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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do

Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Rel]imento Interno, promulgo o seguinte

DeCRETO LEGISLATIVO N2 7, DE 1999

Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso
Nacional durante a 51! Legislatura.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É prorrogada', durante a 51! Legislatura a vigência do Decreto Legislativo n.2 7, de 19 de janei

ro de 1995.
Art. 2.2 As contribuições devidas à seguridade parlamentar otJedecerão ao disposto na Lei n.2 9.506,

de 30 de outubro de 1997.
Art. 32 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de janeiro de 1999. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
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MENSAGENS

\N.I! 130/99 - Do Poder Executivo, s!Jbme-
tendo; à elevada consideração dos memb~os do
Congresso Nacional, o texto do Protocolo de

, Emendas ao Tratado de Cooperação Amaz,ônica
(TCA),Jirmado em Caracas, em 14-12-98...+...... 04562

N9 133/99 - Do Poder Executivo, informan
do que o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República ausentar-se-á do País nos. dias 1.2 e 2
de fevereiro do corrente. 04565

. OFíCIOS

N2 157/99 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, comunicando que o
Deputado José Lourenço deixa de fazer parte,
como suplente, da Comissão de Relações Exte
riores e de Defesa Nacional, assumindo a titulari-
dade na mesma. 04565

N.I! 158/99 - Do Senhor Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL, comunicando que
o Deputado José Lourenço deixa de fazer parte,
como titular, da Comissão de Finanças e Tributa-
ção, assumindo a suplência na mesma. 04565



04576

04574

04577

COMUNICAÇÕES

Mensagem n.I! 119, de 1999(00 Poder Exe
cutivo) - Submete à 'apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n2 257, de 4
de dezembro de 1998, que outorga permissão à
Rádio Mundial t=M de Toledo Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na localidade de Toledo, Estado
do Paraná .

Mensagem n2 120, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n2 268,
de 4 de dezembro de 1998, que outorga permis
são à Rádio Alvorada FM de Salinas Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade serviço de radiodifusão sonora em
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N2 48/99 - Do Senhor Deputado Odelmo freqüência modulada, na localidade' de Salinas,
Leão, Líder do PPB, indicando o Deputado Her- Estado de Minas Gerais. 04577
culano Anghinetti para integrar a Comissão Espe- Mensagem n.l! 121, de 1999 (Do Poder
cial destinada a proferir parecer à PEC n.I! 175- Executivo) - Submete à apreciação do Con-
Al95......................................................................... 04565 gOresso Nacional o ato constante da Portaria n.I! 269,

Nll 84/99 - Do Senhor Deputado Odelmo de 4 de dezembro de 1998, que outorga per-
Leão, Líder do PPB, indicando o Deputado missão à TM - TV Telecomunicações e Serviço
'Herculano Anghinetti para integrar a Comissão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
de Constituição e Justiça e de Redação. . 04566 sem direito de exclusividade, serviço de radio-

Na 4/99 - Do Senhor Deputado Marcelo difusão sonora em freqüência modulada, na 10-
Déda, Líder do PT, indicando o Deputado Milton calidade de Sacramento, Estado de Minas Ge-
Temer para integrar a Comissão de Finanças e rais. 04578
Tributação.............................................................. 04566 Mensagem n.I! 122, de 1999 (Do Poder Exe-

N2 236/98 - Do Senhor Deputado Valde- cutivo) - Submete à apreciação d.o Congresso
mar Costa Neto, Líder do PL, indicando os Depu- Nacional o ato constante da Portaria nll 270, de 4
tados Welinton Fagundes e Remi Trinta para inte- de dezembro de 1998, que outorga permissão à
grarem a Comissão Especial destinada a proferir Rádio Liberdade FM Ltda. para explorar, pelo
parecer à PEC n.l! 264/95....................................... 04566 prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,

Nll 8/99 - Do Senhor Deputado Haroldo serviço de radiodifusão sonora em freqüência
Lima, Líder do PCdoB, indicando o Deputado Ed- modulada, na localidade de Ouro Preto, Estado
son Silva, em substituição ao Deputado Miguel de Minas Gerais..................................................... 04579
Rosseto junto à Comissão de Finanças e Tributa- Mensagem n.I! 123, de 1999 (Do Poder Exe-
ção. 04566 cutivo) - Submete à apreciação do Congresso

Nll 21/99 - Do Senhor Deputado Zé Gomes Nacional o ato constante da Portaria n.I! 271, de 4
da Rocha, comunicando seu desligamento do de dezembro de 1998, que outorga permissão à
PSD e sua filiação ao PMDB................................. 04566 Rádio FM Iturama Ltda. para explorar, pelo prazo

de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
REQUERIMENTO ço de radiodifusão sonora em freqüência modula-

- Do Senhor Deputado Chico da Princesa, da, na localidade de Iturama, Estado de Minas
solicitando oficiar ao Excelentfssimo Senhor Mi- Gerais. 04580
nistro da Justiça a concessão de seu porte de Mensagem n.I! 130, de 1999 (Do Poder Exe-
arma. 04574 cutivo) - Submete à consideração do Congresso

Nacional o texto do Protocolo de Emenda ao Tra
tado de Cooperação Amazônica (TCA), firmado
em Caracas, em 14 de dezembro de 1998. 04580

Mensagem n2 133, de 1999 (Do Poder
Executivo) - Comunica o Excelentfssimo Senhor
Presidente da República ao Congresso Nacional
que se ausentará dó Pais nos dias 12 e 2 de fe
vereiro do corrente ano, para participar, em Cara
cas, da cerimônia de posse do Presidente eleito
da Venezuela, Doutor Hugo Rafael Chávez Frias. 04582

INDICAÇÕES

Indicação n2 1.373, de 1999 (Do Sr. Valde
mar Costa Neto) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério dos Transportes, a
denominação de "Viaduto São Bento" ao viaduto
existente na rodovia Presidente Dutra na divisa
dos Municípios de Arujá e Santa Izabel, Estado
de São PauJo. 04583

Indicação n2 1.374, de 1999 (Do Sr. Maurí
cio Requião) - Sugere ao Poder Executiv(), por
intermédio do Ministério das .comunicações, a
adoção de providências para viabilizar a ínclúsão
de um canal de televisão educativa no Plano Bá-
sico de Distribuição de Canais : ;.l~::.... 04584

- Do Senhor Deputado Carlos Batata, co'
municando sua filiação ao PSDB .

- Do Senhor Deputado Fernando Lopes,
comunicando que está reassumindo o mandato
parlamentar .

MENSAGENS



Projeto de Resolução nJ2 192-B, de 1998
(Do Sr. Bonifácio de Andrada) - Altera os arts.
212 e 213, acrescenta parágrafos aoS arts. 205 e
210, todos do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, e dá outras providências; ten
do pareceres: da Comissão de Constituição
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste e da emenda apresenta
da em ·Plenário; e da Mesa, pela aprovação,
com substitutivo. 04628

Projeto de Decreto Legislativo n2 771-A,
de 1999 - (Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional) - Mensagem nJ2 1.186/97
- Aprova o texto do Acordo sobre o Estabeleci- ,
mento do Instituto Internacional de Vacinas, con
cluído em Nova Iorque, em 28 de outubro de
1996; terido parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação; pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa. Pendente
de parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família 045634

Projeto de Decreto Legislativo nJ2 773-A, de
1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem nJ2 79/98 - Aprova
o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, cele
brado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Cingapu
ra, em Cingapura, em 28 de outubro de 1997;
tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação; pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Pendente de pa
receres das Comissões de Viação e Transportes;
e de Finanças e Tributação. 045645

Projeto de Decreto Legislativo nll. 774-À,
de 1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional) - Mensagem nJ2 269/98 ":'
Aprova o texto do Acordo sobre Isenção de Vis
tos, celebrado entre o Governo da RepúblicaFe
derativa do Brasil e o Governo da República Ar
gentina, em São Borja, Rio Grande do Sul,
em 9 de dezembro de 1997; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
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Indicação nJ2 1.375, de 1999 (Da Sra. Maria Prorroga, alterando a alíquota, a contribuição pro-
Valadão) - Sugere ao Poder Executivo, por inter- visória sobre movimentação ou transmissão de
médio do Ministério da Fazenda, a alteração do valores e de créditos e direitos e natureza finan-
Sistema Tributário Nacional, bem como da estru- ceira, a que se refere o art. 74 do Ato das Dispo-
tura dos órgãos de administração tributária.......... 04585 sições Constitucionais Transitórias; tendo pare-

Indicação nJ2 1.376, de 1999 (Do Sr. Marce- cer da Comissão de Constituição e Justiça e de
lo Barbieri) - Sugere ao Poder Executivo, por in- Redação, pela admissibilidade, contra os votos
termédio do Ministério da Justiça, a adoção de dos Deputados Aldo Arantes, Arlindo Chinaglia,
providências em relação aos editais para venda José Machado, Luiz Eduardo Greenhalgh, Ricardo
de outorga de concessões para os serviços de Barros e Colbert Martins e, em separado, dos.
vistoria veicular dos municípios na receita que Deputados Jarbas Lima, Coriolano Sales, José
será auferida com os mesmos. 04585 Genoíno e Nilson Gibson. 04613

Indicação nJ2 1.377, de 1999 (Da Sra. Maria PROJETOS A IMPRIMIR
Valadão) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Previdência e Assistência
Social, o exame de proposta relativa à previdên
cia social que busca dar eficácia ao custeio previ
denciário e imprimir eqüidade à forma de partici
pação no financiamento, observando-se a capa-
cidade do contribuinte. 04586

Indicação nJ2 1.378, de 1999 (Da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público)
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Administração e do Pa~

trimônio a apresentação, aó Ministério do Orça
mento e da Gestão, para posterior encaminha
mento ao Presidente da República e envio à
apreciação do Congresso Nacional, da minuta de
projeto de lei em anexo, que "disciplina o regime
de emprego público do pessoal da administração
federal direta, autárquica e fundacional, e dá ou-
ras providências" . 04592

Indicação n2 1.379, de 1999 (Da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público)
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Administração e do Pa
trimônio a apresentação ao Ministério do Orça
mento e da Gestão, para posterior.encaminha
mento ao Presidente da República e envio à
apreciação do Congresso Nacional, da minuta de
projeto de lei complementar em anexo, que "dis
ciplina a perda de cargo público por insuficiência
de desempenho do servidor público estável, e dá
outras providências·. 04598

PROPOSTAS DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição nJ2 498
A, de 1997 (Do Sr. José Genoíno e outros) 
Altera a redação dos arts. 49, 84, 89, 90,142 e
144 e suprime o art. 91 da Constituição Fede
ral; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibilidade
desta e dade n2 626/98, apensada, contra
os votos do'g Deputados Jarbas Lima e Jair
Bolsonaro..::~.:;;....................................................... 04605

PropoSta de Emendáà Constituição n2 637-A,
de 1999 (Do Senado Federal) - PEC nJ2 34/98 -



04799

04790

04787

04781

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Decreto L:.egislativo n2 n5, de
1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem n2 536/98 - Apro
va o texto do Acordo sobre a Operação, no Bra
sil, do Escritório Regional do Hábitat para a Amé
rica Latina e o Caribe, celebrado entre o Govemo
da República Federativa do Brasil e o Centro das
Nações Unidas para Assentamentos Humanos
(HABITAT), em Brasília, em 10 àe março de
1998 ..

Projeto de Decreto Legislativo n2 n6, de
1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem n2 1.262/97 
Aprova o texto do Acordo de Comércio e Coope
ração Econômica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República Eslovênia, em Liubliana, em 16 de
junho de 1997 ..

Projeto de Decreto Legislativo n2 .7n, de
1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem n2 210/98 - Apro
va o texto do Acordo de Cooperação para Impe
dir o Uso Ilegal de Precursores e Substâncias
Químicas Essenciais para o Processamento de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, cele
brado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Colôm
bia, em Cartagena de índias, em 7 de novembro
de 1997 ..

Projeto de Decreto Legislativo, n2 n9,
de 1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional) - Mensagem n2 788/94 
Aprova o texto das Modificações aos Convênios
Constitutivos da Corporação Financeira Interna
cional - CIF e do Banco Internacional para Re-
construção e Desenvolvimento - BIRD ;.~ ..

04766

04753

047e3

04756

04760

PROPOSTAS DE EMENDA'
À CONSTITUiÇÃO

Proposta de emenda à Constituição n2 620,
de 1998 (Do Sr. Vic Pires Franco e outros) 
Acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição
Federal..........................................................•.........

Proposta de Emenda à Constituição n2621 ,
de 1998 (Do Sr. Vicente André Gomes e outros)
- Dá nova redação aos §§ 12 e 22 do art. n da
Constituição FederaL .

Proposta de Emenda à Constituição n2 633,
de 1999 (Do Sr. Osório Adriano e outros) - Altera
o art. 228 da Constituição Federal e dá outras
providências...•.......................................................

Proposta de emenda à Constituição n2 634,
de 1999 (Do Sr. Betinho Rosado e outros) - Alte
ra a alínea b do inciso X do § 22 do art. 155 da
Constituição Federal. .

Proposta de Emenda à Constituição n2635,
de 1999 (Do Sr. Celso Russomanno e outros) 
Dá nova redação aos incisos XXXIV E LXXVII do
art. 52, bem como ao inciso IV do art. 24 da
Constituição Federal. .

Proposta de Emenda à Constituição n2 636,
de 1999 (Geddel Vieira Lima e outros) - Modifica
a redação da alínea d, do inciso I, do art. 102 e

04558 Sábado 30 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1999

ção pela constitucionaUdade, juridicidade e técni- da alínea b, do inciso I, do art. 105, ambos da
ca legislativa. 04651 Constituição FederaL :............................. 04769

Projeto de Lei n2 3.232-A, de 1992 (Do Se- Proposta de Emenda à Constituição n2637,
nado Federal) - PLS n2 173/91 - Dispõe sobre a de 1999, do Senado Federal, PEC n2 34/98 -
liberdade de imprensa, de opinião e de informa- Prorroga, alterando a alíquota, a contribuição pro-
ção, disciplina a responsabilidade dos meios de visória sobre movimentação ou transmissão de
comunicação, e dá outras providências; tendo valores e de créditos e direitos de natureza finan-
pareceres: da Comissão de Ciência e Tecnolo- ceira, a que se refere o art. 74 do Ato das Dispo-
gia, Comunicação e Informática, pela aprovação sições Constitucionais Transitórias. 04n3
deste, e dos de n~ 506, 750, 950, 1.439, 1.539, Proposta de Emenda à Constituição n2 638,
2.065, de 1991; 2.735 e 2.741, de 1992, apensa- de 1999 (Do Sr. Roberto Rocha e outros) - Fixa
dos, com substitutivo, e pela rejeição dos de # eleições concomitantes em todos os níveis, a
.5.960 e 6.045, de 1990; 179, '192,256,276, 703, partir de 2002, e modifica os mandatos dos atuais
845 e 1.099, de 1991, apensados; e da Comissão prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. 04775
de Constituição e Justiça e de Redação; pela cons- Proposta de Emenda à Constituição n2639,
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no de 1999 (Sr. José Carlos Aleluia e outros) - Dá
mérito, pela aprovação deste, com substitutivo, dos nova redação ao § 52 do art.14 da Constituição
de # 506191, 2.735 e 2.741, de 1992, apensados, Federal................................................................... 04778
e do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecno-
logia, Comunicação e Informática; pela constitucio
nalidade, juridicidade técnica legislativa e, no méri
to, pela rejeição dos de # 6.045/90, 192,276, 750,
1.439, 1.539 e 2.065, de 1991, apensados; pela in
constitucionalidade dos de # 179, 703, 845 e 950,
de 1991, apensados, e pela injuridicidade dos de
# 5.960/90 e 1.099/91, apensados. Os Deputa
dos Nilson Gibson, Jarbas Uma, Matheus Schmidt
e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram votos em
separado. 04655



04974

04974

04974

04974

04974

04974

(Apense-se aoprojetode Lei~ 3.898, de 1997)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll2-CN, DE 1998
(Do Senado Federal)

PRS n2 126/97

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 3-CN, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)

PRS nll126/97

PROJETO DE LEI Nll4.837, DE 1998
(Do Sr. Adelson Salvador)

Altera o § 3ll do art. 147 da Lei n2 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro ..

Leia-se:

PROJETO DE LEI Nll4.837, DE 1998
(Do Sr. Adelson Salvador)

Altera o § 32 do art. 147 da Lei n2 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro ..

(Republica-se em virtude de novo despa-
cho do Sr. Presidente:) ..

Onde se lê:

Institui o Prêmio Cruz e Sousa e dá outras
providências .

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) e à Mesa)

ERRATA

Institui o Prêmio Cruz e Sousa e dá outras
providências ..

(Às Comissões de Educação, Cultura e
Desporto; de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54); e à Mesa)

Leia-se:

(Republica-se por ter sido renumerado
•como Projeto de Resolução nll2/98) ..

Onde se Lê:
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Projeto de Decreto Legislativo n2 780"de dedezembrode"1950,alteradapelaLein2 7.889,
1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de de 23 de novembro de 1989, que "Dispõe sobre
Defesa Nacional) - Mensagem n2 898/96 - Apro- inspeção industrial e sanitária dos produtos de
va o texto as emendas aos arts. 62, 14, 15 e 22 origem animal", e dá outras providências. 0496g
do Acordo Operacional de Organização Intemacional Projeto de Lei n2 4.909, de 1999 (Do Sr. De
de Telecomunicações por Satélite (INTERSALT), Velasco) - Acrescenta a letra c no inciso I do art.
aprovadas pela XXVI Reunião dos Signatários, 57 da Lei nll9.096/95 ,....................... 04971
em 16 de abril de 1996. 04912 Projeto de Lei nll 4.910, de 1999 (Do Sr. Ed-

Projeto de Decreto Legislativo n2 781, de son Menezes da Silva) - Dá nova redação ao §
1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de 32 do art. 12 da Lei nll 6.902, de 27 de abril de
Defesa Nacional) - Mensagem n2 977/97- Aprova 1981, que "Dispõe sobre a criação de estações
o texto do Protocolo de Defesa de Concorrência do ecológicas, áreas de proteção ambiental e dá ou- .
Mercosul, assinado em Fortaleza, no dia 17 de de- tras providências". 04972
zembro de 1996, bem como o respectivo anexo,· ERRATAS
assinado em Assunção, em 18 de junho de 1997. .. 04943

Projeto de Decreto Legislativo n2 782, de
1999 (Da Comissão de Relaçõe.s Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem nll 1.611/97 
Aprova o texto do Acordo de Cooperação sobre
os Usos Pacíficos da Energia Nuclear, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo dos Estados Unidos da América,
em Brasília, em 14 de outubro de 1997. 04949

Projeto de Decreto Legislativo n2 783, de
1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem n2 88/98 - Apro
va o texto do Acordo Básico de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Federação da Rússia, em Brasí-
lia, em 21 de novembro de 1997. 04957

Projeto de Decreto Legislativo n2 784, de
1999 (Da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional) - Mensagem nll871/98 - Apro
va o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, ce
lebrado entre o Governo da Repúl:llica Federativa
do Brasil e o Governo de Cuba, em Havana, em
27 de maio de 1998. 04960

Projeto de Lei n2 4.904, de 1999 (Do Sr. Pi
mentel Gomes) - Implementa medidas de segu
rança para o manuseio de combustíveis destina-
dos a veículos automotivos rodoviários. 04967

Projeto de Lei n2 4.905, de 1999 (Dos Srs.
Agnelo Queiroz e Inácio Arruda) - Dispõe sobre
o salário mínimo para o período de 12 de feverei-
ro a 30 de abril de 1999......................................... 04967

Projeto de Lei n2 4.906, de 1999 (Do Sr. Vitu
riano de Abreu) - Acrescenta parágrafos ao art. 8ll
da Lei nll9.278, de 10 de maio de 1995, que "regu-
lamenta a união estável como entidade familiar". .... 04968

Projeto de Lei nll4.907, de 1999 (Do Sr. Vi
turiano de Abreu) - Acrescenta parágrafos ao art.
22 da Lei nll 8.560, de 29 de dezembro de 1992,
que "regula a investigação de paternidade dos fi-
lhos havidos fora do casamento". 04968

Projeto de Lei n2 4.908, de 1999 (Do Sr.
Nelson Marchezan) - Altera a Lei n2 1.283, de 18
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(Às Comissões de Seguridade Social e Fa
mJ1ia; de Viação e Transportes; e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, /I)

Sessão Ordinária de 29·1·99

.NILSON GIBSON (Como Líder) - Vaza
mento de informações privilegiadas acerca da
alta do dólar. Rebaixamento do Brasil pela agên
cia Fitch IBCA. Conveniência de renúncia do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 04975

ANTONIO FEIJÃO (Como Líder) - Contra
riedade às considerações de Hélio Jaguaribe, ex
Ministro do Governo Fernando Cpllor, em entre·
vista publicada pela revista' Veja. Repúdio ao
voto qualitativo e à discriminação eleitora!............ 04975

IV - Pequeno Expediente

PAULO PAIM - Reapresentação, pelo
Governo Federal, das propostas de'-aplicação de
redutor salarial nas futuras aposentadorias do
serviço público e fixação de idad~ mínima para
concessão do benefício aos trabalhadores do se
tor privado. Não-fixação do teto salarial dos servi
dores públicos. Protesto contra cobrança de con
tribuição previdenciária de aposentados e pensio-
nistas. . 04976

CHICO VIGILANTE - Despedida da Câma
ra dos Deputados. Não-concessão de reajuste
salarial aos servidores públicos. Extinção de di
reitos da categoria. Não-cumprimento, pelo Presi
dente da República, de promessas da campanha
eleitoral. Repúdio à proposta de instituição de
pacto social anunciada pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Conveniêncía de renúncia do
Chefe do Poder Executivo. 04978

ROBERTO VALADÃO (Como Líder) - Ino
cuidade das reformas constitucionais em tramita
ção no Congresso Nacional para modernização
do Estado brasileiro. Reflexos negativos da im
plantação do voto eletrônico no País. Conveniên
cia de extinção da Justiça Eleitoral no P.:aíS. Des-
pedida da Casa...................................•~................. 04979

PRESIDENTE (Nilson Gibson)' - Congratu
lações ao Deputado Roberto Valadão ao ensejo
de sua despedida da Casa. 04980

GERSON PERES (C0mo Líder) - Proble-
mática do desemprego no País. 04980

WALDOMIRO FIORAVANTE - Suspensão,
por pois anos, pelo Banco Mundial, de emprésti
mos destinados aos Estados de Minas Gerais e
Rio Grande do Sul, em situação de moratória
com a União. Revanchismo do Presidente da Re
pública. Homenagem aos Deputados Chico Vigi-
lante e Maria Laura, em despedidada Casa. ....... 04981

PHILEMON RODRIGUES - Atuação parla-
mentar do orador. Programação, pelo Banco Nacio·
nal de Desenvolvimento Econômico e Social -

BNDES, do processo de privatização do setor
elétrico nacional. 'Situação da empresa Mendes
Júnior. Perspectiva de quitação dos débitos do
Estado brasileiro com a empresa. Contrariedade
à formação de um conselho especial de informa
ção no âmbito da Presidência da República. Con
veniência de convocação do Conselho da Repú-
blica........................................................................ 04982

NOEL DE OLIVEIRA - Atuação oposicio
nista do orador na Câmara dos Deputados. Fra
casso do Governo Fernand.o Henrique Cardoso.
Despedida da Casa :...................................... 04983

MARIA LAURA - Anúncio de reapresenta
ção, pelo Governo Federal, das propostas de
aplicação de redutor salarial nas futuras aposen
tadorias dos servidores públicos e fixação de ida
de mínima para concessão do benefício aos tra
balhadores do setor privado. Expectativa de mo
bilização do povo brasileiro contra o Governo
Fernando Henrique Cardoso '.... 04984

WILSON CAMPOS - Agradecimento aos
membros da Mesa Diretora e aos funcionários da
Casa por ocasião do término do mandato parla-
mentar. 04984

CUNHA BUENO - Artigo "Desatando o
Nó", publicado no Jornal do Brasil, sobre a crise
brasileira. 04985

CHICÃO BRíGIDa - Despedida da Câma-
ra dos Deputados. 04986

CONFÚCIO MOURA - Indicadores sociais
sobre o fracasso da política econômica brasileira.
Conveniência de criação de poupança interna
para superação da crise financeira reinante no
País........................................................................ 04987

PRISCO VIANA - Entrega, pela Câmara
Brasileira de Comércio na Grã-Bretanha e a Em
baixada do Brasil no Reino Unido, do prêmio
"Personalidade do Ano de 1999" ao empresário
Emílio Odebrecht. ...;.............................................. 04988

V - Grande Expediente

JOSÉ ALDEMIR - Retrospecto da atuação
parlamentar do orador. Agradecimento aos parla
mentares e funcionários ao ensejo da despedida
da Câmara dos Deputados.................................... 04989

PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Manifesta-
ção de louvor ao Deputado José Aldemir ao en-
sejo de sua despedida da Casa. 04995

OSÓRIO ADRIANO (Como Líder) - Agra
decimento aos Parlamentares e servidores da
Casa ao ensejo do término do mandato parla
mentar. Importância do Programa Nacional de
Desestatização. Perda de importante oportunida-
de de revisão da Constituição Federal. 04995

PAULO LUSTOSA - Trajetória política do
orador. Despedida da Câmara dos Deputados..... 04995
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PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Saudação res, à categoria dos vigilantes do Distrito Federal,
ao Deputado Paulo Lustosa ao ensejo de sua ao corpo de taquígrafos e demais servidores da
despedida da Casa. 05000 Casa, ao Secretário da Mesa, Dr. Mozart Vianna, e

HAROLDO SABÓiA (Como Líder) - Cumpli- seu assessor, Carlos Alberto, ao ensejo da des-
cidade do Fundo Monetário Internacional e do go- pedida da Câmara dos Deputados. 05014
vemo norte-americano com o fracasso do Plano AGNELO QUEIROZ (Como Líder) - Indigna-
Real. Artigo "O FMI e o colapso do Real", de au- ção com o anúncio, pelo Presidente Fernando
toria do Prof. Jeffrey Sachs, Diretor do Harvard Henrique Cardoso, de nova reforma no sistema
Institute for International Development, publicado previdenciário. 05018
na Gazeta Mercantil. Anúncio da realização de PAES LANDIM (Como Líder) - Elogio à atua-
reunião da Executiva Nacional do Partido dos ção de Leonides Alves da Silva como Superinten-
Trabalhadores para discussão de estratégia com dente Adjunto da Superintendência do Desenvolvi-
vistas a mudanças na condução da política finan- mento do Nordeste - SUDENE. Perplexidade dian-
ceira do Governo Fernando Henrique Cardoso. ... 05001 te da anunciada exoneração do Superintendente

ADROALDO STRECK - Deformidades do pelo jomalista piauiense Arimatéia Azevedo. 05018
Brasil. Natureza tímida e superficial das reformas SERAFIM VENZON (Como Líder) - Orgu-
patrocinadas pelo Governo Fernando Henrique lho do orador pelo exercício do mandato de
Cardoso. Inconsistência do Plano Real. Potencia- Deputado Federal. Reapresentação' do Projeto
Iidade da agricultura brasileira para a retomada de Lei n2 2.915, de 1992, sobre criação da Loto
do crescimento econômico. Expectativa do em- Especial, destinada às Associações dos Pais e
penho governamental na manutenção dó preço Amigos dos Excepcionais - APAE. 05019
da cesta básica. Despedida da Câmara dos WALTER PINHEIRO (Como Líder) - Ho-
Deputados. 05003 menagem ao Deputado Chico Vigilante ao ensejo

AIRTON DIPP (Como Líder) - Reconside- de sua despedida da Câmara dos Deputados.
ração, pelo Ministério da Fazenda, de informações Confiança no desempenho do Congresso Nacio-
prestadas ao Banco Interamericano de Desenvol- nal na nova Legislatura.......................................... 05019
vimento - BID, e ao Banco Mundial acerca da . _
possibilidade de inadimplência pelo Estado do VI - Comumcaçoes Parlamentares
Rio Grande do Sul. 05007 (Não houve oradores inscritos.)

FRANCISCO RODRIGUES - Urgente revo- PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encerra-
gação, pelo Ministério da Justiça, da Portaria n2 mento dos trabalhos da Câmara dos Deputados
820, de 1998, sobre demarcação da área indíge- na 50ª Legislatura. Realizações da Casa no qua-
na Raposa Serra do Sol, no Estado de Roraima.. 05008 driênio 1996-1999. Homenagem aos Deputados

PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Agradeci- falecidos durante o mandato parlamentar, em es-
mento à Casa pela oportunidade do exercício da pecial o Deputado Luís Eduardo, ex-Presidente
Presidência em 63 ocasiões. 05012 da Casa. Agradecimentos aos parlamentares em

ADHEMAR DE BARROS FILHO (Pela or- despedida da Câmara dos Deputados. Votos de
dem) - Editorial "Coragem para mudar", publi- sucesso aos parlamentares integrantes da nova
cado na Folha de S.Paulo, sobre a crise brasi- Legislatura. Gratidão aos funcionários da Casa
leira........................................................................ 05013 pelo empenho em suas atividades. 05020

CHICO VIGILANTE - Semelhança de fatos PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Suspen-
ocorridos nos Governos Femando Collor de Mello e são da sessão por cinco minutos para lavratura
Fernando Henrique Cardoso. Temeridade da ta- da respectiva ata, nos termos do § 32, art. 97, do
quígrafa da Casa diante de boataria sobre imi- Regimento Interno. 05021
nente confisco monetário no País. Despropósito PRESIDENTE (Nelson Trad) - Reabertura
da responsabilização da categoria dos servidores dos trabalhos. Leitura e aprov?lção da ata. 05021
públicos pelo aumento do déficit público brasilei- PRESIDENTE (Nelson Trad) - Encerra-
ro. Urgente reforma política no País. Posiciona- mento da 50!! Legislatura....................................... 05021
mento contrário ao presidencialismo. Incredulida-
de da população brasileira nos Poderes da República. VII - Encerramento
Compromisso de luta pelo fortalecimento da de- 2 - MESA
mocracia, contra o neoliberalismo econômico e 3 _ LÍDERES E VICE-lÍDERES
em defesa dos interesses de Brasília e dos traba-
lhadores brasileiros. Agradecimentos aos família- 4 - COMISSÕES
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Ata d~ 28! Sessão da Câmara dos Deputados, da
7! Sessão Legislativa, Extraordinária, da 50! Legislatura,

em 29 de janeiro de 1999
Presidência dos Srs.: Heráclito Fortes, 12 Vice-Presidente, Nelson Trad, 22 Secretário,

Paulo Paim, sa Secretário, Chico Vigilante, Nilson Gibson e Arlindo Vargas,
§ 22 do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Havendo
número regimental, está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 2.2
Secretário, procede à leitura da ata da' sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. PHILEMON RODRIGUES, servindo
como 12 Secretário procede, à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N2 130

Senhores Membros do Congresso Nacional,

De conformidade com o disposto no art. 84, inci
so VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos .do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Protocolo de
Emenda ao Tratado de Cooperação Amazônica (TCA),

.firmado em Caracas, em 14 de dezembro de 1998.

Brasília, 28 de janeiro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N2 14/MRE

Brasília, 19 de janeiro de 1999

Excelentíssimo Senhor 'Presidente da República,
Submeto à alta consideração de Vossa Exce

lência o anexo texto do Protocolo de Emendas ao
Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), firmado

em Caracas, em 14 de dezembro de 1998, pelos
Governos da República Federativa do Brasil e das
Repúblicas da Bolívia Colômbia, Equador, Guiana,
Peru, Suriname e Venezuela, com a finalidade de
criar a Organização do referido Tratado, com sede
em Brasília.

2) Cabe salientar que se trata do primeiro orga
nismo internacional a ser sediado na Capital brasileira,
o que lhe confere relevo especial, ao lado da importan
te temática - a região amazônica - para a qual está
voltado.

3) A transformação do instrumento jurídico cele
brado em 1978 pelos mesmos países em um organismo
internacional responde ao objetivo de fortalecer, institu
cionalmente, o esquema regional de cooperação ama
zônica e de dar-lhe renovado impulso, com vistas à pro
moção do desenvolvimento sustentável da Amazônia.

4) O TCA cumpriu seu propósito inicial de esti
mular o conhecimento mútuo, o intercâmbio de expe
riências e a coordenação de esforços entre instituições
governamentais e acadêmicas dos oito países signatá
rios. Há alguns anos já se vinha detectando, entretan
to, a necessidade de dotá-lo de nova estrutura que pu
desse responder melhor aos desafios de uma coope
ração mais intensa no âmbito amazônico, sobretudo
tendo em vista a disponibilização recente de recursos
para esse fim por parte de atores extra-regionais,
como a União Européia ou a Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

5) Os oito Governos tomaram, assim, a decisão
de propor a seus respectivos Congressos Nacionais, a
iniciativa de criar a Organização do Tratado de Coope
ração Amazônica (OTCA), que passará a dispor de
personalidade jurídica internacional. Conforme mo
dificação a ser introduzida. no Artigo XXII do Trata
do pelo presente Protocolo de Emenda, o novo or
ganismo contará com Secretaria Permanente, diri
gida por um Secretário-Geral, em substituição ao
mecanismo atual de Secretaria pro tempore, de
atribuições mais limitadas.

6) As modificações institucionais em apreço
deverão contribuir para reforçar o sentido estra-
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tégico do TCA, que completou vinte anos de existên
cia, e para dinamizar as atividades de coordenação
regional e de cooperação em matéria de integração
física, meio ambiente, turismo, pesquisa científica e
tecnológica e outros campos de particular interesse
para a régião amazônica.

7) Dentro desse espírito de dinamização e
fortalecimento da cooperação amazônica, o novo
organismo deverá contar com um orçamento pró
prio de custeio, que vem sendo objeto de enten
dimentos entre os oito Governos, no âmbito de
Grupo de Trabalho ad hoc, juntamente com ou
tras questões de natureza operacional. Existe já
um consenso no sentido de serem observados, a
um só tempo, critérios de eficiência administrati
va de austeridade financeira na definição tanto
do corpo de funcionários quanto do orçamento
da OTCA. Em outras palavras, ambos deverão
corresponder ao mínimo necessário para que o
novo organismo possa cumprir seu papel de for..:
ma eficaz. Quanto à escala de quotas a ser defi
nida para a provisão de tal orçamento, o Brasil
seguirá atuando para que sua respectiva contri-

buiçãoreflitaum adequadoequiIíbrioentreaposição
do país no contexto amazônico, especialmente o
fato de ser a sede da OTCA, e as limitações finan
ceiraSJltimamentEBxperimentadas.

8) Por outro lado, vale ressaltar que, tal como
politicamente refletido no Protocolo recém-assinado,
as citadas limitações financeiras não se sobrepõem,
nem devem constituir óbice, à conveniência e à
oportunidade de estabelecer-se a OTCA em Brasília.
Tal iniciativa vem, em boa hora, ao encontro da prio
ridade que os oitos signatários atribuem à intensifi
cação dos esforços para desenvolver suas respecti
vas áreas amazônicas, de modo sustentável e fazê
las participar, cada vez mais, do processo de inte
gração regional, acentuado na corrente década.

9) Com as considerações precedentes, en
camint,}o a Vossa Excelência o anexo projeto de
Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente
com cópias autênticas do Protocolo de Emenda,
a fim de que seja avaliado pelo Poder Legislativo.

Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia,
Ministro de Estado das Relações Exteriores.

~liOfiDLO DE EMENDA AO TRATADO
DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA

AR Repúblicas da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador, da Guiana, do Peru
do Suriname e da Vene:7.uela,

Reafirmando os princípios e objetivos do Tratado de Cooperação Amazônica,

Considerando a conveniência de aperfeiçoar e fortalecer, institucionalmente, o
processo de cooperação desenvolvido sob a égide do mencionado instrumento,

Acordam:

I - Criar a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), dotada de
personalidade jurídica, sendo competente para
Contratantes, com Estados não-Membros
internacionais.

celebrar acordos com as Partes
e com outras organizações

II - Modificar, da seguinte forma, o Artigo XXII do texto do Tratado:

A Organização 'do Tratado de Cooperação Amazônica terá uma Secretaria
,Permanente com sede em Brasília, encarregada de implementar os objetivos
previstos no Tratado em conformidade com as resoluções emanadas das Reuniões
de Ministros das Relações Exteriores e·do Conselho de Cooperação Amazônica.
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Parágrafo Primeiro - As competências e funções da Secretaria Permanente e de seu
titular serão estabelecidas no seu regulamento, que será aprovado pelos Ministros
das Relações Exteriores das Partes Contratantes.

Parágrafo Segundo - A Secretaria Permanente elaborará, em coordenação com as
Partes Cnntratnntes, seus planos de trabalho e programa de atividàdes, bem como
formulará n seu orçamento-programa, os quais deverão ser aprovados pelo
Conselho de Cooperação Amazônica.

Parágrafo Terceiro - A Secretaria Permanente será dirigida por um Secretário
Geral, qUE:' poderá assinar acordos, em nome da Organização do Tratado de

.Cooperação Amazônica, quando as Partes Contratantes assim o autorizarem por
unanimidade.

lU - Esta emenda estará sujeita ao cumpri~ento dos requisitos constitucionais
internos por parte de todas as Partes Contratantes, e entrará em vigor na data do
recebimento, pelo governo da República Federativa do Brasil, da última nota em
que seja comunicado haverem sido cumpridos esses requisitos constitucionais.
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Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL, nos seguintes termos:

Em 28 de janeiro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex
celentíssimo Senhor Presidente da República relativa
ao texto do Protocolo de Emenda ao Tratado de Coo
peração Amazônica (TCA), firmado em Caracas, em
14 de dezembro de 1998.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalhos,
Chefe da Casa Civil, da Presidência da República.

MENSAGEM N2 133

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los

de que me ausentarei do País nos dias 12 e 2 de feve
reiro do corrente ano.

Estarei participando, em Caracas, da cerimônia
de posse do Presidente eleito da Venezuela, Doutor
Hugo Rafael Chávez Frias.

Brasília, 28 de janeiro de 1999. - Fernando
Henrique Cardoso.

AVISO N2 136-C. CIVIL

Em 28 de janeiro de 1999

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem
com a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República comunica que se ausentará do País nos
dias 12 e 2 de fevereiro do corrente ano para partici
par, em Caracas, da cerimônia de posse do Presi
dente eleito daVenezuela, Doutor Hugo Rafael Chá
vez Frias.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carvalho,
Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

OFíCIO N.2157-L-PFU99

Brasília, 21 de janeiro de 1999

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado

José Lourenço deixa de fazer parte, como membro
suplente, da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional, assumindo a titularidade da mesma,
em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

Defiro.
Em 29-1-99. - Michel Temer, Presidente.

OFíCIO N.2 158-L-PFU99

Brasília, 21 de janeiro de 1999

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Excelência que o Deputado
José Lourenço deixa de fazer parte, como membro
titular, da Comissão de Finanças e Tributação, assu
mindo a suplência na mesma, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL.

Defiro.
Em 29-1-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado OdeJmo Leão, Líder do
PPB, nos seguintes termos:

OFíCIO N!i! 48/99

Brasília, 13 de janeiro de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu·,
tado Herculano Anghinetti, como titular, para integrar
a Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n2 175-A, de
1995, que "altera o capítulo do Sistema Tributário
~acional". (Reforma Tributária)

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 29-1-99. - Michel Temer, Presidente.
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OFíCIO N2 84/99

Brasília, 21 de janeiro de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado
Herculano Anghinetti como suplente, para integrar a
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 29-1-99. - Michél Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Marcelo Déda, Líder do PT,
nos seguintes termos:

OFíCIO N2 4/PT

Brasília, 6 de janeiro de 1999

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce
lência a fim de indicar o Deputado Milton Temer
(PT-RJ) para integrar, como Utular, a Comissão de
Finanças e Tributação e solicitar o seu desliga
mento da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle.

Atenciosamente, - Deputado Marcelo Déda 
Líder do PT.

Defiro.

Em 29-1-99. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Valdemar Costa Neto, Lí..
der do PL, nos seguintes termos:

OFíCIO N2 236/98 - LPL

Brasília, 15 de dezembro de 1998

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a V. EXª os Deputados
Welinton Fagundes, como titular, e Remi Trinta,
como suplente, para integrarem a Comissão Espe
cial destinada a proterir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n2 264, de 1995, do Senhor
Deputado Dilceu Sperafico e Outros, que "Altera o

inciso XXIX do artigo 72 da Constituição Federal,
para uniformizar à prazo prescricional para ações
trabalh.istas".

Aproveito o ensejo para reiterar a V. EXª os
meus protestos de elevado apreço e distinta consi
deração. - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder
do Partido L.:iberal.

Sr. Deputado Haroldo Lima, Líder do
PCdoB, nos seguintes t~~mos:

OFíCIO N2 8/99

Brasfllia, 11 de janeiro de 1999

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência providências no
sentido de que seja feita a indicação do Deputado
Edson Silva (PCdoB) para integrar como suplente a
Comissão de Finanças e Tributação, em substituição
ao Deputado Miguel Rossetto (PT).

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de eleVada estima. - Deputado Haroldo Lima 
Líder do PCdoB.

Do Sr. Deputado Zé Gomes da Rocha, nos
seguintes termos:

OFíCIO N2 21/99 GAB. 748

Brasília(DF), 28.de janeiro de 1999

Senhor Presidente,

Venho com o devido respeito e na presente
data comunicar a Vossa Excelência o meu desliga
mento do Partido Social Democrático - PSD, partido
no qual fiz grandes amizades e me reelegi Deputado
Federal pelo Estado de Goiás.

A luta continua desta vez nas fileiras do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, onde
iniciei na vida pública como vereador de Itumbiara-GO.

Atenciosamente; - Deputado Zé Gomes da
Rocha - Suplente da Mesa Diretora.

Defiro.

Em 29-1-99. - Michel Temer - Presi
dente.
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Oficio nO 019/99 - Gab. 7.+8

Brasília(DF), 28 dejaneiro de 1999.

Excelentíssimo Senhor Juiz,

Cumpre-me através do presente comunicar a Vossa
Excelência o meu desligamento do Partido Social Democrático-PSD,
assim como minha filiação, conforme fichas em anexo, ao Partido do
Movimento Democrático Brasileiro-PMDB.

Atenciosamente,

.--,.., '-'--~ "--;' _/ .'::-; 0=/"""'-
Deputaâo ZE GO/AES DA ROCHA
Suplente da Mesa Diretora

Excelentíssimo Senhor
Doutor ROGÉRIO ARÉD10 FERREIRA
lvfM. Juiz Eleitoral da 138a Zona Eleitoral
Itumbiara-GO
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Oficio nO 020/99 - Gab. 7-18

Brasília(DF). 28 dejaneiro de 1999.

Senhor Secretário.

Venho com o devido respeito e na presente dala
comunicar o meu desligamento do Partido Social Democrático-P8D,
panido no qualfiz grandes amizades e me reelegi Deputado Federal pelo
Estado de Goiás.

A luta continua desta vez nas fileiras do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, onde iniciei na vida pública
como vereador de Itumbiara.

Atenciosamente,

~ evÇ<-e-2- <=l~, j
DeputadilZÉ GOMES DA ROCHA
Suplente da Mesa Diretora

Ilustríssimo Senhor
AFONSO MOREIRA DA SILVA
DD. Primeiro-Secretário do Partido Sociel1)emocrático -P8D/GO
Assembléia Legislativa de Goiás - Gab. n° 05
Goiânia-GO
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Oficio nO 022/99 - Gab. 748

Brasília(DF), 28 de janeiro de 1999.

Senhor Presidente,

Venho com o devido respeito e na presente data
comunicar a Vossa Excelência o meu. desligamento do Panido Social
Democrático-PSD, partido no qual fiz grandes amizades e me reelegi
Deputado Federal pelo Estado de Goiá$._

A luta continua desta vez nas fileiras do Parildo do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, onde iniciei na vida pública
como vereador de Itumbiara-GO.

Atenciosamente, i .
"""7~ c...ez-.e- c./~ '::; Q c; 

DeputadiJ ZÉ GOM/ES DA RO 1lA
Suplente da Mesa Diretora

Excelentíssimo Senhor
Senador JADER BARBALHO
DD. Presidente Nacional do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB
Nesta
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Oficio nO 023/99 - Gab. 748

Brasília(DF), 28 dejaneiro de 1999.

Senhor Presidente,

Venho com o devido respeito e na presente data
comunicar a Vossa Excelência o meu desligamento. do Partido Social
Democrático-PSD, partido no qual fiz grandes amizades e me reelegi
Deputado Federal pelo Estado de Goiás.

A luta continua desta vez nas fileiras do Partido do
Movimento Democrático BrasiJeiro'- PMDB, onde iniciei na vida pública
como vereador de Itumbiara-GO.

:=: /~~aj~
DeputadliZÉ GOMh~A 'OeHA
Suplente da Mesa Diretora

Exce/entissimo Senhor
SenadorMAURO MIRANDA
l)D. Presidente Regional do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB
Goiânia- 00
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Oficio nO 024/99 - Gab. 7-18

Brasília(DF), 28 de janeiro de 1999.

Senhor Presidente,

Venh~ com o devido respeito e na presente data
comunicar a Vossa E!Xcelência o meu desligamento do Partido Social
Democrático-PSD, partido no qual fIZ grandes amizades e me reelegi
Deputado Federa,l pelo Estado de Goiás.

A Juta continua desta vez nas fileiras do Partido do
Movimento Democrático Brasil~iro - PMDB, onde iniciei na vida pública
como vereador de Itumbiara-GO.

Atenciosamente, ./

;;;u~t;õ Es~;~HA~
Suplt/nie da Mesa Diretora

Ilustríssimo Senhor
Engenheiro SAMIR DAHAS NOGUEIRA
Presidente Municipal do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro - PMDB
ItumÓial:4.AlJO
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REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Chico da Princesa, nos se
guintes termos:

Brasília, 28 de janeiro de 1999

Senhor Presidente,

Solicito as providências de Vossa Excelência
no sentido de oficiar ao Exm2 Sr. Ministro da Justi
ça, Renan Calheiros, no sentido de autorizar a con
cessão de um Porte de Arma à minha pessoa (Fran
cisco Octávio Beckert), tendo em vista dispositivo le
gai.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e apreço. - Deputado Chico da Princesa,
PTB-PR.

Defiro.
Oficie-se ao Sr. Ministro de Estado da

Justiça, ao Requerente.
Em 29-1-99 - Michel Temer, Presidente.

COMUNICAÇÃO

Do Sr. Deputado Carlos Batata, nos seguin
tes termos:

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que me filiei a

partir do dia 18 de janeiro de 1999 ao Partido da So
cial Democracia Brasileira - PSDB.

Brasília 27 de janeiro de 1999. - Carlos Batata,
Deputado Federal.

Defiro.
Em 29-1-99. - Michel Temer, Presidente.

CUUI fll:";~~:Imt'i~1 'Ienh.'!· Cmll'W1i~.;ilr ::, J11lnlJa :(I(~stiU:l\IJ;:1'J dI) P;íU' ti.d<l
:"iIHillli~.tI I Ur';l1!:~Uc~h~11l _.Jl~ UM Jli:rc·tóri. '\1i:lflJ!Jclplll ~Il' .: :n:J"::lI"1 hum.,
~nmunic~:ndH ;.i,lld;J: qUI;.., ~~~ud iJllChl:tlYail 1:nrnd~ f;Ht'11ifio dl:'I'lfC ~l :\~,:;I"~min~~~1U

Parddill"i 1t, ;:U:!UI:il nlr.L~I'jdu.

Ta:! ini«'i.ad,'u +tie'~OI'l'fnh' tIo ~:t.lnultL~h) dn di~postu nu !\.[·ti.q,:) 21 dtl,

lei 4:~~6 d,~ 1'~ 1111;.' !~'etteanl"'l) r1t~ .1995.

limo.: SI', P"("sid("l1te do I'nl,tido Snciali~h, nl'a~ill"Íl'o - psn
l\tJ>.: DII'{'t(u'lo l\lunlcllml dl' GRI'smhtll1!ii.

SI'. PI'('sid("lIte,

Com presente l'enho conumicRl' o meu desligamento, da condição de
filiado, dessa Agl'("nuaçíio Politico-pnl'tidál'ia.



Janeiro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 04575

Comunico, ainda, (Iue tomei a (l1'eSf'lIte iniciath'a em ohdiência ao
AI·tigo 21 da lei 9906 de 19 de setemb1'o de 1995.

(;nnll1huns, 18 de Jalleir'o de 1999,

Antônio (:~lI'lo~ "leil'R do~ SRntos
BATATA

Recife. 19/01199

llmo, Sr.
Or. DJAL\lA PAES
DD. Presidente do PSB
~"'ESTA

Senhor Presidente:

Estivemos no Partido Socialista Brasileiro - PSB, de 1988 até 1999, período no qual
tivemos a satisfação de sennos eleitos prefeito de Capoeiras, deputado estadual e deputado
federal. Temos a consciência tranqüila porque, durante todos esses anos, defendemos,
apoiamos, confiamos e votamos confOlme a orientação parti~ onde fizemos muitos amigos
e, agora. por razões de conhecimento público e também do próprio partido, nos
impossibilitamos a continuar a convivência que. sempre soubemos honrar e merecer, pois
durante todo este período fizemos por onde merecer a confiança de todos os nossos
correligionários.

Durante nossa longa e histórica participação !la PSB. muito aprendemos e., também.
exercitamos o mútuo respeito. Temos certez.1. de que. em vários pontos. vamos continuar
convergindo. e em outros. até mesmo divergindo. pois isto faz parte do processo democrático,
ponanto. ao apresentar nosso pedido de desfiliação do partido. assim fazendo na cel1eza de que
~ontinuaremos a manter sempre um bom relacionamento com os ex.companheiro~ em busca de
soluções que venha ao encontro do desenvoh.-imento do nosso Estado e ao bem estar social e
melhoria de condições de vida da comunidade pernambucana.

Apresentamos. assim. as nossas despedidas~ certos de que continuaremos a participar do
exercício do processo democrático que nos identifica como defensores dos mais justos anseios

do Estado de Perruunbuco e da sua gente: ~a(y; llMI/'-- !JrJ);/ '10;
( íJ ·

AntÔnJ!~~~a PAP.':'::- ' .
Deputado
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JA'I 27 '99 14:54

21121 P01 JAN 27 '99 14:57

I .1.__
t)"'·fII,

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Fernando Lopes, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,

Em razão do disposto em Decreto do Excelen
tíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de
Janeiro (cópia anexa), informo a Vossa Excelência
que estou reassumindo nesta data meu mandato de
deputado federal.

Cordialmente, Deputado Fernando Lopes.

Afaste-se o respectivo suplente.

Em 29-1-99. - Heráclito Fortes, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Atos do Governador

DECRETOS DE 28 DE JANEIRO DE 1999

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no
uso de suas atribuições legais, resolve:

Exonerar, a pedido, Fernando Lopes de Almeida
do cargo em comissão de Secretário de Estado,
símbolo SE, da Secretária de Estado de Controle
Geral do Quadro Permanente de Pessoal Civil do
POde; Executivo do Estado do Rio de Janeiro.
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MENSAGEM NO 119, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria 02 257, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permiss~o

à Rádio Mundial FM de Taledo Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusao
sonora em freqüência modulada, na localidade de Taledo, Estado
do Paraná.

(AS COMISSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E D~ REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Naci~~al,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3' do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas E.celências, acompanhado de fuposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o ato consUU1te do Portaria n'

257, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à RÁDIO MUNDIAL FM DE TOLEDO

LTDA., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de

radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Toledo, Estado do Paraná.

Brasilia, 22 de janeiro de 1999.

~~t--

E. M. N.' 332/98.GM
Em 04 • 12· 9E

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúblic:1,

De confonnidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este
Ministério, detenninou·se a publicação da Concorrência n.o DI6/97-SFOfMC, com vistas à. implantação
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Toledo, Estado do
Paraná.

A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria n.o 63, de 5 de
fevereiro de 1997, alterada pela Portaria n.o 795, de 17 de dezembro de 1997, depois de analisar a
documentação de habilitação e as propostas técnica. e de preço pela outorga das entidades proponentes,
com observância da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão.
concluiu que a RÁDIO MUNDIAL FM DE TOLEDO LTDA obteve a maior pontuação do valor
ponderodo, nos tennas estabelecidos pelo Edital. tomando-se. assim, a vencedora da Concorrência,
confonne ato da mesma Comissão, que homologuei. havendo por bem outorgar a pennissào, na forma da
Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 223 da Constituição, o
ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde
solicito seja encaminhado o referido ato.

Renovo a Vossa Excelência eus pçptestos do mais profundo respeito.

"t/,;cJ~JUAREZ Q ADROS DO SCIMENTO
Ministro de Estado das municações

Interino

puaUCf 1:10 NO 1:'.0 DE(JJ../.J1,j19:21

.PORTARlA N.Q 257 DE 04 de 12 DE 1998

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, Interino, no uso de suas
atribuições. de acordo com o disposto no art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radi~ifusão. aprovado
pelo Decreto n.~ 52.795. de 31 de outubro de 1963, com a redação ~o. De~reto ~.- 1.720, de 28 de
novembro de 1995, e tençli:r~em vista o que consta do Processo Acbmmstratlvo n.- 53740.000324/97,
Concorrência n.Sl 016197~SFOIMC, resolve:

Art. l' Fica outorgada permissão à RÁDIO MUNDIAL FM DE TOLEDO LTDA.
para explorar, pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade, serviço de rndiodifusão sonora em
freqüência modulada. na localidade de Toledo, Estado do P:l1'3Ilá.

Parágrafo imico. A permissão om outorgada reger-se·à pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas
propostas.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos tennos do ano 223, § 32, da Constituição.

Art. 3!! O contrato de adesão decorrente desta permissão deverá ser assinado dentro
de sessenta dias. a contar da data de p1,1blicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tomar nulo, de pleno direito. o ato de outorga.

Art. 42 Esta. Port:ui.a entra em vigor Dl1 data de sua publicação.

Aviso ri' 114 • C. Civil.

Em Z2 dejaneirode 1999.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentfssimo Senhor Presidente da
República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria nl! 257,
de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à RÁDIO MUNDIAL FM DE TOLEDo
LIDA., para e.plorar serviço de radiodifusio sonora em freqüência modulado, na localidade de

Toledo, Estado do Paraná.

Atenciosamente,

c=-~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Escolência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF.

MENSAGEM NO 120, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaç!o do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n!2 268, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permiss!o
à Rádio Alvorada FM de Salinas Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusao sonora em. freqüência modulada, na localidade de
Salinas, Estado de Minas Gerais.

(AS COMISSOES DE CISNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇJ\O E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos lennos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3' do artigo 223, da
Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas E.colências, acompanhado de Esposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o ato COll5tante da Portaria rf
268, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão li RÁDIO ALVORADA FM DE SALINAS
LIDA., pm explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de Salinas, Estado de Minas Gerais.

Brasilio, 22 de j anei ro de 1999.
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E. M. N.' 343 198-GM

E:,,~·:lcntíssimo Senhor Presidente da República.,

Em04.12.9

MENSAGEM N' 121, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

De confonnidade com as atribuições legais e regulamenuu:es cometidas a este
Ministério, detenninou~se a publicação da ConcorrCncia n.O 009/97-SfO/MC. com vistas à implantação
de. uma e5~ào de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na localidade de Salinas. Estado de
MmasGenus.

A Comissão Especial de Âmbito NllCional, criada pela Portaria n.' 63, de 5 de
fevereiro de 1997. alterada pela Portaria n.' 795, de 17 de dezembro de 1997, depois de analisar a
documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes.
com o~servãncia d.a Lei n.' 8.666. de 21 de jWÚlO de 1993. e da legislação espeeifica de radiodifusão.
concluIU que a RAOIO ALVORADA FM DE SALINAS LTDA obteve a maior pontuação do valor
ponderado. nos termos estabelecidos pelo Edital. tomando-se. assim. a vcrn:eclora da Concorrencia.
contbrme ato da mesma Comissão. que homologuei. havendo por bem outorgar a permissão na forma da
Portaria inclusa. •

Esclareço que. de acordo com o parágrafo terceiro do anigo 223 da Constituição. o
ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional para onde
solicito seja encaminhado o referido ato. •

Renovo a Vossa Excelênciamj protestos do mais profundo respeito.

.#t14dtd~
JU~Z QUADROS NASC,IMENTO

MID.lstro de Estado as Comurncações
Intenno

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 269, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissao
à TM - TV Telecomunicações e Serviços Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusao sonora em freqüência modulada, na localidade de
Sacramento, Estado de Minas Gerais.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇJl.O E
INFORMJl.TICA; E DI! CONSTITUIÇJl.O E JUSTIÇA E DE REDAÇJl.O (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 32 do artigo 223. da

Constituiçio Federal. submeto à apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. Interino. o ato constante da Portaria rl

269, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à TM - TV TELECOMUNICAÇÕES E

SERVIÇOS LTDA, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, sorviço de

radiodifusão sonora em freqüêncla moduIada, na localidade de Sacramento. Estado de Minas Gerais.

PORTARIA N.!l 26B DE 04 de 12 DE 1998

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. Interino, no uso de suas
atribuições. de acordo com o disposto no 3rt. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. aprovado
pelo Decreto n.' 52.795, de 31 de outubro de 1963. com a redação do Decreto n.' 1.720, de 28 de
novembro de 1995. e tcndo em vista.o que consta do Processo Administrativo n.!l 53710.000497/97,
Concorrência n.2 009/97-SfO/MC. resolve:

Att. l' Fica outorgada permissão à RÁDIO ALVORADA FM DE SALINAS
LIDA. para explorar. pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusivjdade. serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada. na localidade de Salinas. Estado de Minas Gemis.

Bmitia, 22

~\~j<.

E. M. N.' 344/98-GM

Excelentissimo Senhor Presidente da República.

de j anei ro de 1999,

Em 04.12 .9

Panígrnfo único. A pennissàD ora outorgada reger-se-á pelo Código BrasiJeiro de
Telecomunicações. leis subseqüentes. regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas
propostas.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais apó'! deliberação do Congresso
Naciomll. nos tennos do art. 223. § 32• da Constituição.

Art. ]2 O contrato de adesão decorrente desta penni~são deverá ser assinado dentro
de sessenta dias. a contar da data de publicação da deliberação de que trata o anigo anterior, sob pena de
se tornar nulo. de pleno direito. o ato de outorga. .

Art. 42 Esta. Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Mu4?
JUAREZ QUADROS DO NrCIMENTO

Aviso n!2 11 5 • C. Civil.

Em 22 de janei ro de 1999.

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do ExceJentissimo..6eÍlhor Presidente da

Repliblica na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato coroxaÍlte da Portaria Df}. 268,

de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à RÁDIO ALVORADA FM DE SALINAS

LTDA.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüêneia 'modulada, na localidade de

Salinas. Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente.

CS=-~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor ..
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretírio da Cilmara dos Deputados
BRAS/LIA-DF.

De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este
l\1inistério. detenninou-se a publicaç;io da Concorrência n.o 009/91-SFü/MC. com vistas à implantação
de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na localidade de Sacramento, Estado de
Minas Gerais. .

A Comissão Especial de Âmbito Nacional. criada pela Portaria n.O 63, de 5 de
fevereiro de 1997. alterada pela Portaria n.o 795, de 17 de dezembro de 1997. depois de analisar a
documentação de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes.
com obsetvância da Lei n.o 8.666. de 21 de junho de 1993, e da legislação especifica de radiodifUSão.
concluiu que a TM - TV TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA obteve a maior pontuação do
vaiar ponderado. nos tennos estabelecidos pela EditaL tornando-se. assim. a vencedora da Concorrência.
confonne ato da mesma Comissão. que homologuei. havendo por bem outorgar a pennissão, na tonna da
Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo Com o parágrafo terceiro do artigo 223 da Constituição, o
ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. para onde
solicito seja encaminhado o referido ato.

Renovo a Vossa Excelência mArotestos do mais profundo respeito.

JUAREZ~~~ for.SJASCIMENTO
Ministro de Estado das"'p;~unicações

Interino

PORTARIA N.º 269 DE 04 de 12 DE 1998

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, Interino, no uso de suas
atribuições. de acordo com o disposto no art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n.2 52.795, de 31 de outubro de 1963. com a redação do Decreto n.2 1.720. de 28 de
novembro de 1995. e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n.2 53710.000472197~

Concorrência n.º- 009/97-Sfü/MC. resolve:

Att. 12 Fica outorgada permissão à TM - TV TELECOMUNICAÇÕES E
SERVIÇOS LIDA. para explorar. pelo prazo de dez 31105. sem direito de exclusividade. serviço de
mdiodifusão sonora em freqüência modulada. na localidade de Sacramento. Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A pennissão ora outorgada reger·se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas
propostaS.

Art. 2!~ Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos tennos do art. 223. § 3!!. da Constituição.
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Art. 3g o contrato de adesão decorrente desta pennissão deverá ser assinado dentro
de sessenta dias. a contar da data de publicação da deliberação de que trata o anigo anterior~ sob pena de
se tom3I' nulo. de pleno direito. o ato de outorga. .

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

JUAREZQU~~€h~SCIMENTO
Aviso nl! 116 - C. Civil.

Em 22 de j.nej rode 1999.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciaçilo do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n'l269.

de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à TM - TV TELECOMUNICAÇÕES E

SERVIÇOS LIDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqtl!neia modulada, na

localidade de Sacramento, Estado dç Minas Gerais.

AtenCIOsamente.

C=C--:-c::;:-... . ,~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Presidência da Republica

A Sua Excelência o S~nhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da. Câmara dos Deputados
BRASÍLIA-DF.

MENSAGEM N. 122, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 270, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permiss30
à Rádio Liberdade FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, se::viço de radiodifuslo
sonora em freqüência modulada, na localJ.dade de Ouro Preto,
Estado de Minas Gerais.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇI.O E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART, 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3· do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, ilCOmpanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o ato'constante da Portaria nfl

270, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à RÁDIO LIBERDADE FM LIDA., para

explorar. pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuslo sonora em

freqaência modulada, na localidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gemis.

Brasília, 22 de j.neira de [999.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 345198-GM, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1998,
DO SR. MINISTRO DE ESTADO INTERINO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica..

De confonnidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este
Ministério. determinou·se a publicação da Concorrência 0.° 009/97·SFOIMC, com vistas à implantação
de uma estaçAo de: radiodifusão sonora em freqüência modulada.. na localidade de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais.

A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Portaria 0.° 63, de 5 de
fevereiro de 1997, alterada pela Portaria n.· 795, de 17 de dezembro de 1997, depois de analisar •
documentaçio de habilitação e as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes.
com observância qa Lei n.O 8.666, de 21 de junho de 1993. e da legislação especifica de radiodifusão.
concluiu que a RAnJO LIBERDADE FM LTDA obteve a maior pontuação do valor ponderndo. nos
termos estabelecidos pelo Edital. tomando-se. assim. a vencedora da Concorrência. conforme ato da
mesma. Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar a permissão. na fonna da Portaria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o parágrafo terceiro do anigo 223 da Constituição. o
ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde
solicito seja encaminhado o referido ato.

Renovo a Vossa Exc,l:7 protestos do mais profundo respeito.

JUAREZ QUADROS~~ASCIMENTO
Ministro de Estado d~municações

Interino

PORTARlAN}1 270 DE 04 de 12 DE 1998

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES. Interino, no uso de suas
atribuições, de acordo com o disposto no art. 32 do Regulamento dos Setviços de Radiodifuslo, aprovado
pelo Decreto n.' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto n.' 1.720, de 28 de
novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n.2 53710.000460/91,
Concorrência n.2 009/97.SFOfMC, resolve:

Art. 12 Fica outorgada permissão à RÁDIO LIBERDADE FM LIDA, para
explorar. pelo prazo de dez anos. sem direito de exclusividade. setviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada,. na localidade de Ouro Preto. Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações. leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas
propostas.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais apôs deliberação do Congresso
Nacional. nos termos do art. 223. § 3~. da Constituição.

Art. 32 O contrato de adesão decorrente desta pennissão deverá ser assinado dentro
de sessenta dias. a contar da data de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior, sob pena de
se tornar nulo. de pleno direito. o ato de outorga.

Art. 4!l Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçãO.

~~ -4
N
]

JUAREZ QufJríios fio) SCIMENTO

Aviso n· 117 - C. Civil.

Em 22 de janeirade 1999.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciaçio do Congresso ~acional o ato constante da Portaria n!2 270,

de 4 de dezembro de 1998. que outor8a permissão à RÁDIO LIBERDADE FM LIDA., para
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explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na localidade de Ouro Preto,

Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
~~~í~::.:;:t0 da Câmara dos Deputados

MENSAGEM NO 123, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

submete à apreciaçlio do Congresso Nacional o ato constant7 da
Portaria nSl 271, de 4 de dezembro de 1998, que outorga perrl.1GsllO
à Rádio Clube FM Iturama Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu.ao
sono~a em freqüência modulada, na localidade de Iturama, Estado
de Minas Gerais.

PORTARIA N.º 271 DE 04 de 12 DE 1998

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, Interino, no uso de suas
atribuiçl.~<:. de acordo com o disposto no art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Oco to n.' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redaçio do Decreto n.' 1.720, de 28 de
novem' de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 0.2 53710.000447197,
Conco..·.,;l.':ia n.2 009/97-SfO/MC, resolve:

Art. I' Fica outorgada permisslo à RÁDIO CLUBE FM lTURAMA LTOA. para
explorar. pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusio sonora em
freqüência modulada. na localidade de Iturama, Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissilô om. outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações. leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em suas
propostas.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberaçio do Congresso
Nacional. nos termos do llrt. 223, § 3', da Constituição.

Art. 32 O contrato de adesão decorrente desta pennissão deverá ser assinado dentro
de sessenta dias. a contar da data de publicação da deliberação de que trota o artigo anterior, sob pena de
se tomar nulo, de pleno direito. o ato de outorga.

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

JUAREZ QuitrrsclirSCIMENTO

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇllO ·E __ Avison' 118 -C. Civil.
INFoRM1lTICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Senhor Primeiro Secretário,

Em 22 de janeiro de 1999.

Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 31:1 do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação·de Vossas Excelências, acomp8I1hado de Exposiçio de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, Interino, o ato constante da Portaria nl:l

271. de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à RÁDIO CLUBE FM ITURAMA LIDA.,
para explorar. pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade. serviço de radiodiruslo sonora
em freqUência modulada, na localidade de lturama, Estado. de Minas Gerai•.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n9 271.

de 4 de dezembro de 1998. que outorga perinissão à RÃOIO CLUBE FM ITURAMA LTOA., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Iturama. Estado de
Minas Gerais,

de janeiro de \999.

J\~nciosamente.

~~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

E. M. N.' 346 f98·GM

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei!"SecreWio da Câmara dos Deputados

Em 04 • 12. 9E BHAS!!'JA-DF.

MENSAGEM NO 130, DE 1999
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à conaideraçlo do. Congresso Nacional o texto do
Protocolo de Emenda ao Tratado de CooperaçAo AraazOnica (TCA),
firrlado em Caracas, em. 14 de dezembro de 1998.

(AS COMISSOES DE RELAçoES EXTERIORllS E DE DEFESA NACIONAL; DA
Al!AZONIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; DE FINAIlÇAS E TRIBUTAÇllO
(ART. 54); E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART.54))

Serlhores Membros do COngIWO Nacional,

De conformidade com o dilJlOlto no artigo 84, inc;'" VIII, da COll!Ütuiçlo Federal,
subIIIeto i elevada consideroçlo de Vosau Excel!nciu, acompenhado de llxposiçlo de Motivos do

SeIlhor MiniIllO de EItado du Relaçõel ExteriDreJ, o rextD do ProIccolo de Bmeuda ao Trotado de

Cooperaçio Amazônica erCA), firmado em CarIcu, em 14 de dezembro de 1998.

De confonnidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas 3: e!t~

Ministério. detenninou-se a publicação da Concorrência n.O 009/97·SfO/MC. com vistas à implantaçio
de uma estação de radiodifusilo sonora em freqüência modulada, na localidade de lturamo, Estado,de
Minas Gerais.

A Comissão Especial de Âmbito Nacional, criada pela Ponaria n.' 63, de 5 de
fevereiro de 1997, alterada pela Ponaria n.' 795, de 17 de dezembro de 1997, depois de analisar a
documentaçlo de habititaçilo c as propostas técnica e de preço pela outorga das entidades proponentes,
com observância da Lei n.' 8.666. de 21 de junho de 1993. e da legislação especifica de radiodifusão.
concluiu que a RÃOIO CLUBE FM lTURAMA LTDA obteve a maior ponluaçlo do valor ponderàdo.
nos tennos estabelecidos pelo Edital. tomando·sc. assim, a vencedora da Cemcorrência,. conforme ato da
mesma Comissão. que homologuei. havendo por bem outorgar a permissão. na (onita da Portaria inclusa:

Esclareço que, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 223 da Constituição, o
ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde
solicito seja encaminhado o referido ato.

Renovo a Vossa Exc~;~~rotest05 d~ mais profundo respeito.

JUAREZ QUADROS DO ASCIMENTO
Ministro de Estado das omunicaçõcs

Interino

Brasili..

~~J~
2,8 de janeiro de 1999.



Janeiro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 04581

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

('leA) I tlrmado ea Ca~acas, e. 14 de dezembro de 1998, pelos

Governos da República FederatiVa do Brasil e das Repúblicas da

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTUL()II
Do Poder Executivo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais,
sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

Bolívia, Col6J1bia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, com

a finalidade de criar a Orqanização do referido Tratado, com sede

e. Brullia.

Cabe salientar que se trata do primeiro organismo

internacional a ser sediado na Capital brasileira, o que lhe

confere relevo espacial, ao lado da importante temática - a região

aaaz6nica - para a qual estll voltado.

3. A transforJlaç60 do instrumento jurídico c.elebrado em 1978

pelos m••mos paíse. e. u. organismo internacional responde ao

objetivo de fortalecer, institucionalmente, o esquema regional de

cooperação a.azOnica e de dar-lhe renovado impulso, com vistas à

proaoçAo do desenvolvillenta sustentável da Amazônia.

4. O TCA cUlIlpriu seu propósito inicial de estimular o

conhecimento IItltuo, o intercãllbio de experiências e a coordenação

de estorços entre instituições governamentais e acadêmicas dos oito

países signatários _ H' alguns anos já se vinha detectando,

entretanto, a necessidade de dotá-lo de nova estrul:ura que pudesse

responder melhor aos desafios de uma cooperaçào mais intensa no

6w.bito aaazõnico, sobretudo tendo ea vista a disponibilizãção

rec!ente de recursos para esse fim por pal:te de atores

extra-regionais, COJlO a Uniio Européia ou a Organi~ação das Nações

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

substituiçÃO ao mecanismo atual de secretaria UPro Tempore ll , de

atribuiç6es mais lillitadas.

Ilodificação a ser. introduzida no Artigo XXII do Tratado pelo

presente ProtQColo de EIlenda, o novo organ5.smo contará com

se.us. respectivos congressos Nacionais, a iniciativa de criar a

Organização do Tratad~ de-o Cpoperação Amazônica (OTCA), que passará

em

Conforme

dirigida por um Secre"Cário-Geral,

As Ilodificações inst~tucionais em apreço deverão

Os oito GOvernos to.aram, assim, a decis,:io de propor, a

Dentro dess8 espírito do dina.ização e fortalecimento da7.

5.

a dispor de personalidade jur1dica internacional.

6.

Secretaria. Permanente,

contribuir para reforçar o· sentido estratégico do TCA. que completou

vinte anoll de existincia, e para dinamizar as atividades de

coordenaçio regional e de cooperação em matéria de integração

t1.8ica, meio aJlbiento, turiSlIO, p.squisa científica e tecnológica e
outros ca.pos de particular interesse para a região amazônica.

cooperaçlo &Jlazônica, o novo organismo deverá contar com um.

orça.enta próprio de custeio, que vem sendo objeto de entendimentos

entre os oito Governos, no 4JDbito de Grupo de Trabalho rtAd Hoc ll
,

junta.ente co. outras questões de natureza operacional. Existe já

UJI consenso no sentido de serea observados, a um. s6 tempo,

DECRETO N° 85.050, DE 18 DE AGOST01980

- Tratado de Cooperação Amazônica

PROMULGA O TRATADO DE COOPERAÇÃO
AMAZÔNICA, CONCLUÍDO ENTRE OS
GOVERNOS DA REPÚBLICA DA BOLÍVIA, DA
REPÚBLICAFEDERATIVADOBRAS~DA
REPÚBLICA DA COLÔMBIA, DA REPÚBLICA
DO EQUADOR, DA REPÚBLICA
COOPERATIVA DA GUIANA, DA REPÚBLICA
DO PERU, DA REPÚBLICA DO SURINAME E
DA REPÚBLICA DA VENEZUELA

• Aprovado pelo Decreto Legislativo nD 69. de /8/I()J/978

Art. XXII - As funções de Secretaria serão exercidas "pro
tempore", pela Parte Contratante em cujo território deva celebrar-se
a seguinte reunião ordinária do Conselho de Cooperação
Amazônica.

Parágrafo único. A Secretaria "pro tempore" enviará, às
Partes, a documentação pertinente...

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, n .

Submeto à alta consideração da Vossa Excelência o anexo

texto do Protocolo de b8nda~~ Tratado de CooperaçAo BazOnica

\
EM n· 14 /MRE.

Brasília, ea 19 de janeiro

Excelent1ssimo Senhor Presidente da República.

da 1999 •

critérios de eficiência adllinistrativa e de austeridade financeira

na • definiç!o tanto do corpo de funcionários quanto do orçamento da

OTCA. b outras palavras, aabos deverão corresponder ao mínimo

n.ce••6rio para que o novo orqanisllo possa cwaprir seu papel de

foX1Ul eticaz_ Quanto ~ escala de quotas a ser definida para a

provisão de tal orçamento, o Brasil seguirá atuando para que sua

respectiva contribuição retlita um adequado equilíbrio entre a

posição do país no contexto aJlazõnico, especialmente o fato de ser

a sede da OTCA, e as lillitações financeiras ultimamente

experimentadas.
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politicamente refletido no Protocolo recém-assinado, as citadas

limitações financeiras não se sobrepõem, nem devem constituir

óbice, à conveniêndia e à oportunidade de estabelecer-se a OTCA em

Brasília. Tal iniciativa vem, em boa hora, ao encontro da

prioridade que os oitos signatários atribuem à intensificação dos

esforços para desenvolver suas respectivas áreas amazônicas, de

modo sustentável, e fazê-las participar, cada vez mais, do processo

de integração regional, acentuado na corrente década.

9. Com as considerações precedentes, encaminho a Vossa

Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional,

juntamente com cópias autênticas do Prot.ocolo de Emenda, a fim de

que seja avaliado p,elo Poder Legislativo.

I .....

,-,

'<-~q'.q I 1. { ; f'
PELA REPúBÚCA c!ooPEfAfr'tÁ

DAGUIA A

Firmado em Caracas, aos 14 dias do mês de diciembre de mil nove<:enlo3 e
noventa e oito, em oito 8) exemplares originais, nos idiomas espanhol, inglês,
português e ho~dêS, t osi~autênticO!l,

~D~&bf
BOLIVIA 0 ~ DO BRASIL

L""~ *"\ "')PELA REPúBU DP} ,
COLOMBr .

Por outro lado, vale rassaItar que, tal comos.

Respeitosamente,

Aviso n' 133 - C. Civil.

#c:U~,
PELA REPÚBLICA DA

VENEZUELA

E COPIA AUTEIjl,TICADA
MlllIS1ÉRlO DAS REIÚ.Ç~ERlORES
ar.sllla,~<l. ?ir>!J .'-,d919~,li

cr~S. Mlio di

A"'ln"m'~l:yt'Ô~OLODE EMENDA AO TRATADO
DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA

Em 28 de janeiro d.I999.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a .... Secretaria Mensagem do Excelentlssimo Senhor Presidente da

República relativa ao texto do Protocolo d. Emenda 10 Tratado d. Cooperaçio Ama:lõnica (TCAJ.
finpado em Caracas. em 14 d. d.zembro d. 1998.

As Repúblicas da Bollvia, do Brasil, da Colômbia;db Equador, da Guiana, do Peru
do Suriname e da Venezuela,

Atenciosamente.

Reafirmando os princlpios e.objetivos do Tratado,deCoop~raçãoAma~ônica,

Considerando a conveniência de aperfeiçoar e fortalecer, institucionalmente, o
processo de cooperação desenvolvido sob a égide do mencionado instrumento,

c C~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ch.f. da Casa Civil
da Pre.id!neia da República

, Acordam:

I - Criar a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), dotada de
personalidade jurídica, sendo competente para celebrar acordos com as Partes
Contratantes, com Estados não-Membros e com outras organizações
internacionais.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA.DF. ' '

MENSAGEM NQ 133, DE 1999
,(DO PODER EXECUTIVO)

11 - Modificar, da seguinte forma, o Artigo XXII do texto do '(ratado:

A Organiza~ão do Tra~do de Cooperação ,Amazônica terá ~ma Secretari~
Permanente com sede em Brasflia, encarregada de implementar os oDjetivos'
previstos no Tratado em conformidade com as resoluções emanadas das Reuniões
de Ministros das Relações Exteriores e do Conselho de Cooperação Amazônica., ,

Parágrafo Primeiro - As competências e funções da secretaria Permanente fi de seu
, titular serão estabelecidas no seu regulamento, que será aprovado pelos Ministfà~

das Relações Exteriores das Partes Contratantes. '

Comunica ° Excelentissimo Senhor Presidente da Rep1lblica ao
Congresso Nacional que se ausentará do Pais nos dias 1S2 • 2 da
fevere1.:t'o do corrente anã, 'para part.icipar, era CaracZla, da
cerimOnia de posse do Pres.i~ente ele1to da Venezuela, Doutor
Hugo Rafael Ch4vez Frias.

(PUBLIQUE-SE)

Parágrafo Segundo ,. A Secretaria Permanente elaborará, em, coordenação com as
Partes Contratantes, seus planos de trabalho e programa de atividades, bem como
formulará o seu orçamento-programa, os quais deverão ser aprovados' pelo
Conselho de Cooperação AmazÔnica.

Parágrafo Terceiro - A secretaria Permanente será dirigida por um Secretário
Geral, que poderá assinar acordos, em· riome da Organização do Tratado de
Cooperação Amszônica, quando as Partes Co~tratantes aSS!In, o autorizarem por
unanimidade.

111 - Esta emenda estará sujeita ao cumprimento dos reqqisitos constitucionais
internos por parte de todas as Partes Contratantes, e entrará em vigor na data do
recebimento, pelo governo da República Federativa do Brasil, ,da última nota em
que seja comunicado haverem sido cumpridos esses requisitos constitucionais,

Sellhores Membros da CImara doa Deputados,

Dirijo-me a VOIIU Excelências p.... infonni-Ios d. que me lIlIeI1tIrei do PaIs nol
dias I' e 2 de fevereiro do corrent.lJIO. .

EstMei partici~o, em Caraéu, da ~nia d. poue do PreIicIeme eleito da
veziemeIa. Doutor Hugo Ra1àeJ Chá_Frio.' ,

28 de, jIIIeiro de 1999.
~ ~l '-i·

, ~,t· ('
. ~ ~1 iC..,.

',!:;'H:~ ~
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Aviso n' 136 - C. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

REQUERIMENTO N° • DE 1999.
(do Sr. Valdemar Costa Neto)

Em 28 de janeiro de 1999.

Sugere a denominaçiio a viaduto na
Rodovia PraskJenl8 Dutra.

Sr. Presidenle:

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qUI! o Exl:eIentluimo Senhor
Presidente da República comunica que se ausentlrá do Pais no. dias I' e 2 de fevOf'eiro do corrente

ano para participar, em Caracas, da cerimônia de poRO do PreJidente eleito da Veuemela, Dotrt«

Huào Rafael Chivez Friu.

Atenciosamente,

~~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Chefe da Coa Civil
da Presidencia da República

A Sua Excelência o Senhor
Doputado UBIRATAN AGillAR
Primeirn Secretirio da Cinwa dos Deputados
BIAS!LJ:A-DF.

INDICAÇAO N2 1.373, DE 1999
(DO SR. VALDEMAR COSTA NETO)

Sugere ao poder Executivo, por intermédio do Ministério dos'
'rransporte.# a denominaçao de "Viaduto sao Bento" a vi~duto
existente na Rodovia Presidente Dutra; na divisa dos Munic1pios
de ArujA e Santa Izabel, Elltado de sao Paulo.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro dos Transportes:

Venho, por meio desta, sugerir que o Km 198 da Rodovia Presidente
Dutra, oa divisa dos municípios de Arujá e Santa Isabel, passe a ser denominado
"Viaduto São Bento".

A proposta vem expressar o reconhecímento das comunidades locais aos
relevantes serviços prestados pela ordem religiosa beneditina, que tem exercido um
papel de suma importAocia para a melhoria da qualidade de vida do povo daquela
região.

A Lei nO 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe sobre a
denominação de vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação, determina em
seu ar!. 2" que mediante uma lei especial, uma obra-de-arte poderá ter, supletivamente,
a designação de nome de pessoa falecida que haja prestado relevante serviço á Nação

ou à humanidade. O nome de Silo Bento atende, pois. a todos os requisitos exigidos
pela citada lei, para a designação do viaduto em questão.

Agradecendo desde já pela atençil , r i ero·lhe meus protestos de
elevada estima e distinta consideração.

Exm°Sr. í:'
Or. E1IIe. i>.dilb.
DO. Ministro de Estado dos Transportes
Esplanada dos Ministérios, BI. R, 6° andar
70044-900 • Brasília·DF

Ao lempo em que o cumprimento, requeiro a V. Ex', nos lermos do

ar!. 113, inciso 1 e § 1°, do Regimento Inlemo da Câmara dos Depuiados, que

seja encaminhada ao Excelenlíssimo Senhor Ministro dos Transportes a
Indicação em anexo, sugerindo que o Viadulo construido pelo DNER, no km
198 da Rodovia Presidenle DulI1l, na divisa dos municípios paulistas de Arujá e
Sanla Isabel passe a ser denominado de "Viaduto Silo Bento".

SaJa das Sessões, em 26 de janeiro de 1 99.

Excelentissimo Senhor
Depuiado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Depuiados
Nesta

"LEGISLAÇÃO CITADÂ ANEXADA PELA
. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIAS E
ESTAÇÕES TERMINAIS DO PLANO NACIONAL
DE VIAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - As estações terminais, obras de arte ou trechos de via do
Sistema Nacional de Transporte terão a denominação das localidades em
que se encontrem, cruzem ou interliguem, consoante a nomenclatura
estabelecida pelo Plano Nacional de Viação.

§ único' - Na execução do disposto neste artigo será ouvido,
previamente, em cada caso, o órgão administrativo competente.

Art. 2° - Mediante lei especial, e observada a regra estabelecida no
artigo anterior, uma estação terminal, obra de arte ou trecho de via poderá
ter, supletivamente, a designação de um fato histórico ou de nome de pessoa
falecida que haja prestado relevante serviço à nação ou à humanidade.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

em anexo, sugenndo providências no sentido de Viabilizar a inclusão de um canal de

televisão educativa no Plano Básico de Distnbu~çào de Canais

DECRETO N° 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

"LEGISLAÇÃO ClTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUOOS LEGISLATIVOS - CeDI"

l
/11!L1 . 'I'" \'"'il i..1..~''-."". '~I..<.L.\'U\.,:putado tV1au 10 ReQ

7
_..,.

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicaçio é a proposição através da qual o Deputado:
I • sugere a outro Poder a adoçA0 de providência, a realização de ato

administrativo ou de gcstlo. ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;

11 • sugere a manifestação de uma ou mais Comissõcs acerca de
determinado assunto. visando a elaboração de projeto sobre matéria de
iniciativa da Cimara.

§ (0 Na hipótese do inciso ( a indicação será objeto de requerimento
escrito. despachado pelo Presidente c publicado no Diário do Congresso
Nacional.

Sala das Sessões. em de . ./ de 1998

IHDICJlÇJlO N. 1. 374. DE 1999
(DO SR. MAURtCIO RIQUUO)

Suqere ao Poder Executivo, por int.~(Uo do Ministério das
COIIWlicaç&e., a adoçlQ. de providlnci... para viabilizar a
lncluaao de \m canal de tal.vielo educativa no Plano B6s1co de
Dletribulçlo de C_le.

(PUBLIQUE-SE. BIlCJlllINHE-SE)

Ex<clentlssimo Senhor Ministro das Comunicações:

Motivada pela crescente utililaÇlo da televisão no processo de

ensi.... em .."..w. em~ de educoçIo • dislincia. a Unive..idade Federal do

PInM planeja inslalar em seu campus uma emissora 'de televisão com fins

"""lush'.mente educativos.

Em consulta • Sectetaria de· 0uI0fgas desse Ministério, fomos
informados da inexiSlência de canal de telcvislo educativa disponivel, na cidade de

Curiti.... onde esaa sediada a referida Universidade.

Assim sendo. vimas solicitar providencias no sentido de viabilizar
a incl_ de um canal de telcvislo educativa poR • ",ferida localidade no Plano Bà3ico

de DiSlribuiçio de Canais, de lICORlo com o que estabelece o art. 10 do Decreto n' 52795,
de 31 de ouIUbro de 1963.

REQUERIMENTO
(Da C_lodo de Clàel. e TeeaoIocIa. CO.llnicaçto elaformítica)

Requer o envio de indicaçio ao Ministro
das Comunicações.

SCnhor Plaidcntc da C........ dos Deputados:

Requeiro. V. Ex.•.• nos tennos do art. 113. inciso 1 e § I', do

RqimenIo 1-..0. seja ......ninhada 10 Sr. Ministro das Comunicações as indicações

APROVA O REGULAMENTO DOS SERViÇOS
DE RADIODIFUSÃO.

Regulamento dos Serviços de Radiodifusão

TÍTULO V

Do Processamento para a Outorga de Concessões e Pennissões

CAPÍTULO I
Das Condições Iniciais

Art. 10 - A outorga para execução dos serviços de radiodifusão será
precedida de procedimento licitatório, observadas as disposições legais e
regulamentares.

• "( i.JPUI" l:om rerJar,:tlo dada pelo f)ecrcfO nU 2. IO/'( dI:! 2..J / ~J 1'996.

§ 1° O processo de outorga, nos tennos do edital. destina-se a
garantir tratamento isonômico aos participantes e observará os princípios da
legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da publicidade.

* f r com redação dadQ pelo ()ecreto nU 2. /08. de 24 f 2 1996.

§ 2° A decisão quanto à abertura de edital é de competência exclusiva
do Ministério das Comunicações.

• .~. 2" com reda(,.'âo dada pelo f)ecreto nU 2./08, de 2-1 12 NWí.

§ 3° Havendo canal disponivel no correspondente plano de
distribui~ão de canais, o interessado deverá submeter ao Ministério das
Comunicações estudo demonstrando a viabilidade econômica do
empreendimento na localidade em que pretende explorar o serviço.

• § 3°cam redaçàoJadupe/o !Jecreto n° l.lOX. de 2-112 1996.

§ 4° Não havendo canal disponível, além do estudo mencionado no
parágrafo anterior, o interessado deverá submeter ao Ministério das
Comunicações estudo demonstrativo de viabilidade técnica, elaborado
segundo nonnas vigentes, relativo à inclusão de novo canal no
correspondente plano de distribuição, na localidade onde pretende explorar
o serviço.

• § -10 com reJaçuo dada pelo /)ecrefo n° 2. /fM. de 2-1 J2 1990.

§ 5° A elaboração de estudos relativos à viabilidade econômica do
empreendimento e à viabilidade técnica da inclusão de canal para uma
detenninada localidade, no correspondente plano de distribuição, não
assegura ao interessado qualquer direito ou vantagem sobre outros que. com
ele. se candidatarem ao processo de licitação para a execução do serviço.

* .\15° com redução dada pelo /)ecrelo n" 2. lUx, de 2-1 12 }I.)I)('1.

§ 6° O Ministério das Comunicações não elaborará estudo de
viabilidade técnica para execução do serviço de radiodifusão por solicitação
de interessados. limitando-se a examinar os estudos a ele apresentados.

• § 6° com redação dada pelo Decreto n° 2. lO!'!, de 2../ 12 IYYfJ.

§ 7" São considerados tipos de serviço de radiodifusão os de onda
média, curta, tropical, de freqüência modulada e de televisão.

* .s r com redação dada pelo IJecreto n') 2.10X. de 2-1 12 /',N{).
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Sábado 30 04585

REQUERIMENTO
(Do Sra. MARIA VALADÃO)

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA0 REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capítulo 1II
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indícação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de
iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a inoicação será objeto de requerimen.to
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.

INDICAÇAO NO 1.375, DE 1999
(DA SRA. MARIA VALADAO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério aa
Fazenda, a alteraçao do Sistema Tributário Nacional, bem como da
estrutura dos órgaos de administraçao tributária.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentrssimo Senhor Ministro da Fazenda:

A premente necessidade de ajuste fiscal das contas

públicas mobiliza cidadãos e organismos na busca de idéias, por vezes

intrigantes, capazes de descortinar outros horizontes.

A natural complexidade do Sistema Tributário vigente,

agravada pela criação de novos tributos - temporários ou não, a pulverização das

receitas tributárias provocada pela prática da concessão de incentivos, o .

enfraquecimento dos órgãos da administração tributária diante do

desenvolvimento tecnológico e da ausência de recursos, acabaram por criar

distorções, tais como, a excessiva oneração do setor prod~liv.o, o indesejável
nivel de sonegação e a redução do grau de neutralidade da tributação, a exigir

mudanças tanto no sistema tributário, como nos órgãos que se ocupam da

. gerência de tributos.

Neste sentido, e no momento em que as discussões a

respeito da Reforma Tributária se fazem cruciais, encaminhamos conjunto de

propostas a serem avaliadas, com vistas a integrar ajuste eficaz e duradouro.

Sala das Sessões, em 2..b de 01 de 1999.

i CL~LCL~~Cl.JCL~
Dep lada MARIA VALADÃO

Requer o encaminhamento de
Indicação ao Ministério da Fazenda, relativa a
proposlas de alteração do Sistema Tributário
Nacional, bem como dos órgãos de
administração de tributos.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso e § 1°, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, requeiro a V.Exa. seja encaminhada ao Poder

Executivo a Indicação anexa, em que se sugere a alteração dos tributos que

compõem o Sistema Tributário Nacional, bem como da composição dos órgãos

de administração tributária.

Sala das Sessões, em 26- de 7.1N'.nl<Xie 1999.

, lYkL,~LQ.,~L~a..etu..c:
Depbda MARIA VALADÃO

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capítulo 1II
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de
iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso 1 a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.

INDICAÇAO NO 1.376, DE 1999
(DO SR. MARCELO BARBIERI)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Justiça, a adoça0 de providências em relação aos editais para
venda de outorga de concessõés para os serviços de vistoria
veicular dos municípios na receita que será auferida com os
mesmos.
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(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Senhor Ministro,

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Janeiro de 1999

Os jornais noticiaram recentemante que o Governo pretende
lançar editais para vender outorgas de concessões para o serviço de vistoria
veicular obrigatória em todo o país e que as previsões são de que as
empresas concessionárias movimentem algo em tomo de R$ 1,5 bilhão a R$
3 bilhões de ano.

Dizem, ainda, que o proprietário que tiver seu carro reprovado na
inspeção - e pelas projeções do Instiluto Nacional do Trãnsilo (Inst) 85% dos
veiculos brasileiros seriam reprovados - terá que pagar um terço do valor da
tarifa e se não consertar o carro num prazo de 30 dias e tiver que retomar à
revisão não poderá abater o que já pagou e arcará com nova tarifa
integralmente.

NAo quero. por enquanto. entrar no mérito desta questão. mas o
que me causa estranheza é que, da arrecadação total com as vistorias. o
empresário dono da estação ficará com 85%, os Estados com 10% e a União
com 5%.

Como se vê. os municípios foram excluidos desta partilha. logo
eles que são os maiores prejudicados paio excesso de carros nas vias
públicas e que talvez hoje se dafrontem com uma penúria financeira suparior
a dos estados e da União.

Assim sendo. sugiro a Vossa Excelêncía. que determine
providências no sentido de limilar a participação do concessionário em 80%
do total arrecadado e destine aos municípios pelo menos 5% daquele
montante, por uma questão de inteira justiça.

1'J.f"
BrlIsllla·DF,,?"/1 de Janeiro de '1999.

LL
MARCELO BARBIERI

Deputado Fedeml- PMDB/SP

Requerimento nO de 1999.
(Do Senhor Marcelo Barbieri)

Requer o envio de Indicação ao E.'<celenlissimo
senhor Ministro da Justiça. relativa a 'providências
em relação aos editais para vanda de outorga de
concessões de serviços de vistoria veicular
obrigatória. de forma a garantir a participação dos
municípios na receita que será auferida com os
mesmos.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 113. inciso I.
e parágrafo 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja
encaminhada ao Excelenlissimo Senhor Ministro da Justiça, a anexa
Indlcaçio, solicitando providências em relação aos editais para venda de
outorga de concessões de serviços de vistoria veicular obrigatória, de forma a
garantir a participação dos municípios na receila que será auferida com os
mesmos.

,., ,
BrlIsma.oF, .)10 de Janeiro de 1999.

cC-
MARCELO BARBIERI

Deputado Fedeml- PMDB/SP

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Capítulo rrr
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva: .

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
detenninado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de
iniciativa da Câmara.

§ l° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.

INDICAÇl\O N' 1. 377, • DE 1999
(DA SRA. MARIA VALADl\O)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da'
Previdência e Assistªncia Social, o exame de proposta relativa A
previdência social que busca dar eficácia ao custeio
previdenciário e imprimir eqüidade à forma de participaçAo no
financiamento, observando-se a capacidade do contribuinte.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência e
Assistência Social:

Tendo em vista a situação de crise econàmica instalada em
nosso Pais. urge repensar modelos e redefinir alternativas viáveis para solucionar

.os problemas existentes.

A previdência social é apontada como um dos principais
focos de pressão das contas públicas e o seu saneamento financeiro significa.
não somente a solução de uma questão fiscal de !'~rto prazo, mas a garantia de
solidez no futuro e da manutenção de uma das mais importantes instituiçães

sociais de nosso País.

Tendo em vista esse quadro, entendemos ser essencial a
análise de sugestões de reforma que possam contribuir com o objetivo de

restaurar a credibilidade do sistema de previdência social e a sua capacidade de
pagamento dá aposentadorias e pensões a milhões de trabalhadores.

A proposta que encaminhamos em documento anexo,

defende, em síntese. a adoção de Uma base única de contribuição previdenciária
- o faturamento - e a conseqüente extinção da COFINS, PIS, Contribuição sobre

o Lucro, etc. Conforme essa proposta, as pequenas empresas passariam a

contribuir com base em aliquota seletiva de acordo com a essencialidade e a
importãncia social de seus produtos, a fim de que a carga contributiva recaia

diferenciadamente segundo o poder de compra do contribuinte. A proposta
sugere ainda que seja criado um Fundo Previdenciário Nacional. com gestão

coletiva, devendo o valor dos beneficios ser determinado em função da

contribuição pessoal de cada um.

Sugerimos. portanto. o exame da citada proposta com o
intuito de contribuír para a busca de soluções que conduzam o País no rumo do

crescimento econômico e da justiça social.

Sala das Sessões. em fi) =t-de ;.4 (!jQ.; {!Lhe 1991
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REFORMA TRIBUTÁRIA
E UMA NOVA PREVIDÊNCIA

SOCIAL

neilton cruvinel - É bacharel em Ciências
Contábeis e Direito, Professor e Coordenador dos Institutos dos
Advogados de Goiás e Goiano de Direito Tributário e Auditor
Fiscal de Tributos Federais (aposentado). CRC· GO

sUMÁRIo

• fisco único e nacional - código de procedimentos de
fiscalização - três impostos internos permanentes apenas, um
para cada IÚvel governamental arrecadação tributária
distribuída no ato do recolhimento bancário - justiça togada e
especial - divida ativa e certidões (inscrição ao final do
julgamento judicial) - bens sonegados no exterior e pagamento
da divida externa (compensação) - micros e pequenas
empresas e sua tributação especial - imposto social alternativo
e periódico - cmzamento de informações e término das firmas
"fantasmas" e notas "frias" - incidência segundo a capacidade
contributiva e econômica - tributação reduzida dos
rendimentos do trabalho.

• fontes de financiamento da previdência social com base no
faturamento e na contribuição individual do segurado •
previdência oficial, complementar e participação do segurado
na economia nacional (distribuição no fundo nacional de
previdência) - tratamento diferenciado para micros e pequenas
empresas e micros e pequenos produtores rurais - fim do
imposto de licença para dar emprego e reflexos nos salários.

.os impostos dos ricos que os pobres pagam e um novo
sistema tributário nacional e da previdência social
conclusões.

• Proposta apresentada e discutida na Comissão da Reforma
Tributária da Câmara dos Deputados, em 1996.

IProposta d. R.foNlfa Tributária. da Prmd.ncia Social

ANÁLISE DA CONJUNTURA
NACIONAL; FILOSOFIA E OBJETIVOS
PROPOSTOS

Desde o ante·projeto do Código Nacional de 1953,
há 45 anos, se pretendeu organizar a tributação de forma simplificada e
objetiva, terminando com o chamado manicômio tributário. Todavia, mesmo
com a aprovação do CTN, doze anos depois, ainda que o novo código tenha
sistematizado a respeito e com uma .filosofia de estratificação de incidência
tributária em apenas quatro grupos, houve uma descontinuidade do processo e
sua deformação, chegando aos uiveis desorganizados de hoje e a mantença de
uma ditadura tributária comandada pela UIÚão e, pior, pelo Poder Executivo,
subjugando dois uiveis de governos,- Estados e Municípios - e os Poderes
Legislativo e Judicíário,

Esse grande erro frustou os grandes objetivos do
Código Tributário Nacional.

Com efeito, os quatro grandes grupos econômicos de
tributação encerrariam e bem todo o sistema de tributação, isto é, o~
~ (importação e exportação), Patrimônío e a Renda,~ e
Cjrcu!acão e, excepcionalmente, o que se adotou chamar de "Impostos
Especiais", no caso'os' impostos únjcos.

. , . Retirando-se os impostos especíais, voltamos aos três
primeiros e excluindo a tributação do Comércio Exterior que não tem
conotação de arieCá&ção e sim de extra-fiscalidade e controle no setor

segundo não o produto, me.rcadorias ou qualquer outro, mas sim o objeto da
tributacão e seu interesse ao País, restam tão somente dois campos para a
ributação interna: o campo do Patrimônio e Renda e o da Producão e
Círculacão, a serem tributados segundo a capacidade contributiva e
econômica, dai ser totalmente desnecessário o elenco de impostos hoje
existentes e de diferentes alíquotas entre os Municípios e mesmo regiões, ou
seja, de Estado para Estado.

Desta forma, a tributacão interna deve ser
simplificada com um só imposto por nível de Governo, ll!!l.mÍ fisco nacional,
uma única justica fiscal, rápida, objetiva e~ um Código de
Procedimentos de Fiscalizacão, uma distribuicão da arrecadacão tributária no
ato do recolhimento do imposto, já creditada aos três níveis governamentais e
fundos de participação dos Estados e Municipios e aos fundos constitucionais,
segundo a quota de cada um, e acabando com a intermediação, e jugo
financeiro-tributário dos Estados e Municípios e garantindo a existência plena
da Federação. E com regras objetivas, claras e abrangentes que protejam o
trabalho e os que produzem e mais empregam, tributando mais o lucro, os

ganhos de capital e de aplicações financeiras e fazendo com que quem tem'
pague mais dos que não tem e findando com a prática secular de "os impostos
dos ricos serem pagos pelos pobres". E terminar com a fraude e a sonegação
fiscais. .

Esse é o escopo da reforma tributária que ~erá

estratificada nesta proposta.

o Brasil é oitava potência mundial, mas o seu povo é
um dos últimos do mundo e temos a pior redistribuição de renda e riqueza do
Planeta. '

A sonegação nossa é, segundo o Ministério da
Fazenda, a União Nacional dos FiJ;cais Federais e o apurado em comissão
parlamentar sobre Evasão Fiscal, é de um real e vinte centaYQ§ para cada real
arrecadado. Um horror de um orcamento e mais vinte por cento dele
sonegado, não só em termos de todos os impostos e contribuições existentes e
que compreendam o conceito:de tributos no País, mas também quanto a
Previdência Social. .

Assim, se a sonegação fosse combatida, o que não é
dificil se alterado o sistema de instituição, arrecadação e fiscalização dos
tributos, aliás como se estabelece nesta proposta, os três níveis de Governo e
mais a Previdência Social arrecadariam o DOBRO e mais vinte por cento do
que ora se arrecada e isso sem contar com os atrasados sonegados no último
quinquênío e que somam, sem multa, seiscentos por cento de tudo o que
entrou nos cofres públicos de tributos e previdência.

Um sistema eficiente de cruzamento deinformações
de pagamentos, como ocorre hoje com as pessoas fisicas, terminará com a
sonegação de receita e, por consequência, com as firmas ditas fantasmas. E
acabamos também com a corrupção via das chamadas notas· "frias", ,uiás
muito usadas para acobertar propinas em concorrência' pública e caixinhas
outras.

Só aí teríamos, além do dobro e mais vinte por cento
do orçamento daqui em diante, também quase um trilhão e quatrocentos
bilhões de reais mesmo se descontada, por anistia, a multa fiscal.

Como o controle das finanças públicas depende do
regime tributário, arrecadando menos do que o devido e mal porque escolhe o
pobre e não o rico para pagar a conta tributária e previdênciária, depende
igualmente de decidir não apenas sobre essa filosofia mas combater o
desperdicio e a incompetência e sobretudo a corrupção administrativa, tendo
quase sempre empr~iteiros e grupos outros como alicia!i9re~ e fraudadores de
concorrências e contratos públicos. E, no Brasil, informa-se uma taxa recorde
de corrupção perto de trinta por cento e que reflete, dobrando ou mais, no
custo das obras. E não é a toa que somos çlassificados internacionalmente
como um dos paises de maior improbidade e corrupção governamentais.

Por tudo isso vemos que o problema nosso não é
exata e basicamente econômico mas muito mais político, ético e social, de
redistribuição de renda, de boa paga ao labor, de presti/tiar quem produz e
como também tributar niais o lucro, o ganho de capitais, a aplicação
financeira, combatendo a especulação e o capital improdutivo, terras sem uso
ou mal utilizadas incl!lídas.
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A nossa proposta é ampla.

E a herança será, a partir do que exceder a um
milhão de reais por quinhão, tributada progressivamente pelo Imposto de
Renda como qualquer ganho, o que atinge menos de um por cento da
população.

Em linhas gerais, esse é o alicerce da proposta, com
os impostos único indireto e patrimonial também tributando com aliquota
seletiva, no primeiro. segundo a essencialidade das mercadorias, produtos,
serviços e outros bens, e, no segundo, de acordo com o tamanho, uso pessoal
ou de aluguel, função social e importância da propriedade urbana ou rural.

No campo da Previdência Social, além da sonegação
de hoje que a inviabiliza por si só, temos a examinar o porquê de tudo e
realmente considerando a eficácia ou não do sistema.

o Governo Federal elegeu a Previdência como o
fator maior. de déficit público, com um suposto rombo anual de trinta e sete
bilhões de reais no universo de dois milhões e meio de inativos do setor
público e de sete bilhões de reais quanto aos dezessete milhões de
aposentados do setor privado. E se fundamenta mais que a relação existente é
caótica porque está quase na relação de um por um quanto aos que trabalhani e
os aposentados, estes o grande estorvo da Previdência, diz o Planalto, e de
quem deverão ser cobrados toda a culpa e todo o custo dela e de seu déficit.

tedo engano dos nossos técnicos em análise
previdenciaria e de seus fundamentos. O Governo Federal erra em tudo no seu
discurso e é fácil identificar e estabelecer esse crasso engano.

Em primeiro lugar, temos s!'tenta e oito milhões de
trabalhadores entre adolescentes, jovens, adultos e velhos. Dentre eles,
somando previdência do setor privado e funcionários públicos, temos vinte
milhões de aposentadorias. É o óbvio dos óbvios que o Governo se equivoca
na relação de um por um, pois temos quase oitenta milhões de trabalhadores e
apenas vinte milhões de aposentados. Na prática um pouco mais de três por
um.

O que ocorre é a incompetência oficial em combateI
a sonegação da contribuição previdenciária é a própria informalidade da mão
de obra, empregada ou autônoma, nestas incluidos os sobreviventes
biscateiros e outros curingas do mercado informal, meros pobres e miseráveis
no contexto da sociedade brasileira.

Aliás, é bom nos lembrarmos de que temos cento e
doze milhões de pobres que ganham em média entre um e dois salários
mínimos, na verdade 1,2 salários, dentre eles quarenta milhões de miseráveis,
e apenas cinco milhões de abonados, que englobam trezentos mil ricos na
acepção do termo, ao lado de pouco mais de quarenta milhões de conterrâneos
da classe média, trabalhadores um pouco mais qualificados, servidores
públicos ainda não tomados miseráveis e outros. Esse é o cOntexto político
social da população. O seu caldeirão fervente e o seu barril de pólvora. E a
elite que governa dorme e ignora o caos latente e já ameaçador. Tanto no
campo com os probleIllils de terras como nas cidades em que há uma guerra
de guerrilha suja e ocultada na luta do dia a dia e da violência infemaI. dos
bolsões de miséria, de desemprego e de desespero, da fome e da falta de
horizonte, problemas crescentes que alijam mais de oitenta por cento dos
brasileiros do progresso da sociedade como um todo e de cada um, e sua
farnilia, em particulàr. .

E isso há que ter um custo. Um custo ameaçador e a
comer pelas bordas sociais enquanto fluir o vendaval da pobreza e da miséria,
da injustiça e da depauperação da cidadania e outras mazelas, frutos da
ganância desenfreada e da cansequente capitalização da riqueza e da renda,
bem ainda da proliferação e socialização do prejuízo e como colorário da
ampla e total, ou quase, democratização da miséria. O risco é pois grande.

Errou o Governo ao dizer que há trinta e cinco
bilhões de reais de déficit na previdência pública. Ele, de propósito parece
nos bem evidente, se esqueceu de informar a nós todos de que não fez o dever
de casa e agora encobre a verdade. E é isso mesmo porque durante quase seis
décadas cobrou, entre outras coisas, 20% (vinte por cento) sobre a folha de
pagamento dos trabalhadores do setor miYadopara, somados à contribuição
de cada um desses trabalhadores, se formasse a previdência social deles. .

Todavia, nesses quase sessenta anos, no caso do
funcionário público, o Governo em geral nunca recolheu um centavo, nunca
pagou FGTS e qualquer outra contribuição. Se houvesse contribuido como se
fosse do setor privado, o caixa da previdência pública teria hoje mais de um
trilhão de reais de caixa no somatório dos últimos cinquenta e sete anos.

A única obrigação dele, poder público, foi pagar a
aposentadoria dos que sobraram e viveram para recebê-Ia e a um tempo de
vida relativamente curto.

Esse quadro o Governo escondeu do pOVI1~ mostra o
funcionário público como um parasita e ele, Governo, como uma indefesa
vitima. O inferno lhe dará a resposta com o desalojamento de seus
representados de estirpe, isto é, a elite. .

Mas ele pode mudar isso se fizer justiça na
distribuição do encargo social sobre quem mais tem. E o Governo deve à
Previdência mais de 60 bilhões de reais. E deve cada vez mais, fora o que é
desviado do COFINS e da própria contribuição previdenciária para outros fins
de caixa.

A nossa proposta se fundamenta em dar eficácia ao
custeio previdenciário e a promover a distribuição da conta segundo a
capacidade de contribuir, não fundada em truques e eufemismos como se faz
hoje beneficiando exclusivamente as grandes empresas e outras acima da
média, privilegiando a automação e o desemprego mesmo que favorecendo a
produtividade, porém mandando a conta para as micros, pequenas e médias
empresas.

o exemplo ébem claro. As micros e pequenas, que
empregam mais de sessenta por cento de mão de obra e representam
cinquenta por cento da massa salarial, pagam, via percentual bem maior do
que as grandes empresas, sobre o faturamento delas como encargos
previdenciários, ou seja, o somatório de 20% (vinte por cento) sobre a folha
de pagamento, FGTS, Acidente de Trabalho, Contribuição a entidades como
SESI, SENAI, SESC e outros, representando algo ao redor de 32% (trinta e
dois por cento) da folha de pagamento dos trabalhadores.

E aplicando esses 32% sobre 30% que essa mão-de
obra representa sobre o faturamento das micros e pequenas empresas,
alcança-se o elevado percentual de 9,6% (nove virgula seis por cento) do
faturamento. A média empresa também sofre nessa relação. Mas as maiores e
as grandes empresas cujas folhas de pagamento se situam entre menos de um
por cento e no máximo onze por cento dos custos do faturamento, pagariam
entre menos de 0,2% (zero virgula dois por cento) e 2,2% (dois virgula dois
por cento) sobre o total de suas vendas.

Um crime social!

Se a previdência for cobrada sobre o faturamento
não só IGUALAMOS todos no percentual como tambéI!1 faremos justiça
porque o repasse desse percentual aos preços será absorvido por quem tem
mais poder de compra, segundo o consumo pois, não só em quantidade como
também nos~ dos bens.

E todo mundo pagaria a previdência de todo mundo
e segundo a capacidade contributiva de cada um, medida no seu poder
pessoal de compra e, em decorrência, de consumo, orçamentariamente
considerados.

Com a extinção do PIS, COFINS, Contribuição
sobre o Luéro e outros tributos, a incidência da previdência será de 10 a 15%,
garantindo a lei, se for conveniente, o setor a ser tributado diferencialmente
em termos de importância social, política e de· consumo gera!, de
investimentos e outras necessidades. Por exemplo, .o Setor Alimentício
contribuirá menos do que os das bebidas alcoólícas, do fumo e do cigarro.

Como a incidência é sobre -o .faturamento, ela se
processará ao redor de três vezes e meia o Produto InterÍló Bruto, isto é, urna
arrecadação possivel de 450 a 500 bílhões de reais, -se bem cllmbatida a
sonegação.

Por falar em sonegação, estâ:·'será quase banida
porque todos os beneficios pessoais serão calculados pêlo número de saláriós
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do trabalhador sobre o qual se recolhe, a ele aplicado um percentual retirado
de um Fundo Nacional da Previdência, como estabelecer a Lei.

E haverá uma divisão em três partes desses valores,
uma para a previdência oficial, outra para a chamada previdência privada e
outra para o~ trabalhador ou do beneficiário do pro-labore, como
parte de sua participação do faturamento nacional e progresso do Pais.

Se o Brasil então for bem, todos seremos
beneficiados e teremos a nossa quota de beneficio participativo. Se for mal o
Pais, todos, sem exceção, pagaremos a conta, porém segundo a nossa
capacidade contributiva expressa pelo nosso poder de consumo, acabando
com o que hoje ocorre em que os pobres pagam os impostos dos ricos.

Essa nova Previdência Social será bem estruturada
porque a integra a vinculação entre a contribuição pessoal do contribuinte,
sobre a qual se estabelecem os ganhos individuais do segurado no Fundo
Nacional da Previdência e a pertinência da repartição dos encargos públicos,
com ela exatamente voltada a essa contribuição, que não será objeto de
sonegação pena de redução dos beneficios pessoais de cada um, bem como
adstrita diretamente ao poder de compra, capacidade de consumo de todos
todos e de cada um. E a capacidade contributiva será definitiva e
permanentemente respeitada, este o grande objetivo social e político na
tributação como filosofia de suporte maior da atividade fmanceira do Poder
Público.

Todos pagarão a previdência de todos, aposentados
inclusive, e cada um o fará de acordo coma sua capacidade contributiva
através de seu poder de compra e receberá proporcionalmente em funcão de
sua contribuicão pessoal, Uma justiça fiscal quase perfeita e com oitenta
milhões de fiscais gratuitos, representados pelos beneficiários da Previdência
compradores que são e que também combaterão e quase extinguirão a
sonegação fiscal porque ninguém comprará sem nota fiscal, onde se lançará a
contribuição para o Fundo de Previdência.

E não haverá distinção sobre o Setor Público e o
Setor Privado. A previdência social no Brasil será uma só,~ eficiente e
justa e a repartir encargos e beneficios de uma forma simples, objetiva e
abrangente. E será um prêmio à nossa constante luta que já dura dezenove
anos, quando publicamos o artigo "Os Impostos dos Ricos que os Pobres
Pagam", em 1985, e de lá para cá dezenas de outros ejá com estas propostas,
aliás objeto de palestra na Comissão de Reforma Tributária, da Câmara
Federal, 1996.

Como os estudos da nova proposta vêm sendo
realizados há quase duas décadas, passa ela pelo apoio de muitas entidades,
além de ser do conhecimento direto dos cinco últimos Presidentes da
Republica, Ministros, entidades patronais e sindicais, Govemos e Prefeitos de
Capital, congressistas e tantos outros, inclusive via reuniões, palestras,
debates e seminários.

O IAG - Instituto dos Advogados de Goiás e o
IGDT - Instituto Goiano de Direito Tributário adotaram oficialmente a nossa
proposta e a tem encaminhado a autoridades do Executivo e do Parlamento..A
UNAFISCO conhece de há muito a respeito. Enfim, temos tentado discutir,
divulgar e aprimorar a presente sugestão. E quem sabe idéias outras se
apresentem e o quadro da política de tributação melhor poderá ser entendid/l..
e dai podermos ver mais e melhores altemativas.

Esta, a proposta. Estes, os seus motivos. Passemos
por conseguinte à estratificação simplificada dela, como segue.

IMPOSTOS INTERNOS PERMANENTES.

A idéia centr:ll se prende a oito pontos essenciais:

Item I - TRÊS IMPOSTOS INTERNOS - um
para cada nivel governamental, ou seja, o imposto de renda (União), o
ilJlllosto único indireto (Estados) e o imposto patrimonial (Municípios).

Com isso, os demais impostos e contribuições serão
~ (ICMS, IPI, IS~, IOF, ITR, ITEI, ~IS, IPVA, CPMF ou IMF,
COFINS, CONTRIBUiÇ'AO sobre o LUCRO LIQUIDO, Grandes Fortunas e
qualquer outro). . ..'!.:',

!km-2 - ARRECADAÇÃO - distribuicão feita no
ato do recolhimento dombuto ao estabelecimento bancário, creditando-se à
conta da União, Estados e Municipios, DF, Fundos de Participação e Fundos
Constitucionais, segundo a quota prevista em lei para cada um deles. E haverá
um Fundo de Equalização por perda de receita nos três niveis.

E o principio federativo se garaote, terminando com
a intermediação do Poder Central para os Municípios e Estados e destes para
os Muncipios, acabando com a política de "pires na mão".

O percentual para cada poder tributante priorizará
mais os municipios, depois Estados e a União, no que couber, invertendo a
centralização de recursos, hoje na União (56%), enquanto Estados (27%) e
Municipios (16%) recebem pouco. O Governo Federal estará mais como
coordenador nacional do que o grande executor, o grande pai.

IWI!.J. - FISCO NACIONAL. O fisco será um só,
JJIlk2, com a União dos três hoje existentes, com consequente extinção dos
cargos de fiscal federal, estadual e municipal. Um só fiscal para três impostos
e nada mais.

Em um primeiro momento, todos os fiscais, dos três
niveis, serão aproveitados na fiscalização nacional e, depois, somente via
concurso público. E não haverá aumento de despesa porque já são pagos.

~ - JUSTIÇA TOGADA - será criado um
processo judicial rápido, terminando com o contencioso administrativo
tributário, extinguindo-se, por consequência, a decisão singular e os
Conselhos de Contribuintes. Acaba também a exigência de depósito ou
garaotia para o exercicio da defesa fiscal, bem como se estabelecerá que a
inscrição em divida ativa e a expedição de certidões negativas ou positivas

somente ocorrerá findo o processo judicial, eliminando a chantagem
administrativa de hoje.

~- BENS SONEGADOS NO EXTERIOR
a lei irá dispor que os bens de qualqullr natureza de cidadão brasileiro
existentes no exterior, isto é, dinheiro, valores, imóveis, participações, aç~es,
quotas e interesses, créditos e quaisquer outros e que não tenham SIdo
declarados ao Imposto de Renda. estarão disponiveis para paKamentO, a preço
de mercado da divida externa brasileira, bastando pedido formal do credor
pessoa púbiÍca ou privada (firma ou pesso;l ~si?a~. E não ~erá confisco vez
que o contribuinte será ressarcido no que tera. direIto, depOIS de cobrados os
tributos e multas incidentes na sonegação praticada. E se sobrar. Facultado o
uso de títulos da divida pública de longo prazo, compensação com dividas e
dez por cento à vista.

Imm.Ji. - IMPOSTO SOCIAL - de natureza nãQ
permanente, será cobrado, uma vez somente a cada dez, vinte ou trinta anos,
sobre o excesso de concentração de riqueza por contribuinte, no que exceder a
um milhão de reais se pessoa fisica e a dez milhões de reais se pessoa
jurídica. Será um imposto progressivo de zero a trinta por cento, a ser
instituido desde já.

~-MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
haverá garantia constitucional, também disposta em lei comple~entar e
detalhada na norma tributária, que as microS empresas não pagarão Imposto,
contribuições ou ônus fiscais por obrigação e tampouco recolherão para a
previdência social e as pequenas empresas somente pagarão a~ do que
devido for DESDE que comprem com notas fiscais. E serão protegidas contra
ações fisc;Us complexas ou com base em escrituração contábil obrigatória.
Como elas representam sessenta por cento da mão-de-obra empr~gada e
cinquenta por cento da massa salarial, estarão sempre na formaltdade e
representarão um exército de quatro milhões e meio de fisc~is de gra?a para
o Governo ao exigirem a nota fiscal, E o mesmo se dara com mIcros e
pequenos produtores rurais. A arrecadação triplicará, face a sonegação hoje de
cento e vinte por cento do que se arrecada e a expansão da base de
contribuição a ser considerada e se poderá então no futuro tributar menos.

lmmJ - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO
cruzamento de informações de pagamentos e extinção consequente das firmas
"fantasmas" e notas fiscais "frias" e com reflexo nas propinas de concorrência
pública e outras. Serviço de inteligênci~ c0t,n integra~ão. regional e
fiscalização sistemática dos cinco ou dez rml maIOres contnbumtes, pessoa
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jurídica, no lugar de milhões de médias e pequenos e micros empresários.
Será estabelecida uma nova temática na ação fiscal. E o fisco sabe fazer isso.
é só deixar que faca.

Item 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - será sobre o
làturamento das empresas, tanto no campo como na cidade, incluindo as
grandes, médias e pequenas empresas, estas com pagamento pela metade do
incidente, em uma alíquota seletiva segundo a essencialidade e importância
social dos produtos, mercadorias, serviços, bens novos ou usados, fazendo
com que as grandes empresas paguem a conta maior, retirando a carga da
folha de pagamento dos empregados e que hoje pesa e muito sobre micros,'íl
pequenas empresas e quase nada representam no faturamento das grandes
empresas e grandes produtores rurais. Como proposto, microempresas e
microprodutores rurais nada recolherão.

Com isso a contribuição será fundada na capacidade
contributiva, segundo o poder de compra e todos pagarão a conta, e finda
essa história de cobrar imposto de licenca para dar emprego.

Será criado um Fundo Previdenciario Nacional, com
gestão coletiva própria de patrões e empregados, governo no meio enquanto
patrão, cujos benefícios serão dados sempre sobre um percentual da
contribuicão pessoal de cada pessoa física, desaparecendo a sonegação porque
tudo estará concentrido no que o segurado recolhe.

Adialite detalharemos a nossa proposta de Reforma
Tributária e de uma nova Previdência Social.

• REFORMA TRIBUTÁRIA

1, COMÉRCIO EXTERIOR

Permanece a atual tributação, adaptada ao novo
sistema tributário, já que ela é muito mais de mecanismos tributários e de
política fiscal do que de interesse de arrecadação e deve estar integrada a um
sistema de comercialização internacional, com pril)cípios, institutos
aduaneiros e comerciais e com aspectos jurídicos e normativos próprios.

2. TRIBUTAÇÃO INTERNA'

_ O campo de tributação é composto de dois grupos:
PATRIMONIO E RENDA, isto é, conforme a riqueza' esteja parada ou em
movimento, e PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO, ou seja, todo o sistema de
existência comercial interna de um país.

Assim, os impostos internos e permanentes serão
apenas três. independentemente de empréstimos compulsórios, imposto de

guerra ou extraordinários em geral e de um imposto social eventual como
instrumento de redistribuição, via tribUlação, de abusiva concentração de
renda e riqueza, a cada dez, vinte ou trinta anos.

Esses três impostos internos serão os seguintes, um.
Para cada nível governamental:

a)- IMPOSTO DE RENDA, de competência da
União, incidente sobre os rendimentos e receitas das pessóas jurídicas e
fisicas e tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica, como é hoje.

A herança e o legado, a partir do excesso de um
valor dado, não inferior o quinhão a duzentos vezes a renda per capita
nacional, serão computados como rendimentos tributáveis. Atinge a
incidência menos de meio por'cento da população.

A alíquota íncidente, ao invés dos atuais e absurdos
'15% (quinze por cento) sobre o rendimento dos que ganham pouco, voltará a
se iniciar com 3% (três por 'cento) e, progressivamente, alcançará 48%
(quarenta e oito por cento) ou maís sobre os' grandes rendimentos de
cinquenta, ,cem, duzentos ou um milhão de reais por mês, como era
antigamente e como o é nos países civilizados.

Na pessoa jurídica, a alíquota será pelo menos
seletivª, quando não couber a progressividaae, segundo a essencialidade do
~ (produto, mercadoria, serviços, ganhos de capital e outros) tributando e
bem segundo a função social e de interesse político-econômico, empregos
inclusive, procurando tributar menos quem produz e emprega e mais o
restante.

A lei de regência detalhará a respeito, inclusive
sobre a incidência do imposto de renda sobre bens sqnegados no exterior ou,
no que se relacionar, internamente.

Bancos, como contribuintes não só do Imposto de
Renda como do imposto único indireto, terão uma fiscalização sistematizada
e permanente, objetivando não apenas o controle da incidência e da
arrecadação e seu correto recolhimento como também as informações sobre
correntista quando em lei possível de se obter.

O trabalho, bem como o aluguel de moradia sempre
terão tributação privilegiada, pagando somente sobre metade da alíquota
incidente. Serão, então, incidentes alíquotas de 1,5% a 24%, no exemplo
dado.

b) IMPOSTO úNICO INDIRETO, de
competência dos Estados, DF e Territórios, incidirá seletivamente e segundo a
sua essencialidade sobre os bens em geral, desde a produção e circulação de
produios, mercadorias, serviços, venda de interesses societários em geral,
enfim tudo o que, usado ou novo, recebído ou não, seja objeto de
transferência a outrem, confo~e especificar a lei de regência.

O sistema de alíquota será de zero a dez por cento
para produtos e serviços básicos e transações, aumentando, segundo a
essencialidade deles, até quarenta ou cinquenta por cento corno no caso de
automóveís de luxo, bebiéfas, jóias e supérfluos, indo até 360% (trezentos e
sessenta por cento) ou mais, como ora acontece com as alíquotas do IPI, o
Imposto Sobre Produtos Industrializados, sobre cigarros e assemelhados.

Ele sérá também não cumulativo e apurado mediante
o sistema de crédito e débito mensal ou qualquer outro que garanta a
contribuição somente sobre o' valor agregado em cada operação ou fase,
permitida a estimativa, o arbitramento, a retenção final na fonte fornecedora,
o que for mais simplificado, prático e objetivo.

c)- IMPOSTO PATRIMONIAL, de competência
dos Municípíos, DF no meio, e será progressivo segundo o valor, quantidade
e área dOi imóveís urbanos ou ruraís por contribuinte e segundo a sua
destinação e função social, entre outras coisas.

Assim, tal como no Imposto de Renda, será reduzida
a incidência sobre casas populares, pequenas, médias e/ou de baíxo valor e o
aluguel de moradia que sempre pagará a metade do que for devido.

O mesmo acontece com o imóvel rural" em termos
de'micros, pequenos, médios e grandes proprietários, de sua importãncia para
a sociedade e função da propriedade e especialmente latifiíndios e terras
improdutivas ou mal aproveitadas que pagirrão maior progressividade na
incidência do tributo.

A lei detalhará a respeito e respeitará a condíção
contributiva, valor, importância e função social da propriedade e sua correta
exploração e mantença~ Emresumo, cómplementa a tributação do Imposto de
Renda, também do mesmo grupo do Imposto Patrimonial, isto é, Patrimôuio e
Renda, que representam a riqueza parada ou em movimento, respectivamente.

• UMA NOVA PREVIDÊNCIA SOCIAL

1. FONTES DE FmANCIAMENTO DA
PREVIDÊNCIA, na formulação política de seu endargo e que serão DUAS,
como se infere: ,") "

a)- a incidência da contribuiçâo sobre o faturamento
das émpresas em geral, todas elas sem exceção, dà'produção agropecuária e
da transferência de bens de qualquer natureza, alcàliÇ'fuido novos ou usados,
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im6veis, produtos, mercadorias, heranças e legados acima de mil salários
minimos, direitos, ações, cessões de direitos, tudo em fim que se possa
representar um neg6cio econômico, menos é claro o objeto ilícito;

b)- a contribuição pessoal do seguradQ e sobre. a
qual os beneficios serão calculados.

A Previdência Social, como dito, sera lIIIIlõll para
todos, trabalhadores e patrões, servidores dos três poderes e militares. E sem
privilégios e com todos podendo tudo em lei previsto, desde Que sobre sua
contribuicão. Microempresas, porém, nada pagarão e as pequenas s6·a metade
do devido, como exposto, o mesmo se verificando com micros e pequenos
produtores.

A transição para o novo sistema será feita
respeitados os anos de contribuição para os ativos e sua condição de
aposentadoria e para os aposentados todos o seus direitos de hoje serão
mantidos e respeitados.

Aos aposentados de hoje e aos da transição é
garantido o percentual da terça parte da contribuição recolhida ao Fundo
Nacional de Previdência como sua participação pessoal, já que, como
consumidores, também pagam, ao consumir, a previdência
independentemente de sua situação de aposentado.

A decorrência importante se reserva à arrecadação
quase integral vez que serão oitenta milhões de fiscais gratuitos e autuantes, a
exigir nota fiscal e policiar, esse é o termo, as empresas.

2 - FATO GERADOR DA OBRIGAçAO E DO
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO - serão dois, a saber:

2.1- FATURAMENTO EM GERAL, englobando o
ganho de toda e qualquer empresa, setor financeiro no meio. produtor rural
inclusive, e s vendas e neg6cios de pessoas fisicas, de qualquer natureza
econômica, isto é, im6veis, direitos, veiculos, interesses, ações, quotas, tudo
enfim, incluindo a herança e o legado no que exceder, no quinhão, a cem mil
reais, o que afasta a tributação sobre mais de noventa e cinco por cento da
população.

2.2- TRABALHO PESSOAL, autônomo, de emprego
ou de pro-labore, em percentuais progressivos, segunlio a faixa até dez
salários, quinze, vinte, trinta, cinquenta ou mais, como a lej estabelecer.

3 - ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO - a
exemplo dos impostos, será arrecadada e distribuida no ato do recolhimento
ao caixa bancário, creditada imediatamente à conta do Fundo de Previdência
Social, que será único e base aos beneficios de todo segurado contribuinte.

4 - DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO DA PRE
VIDÊNCIA - relativamente a três partes, uma para a previdência oficial,

outra para a previdência~ escolhida pelo segurado e outra para a~
individual dele', a título de sua participação no resultado da economia
nacional, calculadas todas essas parcelas dentro do multiplicador a cada um
devido segundo sua contribuicão pessoal.

A lei de regência dirá sobre o funcionamento do
fundo, relatividade dos direitos e valores das três parcelas retromencionadas
dentro da relação contribuição pessoal e o restante a s~ distribuído
mensalmente para todos os previdenciarios.

5 - TETO DE CONTRIBUIçAO -como a
alíquota será progressiva segundo o número e valor do salário base a respeito
tornado, o teto terá como limite o valor do rendimento do trabalho individual
exclusivamente, pois outros rendimentos como, por exemplo, os ganhos de
capital, aplicações, a1ugueis e rendas em geral não entram no cômputo para
efeitos previdenciário. E pode chegar a valores elevados de cem ou duzentos
salários base. Como contrapartida, a contribnição dos grande~ rendimentos
mensais liQ..laImJ: poderá chegar a trinta ou quarenta por cento. E esse o limite
contributivo, isto é, o que o segurado poderá dispor de seu ganho laborial. O
detalhamento e limites técnicos in1:rllnsl1oniveis serão definidos em lei,

6 - TRANSIÇAo -como dito inicialmente, haverá
regras de transição para os que estão ora na ativa, respeitados todos os direitos
adquiridos dos aposentados e pensionistas e que direito também terão à
parcela devida a todos à guisa de participação no resultado geral da Economia
Nacional. Tal como os da ativa, receberão os aposentados aludida parcela
proporcionalmente aos seus proventos, pensões e beneficíos permanentes
quaisquer que sejam.

7 - CÁLCULOS DA PARTICIPAÇAO - a lei
disporá na questão, porém com a garantia mínima sobre o salário base, sendo
que os demais níveis obedecerão a cálculos sobre o número e valor do salário
base que formou a sua aposentadoria, fundada na contribuição individual dos
últimos trinta e cinco anos (homens)e trinta anos (mulher).

Na regra de transição, o sistema adotado respeitará a
equivalência entre os ativos e inativos, sem prejuízos de qualquer espécie.

8 - PREVIDÊNCIA INDMDUAL - os mesmos
valores caberão, para cada segurado, em uma e outra previdência, como
também estarão direta e perfeitamente relacionados com a parcela a ser
creditâda; a título de participação na resultante da economia geral, sendo
necessariamente iguais o somat6rio delas e o valor global pertinente. Assim,
nunca haverá a hip6tese de ser feito algum "truque" técnico para reduzir essa
participação de cada um no resultado do faturamento total da economia. A
J;QJl1!l sempre fechará, pena de irregularidade ou manuseio incorreto dela. É
urn ponto crucial de controle e fiscalização dos direitos individuais do
contribuinte.

o cálculo do valor mensal a ser depositado sempre
será relativo ao movimento dos últimos três ou seis meses. A lei especificará

sobre todo o processo e será criada CONTA INDIVIDUAL tal como o é hoje
no FGTS, todavia com a maior técnica e eficiência possíveis.

9 - ESTRATIFICAÇAo FINAL E CÓDIGO
NACIONAL DE PREVIDÊNCIA

Findo o período dado, não superior a três anos, uma
estratificação jurídica, legal, técnica e operacional será realizada e
disciplinada em lei complementar, podendo até se chegar logo a um C6digo
Nacional da Previdência.

Concluindo, esse C6digo Nacional da Previdência,
um verdadeiro Estatuto do Segurado, tal como ocorre com o C6digo
Tributário Nacional, encerrará toda a base do Sistema Previdenciario
Brasileiro (Livro ne o de Normas Gerais do Direito Previdenciario e da
Previdência Social (Livro lI).

E, de fato, será um final feliz, com todos, sem
exceção, pagando a sua pr6pria previdência não s6 individualmente como
também a dos demais e sendo por eles pagos, de acordo com o ganho, poder
e exercício de compra. Uma quase justica fiscal geral.

• CONSIDERAÇÕES FINAIS

Haverá no Sistema Tributário Nacional, na sua nova
estrutura fazendária, uma simplificação de impostos e estratificação mais justa
segundo a capacidade contributiva, fazendo com que quem tem pague mais do
que quem não tem e com isso quebrando a injustiça de hoje em que os pobres
pagam os impostos dos ricos. Na Previdência Social o mesmo se dará.

Então a participação da sociedade obedecerá à
capacidade contributiva, a sonegação fiscal e a corrupção administrativa serão
em princípio quase que banidas e o custo social do Poder Público, da figura
do Estado como um todo se processará dentro de uma filosofia de cidadania
plena, nos direitos e obrigações do contribuinte, preconizados no Estado
Tributário como pretendido ap6s a Revolução Francesa.

Sejamos todos n6s um multiplicador da h'itura,
discussão e divulgação desta proposta, que não é s6 nossa, mas igualmente de
todos em geral, na busca de um Estado Brasileiro de progresso e bem estar,
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com custo social justo, redistribuição de renda e formação de mercado e de
trabalho via eficiente filosofia de bem tributar e tudo se encaminhará com
êxito e em um futuro relativamente bem próximo, menos talvez do que uma
década. .

Contamos com isso. Discutamos e divulguemos e
incomodaremos. E quando a discussão estiver nos grandes meios de
comunicação e de tão simples que é a presente proposta ninguém poderá
segurar a sua abrangente discussão e por certo haverá mudanças e das mais
importantes.

Todos estamos obrigados. Discuta e divulgue esta proposta. Se ela ganhar
uma firme discussão nacional, a carga tributaria será mais justa e a vida
melhor. Faça isso.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EsrUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Titulo IV
DAS PROPOSiÇÕES

Capitulo 111
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a m~téria de sua
iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de
iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.

INDICAÇ1l0 N2 1.37B, DE 1999
(DA COMIBSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO)

Sugere ao poder Ex~cutivo, por intermédio da Secretaria de
Estado da Administraçao e do Patrimônio a apresentaçao, ao
Ministério do Orçamento e da Gestao, para posterior
encaminhamento ao Presidente da República e envio à apreciaçao
do Congresso Nacional, da minuta de proj eto de lei em anexo, que
"disciplina o regime de emprego pl1blico do pessoal da
administração federal direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências".

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Ilustrissima Senhora Secretaria de Estado da Administraç~ e do

Patrimônio:

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados, em cumprimento a moção aprovada pela unanimidade de seus

membros, tem a honra de encaminhar a Vossa Senhoria a minuta de projeto de lei

resultante dos debates travados no âmbito do colegiado em torno do Projeto de Lei nl)

4.81 I, de 1998, de iniciativa do Senhor Presidente da República, ohjeto de requerimento
de retirada por parte do Autor na sessão de 27 de janeiro de 1999.

REQUERIMENTO

(Da Comissiio de Trabalho, de Administração e Serviço Público)

Requer o envio de indicação à Senhora
Secretária de Estado da Administração e do
Patrimônio.

Senhor Presidente:

Nns tenuos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a V.Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a

indicação em anexo, sugerindo o envio, a esta Casa; do projeto de lei complementar ali

explicitado.

Sala das Sessões, em;:t;deà1-""ede 1999.

~
Deputado Pedro I-jenry -

Presidente da comissão~.Kciministração e Serviço Público

PROJETO DE LEI

Disciplina o regime de emprego público do
pessoal da administração federal direta, autárquica
e fundacional, e dá outras providências

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. São regidos pela Lei nO 8.1 12, de 11 de dezembro de 1990,
os servidores integrantes das carreiras, ocupantes dos cargos efetivos ou alocados às
atividades de:

1- Ad\ogado da União;

II - Analista de Finanças e Controle;

IlJ - Analista do Banco Central do Brasil;

IV - Assistente Juridico da Advocacia-Geral da União;

V - Auditor-Fiscal e Técnico do Tesouro Nacional;
VI • Defensor Público da União;

VII - Diplomata;

VIII - Especialista em Politicas Públicas e Gestão Governamental;

IX - Fiscal de Contribuições Previdenciárias;

X· Fiscal de Defesa Agropecuária;

XI - fiscalização do trabalho;

. XII- Policial Rodoviário Federal;

XIII - Policial Ferroviário Federal;

XIV - Policial Federal;

XV - Pr?"urador da Fazenda Nacional;.
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XVI - Procurador, Advogado e Assistente Juridico dos órgãos

vinculados á Advocacia-Geral da União.

Art. 2" É regido pelo Decreto-Lei n" 5.452, de I" de maio de 1943

- Consolidação das Leis do Trabalho - e legislação trabalhista correlata, naquilo que esta

lei não dispuser em contrário, o titular de emprego público nos órgãos e entidades da

administração federal direta, autárquica e fundacional.

§ 1° As alterações promovidas na Consolidação das Leis do

Trabalho e na legislação trabalhista correlata após a publicação desta lei estendem-se ao

empregado a que se refere o caput quando originadas de proposição apresentada por

iniciativa do Presidente da República ou em razão da aprovação, pelo Congresso

Nacional, de projeto encaminhado com esse intuito pela mencionada autoridade e por ela

sancionado.

§ 2" O resultado da negociação coletiva entre os órgãos e

entidades da administração federal direta, autárquica e fundacional incorpora-se ao

contrato de trabalho do empregado abrangido por esta lei nos termos do § 1°, obedecendo

a respectiva remuneração ao disposto no art. 37, X, da Constituição.

Art. 3° A contratação de pessoal para emprego público deverá ser

precedida de concurso público de provas ou de provas e titulas, conforme a natureza e a

complexidade do emprego, vedada a realização de processo seletivo mediante simples

entrevista, por meio da análise de currículos dos candidatos inscritos, pela combinação

desses mecanismos ou por qualquer outro processo que não assegure a absoluta igualdade

de condições entre os postulantes.

Ar!. 4°. A dispensa de empregado público somente será admitida,

mediante processo administrativo, nas hipóteses de:

1- prática de falta grave, dentre as elencadas no art. 482 da CLT;

11 - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

111 - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de

despesa, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da Constituição;

IV - por insuficiência de desempenho, na· forma da lei

complementar destinada a regulamentar os arts. 41, § 1°, UI, e 247 da Constituição.

JUSTIFICATIVA

Na EM que acompanhava a proposta retirada, o Poder Executivo

defendia a economicidade do regime celetista em confronto com o regime estatutário.

Baseada em afirmativa de caráter especulativo, com fundamento apenas no valor integral

da aposentadoria atribulda ao servidor estatutário, a afirmativa precisaria, para que

pudesse tomá-Ia em conta, ter sido demonstrada.

Na mesma EM, o Executivo alegava que o volume de

contribuições recolhidas de um servidor estatutário corresponde, pelas alíquotas atuais, a

três anos de beneficio previdenciário. Esse cálculo, evidentemente distorcido, pane do

pressuposto de que são admissiveis taxas de capitalizaçãO nulas para remunerar capital

investido durante trinta ou trinta e cinco anos pelo beneficiário, razão pela qual se deve

assimilar a informação no minimo com cautela.

Outro ponto duvidoso residia noS supostos efeitos imediatos

produzidos pela implementação do projeto retirado quanto ao reequilibrio das contas

públicas no âmbito da União. Ocorre que a redução de gastos, pelo menos de acordo com

o raciocínio da aludida EM, somente ocorreria depois de decorridos vinte ou trinta anos da

data em que entrasse em vigor a lei proposta, porque apenas ai se pode estimar estaria em

idade de se aposentar a grande maioria dos servidores submetidos a regime de emprego.
I

A quarta controversia diz respeito á natureza juridica do regime de

emprego no âmbito da administração pública. Pelo que determinam os arts. 37, II e X, 49,

IX, e 61, § 1°,11, a e c, todos da Constituição, subordina-se inteiramente ao que dispõe a

lei a relação juridica travada entre a administração pública e seu empregado, sendo a

iniciativa dessa lei, na que diz respeito ao estabelecimento de direitos e deveres: privativa

do Presidente da República, a teor do aludido ar!. 61, § 1°, lI, c. Daí a conclusão de que

não se estava, pelo teor do projeto retirado, implementando regime de natureza contratual

entre servidor e administr,lção pública; o Que efetuava era permitir que novo estatuto - a

Consolidação das Leis do Trabalho - pudesse ser aplicado á relação mantida entre aquelas

partes.

Um quinto aspecto a considerar é que, ao invés de nominar

claramente as unidades de atribuição que seriam submetidas a novo regime, procedia-se

de modo inverso, identificando-se apenas as que seriam mantidas no sistema

anterionnente aplicável a todos os servidores federais. O correto, na opinião deste

colegiado, teria sido identificar aqueles cujo regime seria modificado, pelo menos no

âmbito do Poder Executivo, o que não fez o Autor do projeto retirado e não se promoveu

na alternativa elaborada pela Comissão de Trabalho, em respeito ás diversas competências

envolvidas na matéria.

A proposta retirada não se restringia a disciplinar C? regime

juridico por ela introduzido, ultrapassando o âmbito da reserva de competência do

Presidente da República que dava suporte ao texto. De fato, no exercício da competência

constitucional a que se reporta a alinea c do inciso li do § I" do art. 61, não se cógita da

criação de cargo ou emprego, mas da apresentação de regra que regerá o cargo ou o

emprego criados, transformados ou extintos com estrita obediência a outros comandos

constitucionais,

Destarte, a faculdade do Presidente da República de propor iei que

institua ou altere o regime de emprego na administração pública não lhe tran;mite

competência para imiscuir-se nas Casas do Congresso Nacional, no Poder Judiciáril) da

União, no Tribunal de Contas da União e no Ministerio Público da União. Sem respaldo

em dispositivo constitucional, o capul e o § lOdo art. 20 do projeto cujas alterações ora se

justificam, ao solucionarem o outro aspecto da proposta, a implementação do regime de

emprego, pretendiam impedir que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Poder

Judiciário, o Tribunal de Contas da União e o Ministerio Público da União exercessem'a

seu juízo competência que a Constituição, nos arts. 51, IV, 52, Xll1, 73, caput, 96, I, d, e

127, § 2", assegura-lhes de forma privativa, isto é, o provimemo dos cargos públicos

previstos em seus serviços auxiliares.

Outra era a' configuração normativa quando vigorava o art. 39,

copul, em seu texto original. Estabelecendo ou modificando o regime único ali previsto, o .

Presidente da República - respaldado pelo ordenamento constitucional - poderia impedir o

provimento de empregos. se optasse por um regime de formato estatutário, ou de cargos.

se optasse pelo modelo celetista. Na realidade juridica atual, entretanto, nenhum efeito lei

de sua iniciativa produz sobre competência privativa alheia.

Uma leitura atenta do caput e do § I" do art. 2° da proposição

retirada permite verificar que esses dispositivos violavam inclusive competência de

caráter privativo atribuída pelo texto constituci~nal ao próprio Presidente da República

Com efeito, e da letra do art. 84, XXV, que se extrai a conclusão de que compete

privativameme ao Presidente da República prover e extinguir cargos públicos federais.

É bem verdade que o Presidente exerce essa sua atribuição exclusiva "na forma da lei".

conforme reza a parte final do dispositivo, mas e de melhor juizo acreditar que essa lei

pode apenas disciplinar o exercicio da prerrogativa, jamais impedi-Ia por completo, aillda

que o texto legal tenha sido proposto pelo próprio titular da competência ultrajada.

o princípio da continuidade também era mortalmente ferido pelas

regras propostas, na medida em que, enquanto não aprovada a lei ou as leis previstas no

art. 2', § 2°, do projeto abandonado, estava a administração, não importando as próprias

necessidades do serviço, e em todas as suas instâncias, impedida de nomear quem quer

que fosse, salvo para os cargos listados no art. 1° do texto retirado pelo Poder Executivo.

A situação provocaria o estrangulamento do serviço atingido, tendo em vista que já se

pacificou o entendimento de que e inconstitucional, por ab'ledlr o art. 37, 11, da Cana, a

terceirização de setviço para cujo desenvolvimento exista, nos quadros de pessoal. cargo

público de provimento efetivo.

Outra, embora não muito distinta, é a concepção que se deveria

guardar do ar!. 1° da proposta original. Se a regra anteriormente examinada produzia

comando positivo e inovador - não obstante sua ínoportunidade -, no art. lOdo projeto

retirado por seu Autor não se fazia mais do que confirmar legislação vigente. Ao afirmar

que são regidos pela Lei n° 8.112, de 1990, cargos públicos que já eram regidos por

aquela lei, a proposição objeto de desistência limitava-se a preservar disciplina legal

plenamente eficaz.
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E importante observar que, ao contrário do qc.- ocorre no art. 2°, a
nonna proposta pelo Poder Executivo no ar!. 1° da proposição retirada não produziria

qualquer constrangime.nto contra o exercício de competência privativa de quem quer que

fosse. Não impediria o provimento de cargos públicos e não os transfonnaria em

empregos. Dispunha de efeito, em resumo, memmente programático. É também relevante

assinalar que os cargos aí contemplados, sob a visão dos que propuseram o projeto

recolhido. possuíam natureza que não se ajustava de fonua alguma ao novo modelo. mas
não havia, nesse art. 1° (ao contrário do que ocorria no art. 2"), manifestação objetiva

sobre os cargos não mencionados, preservando-se-lhes, em decorrência, tanto a natureza

quanto o regime.

Sob esse prisma, nada impede que também o Congresso Nacional

produza sua opinião sobre o tema, ou retimado cargos do rol - providência que não efetua

a transfonnação do cargo excluido em emprego público -,ou acrescendo cargos á lista, o

que de mesmo modo não significa admitir a eterna'preservação do regime e da natureza

do cargo alcançado. Insiste-se em que a presença de detenninado cargo na lista efetuada

no arl. 1° da proposta presentemen~ justificada não significa que, apreciando o assunto,

acredite a Comissão de Tmbalho, ?e Administração e Serviço Público que apenas os

cargos incluidos em sua redação merecem obedecer ao regime estatutário.

No que diz respeito à matéria contida no campo do'preocupação

mais afeito à ementa da proposta sob justificativa, são válidas as seguintes ponderações:

a) verifica-se a necessidade de evitar que a afinnação produzida

pela Emenda Constitucional n° 19, a de que o concurso pam emprego deve adequar-se á

sua natureza e complexidade, possa redundar em mau uso do instituto pelo administrador

público, do que resultou a redação atribuida ao arl. 3" da alternativa sugerida pela

Comissão de Tmbalho;
b) do mesmn modo, há absoluta premência, sob pena de se dar

margem ao arbítrio, de se ver vinculado ao art. 169 da Constituição o permissivo previsto

pelo ar!. 4°, 1Il, do projeto, o que justifi.ca a redação do arl. ~o, m, do projeto sob defesa;

c) por fim, cumpre postular o estabelecimento de regras

absolutamente idênticas às previstas pam os ocupantes de cargos públicos quando da

demissão de empregados por força de desempenho insuficiente, elidindo-se a abordagem

injustificadamente discriminatória contida na redação original, providência de que se

ocupa o art. 4°, IV, da alternativa sugerida por este órgão técnico da Câmara dos

Deputados.

Estes, portanto, 05 sólidos motivos que autorizam a Comissão de

Tmbalho, de Administrnção e Serviço Público a sugerir ao Poder Executivo a adoção da

versão aqui explicitada, quando do envio, à Câmara dos Deputados, de texto destinado a

substituir o Projeto de Lei nO 4.811, de 1998.

Sala da Comissão, em 28 de janeiro de 1999.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITmçÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIvA DO BRASIL
1988

TÍTULOIlI
Da Organização do Estado

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

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

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

11 - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo ~om a na~reza e a complexidade do 'cargo ou emprego, na
forma preVIsta em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

* Inciso II com redação dada pela Emenda Constitucional nO 19, de 0410611998.

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

x-a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata
o § 40 do art,39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

* Inciso X com redação dada pela Emenda Cons/itucional n° 19, de 04;06/1998.

......................................................................................................................
SEÇÃO 11

Dos Servidores Públicos
* Seção II com redação dada pela Emenda Constitucional,,' 18, de 05/02/1998.

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

*Arligo. "Capul': com redação dada pela Emenda Constllucional nD 19, de 0·/10&1998.

Art. 41 - São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servídores nomel!dos para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público,

*Artigo, "capul'~ com redaçdo dada pela Emenda Consltlucional nll 19. de 04/061/998.

§ 10 O servidor público estável só perderá o cargo:
*§ r com redação dad,! pela Emenda Constitucional n° 19, de 04'0611998.

I - em virtude' de sentençajudicial transitada em julgado;
* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de

04/06/1998.
11 - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada

ampla defesa;
* Inciso II acre..cid~ pela Emenda Con.,/itucional nO 19, de 04,0611998.

III mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

* IncISO /li acreSCido pela Emenda Constitucional n' 19, de (J./06/1998.

......................................................................................................................
TÍTULO IV

Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legíslativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
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I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional;

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de
governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas
Casas, os atos do Poder Executivo, incluidos os da administração
indireta;

SEÇÃO III
Da Câmara dos Deputados

Art. 51 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de
processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os
Ministros de Estado;

II - proceder à tomada de contas do Presidente da República,
quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias
após a abertura da sessão legislativa;

!lI - elaborar seu regimento interno;
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,

transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus
serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

* Inciso IV com redação dada pela Emenda Constllueional n' 19. de 04,061998.

V - eleger membros do Conselho da República, nos termos. do
art.89, VII.

SEÇÃO IV
Do Senado Federal

Art. 52 - Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República

nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da
mesma natureza conexos com aqueles;

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de
seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

* Inciso XllI com redação dada pela Emenda Constiiueional n" 19, de 04·061998.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou"Çomissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador
Geral da República e ao~ cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição. .)1,'

§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis
que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua'remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

* Alínea "e" com redação dada pela Emenda Constitucional na 18. de 05/02 1998.

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública;

f) militares das Fors:as Armadas, seu regime jurldico, provimento
de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência
para a reserva.

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

SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil, .Financeira e Orçamentária

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

Art. 73 - O Tribunal de Contas da. União, integrado por nove
Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e
jurisdição em todo o território nacional; exercendo, no que couber, as
atribuições previstas no art.96.
......................................................................................................................

SEÇÃO II
Das Atribuíções do Presidente da República

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:
......................................................................................................................

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da
lei;

XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do
art.62;

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

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 96 - Compete privativamente:
I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos,
com observância das normas de processo e das garantias processuais das
partes, dispondo sobre a competêncía e o funcionamento dos respectivos
órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos
que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade
correicional respectiva;
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c) prover, na forma prevista nesta Constitui~l'ío, os cargos de juiz
de carreira da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos,

obedecido o disposto no arÜ69, parágrafo único, os cargos necessários à
administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;

t) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e
aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

fi - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos
Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o
disposto no art.169:

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus
serviços auxiliares e dos juizos que lhes forem vinculados, bem como a
fixação do subsidio de seus membros e dos juizes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver, ressalvado o disposto no art.4S, XV.

* Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 04·06;/998.

CAPÍTULO IV
Das Funç!ies Essenciais à Justiça

SEÇÃO I
Do Ministério Público

Art. 127 - O Ministério Público é instituição permanente, essencial
~ função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.

§ 1° São princípios institucionais do Ministério Público a unidade,
a indivisibilidade e a independência funcional.

§ 2° Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e
administrativa, podendo, observado o disposto no ari:I69, propor ao
Poder Legislativo a criação e extinção de seus dàrgos e serviços
auxiliares, provendo-os por concurso público de prov,lis ou de provas e
títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre
sua organização e funcionamento.

*§ 2"com redação dada pela Emenda Constitucional n'19, de 04'06'1998.

§ 3° O Ministério Público elaborará sua preposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento.

CAPÍTULO 11
Das Finanças Públicas '

.......................................................• •••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••• u ••••~ ••••••••••••••••

SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

Art. 169 - A despesa com pessoal ativo'e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os
limítes estabelecidos em lei .complementar.

*Artigo, "caput"com redação dada pela 4menda Constitucional n°19. de 0410ó11998.

§ 1° A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de
estrutura de carreiras, bem cómo a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só
poderão ser feitas:

*§ I" com redação dada pela Emenda COnstitUCIOnal n'I9, de 04,06.1998.

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

* Inciso I com redação dada pela Emenda COn3tiluclOnal n019, de 0-1 06 1998.

fi - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.

* InCISO /I com redação dada pela Emenda ConstItucional n'l9, de 04 06 1998.

§ 2° Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida
neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão
imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou
estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não
observarem os referidos limites.

*§ 2°acreSCIdo pela Emenda Constitucional n'/9, de 04 06.1998.

§ 3° Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste
artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no "caput", a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as
seguintes providências:

*§.l'acrescido pela Emenda Constitucional nOl9, de 04·06i1998.

I - re~ução ·em pelo menos vinte por cento das despesas com
cargos ept comissão e funções de confiança;

* Inciso I a~rescido pela Emenda Constitucional n019. de 0-/-06'1998.

fi - exoneração dos servidores não estáveis.
* IncisoJI acrescido pela Emenda Constitucional n'l9, de 04.0611998.

§ 4° Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não
forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o
cargo, desde que ato noí'inativo motivado de cada um dos Poderes
especifique a atividade· funcional, o órgão ou unidade administrativa
objeto da redução de pessoal.

* § 4'acrescido pela Emenda,(;'onstitucional n' 19, de 04.06·1998.

§ 5° O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior
fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano
de serviço.

* § SlJ acreSCido pela Emenda Constitucional nó19. de o-r 06-1998.

§ 6° O cm:go objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores
será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função
com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.

*§ 6'acrescido pela Emenda Constitucional n'I9, de 04 06 199R,

§ 7° Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas
na efetivação do disposto no § 4°.

*§ 7'acresCido pela Emenda ConstitUCIOnal n'I9, de 04 061998.

TÍTULO IX

Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 247 - As leis previstas no inciso III do § lOdo artAl e no § r
do art.169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do
cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições
de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado.

*Artigo. "capu/" acrescido pela Emenda ComlitucionflÍ n° /9, de 04/06íI998.

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a
perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em
que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

* Parágrafo Único acrescido pela Emenda Constltucional,{' 19, de 0-1/06/1998.

.......................................................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19, DE 04 DE JUNHO DE 1998

MODIFICA O REGIME E DISPÕE SOBRE PRINCÍPIOS E
NORMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SERVIDORES
E AGENTES POLÍTICOS, CONTROLE DE DESPESAS E
FINANÇAS PÚBLICAS E CUSTEIO DE ATIVIDADES A
CARGO DO DISTRITO FEDERAL, E DÁ OUTRAS
PROVID"ÊNCIAS.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos tennos
do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam esta Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1°. Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 22 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de
bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência
financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos,
por meio de fundo próprio;

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de
fronteiras;

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA UNIÃo,
'DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES
PÚBLICAS FEDERAIS.

TÍTULO I

Capítulo Único
Das Disposições Preliminares

Art. I" - Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial,
e das fundações públicas federais.

Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente
investida em cargo público.

Art. 3° - Cargo público é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser
cometidas a um servidor.

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis' a todos os
brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento
oago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em
comissão.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPÍTULO V
Da Rescisão

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de
trabalho pelo empregador:

a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem pennissão

do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a
qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso
não tenhi havido suspensão da execução da pena;

e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra

qualquer pessoa, ou ofensas fisicas, nas mesmas condições, salvo em caso
de legítima-defesa, própria ou de outrem;

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas fisicas praticadas
contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de
legítima-defesa, própria ou de outrem;

I) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de

empregado, a prática, devidamente comprovada em inquérito
administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

* Parágra.fo único acrescentado pelo Decreto-lei nO 3, de 27 OI, 1966.

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
detenninado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de
iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.
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--eõMISSÃO DE TRABALHO, õ~ADMINISTRJI';ÃO E SERViÇO PÚBLICO
50" LEGISLATURA - 7" SESSAO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

Offcio nO 27199

Brasilia, 28 de janeiro de 1999.

Senhor Presidenie

Comunico a VExa. que esta Comissão APROVOU, em Reunião
Ordinária realizada no dia 27 de janeiro, Indicação sugenndo à Senhora Secretária
de Estado da Administração e do Patrimônio a apresentação ao Ministro de Estado
do Orçamento e da Gestão, para posterior encaminhamento ao Presidente da
República e envio à apreciação do Congresso Nacional, da minuta de projeto de lei
em anexo, que "disciplina o regime de emprego público do pessoal da
administração federal direta, autárqUIca e fundacional, e dá outras providénCias".

Solicito que sejam tomadas as devidas provldéncias.

Atenciosamente,

A Sua Exceléncia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER

DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

INDICAÇAO NO 1.379, DE 1999
(DA COMISSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de
Estado da Administração e do Patrimônio a apresentação ao
Ministério do Orçamento e da Gestao I para posterior
encaminhamento ao Presidente da República e envio à apreciação
do Congresso Nacional, da minuta de proj eto de lei complementar
em anexo, que "disciplina a perda de cargo público por
insuficiência de desempenho do servidor público estável, e dá
outras providências".

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Ilustríssima Senhora Secrerária de Estado da Administração e do

Patnrnônio:

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da

Câmara dos Deputados. em cumprimento a moção aprovada pela unanimidade de seus
membros, tem a honra de encaminhar a Vossa Senhoria a minuta de projeto de lei

complementar resultante dos debates travados no ãmbito do colegiado em tomo do Projeto

de Lei Complemeutar n' 248, de 1998, de iniciativa do Senhor Presidente da República,
objeto de requerimento de re[iroda por parte do Autor na sessão de 27 de janeiro de 1999.

REQUERIMENTO

(Da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público)

Requer o envio. de indicação à Senhora
Secretária de Estado da Administração c do
Patrimõnio.

Senhor Presidente:

Nos tennos do art. 113, inciso I, e § I', do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, requeiro a Y.Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a

indicação em anexo, sugerindo o envio, a esta Casa, do projeto de lei complementar ali

explicitado.

Sala das Sessões, em:~de ,,,,,''<de 1999.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Disciplina a perda de cargo público por
insuficiência de desem~nho do servidor públIco
estável, e dá outras proVIdências.

o Congresso Nacional decreta:

CAPITULaI

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. I' Esta lei complementar disciplina a perda de cargo público

com fundame~to nos arts. 41, § I', m, e 247 da Constituição Federal.

Ar!. 2' As disposições desta lei complementar aplicam·se aos

servidores públicos estàveis da administração pública direta, autárquica e fundacional, de

qUJl1quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Art. 3° As Donnas gerais sobre processo administrativo s~o

aplicáveis subsidiariamente aos preceitos desta lei complementar, observado o respectivo

âmbito de validade

CAPITULOn

DA AVALIAçÁO DE DESEMPENHO DE SERVIDOR púBuco

SeçloI
Dos Critérios de Julgamento e Conceitos de Avaliação

Ar!. 4" O servidnr público submeter·se·á a avaliação anUJl1 de

desempenho, obedecidos os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade, eficiência, do contraditório e da ampla defesa.

§ I' O órgão ou a entidade dará conhecimento prévio a seus

servidores dos critérios, das nonuas e dos padrões a serem utilizados para a avaliação de

desempenho de que trata esta lei complementar.

§ 2' A avaliação anual de desempenhn terá como finalidade a

verificação dos seguintes itens:
I - obediência às nonnas de procedimento e de conduta;

IJ - cumprimento de prnzos exeqüíveis estabelecidos para

desenvolvimento de atividades e tarefas;

m-assiduidade;

IV - pontualidade;

V - urbanidade;

VI- disciplina.
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§ 3' É exeqüível, para os efeitos do parágrafo anterior, o prazo

cujo cumprimento não coloque em risco a segurança na execução da tarefa ou da

atividade ou a realização dos objetivos por elas visados.
§ 4° Considera-se ínsuficiente, para os fins do art. 11, o

desempeobo apurado em avaliação que comprove o desatendimento, do forma habitual,

sistematica ou constante, de qualquer dos requisitos previstos no § 2°,

Sfl'ão II
Do Processo de Avaliação

An. 5' A avaliação anual de desempenho será realizada por

comissão de avaliação composta por três servidores, pelo menos dois deles estáveis, com

três anos ou mais de exercício no órgão ou entidade a que estejam vinculados, e todos de

nível hierárquico não inferior ao do servidor a ser avaliado, sendo um o seu chefe

imediato e outro um servidor estável integrante dos quadros de pessoal do órgão nu

entidade no qual a avaliação ocorrerá, cuja nomeação será efetuada ou respaldada, nos

tennos de regulamento e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, por manifestação expressa

do servidor avaliado
§ I' A avaliação será homologada pela autoridade imediatamente

superior. dela dando-se ciência ao interessado.
§ 2' O resultado da avaliação anual será motivado exclusivamente

com base na aferição dos critérios previstos nesta Lei Complementar, sendo obrigatória a

indicação dos fatos, das circunstâncias e dos demais elementos de convicção no tenno

final de avaliação, inclusive o relatório relativo ao colhimento de provas testemunhais e

documentais, quando for o caso.
§ 3' É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os

atos de instrução do processo que tenha por objeto a avaliação de seu desempenho.

§ 4' O servidor será notificado do resultado de sua avaliação,

podendo requerer reconsideração, com efeito suspensivo, para a autoridade que

homologou a avaliação, no prazo máximo de quinze dias, decidindo·se o pedido em igual

prazo.

Art. 6' Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração

caberão remessa.de oficio e recurso hierárquico. sempre com efeito suspensivo, no prazo

de quinze dias, na hipótese de confirmação do desempeobo atribuido ao servidor.

Art. 7' O resultado e os tnstrumentos de avaliação, a indicação dos

elementos de convicção e prova dos fatos narrados na avaliação, os recursos interpostos.

bem como as metodologias e os critérios utilizados na avaliação serão arquivados na pasta

ou base de dados individual, permitida a consulta pelo servidor a qualquer tempo.

Seção III

Do Treinamento Técnico do Servidor com Desempenho Insuficiente

Art. 8° O tenno de avaliação anual, quando concluir pelo

desempenho insuficiente do servidor, indicará as medidas de correção necessárias, em

especial as destinadas a promover a respectiva capacitação ou treinamento.

An. 9" O termo de avaliação obrigatoriamente relatará as

deficiêocias identificadas no desempeobo do servidor, considerados os critérios de

julgameoto previstos nesta lei complementar.

An. 10. As necessidades de capacitação ou treinamento do

servidor cujo desempenho tenha sido considerado insuficiente serão consideradas e

priorizadas no planejamento do órgão ou da entidade.

CAPiTuLam

DA PERDA DE CARGO POR INSUFICIÊNCIA DE DESEMPENHO

Seção I

Do Pro<es.o de Desligamento

Art. 11. Será exonerado, depois de concluído o competente

processo administrativo disciplinar, em que lhe serão assegurados o contraditório e a

ampla defesa, o servidor estável que receber:

I - dois conceitos sucessivos de desempenho insatisfatório; ou

li - três conceitos interpolados de desempenho insatisfatório nas

últimas cinco avaliações.

Art. 12. Será proferida em sessenta dias, a contar da interposição

ou do encaminhamento, prevalecendo a data mais tardia, a decisão relativa à remessa e ao

recurso interpostos contra o resultado de avaliação que configurar o disposto no 3rt. tI.

Art. 13. E indelegável a de<isão dos recursos administrativos

previstos nesta lei complementar.

Seçãom

Da Publicação da Deeisão Final

Art. 14. O ato de desligamento será publicado, de forma resumida,

no órgão oficial, com menção apenas do cargo, do número da matricula e lotação ao

servidor.

CAPÍTULo IV

DA DISPENSA DO SERVIDOR EM ATIVIDADE EXCLUSIVA DE ESTADO

An. 15. Desenvolv~m atividades exclusivas de Estado, no âmbito

aa Poder Executivo da União, os servidores integrantes das carreiras, ocupantes dos

cargos efetivos ou alocados às atividades de:

1- Advogado da União;

Il- Analista de Finanças e Controle;

11I. Analista do Banco Central do Brasil;

IV· Assistente Juridico da Advocacia·Geral da União;

V - Auditor~Fiscal e Técnico do Tesouro Nacional;

VI· Defensor Público da União;

VII • Diplomata:
vm - Especialista em Políticas Públicas e Gestilo Governamental;

IX· Fiscal de Contribuições Previdenciárias:

X • Fiscal de Defesa Agropecuária;
Xl • fiscalização do trabalho;

XlI· Policial Rodoviário Federal;

XlII· Policial Ferroviário Federal;

XlV - Policial Federal;
XV ~ Procurador da Fazenda Nacional;

XVI • Procurador, Advogado e Assistente Juridico dos órgãos

vinculados á Advocacia·Geral da União.

§ )' Nas Casas do Congresso Nacional, no Poder Judiciário

Federal, no Tribunal de Contas da Uoião e no Ministério Público da União, desenvolvem

atividades exclusivas de Estado os servidores cujos cargos assim sejam considerados em

leis de iniciativa desses órgãos.

§ 2' No âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Munioípios, .

desenvolve atividade exclnsiva de Estado o servidor integrante de carreira ou ocupante de

cargo voltado para o atendimento de funções equivalentes ou similares ás contempladas

no capuI, bem como as que assim sejam consideradas pela respectiva legislação de

pessoal.

An. 16. O processo administrativo disciplinar para demissão do

servidor estável a que se refere o artigo anterior somente será instaurado, no imbito da

União, dos Estados e do Distrito Federal, depois de atestada por membro do respectivo

Ministério Público, selecionado mediante sorteio, a regularidade formal do procedimento

de avaliação e a inexistência de desvio de finalidade em seu transcurso.

Parágrafo único. Nos Municipios, a competência prevista no capul

será atribuida ao Ministério Público do Estado em que estiverem situados."
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CAPÍTULO V

DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Art. 17. Os prazos previstos nesta lei complementar começam a

correr a partir da data da cientificação ou publicação oficial, excluindo-se da contagem o

dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

§ I' Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil

seguinte se o venCImento cair em dia em que não houver expediente ou se este for

encerrado antes da hora nonnal.

§ 20 Os prazos previstos nesta lei complementar contam·se em

dias corridos.

Art. 18. Salvo motivo de forç'à maior devidamente comprovado, os

prazos previstos nesta lei complementar não serão prorrogados.

Art. 19, Es~ lei complementar entra em vigor no prazo de noventa
dias, a partir de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Para justificar o presente projeto de lei, é preciso. de iniciã,

lamentar o enfoque atribuido à proposição sob crivo. Não por culpa do Poder Executivo,

nem por culpa da relatoria da reforma administrativa, mas talvez por um concurso de
circunstâncias e fatores oca.o:;ionais, tomou-se necessári~ abordar a avaliação de

desempenho dos servidores públicos sob O prisma indubitavelmente negativo da ameaça

de demissão.

Essa maneira de enfrentar o problema. resultante do claro teor da

nova redação do texto constitucional, não deve" obscurecer alguns fatos de igual

relevância. Ainda que se tenha buscado comprimir a aplicação da futura lei a esse escopo,

há de se manter em vista que a moderna ciência administrativa - felizmente - vem

enxergando com outros olhos o mecanismo em discússão.

Assim, ao mesmo tempo em que não se pode fugir à tentativa de

conciliar o objetivo necessariamente visado peJa proposição com 'a inafastável

independência administrativa das diversas instâncias da federação ou dos diversos centros

de competência do próprio poder central, deve-se recorrer ao bom senso para que~ se

transfonne a futura lei em um manual de inquisidores. Para tamo, há de se ter como

paradigma básico o fato de que da aplicação da lei complementar que trata da demissão

por insuficiência de desempenho de servidores estáveis deve resultar a garantia de

emprego dos servidores que cumprem seus deveres funcionais e não o afastamento
swnário e inclemente daqueles que. em tese. não os atendem.

Em verdade, a avaliação de desempenho, não obstante os

propósitos constituciomdmente determinados para o projeto sob defesa, não pode ser vista

como um fim em si mesma, mas como um instrumento. O mau resultado obtido pelo

servidor, longe de permitir a existência de uma espada ávida por inúmeras cabeças,

precisa ser encarado como uma infonnação gerencial de extrema relevância no esforço de

aprimorar o serviço prestado, partindo-se de uma ótica preponderantemente reabilitadora

em detrimento da punição cega e inconseqüente.

São esses, basicamente, os pnnClplos que embasaram as

alterações sugeridas pela Comissão de Trabalho, de Administraçãó e Serviço Público para
o Projeto de Lei Complementar n' 248, de 1998, as quais podem ser descritas, em linhas

gerais, da seguinte forma:
a) foram afaStados os critérios de teor subjetivo previstos no texto

do aludido projeto para apuração do desempenho do servidor, substituindo-os por

condicionantes mais afeitas à impOssoalidade indispensàvel a uma atividade tutelada pelo

direito público, para o qual vale, antes de qualquer outrO requisito, o respeito à legalidade;

b) limitou-se o alcance do texto à moldura prevista pelo texto

constitucional. que não pennite a interferência do Legislativo federal em assuntos de

economia interna das demais pessoas jurídicas de direito público, e, no particular, sequer

nos órgãos ou entidades federais sujeitos à legislação emanada do Congresso Nacional,

que não tem competência., em sede de· lei complementar, pam imiscuir...se em rotinas

administrarivas (CF, arts. 51, IV, 52, XIJ1, 73, capUl, 84, VI, 96, I, b e 127, § 2');

c) foi aperfeiçoada a redação do ar!. 5', capul, do Projeto de Lei

Complementar nO 248, de 1998. para pennitir a interferência dos servidores no

procedimento destinado a avaliar seu desempenho, através da indicação de um dos

membros da comissão destinada a executar a tarefa, ao mesmo em que se autoriza que um

dos membros dessa comissão seja setvidor não estável. tendo em vista que o chefe

imediato do servidor, obrigatoriamente integrante do colegiado, pode não ter estabilidade
no serviço público por ocupar cargo de livre provimento;

d) ampliou-se o prazo para manifestação de inconfonnismo com o

resultado da avaliação e conferiu-se efeito suspensivo aos respectivos instrumentos, para

restar claro que os efeitos jurídicos do desempenho insuficiente somente se verificam após

a última apreciação do comportamento do afastado, wna vez que apenas nesse momento
se deve reputar deficiente o resultado obtido na avaliação, razão pela qual toma-se

indispensável aplicar o estabelecimento de prazo para apreciação de recurso também no

primeiro resultado desfavorável, e não apenas naquele que desencadeia o processo de

dispensa, provindo dai a aiteração promovida no art. 12 do projeto retirado;

e) foram contempladas no rol do art. J5 diversas carreiras do

Poder Executivo inexplicavelmente excluídas da versão original. tendo em vista as
garantias necessárias ao correto desenvolvimento das respectivas atívidades por parte de

seus integrantes, autorizando~se que os demais Poderes resolvam a matéria dentro de seus
interesses e garantindo~se, tal como na versão original, que as carreiras análogas às

contempladas pelo art 15 da proposta ora justificada também sejam protegidas no âmbito

estadual, distrital e municipal, ao mesmo tempo em que se pennite que, a critério das

respectivas Casas legislativas, outras também venham a merecer a garantia adicional

decorrente do dispositivo, o que significa, nesse âmbito, o respeito à autonomia

administrativa de Estados e Municipios, igua}mente homenageada., como se viu, no que

diz respeito aos diversos centros decisórios da União;

t) corrigiram-se, a um só tempo, dois problemas intimamente
vinculados existentes no texto da proposta retirada pelo Poder Executivo, que, sem

qualquer justificativa plausivel, subtraia de inúmeras categorias o direito,

constitucionalmente assegurado, de responder a processo antes da demissão por

insuficiência de desempenho, ao tempo em que não estabelecia, por imaginar que aquela

garantia universal já lhes constituía wn "privilégioll, nenhuma proteção adicional para os

servidores que exerçam atividades exclusivas de Estado, conforme determina o ar!. 247 da

Constituição.

Para compreender as duas primeiras alterações anteriormente

descritas, é necessário que se tenha em vista o escopo do projeto. De fato, não se pode

confundir um sistema de avaliação voltado à quebra ou à continuidade da relação do

servidor com a administração pública com um sistema de propósitos mais amplos.

Esse parâmetro inafastável toma absurda a possibilidade de

demissão "por insoficiência de desempenho" aplicada a servidor que cumpre suas

obrigilções legais e regulamentares. É lógico que o simples e restrito atendimento dos

requisitos previstos na proposta desenvolvida pela Comissão de Trabalho" de

Administração e Serviço Público não toma ninguém candidato ás mais altas remunerações
e aos mais altos postos da administração, mas daí a permitir-se a p.unição sem culpa

verifica-se enorme distância

Da. mesma forma, não se admite que a obediência aos padrões

adotados seja mensurada através de um percentual estabelecida de fonna arbitrária e

genérica. Dizer-se que o servidor com 45 ou 50% de assiduidade deve ser mantido nos

quadros da administração eum inelutável contra·senso, porque isso significa autorizáRlo a

faltar ao serviço, liberalidade que evidentemente se choca com os ditames do interesse

público.

É lógico que não se pretende a perfeição de quem quer que seja,

porque se tem em mente as limitações do ser humano. Não se vá exigir que, em trinta e

cinco anoS de serviço público e mais de duzentos e cinqüenta dias de trabalho a cada um

desses anos~ todos compareçam religiosamente à repanição, cumprindo com absoluta

exatidão os horàrios estabelecidos, obedecendo estritamente a toda e qualquer ordem

transmitida O que se tem em mente ê punir a habitualidade ou a constância na

transgressão a essas imposições de ordem administrativa.

Em outros termos, não se objetiva, por exemplo, premiar com a

pennanência eterna no serviço público apenas os que nunca trânSgridem normas de,

procedimento e de conduta, porque seria exigir do homem comum infalibilidade de que já

se exonerou o próprio papa. O que se pretende é expelir dos quadros da administração

aquele de quem se pode afinnar objetivamente que desobedepe às normas de
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procedimento e de conduta. NIo se quer inanter no seio da administmçlo somente aqueles
que, em longos anos de ficha corrida, conseguiram, com esforço medonho, cumprir todos
os prazos que lhes foram indicados. O que se visa é impedir que continue renrune1'odo

pelos cofrespúblicos servidor incapa:: de atender o que dele se espera.

Assim, as questões que se colocam, na ótica do colegiado técnico

da Câmara dos Deputados responsável pela alternativa aqui justificada, sio hem menos
esparsas que as previstas na proposição original. Para os fins restritos a que o projeto se
destina - e para que seja o texto mantido nos limites que a Constituiç/lo lhe impõe -,
deve-se responder com simplicidade aos quesitos mencionados no § 2' do 3rt. 4' proposto
pelo colegiado: se o servidor os atende, garante-se sua continuidade no serviço público,

por falta de qualquer amparo suficiente para o afastamento; caso contrario, publique-se o
ato de sua dispensa e passem os impostos a remunerar estritamente os que cumprem suas

obrigações junto á administraçlo pública. Esse é o fundamento que explica e justifica a
segunda alteraçlo anteriormente enumerada.

Obviamente, isso não impede que os fatores afastados venham a
ser utilizados, a critério dos administradores, para classificar, em suas carreiras,
objetivando promoçW ou fins similares, os servidores relll8llC5Centes. Pode-se até utilizar
a mesma rotina de avaliaçlo anual para essas outras finalidades; o que nlo se permite é
misturar o joio e o trigo, dando margem a que critérios subjetivos sejam utilizados para
perseguir inimigos e favorecer compadres politicos. Nada obstante a mudança do texto
constitucional, a demissão contínua a se caracterizar como wna pena. administrativa, que
nlio pode ser imposta aos que procedem sem dolo e sem culpa, cumprindo as obrigações

. que lhes slo devidas.

Malgrado as excelentes intenções que pautaram a proposta
alternativa, permanece impregnado de alguma e inevitável subjetividade a delimitaç/lo do
que se considerará como cumprimento de tarefa ou de atiVidade para os efeitos do art. 4°,

§ 2', lI, da futura lei. De fato, existimo situações em que determinada tarefa ou atividade,

alegadamente cumprida pelo servidor, apresenta um resultado que não permite seja
considerada como tendo sido efetivamente levada a termo. Nesse momemo, prevalecerá a

opinião dos avaliadores, mas a lei garante mecanismos de revislo dessa apreciaçlio, ainda
mais rigorosos, na versio da Comissão de Trabalho, quando se trata de atividade exclusiva
de Estado. É bom ressaltar que somente sio plausíveis controvérsias quando for nCCCMária

a emissão de juízo de valor sobre a aceitabílidade do produto apresentado, o que ocorrerá,

por certo, em pequenas percentagens dos casos.

Também merece comentários a quinta das alterações antes

identificadas. lIticialmente, para que se compreenda com a devida clareza o que se
pretendeu, no texto coustirucional, ao se exigir proteção adicional para servidores
encanregados de atividades "exclusivas de Estado". É evidente que Dlo se intentou, como
defendem os Dutores da EM que acompanhava o projeto retirado, proteger tão-somente
carreiras e categorias mencionadas na própria Constituiçlo - seria um absoluto

contra-senso que o constiruinte derivado guardasse lanto segredo dessa suposta vontade,
ao inves de explicitá-Ia. lnterpretaçlo da espécie, portanto, não passa de especulaçlio,
dir-se-ia mesmo fitntasiosa, que, pedindo-se a devida vênia aos subscritores da aludida

Exposiçlo de Motivos, não merece maior credito.

De igual modo, incorrem em exercício de pura imaginaçlo os que

se socorrem da literalidade do texto, para defender que a atividade contemplada pelo

constiminte derivado é aquela que somente é e:cercida pelo Estado. Essa tendência, que
em determinado periodo ganhou expresslo, não convence, em termos finalisticos, porque,
a rigor. nenhuma atividade é exercida e:cclustvamente pelos servidores do E3IadO.

Argumente-se com a atividade policial, e Rio haverá como ignorar os serviços de
segurança particular. Invoquem·se as atividades fiscais, e alguém'recordará os sistemas de

auditoria independente, todos informados, basicamente, por principios semelhantes aos
que noneiam a atividade dos servidores voltados ao exercicio direto da fiscalização.

Venha-se com a atividade diplomática, e se poderá invocar as grandes semelhanças entre
essa funçlo de Estado e as empresas ou os estabelecimentos especializados em relações

públicas.

Assim, Rio se pensou na falta de similares no mundo privado

quando se cunhou a expressão "exclusivas de Estado" no projeto sob justificativa. O que ai

se quis expressar foram as atividades que, semelhantes ou nlo a outras desenvolvidas no
âmbito da iniciativa privada, representam, para os seus titulares, o permanente risco de se

coJocarem ~fronte a interesses alheios e até mesmo contrários aos do Estado. Por isso e
somente por essa razão e que se toma preciso evitar que o servidor investido em cargo
dessa espécie, pressionado pela possibilidade de sofrer uma perseguição pessoal, inclusive

com perda de sua funçllo, coloque em primeiro plano outro interesse que nlo o da
coletividade.

Ainda nesse penicular, há que se ponderar que Rio se pode
pretender a proteção de servidores públicos; deve-se ter em mente a preservaçllo de
fimçôes públicas. Nilo importa resguardar este ou aquele servidor, mas assegurar que a

t\mç!o a que seu cargo se destina, especialmente quando integrada a um universo mais
amplo, seja levada a efeito sem mailKC$ contratempos.

Assim, pelo menos no raciocinio do órglo técnico da Câmara dos
Deputados, a compreensio de que determinada atividade é exclusiva de Estado, com o
valor antes atribuído ao qualificativo, não prescinde de que se conceda ao sistema que

dela se ellCllIl"ga as garantias de impessoalidade sem as quais inviabilizar-se-ia sua
efetivaçlo. Em decorrência, há que se dar o mesmo e idcntico tratamento não mais a todo

o serviço público, como proclamava o texto constirucional superado pela reforma
administrativa, mas pelo menos a blocos, a unidades c'!ios elementos nlo se podem
dissociar, sob pena de se promover a inveja, o caos e a discórdia no âmbito de cada
repartição envolvida.

Por outro lado, não há que se conferir ao dispositivo caráter
taxativo, porque essa perspectiva se confronta com o texto constitucional. Lído

atentamente, o art. 247 da Carta nãq confere á lei complementar ali prevista exclusividade
na definição de quais sôo os servidores a contemplar com garantias adicionais. Estabelece
que tais garantias devem ser definidas e afirma que elas se aplicaráo aos que exerçam

atividades exclusivas de Estado. Essa última condiçlo nlo é apenas legal, mas fática; em
tese, o servidor que não é citado na enumeração da proposta ora justificado e desenvolve
atividade exclusiva de Estado poderá pleitear a aplicaçlo do art. 16 da nova lei á sua
situação concreta, argOindo em seu favor apenas o texto constitucional.

Assim, ocoore manifestaçlio expressa do colegiado responsável

pela minuta a que se refere esta peça ql!8DtO ás atividades contempladas no rol do art. lS
do texto alternativo, mas silencia-se quanto áquilo que e ;di omitido, dai se explicando
inclusive a necessidade de que se outorgue a cado centro de competoncia administrativa a

decisão de se haver a seu gosto com o problema, ressalvando-se, e óbvio, as categorias já

expressamente relacionadas na regra sob enfoque. De toda sorte, qualquer que seja a lista

dos contemplados, só terá o dispositivo o condão de esgotar o assunto enquanto nio
contrariado por legislaçlo futura, ai incluída a lei ordinária, por não se tratar de matéria
exclusiWUll.cute atribuida à legislaç/lo complementar, cujo campo de alcance privativo
resume-se aos critérios de avaliação e de detnissio; sejam os aplicáveis a todos os

servidores, sejam os que somente protegem os servidores retromencionados. De fato, não
se pode subtrair do processo legislativo, até em nome do bom senso, a capacidade de
coaferir dinâmica á queotIo, acrescentando ao bojo das atividades protegidas outras que
sequer se encontram regularizadas no momento em que a matéria foi apreciada pela
Comissio de Traba1bo, como é o caso da vigilAneia sanitária.

Inobstante a relevincia dos temas anteriormente abordados, a
grande contn"buiçlio deste colegiado para o aperfeiçoamento da proposta se situa, Rio há

dúvida, na sexta das alterações anteriormente descritas. É nessa sugestlio que se
impossibilita a despropositada pretensio de demitir - isto é, aplicar pena administrativa 
sem a inescapável gaiantia do devido prOcesso. De origem constirucional (arts. 5', LIV e

LV, e 41, § I', ml, a proteçllo não pode ser subtraida do demitido, exerça ele que
atividade for. Imaginar tão dramático prejuizo a direito constiruído pelo servidor estável
(categoria em que inevitavelmente se inclui a titularidade de seu cargo) sem que se lhe

forneçam os meios de defesa inafastáveis significa retroceder aO tempo da santa
inquisiç/lo, que, como se sabe, nio foi recepcionada pelo texto da Carta.

De modo algum se pode enxergar consistência em linha de

argumentaçlo tendente a afirmar que o citado art. 41, § I', m, da Constituiçlio se limita a
garantir "ampla defesa" ao demitido por insuficioncia de desempenho, esquivando-se de
assegurar acesso tanto ao contraditório quanto ao processo. Ora, esse pensamento de todo
equivocado nlo leva em conta a absoluta, completa, inelutável e estrita vinculação entre

proaellSo. contraditório e ampla defesa. Nenhum desses três instirutos dispõe de vida
própria. Só fazem sentido e só dispõem de efetividade quando combinados. Conceder um

é conceder os dois outros. A ampla defesa fora do processo e sem o contraditório ê a
aceitação da barbárie, porque estaria, em última análise, no pleno exercicio de uma

"ampla defesa" o servidor que ameaçasse fisicamente seu avaliador em busca de um
resultado de avaliaçlo favorável.
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É de suma relevância que se conheça o intenso apoio fornecido

pela doutrina jurídica à tese da Comissão de Trabalho. Verifiquem-se, primeiramente,
estas palavrns de Diógenes Gasparini, concedendo-se atenção especial ao Irecho grifado

na ttanserição (Direito AdministratIVO, 4' edição, p. 575):

"(...) Segundo José CreteUa Júnior, o devido

processo legal é aquele em que todas as formalidades são

observadas, em que a autoridade competente ouve o réu e lhe

pennite ampla defesa, incluindo-se ai o contraditório e a

produção de prova licita que entenda o acusado ou seu advogado

produzir (...)."

Em idêntico sentido se colhe a opinião da consagrada Maria

Sylvia :laneUo di Pietro, mais uma vez conferida ênfase especial aos trechos grifados na

rranscrição (Direito Administrativo, 8' edição, p. 402):

"0 principio do contraditório. que é inerente ao

direito de defesa, é decorrente da bilateralidade do processo:

quando uma parte alega alguma coisa, hà de ser ouvida também a

outra, dando-se-Ihe oportunidade de resposta."

-Mais um notàvel reforço se depreende das seguintes afirmações de

OUlro festejado administrarivista, o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, ainda uma vez
COj11 destaque pam o grifo aqui aposto aO trecho de maior interesse paro'o propósitos do

presente voto (Curso de Direito AdministratIvo, 4? edição. p. 72):

"Note-se que 'privar' da liherdade ou da propriedade

não é apenas simplesmente elidi-Ias, mas também o é suspender

ou sacrificar quaisquer atributos legítimos inerentes a uma ou a
outra; vale dizer: a privação não precisa ser completa paro
caracterizar-se como tal. Assim, para desencadear conseqüência
dessa ordem, a Adminislração tem que obedecer a um processo

regular (o devido processo legal), o qual, evidentemente, como

resulta do Inciso LV do art. 5°, demanda contraditório e ampla

defesa."

Deixou~se por último, entre os administrati\!istas, o mais ilustre de
todos, o nunca suficientemente reverenciado Hely Lopes Meirelles,. que assinalou em sua
obra-prima. fundando~se em copiosa jurisprudência (DireitO Ad';'inistratlVo Brasileiro,
22' edição, atualizada por Euríco de Andrade Azevedo, Dólcio Balestero Aleixo e José

Emanuel Burle Filho, p. 595, grifas do original):

"Processo adminislrativo. sem oportunidade de

defesa ou com defesa cerceada é nulo, conforme têm decidido

reitemdamente nossos Tribunais judiciais, confirmando a

aplicabilidade do principio constitucional do devido processo

legal, ou, mais especificamente, da garantia de defesa."

Não hestasse o amplo suporte fornecido por tão brilhantes

adminislrativis!llS, a tese do colegiado vai encontrar abrigo também na melhor doutrina

processual, conforme se verifica nas seguintes ponderações de Nélson Nery Júnior e Rosa

Maria Andrade Ne!)' (Código de Processo Civil Comentado, 3' edição, p. 79):

"(... ) A ampla defesa constitui fundamento lógico

do conlraditório (Grinover, Pro Un., lI, 6I). ç)' contraditório

abmoge não só as gamotias processuais mas ~bém o respeito,

denlro do processo, aos direitos fundarp~ta;s de cidadania.,

religião, liberdade sexual, etc. (...)." '

Com o mesmissimo teor se manife~ o Prof. Humherto Theodoro

Júnior (Curso de Direito Processual Civil, v. 1,22' edição, p. 28, grifas da lranscrição):

"O processo considera sob o prisma da igualdade
ambas as partes da lide. Confere-lhes, pois, iguais poderes e

direitos. Com essa preocupação, a assistência judiciària (Justiça

gratuita) é.;i:segurada àqueles que não podem arcar com os gastos

do processo, inclusive a remuneração do advogado.
. "Mas o princip;U consectário do tratamento

igualitário das partes se realiza alravés do contraditório, que

consiste na necessidade de ouvir a pessoa perante a qual será

proferida a decisão, garantindo-lhe o pleno direito de defesa e de
pronunciamento durante tod~ o" curso do processo. NIo há
privilégios, de qualquer sorte."

Também não se reputa suficiente a defesa de tese contrária

baseada no fato de que o próprio procedimento (e não processo) de avaliação já lraria
embutido a ampla defesa exigida pela Constituição, na medida em que se determina (ar\.

3' da proposta retirada) a aplicação de regras processuais ao procedimento de avaliaçlo,

no momento em que se penDlte ampla capacidade de produzir provas (ar\. 5', § 2°,

daquela proposiçân, mantido, nesse aspecto, pela Comissão de Trabalho) e no instante em

que se concede largo espectro de recursos contra a decisão desfavorável (arts. 5°, § 4°, e

6', do projeto retirado, também preservados, quanto ao assunto, pelas alterações deste

colegiado). Apesar da relevãocia de tais mecanismos e da aparente similitude que

provocam em relação ao processo protegido pelo ar\. 5', LV, da Constituição, não se deve
permitir tergiversação baseada não na identidade, mas na mera e improficua semelhança.

A afirmação decorre de que nenhum desses elementos é capaz de

suprir a imposição constitucional, simplesmente porque se aterão á discussão contida no
procedimento (insista-se, não no processo) de avaliação. Em outros termos, teria como
única preocupação discmir a existência ou não do desempenho insuficiente. Justificativas

de outra natureza apresentadas pelo servidor, que não elidam o desempenho insuficiente,
mas o expliquep1 (tais 'como problemas emocionais, condições de uabalho adversas,

dificuldad~s de mo~vação, etc.) somente poderão ser apresentadas no curso do processo,

porque são razões dessa natureza que darão o caràter amplo à defesa, incompatível com os

propósiios e com a natureza do procedtmento de avaliação, informado pelos principios da

celeridade e da objetividade, que acar:t:etam a impossibilidade de suscitar questão não
afeita, de forma éstrita, ao desempenho do avaliado.

Destarte, resultando inadmissivel, para este colegiado, aceitar a

versão original. que discrimina .Gnde inexiste permissão para discriminar, ~estou a

indagação de como deveriam ser cumpridos os propósitos do projeto. Não sendo o

processo administrativo uma garantia adicional, mas se revelando, como se demonstrou à

exaustão, uma prerrogativa genérica, falta dizer de que forma se concedem ao servidor

voltado para atividade exclusiva de EStado uma garantia adicional em defesa de sua

situação jurídica, no intuito de se dar pleno cumprimento ao relrocitado art. 247 da Carta.

Para cumprir esse propósito, decidiu a relataria do projeto

retirado, com posterior apoio deste órgão técnico, valer-~e do próprio texto constitucional,
que, na distribuição dt; competência entre os entes estatais, atribui ao Ministério Público a
seguinte funç80 institucional (Cf, art. 129, ll): "zelar pelo efetivo respeito dos poderes

públicos e dos serviços de relevància pública aos direitos assegurados nesta Cnnstituição,

promovendo as medidas necessárias a sua garantia". Mais adiante, no inciso IX do mesmo
dispositivo, atribui-se ao Ministério Público o mister de "exercer oulras funções que lhe

forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade".

Não se vê, desta forma., melhor destinatàrio que o Ministério

Público paro o propósito de assegurar absoluta correção no procedimento que leva à

demissão por insuficiência de desempenho, quando se lrata de atividade essencial ao

interesse da coletividade. O membro do Ministérin Público, agente estatal protegido pela

vitaliciedade, pela inamovibilidade e pela irredutibilidade de vencimentos (CF, ar\. 128, §
5', I), é, ademais, empossado com plena independência funcional (CF, ar\. 127, § I'),
Assim, os atributos do fiscal da lei o qualificam, com folga., para o exercicio plenamente

imparcial da eslratégica missão que este colegiado acredita deva ser-lhe cnncedida. A

eventual existência de desvios de finalidade no procedimento adminislrativo de avaliaçlo

de desempenho dificilmente escaparà ao crivo do MP.

Estes, portanto, os sólidos motivos que autorizam a Comissão de

Tmbalho, de AdminiSlração e de Serviço Póblico a sugerir ao Poder Executivo a adoção

da versão aqui explicitada, quando do envio, à Câmam dos Deputados, de teXlo destinado

a substituir o Projeto de Lei Complementar nO 248, de 1998.

Sala da Comissão, em 28 de janeiro de 1999.
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI".

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO II
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 Pais a inviolabilidade do direito à vida. à liberdade, à
igualdade, à segurança e à pwpriedade, nos termos seguintes:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem
o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

.............................~ ..
SEÇÃOII

Dos Servidores Públicos
• Seção II com redação dada pela

Emenda COllllt/tuc/onal n' 18, de 05 021998

Art. 41 - São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude
de concurso público.

... ArtIgo, "caput". com redação dada pela Emenda Constitucional n" 19, de
04/0611998,

§ 1° O servidor público estável só perderá o cargo:
• § I"cóm redação dada pela Emenda Constitucional n' 19, de 04,06/1998,

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
.. Inciso [acrescido pela Emenda ConstituCÍona/ n" 19, de 0-/'06·1998.

II • mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa;

• IncISO II acrescido pela Emellda COllSttluciollal n' 19, de 04 06, 1998.

III • mediante procedimento de avaliação. p~riódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla
defesa.

• [nc,so III acrescido pela Emenda COIlllt/tuc/ollal n' 19, de 04061998.

§ 2° Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se
estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização,
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de serviço.

• § 2' com redação dada pela Emenda COlllltltuclollal 11' 19, de 0406;1998.

§ 3° Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento
em outro cargo.

• § J'com redação dada pela Emenda ConstlluclOlIOl n' 19, de 0406)998.

§ 4° Como condição para a aqUlSlÇao da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão
instituída para essa finalidade.

*§ -10acreSCido pela Emenda ConslituclOnalll" 19. de 04-U6 1998.

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO III
Da Câmara dos Deputados

Art. 51 - Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
................................................................................................................

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia,
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções
de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
díretrizes orçamentárias;

• llIciso IVcom redação dada pela Emenda ConstitucIOnal n' 19. de 04,06 1998.

SEÇÃO IV
Do Senado Federal

Art. 52 - Compete privativaménte ao Senado Federal:

XIII - dispor sobre sua organização. funcionamento, polícia.
criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções
de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias;

* fnc/so XII! com redaçãu dada pela '~inenda COltwltucumal 11° /9, de

04061998.

u •••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária

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

Art. 73 - O Tribunal de Contas da União, integrado por nove
Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e
jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber,
as atribuições previstas no art. 96.

CAPÍTULon
Do Poder Executivo

SEÇ..\O II
Das Atribuições do Presidente da República'

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da
República:

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da
administração federal, na forma da lei;
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CAPÍTULO III

Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 96 - Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a! eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos

internos. com observância das normas de processo e das garantias
processuais das partes, dispondo sobre a competência e o
funcionament.) dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativc s;

b) orgr.nizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos
juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da
atividade corr,~icional respectiva;

CAPÍTULO IV
Das Funções Essencíais à Justiça

U - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

TÍTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 247 - As leis previstas no inciso lU do § 1° do art. 41 e
no § 7° do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para
a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência
das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades
exclusivas de Estado.

4< Artigo, ltcaput ft acreSCido pela Emenda ConstitUCIOnal n° 19, de 0-1 06 -1998.
Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de

desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a
ampla defesa.

• Parágrafo úmco acreSCIdo pela Emenda C9nslIlucional n' 19. de 0-/ 06 1998.

SEÇÃO I
Do Ministério Público

Art. In - o Ministério Público é ínstituição permanente,
essencial à til lção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurí fica do regime democrático e dos interesses sociais e
individmis in,lisponíveis.

§ lOS ío princípios in,stitucionais do Ministério Público a
unidade. a indivisibilidade e a independência funcional.

§ 2° J\c Ministério Público é assegurada autonomia funcional
e admínistmti va, podendo, observado o disposto no art.I 69, propor
ao Podei" Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, pr'lVendo-os por concurso público de provas ou de
provas e titule s, a política remuneratória e os planos de carreira; a
lei disporá sobre sua organização e funcionamento.

>li .~ 2° ,;oa n redtJlr-'uo dada pela Emenda Constitucional nU 19, de 04/06/1998.

§ 3° O Ministério Público elaborará sua proposta
orçamentária fentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias

Alt. Izn - O Ministério Público abrange:

§ 5° Lds complementares da União e dos Estados, cuja
iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais,
estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada
Ministério PúHico, observadas, relativamente a seus membros:

*§ 5/1 co 1'1 redaçào dada pela Emenda ConsluuclOnal n() 19, de 0410611998.
1 - as seguintes garantias:
a) vital'ciedade. após dois anos de exercício, não podendo

perder o cargo senão por sentençajudicial transitada em julgado;
b) inalr ovibilidade, salvo por motivo de interesse público,

mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério
Público, por v"to de dois terços de seus membros, assegurada ampla
defesa:

c) irred Itibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, §
4°. e res3a!va( o o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, 11, 153, m,
153, § 2', I;

* Alínt'l /te" com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de
il4 06 1998.

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o Deputado:.
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua
iniciativa exclusiva;

II - sugere ·a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de
iniciativa da Câmara. .

§ l° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de requerimento
escrito, despachado pelo Presidente e publicado no Diário do Congresso
Nacional.

COMlssAo DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLICO
50' LEGISLATURA· 7" SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

Oficio n· 281Y9
8rasllia, 28 de janeiro de 1999.

senhor Presidente

Art. 12(' - São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma

da lei:

Comunico a V.Exa. que esta Comissão APROVQU, em Reunião
Ordinária realizada no dia 27 de janeiro, Indicação sugerindo à senhora Secretária
de éstado da Administração e do Patrim(Jnio a apresentação ao Ministro de éstado
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do Orçamento e da Gestão, para posterior encaminhamento ao Presidente da
República e envio à apreciação do Congresso Nacional, da minuta de projeto de lei
complementar em anexo, que 'disciplina a perda de cargo público por insufici6ncie
de desempenho do servidor público estável, e dá outras providéncias'.

Solicito que sejam tomadas as devidas providéncias.

Atenciosamente,

A Sua Exceléncia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 498-A, DE 1997

(Do Sr. José Genoíno e outros)

Altera a redação dos arts. 49, 84, 89, 90, 142 e 144 e suprime o art. 91 da Consti1uiçio
Federal; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade desta e de de n° 826/98, apensada. contra os votos dos Deputados
Jarbas Lima e Jair Bolsonaro.

SUMÁRIO

I - Proposta inicial

II- Proposta apensada nO: 626198

lIlo Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

- Parecer do Relator

- Parecer da Comissão

As MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS e do SENADO
FEDERAL promulgam a seguinte emeuda ao texto constitucional:

Art. 1° O acrescente·se ao ar1igo 49 da Constituição Federal os
seguintes incisos. que terão os números XVIII, XIX e XX:

·'Art. 49 : .

XVlll • aprovar a politica de defesa nacional:

XIX o autorizar o envio de forças militares para o exterior.

XX - acompanhar a execução dos programas e projetos
relacionados a defesa nacional.

XXVfII - enVIar mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da
abenura da sessão legislativa expondo a política de defesa
nacional e solicitando as providências que julgar necessárias".

An. 3° A Seção V do Capitulo II do Título IV da Constituição
Federal passa a se denommar "Do Conselho da Republica". licando suonmidas
as Subseções I íDo Conselho da Republical e II mo Conselho de Delesa
NacIOnal I.

Art. 4" O art. 89 da ConstituIção Federal terá a seguinte redação:

..An. 89. O Conselho da República é órgão de consulta do
Presidente da República nos assuntos relacionados às Forças
Armadas. a soberania nacional. a integridade territorial e a defesa
do Estado democrático de direito. e dele par1icipam:

I - o Vice·PreSidente da República:

11 - o PreSIdente da Câmara dos Deputados:

III - o PreSIdente do Senado Federal:

IV - os minIstros responsáveis pela justiça. defesa nacional.
relações extenores e planejamento e orçamento:

V o seis cidadãos brasileiros natos de notável saber e reputação
ilibada com mais de trinta e cinco anos de idade. sendo dllis

nomeados pelo PresideQte da República. dois eleitos pelo Senado
Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados. todos com
mandato de trés anos, vedada á rec.ondução e a escolha de
parlamentar.

A!1. 5° O art. 90 da Constituição Federal terá a seguinte redação:

"An. 90. Compele ao Conselho da República:

I . opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da
·paz. nos termos desta Constituição:

11 • opinar sobre a decretação. do estado de defesa do estado <.\e
sitio e da intervenção lederal:

1II - opinar sobre as questões relevantes para a estabilidade das
instituições democráticas e para a defesa nacional:

IV - propor os critérios para a detiriíçiio das áreas relevantes para a
defesa nacional e as condições para seu efetivo dominio. posse e
uso:

An. 6" Suprima-se o ar1. 91 da Constituição Federal.

An. 7° O "caput" do ar1igo 142 da Constituição Federal terá a
seguinte redação:

"An. I·U. As Forças Armadas. constituidas pela Mannha pelo
Exército e pela Aeronáutica são instituições naCIOnais
permanentes e regulares. organizadas com base na hierarquia e na
dis.ciplina sob a responsabilidade suprema do PreSidente da
Republica e destinam·se á defesa da Pátna e à garantia dos
poderes constitucIonais."

An. :'.0 Acrescente-se o seguinte inciso ao ar1igo 84 <.\a
Constituição Federal. que terá o número XXVIII:

·'(AJt. 84 ; .

redação:
An. 8" O ~ 6" do art. 144 da Constituição Federal terá a seguinte

"An. 144 , .
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§ 6° As polícius militares e corpos de bombelfos militares. forças
reserva do Exércno. subordinam-se. Juntamente com as polícias .
civis. aos Governadores dos Estados. do Distnto Federal e dos
Temtórios:'

Art. 9" Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

A Proposta de Emenda à ConstituiçãG que ora apresentamos a esta
.Casa objetiva unificar as atribuições do Conselho de Defesa Nacional e do
Conselho da Republica em um único Conselho. disciplinando os temas
relacionados a defesa nacional. à função e competência do novo Conselho da
Republica e ao caráter das polícias militares e corpos de bombeiros militares
dos estados.

:'-io ano I° propomos a inclusão de três Incisos ao art. 49 da
ConstitUIção com o intuno de ampliar a competência exclusiva do Congresso
~acional. Pelo Inciso XVIlI incluido. pretendemos introduzir o Poder
Leglslam·o. de forma institucionalmente organizada no debate sobre a Politica.
de Defesa :--:aclonal. conferindo-lhe poderes para apro\'ar àquela politica.
Trata-se de lema da maIs alta relevãncia cuja formulação e discussão tem se

limitado ás Forças Armadas e a um circulo restrito de especialistas. A Politica
de Defesa !':aclOna! aprovada pelo Presidente da Republica em 07 de novembro
de 1996. e proposta pela Câmara de ~elações Extenores e Detesa NaCIOnal. é
um exemplo recente que demonstra a necessidade de àmpliannos a discussão
sobre a matena. Por sua vez. a inclusão do inciso XIX tem por objetivo
conterir poderes ao Congresso Nactonal para autorizar o envio de forças
mdilares ao extenoe. A participação crescente do paIs em torças de paz de
caráter multinaclOnal. óob o comando da Organização das ~ações Unidas
(ONU). bem como a possibilidade de parttcipannos de outras missões. como jà
ocorreu no passado - por motivos menos nobres - com o envIO de tropas. sob a
égide da Organização dos Estados Americanos I üEA I. li República
Oomlfilcana. Justltióm a mantfestação do Poder Legtslativo. Trata-se. na
verdade. de um desdobramento da competêncm exclUSIva Ja prevista no Inciso
II do ano 49. que atnbui ao Congresso NaCIOnal prerrogauvas para autonzar o
Prestdente da Republica a declarar guerra.. a celebrar a paz e a permitir que
torças estrangeIras transltem pelo territóno nacional. Por tim. o acréscimo do
IIlCISO XX IOma explicita a competência do Congresso :-JaclOnal no
acompanhamemo da execução dos programas e projetos relacionados a defesa
nacional.

o art. 2°. ao incluir o inciso XXVIlI no art. 84. explícita. dentro
do elenco de competênCIas pnvauvas do Preslde~l!e da Republica. J

obngmonedade de se envmr ao Congresso NaclOnal. por ocastão da aberrura da
sessão Ieglslauva. mensagem expondo a política de detesa naCIonal e
solicitando as providênCias que Julgar necessarias.

o art. 3° da Proposta modifica a denominação da Seção V do
Capitulo 11 do Titulo IV. da Constituição Federal. que passa a se denominar
"Do Conselho da Republica". licando supnmidas as Subseçõés I (Do Conselho
da Republical e 11 IDo Conselho de Defesa Nacionall. Com ISSO. objetivamos
umficar ambos os Conselhos. o da Republica e o de Defesa NaclOnal. em um
unico orgão que guardará a denominação de Conselho da Republica. ü texto
consutuclonal \ IReme. ao enar ambos os conselhos. Instituiu uma estrutura

dúplice que pode ~nse.lar a superposição de competênCias. éomo. por exemplo.
aquelas constanles do inCISO 11 do art. 90 e inCISO 11 do paragrato I° do art. 91."
em que tanto o Conselho da República como o Conselho de Defesa NaCIonal
podem opinar sobre a Intervenção tcderal. o estado de defesa e o estado de
sitio Assim. poderemos ter a Singular slluação " pouco provavel. e verdade.
mas posslvel peja organização Insutucional estabelecida pela Consutulção - em
que o Conselho da Republica. por exemplo. se pronuncie favoravelmente a

. i!ltervenção federal em uma determmada umdade da Federação e o Conselho

de Delesa NaCIOnal. por sua vez. opine comranameme. o que ensejara sénos
problemas de coordenação politica.. podendo. Inclusive. precipitar uma cnse
instituCIOnal. visto que a compOSIção de ambos os conselhos não e Idênuca.
Diante de tal qur.dro. OS órgãos que. pelo seu caráter consultivo. deveriam
subsidiar o processo decisóno do Presidente da Republica. podem \ Ir a se
tomar fatores de instabilização política e institUCIOnal.

o ano ~" da Proposta modifica o art. X9 da Consutulção.
caracterizando o Conselho da Republica como órgào de consulta do PreSidente
da Republica nos assumas relaCIOnados J soberama nacIonal. ;i Integndadc
temtonal e a detesa do Estado democrático de direito. Acrescentamos também.
como um dos lemas a serem tratados pelo Conselho. aqueles referemes às
Forças Armadas. Com essas alterações. ampliamos a competência do Conselho
para caracterizá-lo como verdadeiro órgão de consulta direta e permanente do
Presidente da Republica. agora com competência ampliada para tratar tt!D1bêm
dos assuntos relacionados a defesa nacional. A substituIçào da expressão
"detesa do Estado democrático" por "defesa do Estado democráuco de direno"
visa harmOnizar o texto do dispOSlUVO com a terrntnologm uulizada pelo art. 1°
da Consutulção e. ao mesmo tempo. resgatar a diferenCiação conceltual le
todas as suas conseqüênCIas I que a doutnna faz entre :JIllbos. O Estado
democrauco se funda no pnncipio da soberama popular como garanudor dos
direitos fundamentaIS da pessoa humana. Por sua vez. o Estado democratico de
direito sena o "Estado de legitimidade justa (ou Estado de Justiça
material), fundante de uma sociedade democrática. qual seja. a que
instaure um processo de efetiva incorporação de todo o povo nos
meeanismos do controle de decisões. e de sua real panicipação nos
rendimentos da produção".( José Afonso da Silva. In: Curso de Direuo
Cons/lluclOnol Posl/n:o. São Paulo. Editora ~alheiros. 1995. 10° edição. p.
119).

o dISpositivo também modifica a composição do Conselho ao
incluir. dentre os seus membros. além do Vice-PresIdente da Republica. do
PreSidente da Câmara dos Deputados. do PreSIdente do Senado Federal e dos
seis cidadãos brasIleiros natos a serem escolhidos. os mmistros responsáveis
pela justiça, defesa nacIOnal. relações exteriores e planejamemo e orçamento.
Com isso. a compOSição será ampliada para que o Conselho da Republica
possa corresponder as sua novas atribuições. Para OS cidadãos a serem
indicados. acrescentemos como qualificativo para a escolha o reqUIsito de
notório saber e reputação Ilibada consoante expressão utilizada pela
Constituiçào em situações similares, como forma de ·tentar balizar a mdicação.
bem como vedamos a recondução e a escolha de parlamentar. Por outro lado.

,ao incluirmos o ministro da defesa' nacional. pretendemos preparar o texto
constitucional para recep,cionar a criação do Ministério da Detesa. pressuposto
indispensável para a implantação eticaz da política de defesa nacIOnal. Em
excelente arti~o intitulado ConsIderações sobre L'ma Política de Defes~ do

Bros1/. DOMIClO PROENÇA JilNIOR e EUGENIO DlNIZ defendem a
criação do Ministério da Defesa nos seguintes .ermos. ~'erbis:

"Uma política de defesa tem de dar conta de dois problemas
principais que correspondem. respectivamente. às
necessidades predominantes em tempos de paz e em tempos
de guerra. O primeiro diz respeito i eficiilfcia do preparo e
aperfeiçoamento das forças e dos arranjos que as sustentam.
Conduz, inescapavelmente. il discussio sobre a oportunidade
e a conveniencia de um Ministério da Defesa. O sClundo diz
respeito 11 eficácia das formas de emprego dessas forças e
desses arranjos no momento em que se faz necessário utilizá
los. Exige. neceuariamenle. li c1auificaçio da cadeia de
comando unificada que articula o conjunto dos meios de força
num todo integrado•.\s soluções que se propllem para um e
outro nio 'io mais que formas pelas quais se permite que o
Presiden'te da República. na qualidade de' Comandante
Supremo das Forças Armadas. possa tomar· as melhores
decisões possíveis. .

A questio da eliciencia no preparo e aperfeiçoamento ~as
forças busca extrair economias de escopo ,e

i
escala nas

atividades das forças armadas. t'm exemplo. ficil é o do
armamento individual do combatente terrestre· - o rifle de
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militares. Com a supressão da expressão ··auxlliares". pretendemos dcsvIncular
aquelas msulUlções. responsavels pcla segurança publica nos estados. do
Exército. Trata-se de medida Imprcscmdivel para desmilitarIzarmos a
segurança pública e colocarmos o ExérCIto nos seus desígnios de torça terrestre
mdispensavel á consecução da Politica de Defesa Nacional.

Tipo d. Proposição: PEC

AMlor d. ProJlOSiçio: JOSE GENOINO E OUTROS

Dala de ,\pre.entação: 05108,97

Emenla: Allera a redação do. amgos49. 84. 89, 90. '42 e 144. e suprime
o artIgo 91. da Constltulçào Federal.

Pos..ui " ..inatura. Suficientes: SIM

Tolai. de ,\..inalur : ciE!~rr(I~.Qa~_ ,176,
NIo Coolorem 003.
L~-"'-OOO

R_lia.. àõii
1I~~~~.lS_, ._. .~

Assinaturas lonlirmadas
I ADAOPREno PT RS
2 ADEMIR CUNHA PFL PE
3 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP
4 ADROALDO STRECK PSDB RS
5 ADYLSON MonA PPB RS
6 AGNELO QUEIROZ PCDOB DF
7 AIRTONDIPP PDT RS
6 ALBERTO GOLDMAN PMDB SP
9 ALCIDES MODESTO PT BA
lO ALDO ARANTES PCDOB GO
11 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
12 ALMINO AFFONSO PSDB SP
13 ALOYSIO NUNES FERREIRA PMDB SP
14 ANTONIO BAl.HMANN PSDB CE
15 ANTONIO BRASIL PMDB PA
16 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP
17 ANTONIO DO VALLE PMDB MG
18 ANTONIO JORGE PPB TO
19 ARLINDO CHINAGlIA PT SP
20 AROLDO CEORAZ PFL BA
21 ARTHUR VIRGIlIO PSOB W.
22 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
23 AUGUSTO CARVALHO PPS DF
24 B SA PSDB PI
2S BENEDITO GUIMARAES PPB PA
26 CARLOS SANTANA PT RJ
27 CELIA MENDES PFL AC
28 CELSO RUSSOMANNO PSDB SP
29 CIDINHA cw.POS PDT RJ
30 CIRO NOGUEIRA PFL PI
31 CLAUDIO CAJADO PFL BA
32 COLBERT MARTINS PMOB BA
33 CORtOLANO SALES PDT BA
34 CUNHA BUENO PPS SP
35 CUNHA LIMA PPB SP
36 DARCISIO PERONDI PMDB RS
37 DELFIMNEno PPB SP
38 DERCIOKNQP PDT SC
39 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR
40 EDINHO ARAUJO PMDB SP
41 EDISON ANORINO PMOB SC
42 EDSON SILVA PSOB CE
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lusallo moderoo. /lá vaotaReos evidentes em auoc:iar a
intercambialidade de muniçio entre 3S forças, pela adoçio da
mesma uma base, e ganhos qualitativos menos evidentes no
produto linal quando o mesmo armam~Jtto tem que ser
resistente em termos de demandas tio dispares quanto as dos
fuzileiros navais, das tropas de.,elva ou de montanha.

l!m exemplo menos fácil, mas ainda mais vital, é o da
coordenaçào centralizada da compatibilidade de rádios.
códi~os, sofrwure!l e procedimentos nas unidades combatentes
de todas as forças. lIá inúmeros exemplos das dificuldades de
comunicaçlio c entendimento entre o modo na"al, o modo
aéreo e o modo do exército. Sem uma autoridade superior que
o deseje e uma estrutura administrativa que o auegure. é
natural que cada força resista a abandonar sua maneira
familiar de fazer as coisas pelas de outns forças (grifo nosso).
Essa é uma questio que nio pode ser resolvida com um aceno
ou ajudante. :"Iada mais embançoso que fuzileiros nio
poderem conversar com os helicópteros do exército que
devem levá-los ou, mais criticamente, resgatá·los; ou, ainda,
que toda a comunicaçio com o apoio aéreo sobre as suas
cabeças tenha que passar por Brasilia. Por mais que sejam
preparadas de forma distinta, há que se ter em mente que as
forças ou lutarão juntas ou serio abatidas por partes. Essa
nexibilidade e cooperação nio sio gntuitl5. Exigem rec:ursos
humanos e técnicos para que possam existir.

o 'finistro da Oefesa tem. sem prejuízo de atribuições
constitucionais. a responsabilidade de ordenar deroalldas das
forcas singulares em um c:onjunto consistente de prioridades
integradas. conectando a aeio do Executivo no c:ampo da
defesa com' o Congresso "'acionai. Seu papel é trazer a
prioridade do Comandante Supremo para dentro do processo
de orçamentacão e priorizacão dos programas e projetos
concretos que preparam e aperfeicoam as Forças Armadas.
Por um lado. decide quais desses programas serão conduzidos
em detrimento de outros. Por outro. expõe. iustifica e defende
as necessidades das Fnrças Armadas. da política de defesa.
perante a sodedade hrasileira" (grifo nosso) ([n: Parcerias
EslraJeglca:i I'. i - fi" :l. BraslJia.. Centro de [,tudos [srrateglcl)s.
dezembro de 1996. p. 29).

.\ supressão. <:omo mtegrantes do Consdho da Republi<:a. dos
lideres da maIQna e da mmoria da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
apenas Jdapta () t~xto da ConslllUlção a mexistêncla fãuca de ambas as
funções. talvez melhores enquadrad~ dentro de um regime parlamentarIsta. e
não presldcnclalista. como li o nosso.

<) art. 5" altera o ano 90 da Constlluição ao ampliar a competência
do Conselho da Republica para .omemplar algumas das ambuições do ora
extinto l'onselho de Deti~sa NaCIOnal. Além das competênCIaS Já estabeleCIdas
pela ConsulUlção. como pronuncIar-se sobre a decreração do esrado de defesa..
do estado de smo e da inteIVenção federa!. bem como sobre as questões
relevantes para a estabilidade das Instituições democráticas. o Conselho da
Republica lambem devera: a) opInar nas hipóteses de declaração dc guerra e de
celebração da paz. consoante o estabeleCIdo na Consutulção: hI opmar sobre as
questões reievanrcs para a dcfesa naclOna!; c cJ propor os <:merios para a
detimção UJS areas televa!1tes para a dctesa nacIOnal e as condlçõcs para seu
cteuvo dommlll. posse e uso.

o art. 4" altera o art. 142 da Consutuição ao suprimir a função. aré
então contenda às Forças Armadas. de garantidoras da lei e da ordem.
Entendemos que tal função traduz um entendimento. de VIés autoritário. acerca
das Forças Armadas que tende a militartzar os contlitos sociais e políticos
merentes a qualquer organização social. notadamente em uma sociedade com a
compleXIdade e as contradições da nossa. Queremos. com isso. desmilitartzar
os contlitos SOCiaIS e rccolocar as Forças Armadas na sua (irnção precípua de
defensoras da Páma e dos poderes conSUIUClOnalS.

Po tim. estamos propondo. com a alteração do parágrafo 6" do art.
144. J modifica.ão do caráter das policias militares e cornos de bombeIros
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Senhor Secreláno.Geral·

BrasHia. 13 de agoslo ,997

PSB PE
PPB ES
PSDB MG
PMDB RS
PSOB PA
PFL PE
PT PR
PMDB CE
PT PR
PT MG
PMOB CE
PT RS
PMDB RS
PT PA
PPB PE
PSB SE
PT GO
PPB BA
PSB AP
PC 00 B PR
PMDB ES
PSOB MG
PFL PE
PTB MT
PSOB CE
PMDB MG
PT MG
PFL MS
PDT BA
PCDOB MG
PPB . PE

POT MG
PMDB PE
PSDB RJ
PC 00 B PA
PT SP
PT MG
PSDB SP
PT RS
PL SP
PT SC
PTB SP
PT RS

PT BA
PDT PE

PSDB RS
PMDB MG
PSDB SP

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas

176 assinaturas válidas; e
003 aUlnaluras que não conferem.

.\ssinaluras que \;iio Conferem
1 DOMINGDS LEONELLI PSDB BA
2 ROBSON TUMA PSL SP
3' WILSON CAMPOS PSDB PE

129 NILSON GIBSON
130 NILTON BAIANO
131 OCTAVIO ELISIO
132 ODACIR KLEIN
133 OLAVIO ROCHA
'34 OSVALDO COELHO
•35 PADRE RODUE
'36 PAES DE ANDRADE
•37 PAULO BERNARDO
138 PAULO DELGADO
139 PAULO LUSTOSA
'40 PAULO PAIM
141 PAULO RITZEL
142 PAULO ROCHA
143 PEORO CORREA
144 PEDRO VALADARES
'45 PEDRO WILSON
146 PRISCO VIANA
'47 RAOUEL CAPIBERIBE
148 RICARDO GOMYDE
149 RITA CAMATA
'50 ROBERTO BRANT
151 ROBERTO FONTES
152 RODRIGUES PALMA
153 ROMMEL FEIJO
154 RONALDO PERIM
'55 SANDRA STARUNG
156 SAUkO OUEIROZ
, ~7 SERGIO CARNEIRO

158 SERGIO MIRANDA
159 SEVERINO CAVALCANTI
160 SILVIO ABREU
161 SILVIO PESSOA
162 SIMAO SESSIM
163 SOCORRO GOMES
164 TELMA DE SOUZA
165 TILDEN SANTIAGO
166 TUGA ANGERAMI
161 VALDECIOLlVÉlRA
168 VALDEMAR COSTA NETO
169 VANIO DOS SANTOS
170 VICENTE CASCIONE
111 VIALDOMIRO FIOfl!\VANTE

172 WALTER PINHEIRO
173 WOLNEY OUEIROZ
174 VEDA CRUSIUS
175 ZAIRE REZENDE
176 ZULAIE C09RA

A Sua Senhoria o senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAlVA
Secrelário-Geral da fMsa
NESTA

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda a
Constituição. do Serthor Jose Genomo e Outros. que" allera a redação dos artigos 49.

84, 89, 90, 142 e 144, • suprime o ar:!igo 91, da Constituição Federal". contém
número suficiente de slgnatarios. constanao a refenda proPOSiçãO de:

SP
AC
AP
RS
RO
RS
PE
RJ
PE
PR
SP
PR
PA
PA
PE
BA
MA
SP
PE

CE
MG
SP
PB
SP
RS
BA
BA
RS
MA
MG
BA

DA
ES

MG
PR
BA
MG
SP
SP
fW,

DA
PB
SP
DA
PE
SP
SP
BA
SP
RJ
PE
CE
SP
SP
CE
MG
DA
RJ
SP
RS
DA
BA
SP
AM
SP
RS
PE

MA
SE
RJ
DF
RS
PR
PE
RS
SC
RJ
RJ
RO
RJ
PR

MA
SP
BA
RN
MG

PT
PPB
PPB
PT
POT
PSDB
PT
PV
PSB
POT
POT
PSDB
PT
PPB
PSB
PC DO B
PT
PT
PT
PCDOB
PTB
PT
PMDB
PT
PPB
PFL
PT
PPB
PSDB
PT
PMOB

PFL
PT

PT
PPB
PSDB
PMDB
PFL
PT
PMDB
PFL
PMOB
PT

PFL
PMDB
PSDB
PT
PFL
PT
POT
PFL
PT
PMOB
PSDB
PSDB
PTB
PFL

PCDOB
PT
PMDB
PT
PFL
PT
PSDB
PT
PT
PSDB
PFL
PT

Pl·,
P,
.PDT
PSDB
PFL
PT
PT
PT
POT
PSDB
PMDB
PT

PDT
PTB
PSOB
PFL
PT

43 EDUARDO JORGE
44 EMILIO ASSMAR
45 ERALDO TRINDADE
46 ESTHER GROSSI
41 EURIPEDES MIRANDA'
46 EZIDIO PINHEIRO
49 FERNANDO FERRO
50 FERNANDO GABEIRA
51 FERNANDO LYRA
52 FERNANDO RIBAS CARU
53 FERNANDO ZUPPO
54 FLAVIO ARNS
55 GERALDO PASTANA
se GERSON PERES
51 GONZAGA PATRIOTA

59 HAROLDC LIMA
59 HAROLDO SABOIA
60 HELIO BICUDO
61 HUMBERTO COSTA

62 lNACIO ARRUDA
63 ISRAEL PINHEIRO
64 IVAN VALENTE
65 IVANDRO CUNHA LIMA
66 JAIR MENEGUELLI
67 JAIR SOARES
66 JAIROAZI
69 JAOUES WAGNER
iO JARBAS LIMA
71 JAYME SANTANA
72 JOANA DARC
73 JOAO ÁLMEIDA

74 JOAO CARLOS BACELAR
75 JOAO COSER

16 JOAO FASSARELLA
77 JQAO IENSEN
76 JOAOLEAO
79 JDAO MAGALHAES
00 JOAO MELLAO NETO
61 JOAO PAULO
92 JOAO THOME MESTRINHO
83 JONIVAL LUCAS
64 JOSE ALDEMIR
85 JOSE AUGUSTO
86 JOSE CARLOS ALELUIA
81 JOSE CHAVES
8lI JOSE DE ABREU
69 JOSE GENOINO
90 JOSE LOURENCO
91 JOSE MACHADO
92 JOSE MAURICIO
93 JOSE MENDONCA BEZERRA
94 JOSE PIMENTEL
95 JOSE PINOTTI
96 KOYU IHA
97 LEONIDAS CRISTINO
911 LEOPOLDO BESSONE
99 LEUR LOMANTO
100 LINDBERG FARIAS
101 LUCIANO ZICA
102 LUIS ROBERTO PONTE
103 LUIZ ALBERTO
104 LUIZ BRAGA
105 LUIZ EDUARDO GREENHALGH
1015 LUIZ FERNANDO
107 LUIZ GUSHIKEN
108 LUIZ MAINARDI
109 LUIZ PIAUHYLlNO
110 MAGNO BACELAR
111 MARCELO DEDA
112 MARIADACONCEICAOTAVARES
113 MARIA LAURA
114 MATHEUS SCHMIDT
115 MAXROSENMANN
116 MENDONCA FILHO
117 MIGUEL ROSSETTO
118 MILTON MENDES
119 MILTON TEMER
120 MIRO T!'IXEIRA
121 MOISES BENNESBY
122 MOREIRA FRANCO
123 NEDSON MICHELETI
124 NEIVA MOREIRA
125 NELSON MAROUEZELLI
129 NESTOR DUARTE
127 NEY LOPES
128 NILMARIO MIRANDA
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDi

CONSTITUIÇÃO
CONSTlTIlIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais

Art.l° • A República Fedérativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui·se em Estado Democrático de Direito e tem comó
fundamentos:' .

I . a soberania:
11 - a cidadania:
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo politico.
Parágrafo único: Todo o poder emana do povo, que o exerce por

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição.

TÍTULO IV
Da Organizaçãõ dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art.49: É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivaménte sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional:

11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra. a
celebrar a paz. a permitir que forças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam temporariamente. ressalvados
os casos previstos em lei complementar;

1II - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se
ausentarem do País. quando a ausência exceder a quinze dias;

XVI - autorizar. em terras indigenas. a exploração e o
ap.rove~tamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas
mIneraIS;

XVII - aprovar. previamente. a alienação ou concessão de terras
públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

CAPÍTuLO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art.M - Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear c exonerar os ~linistros de Estado:

XXYlI -. ex.er~er outras atribuições pre'vista~ nesta Constituição.
Paragrafo UIllCO. O Presidente da República poderá delegar as

atribuições mencionadas nos incisos VI. XII e XXV. primeira pane.
aos Ministros de Estado. ao Procurador-Geral da Republica nu ao

Advogado Geral da L'nião. que observarão os limites traçados nas
respectivas delegações.

•••••••••• H ••••••••••••••••••••••••• • •••••• ••• •• •••••• : •••••••

SEÇÃO V
Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional

..................................................................u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SUBSEÇÃO I
Do Conselho da República

Art.89 - O Conselho da República é órgão superior de consulta do
Presidente da República, e dele participam:

I - o'Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;

•IV - os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;
V - os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;
VI - o Ministro da Justiça;
VII • seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco

anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República,
dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos
Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

Art.90 • Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:
I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;
11 - as questões relevantes para a estabilidade das instituições

democráticas.

§ 1° - O Presidente da República poderá convocar Ministro de
Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da
pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.

§ 2° - A lei regulará a organização e o funcionamento do
Conselho da República.

..SlJBSEÇÃO II .
Do Conselho de Def$lsa Nacional

Art.91 - O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do
Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania
nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como
membros natos:

* Regulamento do COlUelho de DefesQ NaCIonal: Decnto número 893, de 1210811993.
I - O Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV - o Ministro da Justiça;
V • os Ministros militares;
VI - o Ministro das Relações Exteriores;
VII - o Ministro do Planejamento.
§ 1° - Compete ao Conselho de Defesa Nacional:
I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração

da paz, nos termos desta Constituição;
li - opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de

sitio e da intervenção federal;

111 - propor os critérios e condições de utilização de áreas
indispensáveis á segurança do território nacional e opinar sobre seu
efetivo uso. especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas
c.om a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer
tipO;

IV - estudar. propor e acompanhar o desenvolvimento de
iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa
do Estado democrático.

§ 2° - A lei regulará a organização e o funcionamento do
Conselho de Defesa Nacional.

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas
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CAPiTULO 11
Das Forças Annadas

:\rt.14:: - As Forças Annadas. constituídas pela· Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica. são instituições nacionais pennanentes e
regulares. organízadas com base na hierarquia e na disciplina. sob a

autoridade suprema 'do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da or4em.

§ 10 _ Lei complementar estabeiecerá as nonnas gerais a serem
adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças
Annadas.

§ 2° • Não caberá.habeas corpus em relação a punições
disciplinares militares.
................................................................................................................

CAPÍTULO 111
Da Segurança Pública

Art.144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
..............................................................~ .

§ 6° - As polícias militares e corpos de bombeiros militares.
forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente
com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
.................................................................................................................
................................................................................................................

Requerimento
(Do Sr. José Genoíno)

Solicita a tramitação conjunta das
PEC's 626/98 e 498/97

Senhor Presidente:

Estando em tramitação, na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, as Propostas de Emenda à Constituição nOs 626/98, do Poder

E~ecutivo, que "altem dispositivos da Consituição Fedeml, mediante a inclusão do cargo
de Ministro de Estado da Defesa entre os privativos de brasileiro nato. a a1temção da
composição do Conselho de Defesa Nacional, a definição do juizo competente paIll
processar e julgar os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e dá outras
providências", e 498197, do Deputado José Genoino(PT-SP), que "unifica as atribuições do
Conselho de Defesa Nacional e do Conselho da República; amplia a competência exclusiva
do Presidente da República e do Congresso Nacional, dando-Ihes poderes paIll

apresentarem e aprovarem a politica de defesa nacional ...", requeiro a V.Ex.., nos termos
do artigo 142 do RICO, a tramitação conjunta das referidas proposições.

...m, '4jã::':~'1. ~
""7/"'-"'.'" 4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 626, DE 1998
( Do Poder Executivo)
MENSAGEMN2lAI7198

Altera dizpositivos da ConstituiçAo Federal, mediante a inclusao
do cargo de Ministro de Estado da D8fesa entre os privativos de
brasileiro nato, a. alteraçAo da composi.çao do Conselho de Defesa
Nacional, a definiçao do juízo competente para processar e
julgar os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica
e dá outras providências. '

(A CDMISSAD DE COflSTITUIÇAD E JUSTIÇA E" DE REDAÇAO) __

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos do art.
60 da ConstituiçDo Federal. promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1'.1 Os disposnivos J. ~eg:tJlr mdlcJ.dos. 6:1 'Canl>111Ulç5.0. passum :l \I\gornr com a~

seguintes nlternçõcs:

··Art.I:! , , ,. ..

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

§ 3' , .

VII 4 de ~llmslro de Estado da Dete~a.

.. (NRl

··An.S:!. , " ", .

14 processar e Julgar () PreSidente e o Vlce·Pre~II.lenle dJ Repubhcn nos crimes de
responsabilidade. bem como o~ ~ftnbtros de ESlado e lh Ctlmandnnte~dJ. Marmha. do Exercllo e
da Aeron<Íutlcn nos crimes de mesmo. n'1[urezo. cone,'tos Lom aqueles.

.................................................................................................................................................... (NRl

··'\n.84.." '''" .. , ".. ,,, ,, ..

xm -exercer o eomnndo supremo das Forças Annndas. nomenr os Comanda0 cs dn
~arjnha. do EXercito e da Aeronautlcn. promover seus oticI31~H!ener.1IS e nomeà·lo!> s:- rn os
enrgos que lhes são privativos: W

.................................................................................................................................................... (NRl

"Art. 91. ' ,.., " .

V 4 o Ministro de Estndo dn Defesa:

VIII-os Comandantes da Marmhn. do Exército e da Aeron:iutlc.:l.

..................................., _ (NRl

"Alt.I02.

1- .

..........................................................................: .
c) nas Infrações pemIis comuns e nos crimes de responsabilidnde. os Ministros de Estado e

os Comandantes ?ll M?rinha. do Exército e da Aeronáutico.. ressalv<J.do o disposto no nn. 52. I. os
membros dos Tnbumus Supenores. os do Tribunnl de Contns dn L'nllio e os chefes de missão
díplomâ[icn de carn[er penmmente:

.................................................................................................................................................... (NRl

"Alt.10S.

I· .

b) os mandados de segurnnça e os habl!as data contra ato de Mínislfo de Estado. dos
Comandantes da Marinho.. do Exército e da Aeronãutica ou do própno Tribunal:

c) os Itabt!as corpus. quando o coator ou paciente for quaisquer das pessons mencionadas
na nlinea a. ou quando o coator for Ministro de Es[ado ou Comandante da Marinha. do Exército
ou da Aeronáutica. ressalvada a competencin da Justiça Eleitoral:

.................................................................................................................................................... (NRl

An. ~'! Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de SU3 publicaçiio.

Brasiliil.
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"LEGISLAÇAo CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DI: ESTUDOS LEGISLATIVOS -CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO III
Da Nacionalidade

Art. 12 - São brasileiros:

§ 3° São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
III - de Presidente do Senado Federal;
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
V - da carreira diplomática;
VI - de oficial das Forças Armadas.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO IV
Do Senado Federal

Art. 52 - Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da

República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado
nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à ConstitUIção

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:
..............................................................................................................

II • do Presidente da República;

CAPÍTULO fI
Do Poder Executivo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 " Compete privativamente ao Presidente da República:
.........................'" ~.: ~~.: ..:..._ .

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas,
promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes
são privativos;
............................................................~~n~•••••~ ~ .

SEÇÃO V
Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional

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

SUBSEçÃon
Do Conselho de Defesa Nacional

An:. 9 I - O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do
Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania
nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam ,como
membros natos:

I - o Vice-Presidente da República:
II - o Presidente da Câmara dos Deputados:
lU - o Presidente do Senado Federal:
rv -o Ministro da Justiça;
V - os Ministros militares;
VI - o Ministro das Relações Exteriores;
VII • o Ministro do Planejamento.

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

CAPÍTULO III
Do Poqer Judiciário

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

• SEÇÃOII
Do Supremo Tribunal Federal

Art. 102 Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo.lhe:

I - processar e julgar, originariamente:
...........................................................................................................................

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de
responsabilidade, os Ministros de Estado, ressalvado o disposto no
art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os'do Tribunal de
Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter
pertnanente;

SEÇÃO III
Do Superior Tribunal de Justiça

Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
1- processar e julgar, originariamente:

,b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de
Ministro de Estado ou do próprio Tribunal;

c) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for qualquer
das pessoas menciomidas na- alínea a, ou quando o coator for
Ministro de Estado, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral:

~1ensag.emn~ •. ~17

Senhores :-.tembros do Congresso i'aclonal.

~os termos do il!tigo 60. ínciso IJ. da CúnSUtulç:io F~deral. submeto a elevada

deliberação de Vossas Excelências o texto da proposta de emenda constitu..:ional que ·'.\ltera
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dispositivos da Cunsutulção Fedeml. mediante a inclusão do cargo de ~ finistro de Estado da Defesn

r:ltlrc os pn\':m\'os de brJ.sll~iro nato. a 3lteraç5.o da composição d!.J ClJnselho de Defesa Nacíonal. a

defimção do JUIZO compe,tente para processar e Julgar os Comillldantes da ~Iarmhil. do Exército e

dJ. Aeron:J.utlcJ.. e clã outras pro\'idênclas".

BI<lSIliJ.."? de novembro Je 1998.

Em19 Je '10Vel"10ro Je1998.

~x.celeml~slmnSenhor Pres:Jentc da República.

1i J-r
/~)., ..A.",..,j\,r...::J

AL' F'HO MENDES CARDOSO
Chet•. 1 Cas::& Militar da Presldencia

d. República

;2 "0
LUIZ FELIPE MPREIA

MiniStro de EStado das
Relações Exteriores

A,·iso n' 1.557 • SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secreuirio.

ffit... '-r 'ÜeA: ~.;J
RONALDO ~IOT ~ DENB RG
Secretrlrio de Assumo$ stralégico

da Preslôêncul d::& Republica

~VIS~BA~C~~~
Ministro de ESllldo Chefe da Casa Ci.... i1

da PreSidência da República

Em 19 de novero ro de 1998.

ZENl\.DOGONZAº~CENA
Mini!J,.rõ-dêESiado do EXérc:L10

r;;,~k li. (jo~
BE:-;EDITO (l:-;OFRE BEZERRA O.
NHnistro d..'Esl::&do Chete do- Euado-M::&ior

das Forças Armadas

Temos J honra de ~ubmeter i elevada i1orecJ3.ç'Jo 1.11:. VOSSll ExceléncI3 a
.,l!1e:<'3 Pror1osta de Emenda Cmslltucional. cUJa concepçào foi ~orteJda no sentido de possibilitar
,) 'ldequ.:ldo e ~aUSrJ[11r1O lunClonnmentO do :--"linisterio tia Dde~;1 e dos Comandos da Mnrinha.
Jo Exercito e da AeronauCICJ,. mediante a Inclusão do cargo lle \Iimslro de Estado da Defes::a
~ntre o:> PrI\'Utl\ \1:' de brnslh~lro nato. a ::alter::ação da compO!)lç50 do C0ns~lho de Defesa Nacional
~ ~ definição do JUIZO ~"mpettnte pilra proce$$ür e julgar os Comand3ntes uJquelas Forças.

~. Em hJnnOntll com 11 tinalidl1de descrua. J pnmeira ahemção om propostll
para a Con~t1tuiç;io. (endent~ ;1 InS[([Ulr preceito novo no Cupnulo da ~aclOnalíd:lde. diz respeito
.lo ncresclmo do IOCbO Vtl Jt) § 3'l do ano 1Z. cuja norma .ldlclOn::a ..10 elenco dos cnrgos
PrlVJUVOS de braslh:lro n:na. J ue ~inistro de Estado da Defesa,

:. Tal como propO!lto. !lem dU'llda constltul meOld:l de lundamentat rclcvãnc1íl
.1 reserva do t:J.rco üe \lim..,lro de Esltldo Ja Defe!ln pnra L'rJ~llelrn n:no. porque :ltende aos
.lnselos da ~ocledade. 4ue "e traduzem na elimmacdo. t:m :Ibsoluto. da hipótese leôrica de
.;(dadio br::lSllclro n:HUrahz.~<ll' \ Ir a exerce-lo. como a iluséncm JQ t'rct.:elto. em lese o permite.

.1, ,-\ !leu turno. conSiderada J crl3ção dos c.ngcs de Cômandante da Marinha.
do Exercito e da AeronJutlca. J t:uJO!l titulares é reservada a iltrlbuu;ão de exercer. ~mgulannente.
J dlreçdo e a geMia JJS regpecuvas Forças. revela-~e necessnno Impnmlr aqueles c3rgos. em
Jecorrencia da m3gnltude dil!l funções que lhes são inerentes. destnque insutuclOnnl compativel e
equivalenle.

S. :--.'este contexto. é proposta a alterztçiio do inCISO Jdo lIn. 52 da Constituiçiio.
J. tim de se insenr. n:l esfer3 privativa do Senado Federal. a compelencia paro processar e julsar
os Comnndantes dJ "tarinhi1. do Exército e da Aeronduticil. quando lhes for l1r.tibuidl1 a autoria
de cnme de respon~abllidade. conexos com crimes da mesma n:lturczo acaso praticados pelo
PreSidente da Republlca ou pelo Vice-Presidente da Repliblicn.

6. So melomo ~entido. e previSlllo. ll\terilção do inciso xm do un. 84. para que
dele passe a conslar. de forma expressa. ser privativa do Presidente d:l República a competéncia
parn a nomeação de orici:lis·geneCius para os cargos de Coml1ndante da Marinhll. do Exércíto e
da Aeronri.utica.

7. Igualmente. no tocnnte 30 ano 91 da Consmuição. a alteraçio paro ele
propmita consiste ni1 ~ubstituiçãa da 'expressdo "OS Ministros Militares'· pela "o Ministro de
Estado da Defesa". que passará a constar de seu inciso V. e no acréscimó de inciso VIU ao
dísposnivo. mediante a inclusão das ComandiUltes da Marinha. do Exercil0 e da Aeronáutica.
como membros do Conselho de Defesa Nacional.

8. Finalmente. s50 propost:l5 a alteração da alínea "c". do inciso I. do ólrL 102.
e das aline:ls "b" e "c". do inciso l. do art. Ias. da Constltuiçdo. de modo D se garantir.
respectivamente. prerrogauva de faro em prol dos Comandantes da Marinha. do Exército e da
Aeronáutica. que p::lssarão a ser processados e julg::l.dos originariamente perante o Supremo
Tribunal Federal pelll prãtica de crimes comuns e de responsabilidade. e a se finnar. junto no
Superior Tribunal de Justiça. a competência originária paro. o processamento e o julsamento de
mandadas de segurança. habeas data c habeas corpus eventunlmente imperrados contrn :nos
por eles praticados.

9. Em ~ime::;e, 5tnnor Pre:udente. este é o teor da Proposta de Emenda ;i
Constituição que Or:l nos honra submeter à elevada consideração de VOSSD Excclencia. cuja
JprovD.çlio. a par de permitir o adequado funcionamento ,do Ministério_dll Defesa e dOi
ComJndos da Marmha. do Exercito e da Aerondutica. sem dúvida irá repercutir positivamente no
:lpnmornmento da e~trategia de utilização das instituições de defesa da PAtria. de gar:mtia de::
poderes consUtuciomus, da lei e da ordem. fato que se harmoniza com as diretrizes e objeti\'o!C do
progmma de governa,

Respeitosamente.

i
/I) í\

~"'tIf.... /_)_
\lACR CE~AR RODRIGCES PEREIRA

. iniSlro de.E~t.;Ja..Ua ~lannha

"-, /.
~\1~~t~o

\línlslrD 4.le EMaoo do ~rom1Uuca
/

Encaminho a t:ssa Secretariól Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República relativa a propos.... ~ ... t>menda constitucional que "Altera. dispositivos da Constituição

Feder.!l. medinnte :l inclusão do cargo de Ministro de Estado da Defesa t:ntre os privati..·os de

brasileiro nato. a alteração da composição do Conselho de Defesa :-':aclOnal. :l definição do juizo

competente para proceSStlT e julgar os Como.ndantcs da Marinhll. do E:<CTCitO e da Aeronáutica. e dã.

outrns providencias".

Atenciosamente.

~~
~1inistro de Estado Chele da Casa Civli

da PreSidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UarRATAN AGUIAR
~1iAsftfA~Õ~rio da Câmara dos D~putados

COMISSÃO DE CONSTITUlCÃO E JUSnçA E DE REDAÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N' 498 ,DE 1997
(DO SR. Jost GENUíNo E OUTROS)

(AmlsADAPilorosTADEEI.!ENoA À CollsmuIçÃoN" 626, DE 1998 .. DOPooERExECUTIVO)

I·RELATÓRIO

o ilustre Deputado José Gemúno, acompanhado de outros não
menos re5peitados parlamentares, propôs, via PEC nO 498/07, alterar os arts. 49, 84, 89,
90, 142 e 144 e suprimir o art. 91, todos da Constituição Federal, objetivando "unificar as

atribuiçiles do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho da República em um único

Conselho, disciplinando os temas relacionados à defesa nacional, àfimção e competência

do novo Conselho da República e ao caráter das policias militares e corpos de bombeiros
militares dos estados. "

Posterionnente, o Presidente da República, nos tennos do an. 60
inciso lI, da Constituiçlo Federal submeteu ao Congresso 'Nacional a Proposta de Emen.m:
à COMtituiçio n' 626198, que foi apensada à mencionada acima, visando a al1erar
"dispositivos da ConstitUição Federal, mediante a inclusão do cargo. dq Ministro de

Estado da Defesa entre os privativos de brasileiro nato, a alteração da ~omposição do

Conselho de Defesa Nacional, a definiçãO do juí::o competente poro proéeslar e julgar os
Comandantes da Marinha. do Exército e da Aeronáutica...• .-'

A referida proposição, modificando os arts. 12; §'30
; VII; 53, I;

84, XIll; 91, Ve VIU; 102, I, ·e· c lOS, I, "b. e ·c', todos da CF, pretende:
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a) incluirocargo de Minislro de ESlado de Defesa entre os
de provimenlo privalivo por brasileiro nalo;

b) allerar a composiç~ ia Conselho de' Defesa Nacional,
substituindo os MinIstro, ..Iilitares pelo MinIstro de Estoóo
de Defesa e acrescendo, aos seus membros, os Comandanles
do Marinha, Exército eAeronáutica;

c) estabelecer a compelência privativa do Presidente da
República para nomear os Comandall/es da Marinha,

Exército e Aeronáutica:

d) incluir os Comandanles da Irês forças referenciadas
denlre as aUloridades que lêm direito ao fôro especial por
prerrogallVa de jUnção. no processo e julgamenlo das
infraçães penais comuns, dos crimes de responsabilidade,
dos mandados de segurança, dos habeas data e dos habeas

corpus.

É o relatório.

n-VOTO DO RELATOR

Cabe a esta Comissão, nos termos do artigo 202 do Regimento

Interno, apreciar as proposições quanto ao preenchimento dos reqUIsitos indispensáveis á
sua admissibilidade, consoante O estatoído pelo an. 139, li, c, do mesmo regulamento.

Examinando-as, verifico que as propostas de emenda

constitocional epígrafadas, conformadas à boa técnica legislativa, a par de serem
subscritas por autoridade legitimada para sua iniciativa legislativa, ex vi, ano 60, I e li, CF,

obedecem ao anígo 60 da Constitoição Federal, não pretendendo abolir a forma federativa
do Estado, o voto díreto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes ou oS

díreitos e garantias individuais.

Outrossim, merece registro que não se encontram em vigor as

limítações circunstancíais estabelecidas pelo parágrafo primeiro do anigo 60 da Cf à

proposta de emenda coru.titocíonal, razão que seria ímpeditiva ao seu processamento.

Díante do acima exposto, voto pela admissibilidade ao trâmite

regular da Proposta de Emenda à Constítoíção n' 498197 e da que lhe foí apensada, a

Proposta de Emenda Constitucional n' 626198, face à sua constitucionalidade, legalidade,

juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa e redacional.

Sala da Comissão, etW:'de O I de 1999.

III - PARECER DA COMISSÃO

'cA. CofiÚssão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária r~alizada hoje, opinou, contra os votos dos Deplltados Jarbas

Lima e Jair B~í,s~naro, pela ad'missibilidade da' Proposta de Emenda à

Constituição n° 498197 e da de n° 626/98, apensada, nos termos do parecer do

Relator, DeputadQNey Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputad )s:

José Aníbal - Presidente. Nelson Otoch - Vie,,-Pwsidente,

Augusto Farias, Benedito de Lira, Ney Lopes, Roland La\1 ;ne, Vilrnar Rocha,

Aloysio Nunes Ferreira, Alzira Ewerton, Vicente Arruda, Zuhiê Cobra, Asdrúbal

Bentes, Djalrna de Almeida César, Henrique Eduardo Alve ;, Jos" Luiz Cleroi,

Adhemar de Barros Filho, Ary Kara, Emílio Assmar, Gerson Peres, Jarbas Lima,

José Rezende, Arlindo Chinaglia, José C noíno, José h:a';hado, Rodrigues

Palma, Pedro Canedo, Átila Líns,.Cláudio cajado, João Le;D, LUIZ Piaul1ylino,

Moisés Bennesby, Ivandro Cunha Lima, Jair Bolsonaro, Ricardo BiLiTOS,;

Severiano Alves e Vânio dos Santos.

Sala da Comíssão, em 21 de janeiro de ISÇ9

ooj,,;/Jil'Lrã Presidente

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTll)ÇÃO
N° 637-A, DE 1999

(Do Senado FedcJ'aJ)
(,EC J41lJ~

Prorroga. alterando a alíquota, a contnbUlção proVisória scbre movl.mentação IJIJ

transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza finar.:elra. "3 que se refere (1

art. 74 do Ato das Disposições Constitucionais Transltóna,.. ten,j') p.3reC'3r d3
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. pela adr'lIsslb,l.dade. contra os
votos dos Deputados Aldo Arantes. Arlindo Chinagha. José Machado. LUiZ EdU3rd')
Greenhalgh, Ricardo Barros e Colbert Martins e. em s0parado. dos D,=putados Jarbas
Lima. CO/lolano Sales. José Genoíno e Nilson Gibson

SlIM..\RIO

I - Proposta inicial

111- Na Comissão de ConstItuição e Justiça e de Rcda,;ão:

- Parecer do Relator

- Parecer da Comissão

- Votos em separados dos Deputados Jarbas l.ima. '.'1.'1'101,,110 S"k,.. .lo,,"

Genoino e Nilson Gibson

;"S Hesas -:a C.imar:a dos Deputados ~ do Gl: nadQ F'~df=r.3.1. no!:.';
:.ermos jo !i 1" ;:.0 art. 60 da Constituiç',lo FC!·j:-rai. promulg'lr, ;1

segui:::e Emenda ao :'extc constitucional:

Prorroga, alterando dlíqUl.Jt,3..,1.
contribuição provisõria 50bre movimcntaç;o
ou transmissão de valere!: \:l d,~ créditos c
direitos de natureza fin,',nceir03.. a. que :;e
refere o art. 74 do Ate- dac Disposiç')<?s
Canst itucionais TrLlns i tór ;..;1S. -

Art. 1"':' ~:l.:::lu:do are. 7':· no Ato
~::n5t:':'::.;.:.onal:: :·:-':;'::5.:.t.6:-:'.3.5. '7om a seguinte r,~da.çJo

"Art. 75. ~ prorrogada. por trinta e ~eis meses, ~ cobrdnça
da contribuição provisória sobre movim(:nta.ç io ou transmis.'3,';o
de valores e de créditos e direitos de natur~za financeira de
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que trata o art. 74, instituída pela Lei n" 9.311, de 24 de
outubro de :996. modificada pela Lei n" 9 .539. de 12 dl
dezembro de 1997. cuja vigência e também prorrogada por
idêntico prazo.

~ ~ .. Observado o disposto no 6" do art. 195 da
Const.ituiçàc. a alíquota' da contribuição será de trinta e
cics centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e de
~~inta centésimos, nos meses subseqüentes. facultado ao Poder
Executivo reduzi~la ou restabelecê-la. total ou parcialmente,
~o~ limites aqui definidos.

2" O resultado do aumento da arrecadação, decorrente da
al::eração da alíquota, nos exercícios financeiros de 1999.
:~OO e 2001, será destinado ao custeio da previdência social.

ç 3<' É a União autorizada a emitir títulos da dívida
~::.t:ica interna. cujos recursos serão destinados ao custeio
d~ saúde e da previdência social. em montante equivalente ao
Froduto da arrecadação da contribuição. prevista e nãc
realizada em 1999. hipótese em que o resultado da arrecadaç~c

"'erificado no exercicio financeiro de 2002 será integralmentf
àp-s:inado ao resgate da dívida pública federal."

Art. 2 8 Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação

Senado Federal, em 17 de janeiro de 1999

"LEGISI,AÇÃO CITADA ANt;XAD,\ PELA
COORDENAÇÃO DE E5TlIDOS LEGISI.ATIVOS - CcOI"'

CONSTITUIÇÃO
DA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

............................................................................................................'"

TíTULO IV
Da Organização dos Poder~s

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

.................................................................................:.~ .

SL!BSEÇ'/\O 11
Da Emenda à Constituição

.\rt. (,0 - ..\ Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

~ 3" :\ emenda ú Constituiçúo será promulgada pelas Mesas da
('úmara dos Deputados e do,. Sellado redemL :eom () reópectiv() número de
l,)rd~m.

~ -I" 'lão ~erú ohjeto de dclihera<;ão a rrop"~la de emenda tendente a
.lh,'lir: .

riTI'I.0 VIlI
Da Ordem Social

CAPiTIILO 11
Da Seguridade Soôal

SEçAo I
Disposições Gerais

An. 195 - A seguridade social serú financiada por toda a sociedade. de
forma direta c indireta. nos termos da lei. mediantc recursos provenientcs
dos or<;ameIllO; da União. dos Estado;. do Distriw Federal c dos
:-'Iunicipio;. e das seguintes eontrihuições sociais:

*6" As contribuições sociais de que trata este anigo só poderão ser
exigidas após de,:orridos noventa dias da data da publicação da lei que as
houver in~tituido ou modificado. não se lhes aplicando o disposto no
art.150. 111. b.

. § 7° São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei.

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITlJéIOr..;AIS TRANSITÓRIAS

Art. 74 - A União ppderá instituir' contribuição provisória sobre
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza
financeira.

* Arll~lJ. "t:uput': ar.:rew:uJ'J pL'll1/~nl(!ndu (im.\fUuC.'uJnuln" 12. de 15 (IX 11)96.

§ 1° A alíquota da contribuição de que trata este artigo não excederá
a vinte e cinco centésimos por cento. facuítado ao Poder Executivo reduzi
la ou restabelecê-Ia. total ou parcialmente. nas condições e limites fixados
em lei. .

* § J"ui:re.,c:lúupl1/a !:"menJa ('onuum:Ul1Ju/n" I~. J~' /5 (}}oi 11)1)6.

§ 2° A contribuição de que trata este'artigo não se aplica o disposto
nos artigos 153. § 5°. e 154. I. da Constituição.

* .,' 2"w:re.w.:u/o pela lúnl/m/u Con."1II11l.'uJna/1l'·/2.·dc 15 ON Jf)f)(,.

§ 3° O produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo
será destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde. para
financiamento das ações e serviços de saúde.

* .,' 3"m:n.wctúopl'la /',melldu CUfJ.\ftf"cUJIlaln" I..l:dc 15 08 /')96.

§ 4° A contribuição de que trata este artigo terá sua exigibilidade
subordinada ao disposto no art.l95. § 6°. da Constituição, e não poderá ser
cobrada por prazo superior a dois anos. '

.. § r acrescido pelo Hmenda ('OJlJlllucumlll n<1 /2; de /5 OX 1tJ96.

••••••••••••• u •••••• n : •• : ..

LEI N° 9.311, DE. 24 DE OlJl'UBRO DE 1996

"INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU' TRANSMISSÃO
DE VALORES E DE CRÉDITOS E PIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA CPMF. E DÁ
OUTMS PROVIDÊNCIAS.

Art. l° - É instituída a Contribuição Provisória sobrê'Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos c Direitos de Natureza Financeira
-CPMF.

Parágralo único. Considera-se movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira qualquer operação
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liquidada ou lançamento realizado pelas entidades referidas no art.2°, que
representem circulação escriturai ou física de moeda, e de que resulte ou
não transferência da titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos.

LEI N° 9.539, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997

DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS
E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA 
CPMF.

Art. 1° - Observadas as disposições da Lei nO 9.311. de 24 de outubro
de 1996. a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF incidirá
sobre os fatos geradores ocorridos no prazo de vinte e quatro meses.
contado a partir de 23 de janeiro de 1997.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORlGEM: PEC 00034 1998 PROP. EMENDA CONSTITUIÇÃO (CN)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 18 11 1998
SENADO; PEC 00034 1998

AUTOR SENADOR : ELCIOALVARES E OUTROS PFL ES
EMENTA PRORROGA. ALTERANDO ,A ALlQUOTA, A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO

A QUE SE REFERE o ARTIGO 74 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS.

DESPACHO INICIAL
(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)

ULTIMA AÇÃO
AGINCL AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
18 OI 1999 (SFj'PLENARIO (PLEN)

NÃO HOUVE ORADORES NO TERCEIRO DIA DE DISCUSSÃO, EM
SEGlJNDO TlJRNO.

ENCAMINHADO A
: (SF) SUBSEC. COORD, LEGISLATIVA (SF) (SSCLS) EM 1801 1999

TRAMITAÇÃO
18 I J 1998 (SI') PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF)(PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM 03 erRES) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

18 11 1998 (SI') PLENARIO (PLEN)
1000 LEITUItA.

18 I i 1998 (SI') MESA DIRETORA
, 1000 DESPACHO A CCl,

DSF 1911 PAG 16231 A 16232.
1811 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF)(SSCLS)

ANEXADO A LEGISLAÇÃO CITADA NA PROPOSIÇÃO. (FL. 4).
1811 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLA'I1VA (SF)(SSCLS)

ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CCl.
,18 11 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)

RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 18 DE NOVEMBRO DE 1998.
25 11 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)

RELATOR SEN ROMEU TlJMA.
03 12 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))

ENCERltAMENTO PRAZO. TENDO SIDO APRESENTADAS 05 (CINCO)
EMENDAS, (FLS. 05 A 131. . .

03 12 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
O SEN ANTONIO CARLOS VALADARES APRESENTA REQUERIMENTO
EM SEPARADO DAS EMENDAS 001 A 003.

03 1I 1998 (SI') COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl) ,
PARECER DO RELATOR, SEN ROMEU TlJMA, APROVADO. RESSALVADOS
OS DESTAQUES: PASSANDO·SE A VOTAÇÃO DAS EMENDAS
DESTACADAS, SENDO RElEITADA A EMENDA 001 E RETIRADAS AS
EMENDAS 002 A 005 PELO AUTOR.

03 12 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
A COMISSÃO APROVA O PARECER PELA APROVAÇÃO DA MATERIA.
SENDO REJEITADAS AS EMENDAS DE 001 A aos. APRESENTADAS
PERANTE A COMISSÃO.

03 12 1998 (SI') COM. CONSTlTlJJÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO A SSCLS,

03121998 (SI') SUaSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
1500 RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 03 DE DEZEMBRO DE 1998

03 12 1998 (SF) SUBSEC. CuORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS) •
. rumA!?A COPIA DA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER DA CCI,

QUE NAO CONSTA DO AVULSO DA PRESENTE MATERIA FOLHAS 26
En '

03 12 1998 (SF) PLENARIO (PLENj
LEITIJRA PARECER 639· CCI.
DSF 04 12 PAG 11101 A 11116,

03121998 (SF) SUBSEC. COORD, LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

09 12 1998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 1998.

14121998 (SF) PLENARIO (PLEN) .
INCLYSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TlJRNO (PRIMEIRA
SESSAO). '

14121998 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO PRIMEIRO DIA DE DISCUSSÃO.

IS 12 1998 (SF) PLENARIO !PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TURNO lSEGUNDA
SESSÃOl,

IS 12 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO SEGUNDO DIA DE DISCUSSÃO.

29121998 ISF) SECRETARIA GERAL DA MESA (SGM)
ANEXEI. AS fLS. 28. AVULSO DA MSGT 00863 1998. DE
CONVOCAÇAO DO CONGRESSO NACIONAL NO PERlODO DE 4 A 29 DE
lANEIRO DE 1999. EM CUJA PAUTA CONSTA A PRESENTE
PROPOSIÇÃO,

04 Dl 1999 ISF) PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DIscussAo PRIMEIRO TURNO lTERCElRA
SESSÃO),

:'4 Dl 1999 (SF) PLESARlO IPLE:-.ll
NÃO HOUVE ORADORES NO TERCEIRO DIA DE DISCUSSÃO.

.); Dl 1999 ISF) PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TlJRNO (QUARTA
SESSÃO).

os Dl 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
NÃO HOUVE ORADORES NO QUARTO DIA DE DISCUSSÃO,

06 Dl 1999 (SF) PLENARIO (PLENl
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRIMEIRO TlJRNO (QUlNTA
E ULTIMA SESSÃO),

06 OI 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA QUE FOI ENCAMINHADA A MESA EMENDA
QUE. NO ENTANTO. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS
CONSTITUCIONAIS.

06 OI 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERltADA. APOS USAREM DA PALAVRA OS SEN
ANTONIO CARLOS VALADARES. JOSE EDUARDO DUTRA. EDUARDO
SUPLIC\'. 10SAPHAT MARINHO. EMILIA FERNANDES. ROBERTO
FREIRE: FERNANDO BEZERltA. ADEMIR ANDRADE E ROBERTO
REQUIAO.

06 OI 1999 (SF) PLENARIO (PLEN}
VOTAÇÃO APROVADA A PROPOSTA DE EMENDA. EM PRIMEIRO TURNO
COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 61. NÃO 12. TOTAL~ 73. APO
USAREM DA PALAVRA NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO OS SEN
OSMAR DIAS, PEDRO PIVA, EDISON LOBÃO. NABOR JUNIOR E
RAMEZ TEBET.

06 OI 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO ~RESIDENCIA QUE A MATERlA CONSTARA DA ORDEM
DO DIA DA SESSAO DELIBERATIVA ORDINARlA DO PROXIMO DIA
14, PARA O SEGUNDO TlJRNO CONSTITUCIONAL.
DSF 01 OI PAG 0246 A 0262.

14 OI 1999 (SI') PLENARlO (PLEN)
1000 INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TlJRNO
(PRIMEIRA SESSÃO),

14 OI 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 NÃO HOUVE ORADORES NO PRIMEIRO DIA DE DISCUSSÃO
EM SEGUNDO TURNO. •

15 OI 1999 (SI') PLENARIO (PLEN}
INCLYSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TlJRNO (SEGUNDA
SESSAO).

15 OI 199~' (SF) PLENARIO (PLEN)
NAO HOUVE ORADORES Na SEGUNDO DIA DE DISCUSSÃO EM
SEGUNDO TlJRNO. •

18 01 1999 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLYSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TlJRNO (TERCEIRA
SESSAO).

19.01.1999 (sF) PLEN)l;RIO (PLEN)
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VOTAÇ~O APROVADA A PROPOSTA EM SEGUNDO TURNO

CO~ O SEGUINTE RESUlTADO:SI~ 64; NAO 12.TO 

TAL: 76.

A CAMARA OOS DEPUTADOS ATRkVES DO OFICIO N9

42, DE 19.01.1999, DO PRIMEIRO SECRETARIO.

Oficio n' $I~ (SP)

senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho & Vossa Excellncia, a fim de ser
submetido à revisão da Clmara dos Deputados, a Proposta de
Emenda li Constituição n' 34, de 1998, constante dos autógrafos
juntos, que 'prorroga, alterando a aliquota, a contribuição

provisória sobre moviml!ntação .ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira, a que se refere o
art. 74 do Ato das DispoEições Constitucionais Transitórias".

/ <;Senado Federal, em I de janeiro de 1999

JI ~
~

senado}'" Carlos Patrocin~o
Primeiro~secretário! em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
PrimeirO-Secretário da Câmara dos Deputados

COMISSÃO DE CONSTITUICÃQ E ruSTICA E DE REDACÃO

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N! 637, DE 1999

I - RELATÓRIO

o Senado -Federal aprovou PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL que inclui o art. 75 no Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias que prorroga, por trinta e sei; mesili, a cobrança da contribuiçlo

provisória sobre movimentação ou transmisslo de ,valores e de créditos c-direitos
de natureza fmanceira de que trata' o art. 74 do ADCT, institulda pela Lei n2
9.311, de 24 de outubro de 1996, modificada pela Lei ng 9,539, de, 12 de

dezembro de 1997, cuja vig!ncia é também prorrogada por id!ntico prazo.

O texto proposto pretende, resumidamente:

a) prorrogar, por 36 meses, a cobrança da contribuiçlo provisória sobre

movimentaçlo financeira - CPMF;

b) elevar a aUquota da referida contribuiçlo, atualmente em _vinte

centésimos por cento, para 38 centésimos por cento nos dois

primeiros doze mescs, e para trinta centésimos por cento nos vinte e

quatro meses subsequentes, facultando ao Poder Executivo reduzI-Ia

ou restabelecê-Ia, total ou pl\l'Cialmente, nos limites aqui definidos;

c) vincular o resultado do aumento da arrecadaçlo decorrente da

alteração da aUquota ao custeio da Previd!ncia Social: e

d) autorizar a União a emitir título da dívida pública interna, em

montante equivalente ao produto da arrecadação da contribuição,

prevista e não realizada em 1999 vinculando os recursos
correspondentes ao custeio da saúde e da previdência social e

prevendo, ainda, que o total da arrecadação da CPMF apurada em

2002 seja destinada ao resgate da dívida pública federal:

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

pronunciar-se sobre a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição em

referência, nos termos do art. 202 do Regimento Interno, a saber:

"A proposta de emenda à Constituição Federal será despachada pelo
Presidente da Câmara à Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, que se pronunciará sobre sud admissibilidade, no prazo de
cinco sessões, devolvendo-a à Mesa com respectivo porecer, "

A admissibilidade de uma Emenda Constitucional pode ser questionada

quando não se enquadra no disposto no § 42 do art. 60 da Constituição Federal,

que não admite ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

a) a fonna federativa do Estado;

b) o voto direto, secreto, universal e periódico;
c) a separação dos poderes:

d) os direitos e garantias individuais.

No caso especIfico da PEC em questão, não se vislumbra qualquer das
vedações acima mencionadas.

Relativamente às regras de anterioridade das leis fiscais, a Constituição

Federal estabelece a da chamada anterioridade genérica (art, 150, III ub" 

exerclcio firianceiro seguinte) e a da anterioridade mitigada (art. 195, § 6g _

vigência após 90 dias da publicação da lei).

A Proposta de Emenda Constitucional sob exame estabelece a observância

do prazo de 90 dias, na fonna do art. 195, § 62 da Constituição, e detennina que ~

resultado do aumento da arrecadação será destinado ao custeio da previdência

social, preenchendo, assim, os requisitos de admissibilidade e afastando

qualquer argumentação de violação no princípio da anterioridade.

Ressalte-se que pretensão no sentido da suspensão de eficácia da Emenda

Constitucional nR 12196, em razlío da ofensa ao princIpio da anterioridade e da

não-cumulatividade, já foi afastada em' sede de liminar (ADIns 1.501 e 1.497).

Os precedentes jurisprudenciais sinalizam ao constituinte derivado qual o

, Caminho' a seguir para instituir ou aumentar contribuições vinculadas à
seguridade social.

Também não se sustenta a argumentaçlo de que o ténnino do prazo para

cobrança da CPMF, nos termos da Emenda Constitucional ng 12/96, implica li

impossibilidade da presente proposta de prorrogaçlo. Uma coisa é o instituto,

que está sendo mantido, outra, as alterações, que se referem às condições de sua
cobrança. -

Além disso, não se trata aqui de alteração tendente a' ofender cláusulas

pétreas, implicitas ou explicitas, e também não contém a Emenda Constitucioual

proposta assunto rejeitado ou prejudicado na presente sessão legislativa.

Tratando-se de projeto de alteração de dispositivo constitucional, que

prorroga o prazo para cobrança da contribuiçlo provisória pre~ista na Emenda

Constitucional n2 12/96, em vigor, a razoabilidade da alteração, de caráter

transitório, afasta os argum~ntos de inconstitucionalidade, pois não se está a
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tratar de normas infraconstitucionais e, vale reafirmar, não se pretende abolir

direitos garantidos por cláusulas pétreas.

Finalmente, no que diz respeito à técnica e à redação usadas na proposta

em apreço, não há reparos, tendo em vista que a matéria foi objeto de grande

discussão no âmbito do Senado' Federal. Além disso, havendo a necessidade de

qualquer alteração destinada ao aperfeiçoamento formal do texto, seria inútil
fazê-lo nesta oportunidade, considerando a possibilidade de correção da proposta

na comissão de mérito, a qual terá, aliás, a oportunidade de sanear todas as falhas
formais existentes por ocasião da redação final, nos termo; do que lhe faculta o

art. 197 do Regimento Interno.

Com efeito, inserido na Lei Maior pela Emenda Constitucional nO

12, de 1996. o art. 7.J do Ato das Disposições Constitucíonais Transitórias é dispositivo de

vigência e eficácia HrnÍtadas no tempo. Pelo implemento da condição de vigência, tal

norma perdeu existência no ordenamento jurídico, senda, portanto, insuscetível de

prorrogação. Cuida-se do que chamamos de direito intertemporal. Ao detenninar sua
vigência, o 'legislador estabeleceu o termo ad quem de sua eficácia (dois anos), eis que os

dispositivos transitórios têm natureza de ternporalidade.

Destarte, verifica-se que, para o deslinde da questão acerca da
possibilidade juridica da alteração constitucional pretendida, faz-se necessário,

vestibularmente"a fixação do eXüto alcance dos termos jurídicos llvigência" e "eficácia".

Por todo o exposto, nosso voto ê pela ADMISSIBILIDADE da Proposta

de Emenda Constitucional nQ 637, de 1999.

Sala da Comissão, em de janeiro de 1999.

Nesse ponto, socorremo~nos das lições da professora MARlA

HELENA DlNlZ. que os conceitua com clareza (Collsti/llição de /988: legitil!'idade.

vigéllda e eficácia, suprcmacia, Ed. Atlas, 1989, p, 68):

DeputadoAJ.,O~7~RElRA
/ Relator

lTI - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou contra os votos dos Deputados Aldo

Arantes, Arlindo Chinaglia, José Machado, Luiz Eduardo Greenhalgh, Ricardo

Barros e Colbert Martins e, em separado, dos Deputados Jarbas Lima, Coriolano

Sales, José Genoino e Nilson Gibson, pela admissibilidade da Proposta de

Emenda á Constituição n° 637/99, nos termos do parecer do Relator, Deputado

Aloysio Nunes Ferreira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Aníbal - Presidente, Nelson Otoch e Magno Bacelar 

Vice-Presidentes, Darci Coelho, Jairo Carneiro, Vilmar Rocha, Aloysio Nunes

Ferreira, Alzira Ewerton, Edson Silva, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Asdrúbal

Bentes, Djalma de Almeida César, Fernando Diniz, Freire Jímior, Henrique

Eduardo Alves, Adhemar de Barros Filho, Arv Kara, Emilio Assmar, Gerson

Peres, Jarbas Lima, José Rezende, Aldo Arantes, Arlindo Chinaglia, Coriolano

Sales, José Genoíno, José Machado, Luiz Eduardo Greenhalgh, Rodrigues

Palma, Nilson Gibson, Cláudio Cajado, Jairo Azi, Rubem Medina, Candinho

Mattos, Moisés Bennesby, Salvador Zimhaldy, Jorge Wilson, Pedro lrujo,

Wagner Rossi, Jair Bolsonar0. Ricardo Barros e Colbert Martins.

Sala da comiSSão,~em26 :aei:OfcI999

. .u..ICL
Deputa JOSE ANIBAL

residente

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JARBAS LIMA

Consíderamos imprescindível, nesta oportunidade. externar aos

doutos Pares desta Comissão os motivos pelos quais somos contrário à tramitação da

proposta em epigrafe.

l/Vigência seria a qualidade da norma CO/lstitucinal alusiva

ao tempo de sua atuação. podendo ser jn~'ocada para produzir,

concretameme, seus efeitos juridicos (eficácia). Vigência

designaria. então. a existência especlT1ca da norma: em

determinada época, caracterizando o preceito normativo. que

rege relações sociais aqm e agora (Ide cf lIune). O vigor

normatú'o vem a ser. por sua vez, a qualidade da norma atinente à

força v/ncu/ame, Ou seja, não haverá como subtrair~se ao séu

comando, O vigor decOI·re da vigêncw. visto que sua

obrzgatoriedade surgirá com sua gênese, perdurando enquanto '!
norma til'cr eXistência espec(fica, (.,}

Fácil será denotar, de faro. que o conceito de vigência estd

intimamemc reIacíollado com o de eficácia. uma vez que da

existêncza (vigência) da norma dependerá a consecução de sellS

efeitos ]uridicàs.

A eficácia di: respeito às condições fáticas. axiológicas, e

técnicas da atuação da norma jurídica. (...) Em sentido técnico a

eficácia de lima 110rma mdica que eJa teJ:ia possibilidade de ser

aplicada, de produ;ir efeitos jurídicos. porque foram cumpridas

as condições para iSlO requeridas (eficácza juridica). 1/

Na mesma linha e definitivamente esclarecedores são os

ensinamentos do constitucional;'t. JOSÉ AFONSO DA SILVA, com 'esteio em LUÍS

ROBERTO BARROSO e MEIRELLES TEIXEIRA, cabendo ser transcritos a fim de que
seja espancada qualquer dúvida quanto ao alcance desses vocábulos (Aplicabilidade das

lIormas cOllstitllciollals, 3•. ed.. Matheiros Editores, 1998. pp. 52 e 66):

ItVigêllcia (do l'erho viger. do latim 14gere) é. no sentido

jndicado (técJJico-jormaO. a qualidade da norma que a faz e:dstir

juridicamente e a ton,Ja de observância obrigatória. isto é. q'ta
faz cxzgÍl'cr sob certas condu;ões. Vigência, pois, é o 111 o

específico da existênCIa da norma jurídica. (...) : \

Eficácia é a capacidade de atingir objetivos previamente

fixados como metas. Tratando~se de normas jurídicas, a eficácia

consiste na capacldade de atingir os objetivos nela traduzidos,

que veill a ser. em última analise. realizar os ditames juridicos

o~jetivados pelo legislador. Par isso é que se diz que a eficácia

jurídica da norma designa a qualidade de produzir, em maior ou

menor grau. efeitos)urídicos. ao regular. desde logo, as situações,

relações e comportamelltos de. que cogita; nesse sentidol a

eficácia diz respeito à aplicabilidade,. exigibilidade ou

executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação

jurídica." (destacamos)

Diante de taIS conceitcs, podemos dizer. então, que a vigência do

preceito transitório aludido tínha lapso detenninado, que se esgotou. o que o tornou

dispositivo inexistente no orden::Jmento jurídico pátrio, à luz do que dispõe o art. 2ft da

Lei de Introduçàu ao Código Civil. nos seguintes tennos:
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·~.frr. ]0 Não se destinando à vigência temporária. a lei lerá

l'igor até que oUlra a modifique ou revogue.

para o fato de que refoge à natureza juridica do ADCT as alterações periódicas de seu
conteúdo.

§ /0 A lei posterior re'l,'oga a anterior quando expressamente

o licc/al'u, quando seja com e/a incompatível ali quando regule

illll!lrame/llt! a 1'1ati?ria de que Iratava a lei amerioi-.

§ ]0 .i lei 11000'a. que estabeleça disposições gerais ou

especiais a par das já ex;su!lJtes. não revoga nem modifica a lei

aJJleno,..

Ora, as disposições transitórias da Cons~'luição de 1988 foram

elaboradas pelo legislador constituinte para conciliar o novo texto da Lei Maior com as

relações já definidas sob amparo da Constituição pretérita, visando a evitar conflitos que

poderiam resultnr da nplicação da lei nova em confronto com a anterior. É somente nesse

contexto que se justificam dispositivos transitórios em Constituições, como mecanismo de

direito intertempornl, de pass3gem de uma ordem constitucional a outra.

§ )" Salvo disposição em..colllrlÍrio. a lei n~vogada não se

restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. 11

(destacamosJ

Aponta nesse sentido a jurisprudência do STF, como se verifica da

emenla do RE 168801/SP, Ministro-Relator CELSO DE MELLO, cabendo transcrever o

ponto relativo à matéria sob enfoque (DJ 18.08.1995):

o acerto da tenninologia aplicada ao caso pode ser confinnado na

jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal. que emprega o vocábulo tTvigênc~.a" para 05

dispositivos do ADCT, podendo-se dai depreender que não se trata, com.o implemento d~

tenno ad quem. de mera perda de eficácia social dos dispositivos de natureza transitória a1í
\

constantes. (CJ 6943IRJ, DJ 29.09.1989; ADIMC 827/AJ', DJ 18.06.1993; AGR;AP
125351IRJ, DJ 13.05.1994; AGRAG 131860fMG, DJ 21.05.1993, ADIMC I573/SC, DJ

05.09.1997). Cuida-se, sim, de perda da vigência e da eficácia juridica, o que implica a
inexistência do dispositivo pelo perfazimento de limitação temporal intrínseca. Cite-se,

apenas a título de exemplo, o Conflito de Jurisdição CJQO 6888IPI, Ministro-Relator

MOREIRA ALVES, com a seguinte ementa (DJ 05.05.1989):

"ConjUro de jurisdição entre !ribunaf e juiz a ele não

~ubDrdinado. Illsta/ado o Superior Tribunal de Justiça, exauriu-se

11 l'igéllcia do parágrafo l' do art. 27 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, passando aquela Corte a

competência para o processamento e julgamento de conflito de

jurisdição entre tribunal (desde que se trate de tribunal superior

federal) ejuiz a ele não subordinado. "

Não é por Dutra razão que o aludido Professor JOSÉ AFONSO DA

SILVA sustenta ( Ob. cit., 204/5):

"Recurso Extraordinário ~ Beneficio Previdenciário d~

prestaçào continuada • Concessão desse beneficio após a

promulgoção da COllstituição Federal de 1988 - 1naplicabilidade

do critério previsto pelo ADCT/88, art. 58 - FUllção jurídica da

norma de direito transitório - Preservação do valor real dos

beneficios previdenciários (CF, art. 201, par. 28
)

A aplicação de tmla regra de direito trallsitório a sitllações

que se formaram posteriormeure ao momento de sua vigência

sllbl'erle a própria finalidade que motivou a edição do pr~ceito

exce~cíonalJ destinado, em sua específica função jllridiCQ'~

reger sitllações já existelltes à época de s ti

promulgação. "(destacnmos) I I

Assim, por visar prorrogar dispositivo inexistente na normativa

constitucional em vigor por meio de alteração do Ato das Disposições Transitórias da

Constituição Federal que, por sua vez, em face da natureza juridica, não comporta

modificações periódicas, a proposição em apreço nlio merece prosperar, razio pela qual

votamos pela INADMISSIBILIDADE DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N' 637, DE 1999.

Sala da Comissão, em·J{;ode -\"'-~ de 1999.

\ "

'L j
A~A

'~s norma transitórias fazem parte integrante da

constituição. Tendo sido elaboradas e promulgadas pelo

constituinte, revestem-se do mesmo valor jurídico da parte

permalleme da conslituíção. Mas seu caráter transitório indica

que regulam situações illdividuais e específicas, de sorte que,

unia vez aplicadas e esgotados os illteresses regulados,

exaurem-se, perdelldo a razão de ser, pelo desaparecimellto do

objeto cogitado, lIão telldo, pois, mais aplicação 110 futuro.

Exemplo típico é a regra constante do art. 1" do Ato da

Disposições COllstitucionais Transitórias da Constituição

Federal: "0 Presidente da República, o Presidente so Supremo

Tribunal Federal e os membros do Congresso Nacional prestarão

compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição. no

ato e na data de sua promulgação". Foi aplicada. Suii eficácia

transitória operouwse completamente. Esgotou-se. Não mais é

/lorma jurídica, mas simples proposição silltática com valor

meramellte histórico. Assim são. em geral. todas as que figurabJ

110 Ato das Disposições Transitórias. Afuitas já ·se esgotaram.

Outras vão se esgotando aos poucos. " (os grifas não constam do

original)

Portanto, como se vê, não se cuida nem mesmo de dispositivo

revogado ou de possivel modificação ou revogação expressa ou tácita. O art. 74 Eartigo

morto pelo decurso do tempo, porque assim quis o legislador ao estabelecer o prazo

de sua vigência c elieáei., que já se exauriu,

De par com as considerações expendidC1.!-i1 lItente-se, outrossim,

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO CORIOLANO SALES

Fronr>ga, alterando a allquoIa. a contriluiç40 JYDIIi_ _
movimentação ou ÚiMJsmiss40 de vaJoms e de Cf'6ditr:Js e tJinJItos dtJ
naareza linancen. a llue se "'tere o art. 74 do ato das DisposiçiJes
ecnsl1tuclonais TransJIrlrias.

Em 1993, movidos pelo descontentamento com o Sistema
Nonnativo Tributário, diversos e diferentes setores sociais e econômicos SII
empolgaram com a proposta "quafe milagrosa" do economista Marcos Cintra
Cavalcanti que sugeria a criação de um Imposto Único incidentl! sobre as
transações financeiras que. juntamente com o imposto sobre o comércio exterior e
eventuais empréstimos compulsórios, ccmtigurariam a totalidade dos tributas
brasileiros.

A idéia de conteúdo polémico, especialmente no campo jurídico
econbmico-fiscal, foi apresentada à sociedade como plataforma de tampanha 11
Presidência da República do Deputado Flávio Rocha.
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Esta atmosfera de insatisfação e de alquimia tributária não foi
suficiente para eleger aquele deputado, mas serviu ao governo de Itamar Franco,
que também inspirado na legislação Argentina, fez'aprovar, em julho de 1993, o

Imposto sobre Movimentação e Transmissão de Valores, de Crêdltos e Direitos de
Natureza Financeira - IPMF, através da edição da Lei Compiementar n' 77/93, em
conformidade com as disposições da Emenda Constitucional n' 03/93.

o imposto então criado maugurava a idéia de que a solução para o
déficit público e o Sistema Tributário Nacional eXigia modificações nas normas
constitucionais de estruturação do sistema e das garantias do contribuinte.

Determinava o art. 2° da Emenda Constitucional nO 3193 que a
receita obtida pelo imposto deveria ser destinada exclusivamente para a
amortização da dívida pública interna, sendo, porém, 20% destinado ao custeio
de programa de habitação popular e atribuía a esta necessidade caráter relevante
e urgentíssimo, a ponto de suplantar a garantia que o ccntribuinte tem de não ser
pego de surpresa com o pagamento de um imposto - Princípio da Anteriondade1 
como também, não livrando desta obrigação nem mesmo os Estados, Municipios
e DF, que gozam de imunidade recipr0ca2.

Estas caracteristicas somente seriam possivels com a alteração do
texto Constitucional, razão pela' qual não foi naquela oportunidade utilizada a
competencia residual da União, prevista no inCISO I, do art. 154, da CF188, que a
autonza a criar outros impostos além daqueles já previstos como de sua
competància (vide art. 153) desde que sejam não ClJmulativos e não tenham fato
gerador e base de cálculo de outro imposto.

Além do mais, a base de cálculo e o fato gerador do novo imposto
coexistiriam com as do Imposto sobre as Operações Financeiras de Crédito, de
Càmbio e Seguros - IOF, e não seriam compensáveis

A solução encontrada para contornar os obstáculos que o texto
Constitucional reservava aos impostos. especialmente para os criados através de
sua competl>ncia residual, foi a de criar outras e novas normas Constitucionais
que autorizassem e criassem o novo imposto para atender aquele propósito
anecadalório.

Diga-se de passagem, que o Governo Federal pretendia arrecadar
l;OlTl este imposto 600 milhões de dólares por rMS ou 2.,4 bilhões de dólares até o
final de 1993, conforme diversas publicações com circulação naquela ocasião. .

o remédio, entretanto, começou a apresentar seus efeitos colaterais.
e diversos setores, os mesmos que estavam inconformados com o Sistema
Tributário NaCional, apontavam, então, os defeitos do novo imposto.

A Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS - afirmou que' o
IPMF era responsável pelo aumento de 4% dos preços dos produtos.

Diversos economistas apontavam os efeitos nefastos do imposto
afmnando que o IMPF desrespeitava a todos os principios consagrados como de
eqúidade e eficiência em matéria tributária, onerando muito mais os contribuintes
de renda baixa e média, pois eram eles que pagavam o imposto na forma de
aumento de preço dos produtos, já que a indústna e o comércio repassavam o
aumento dos custos que tinham com a sua cobrança e o repasse feito sobre cada
uma das operações realizadas ao longo da cadeia produtiva

Outros ainda, reiembravam que a tributação sobre a movimentação
financeira não havia dado certo na Argentina e no Peru e, que na Austrália, único
lugar em que ele existe, as sua características são bem difintntes, como por
exemplo, a sua alíquota é de 0,1 % incidente sobre a movimenta~o de v(llores de
até 1,5 milhão de dólares.

Não demorou muito para que o Governo Federal experimentasse os
malefícios políticos do imposto. Os Governadores dos Estados, após promoverem
ação direta de incostituclonali':!ade com fundamento no art 150, inciso VI: alínea
"a", da CF188, pleiteando o reconhecimento de suas Imumdades (reciprocas)
perante o STF, obtiveram decisão favorável3. Portanto. as expectativas
arrecadatórias do Governo Federal sofreram redução substanCial,

I CFJU.• m..(SQ..~h.

~CI7lS .• mt. 150. VI.a.

Em meados de setembro, o STF, ao apreciar o pedido de liminar
comido na ação promOVida pela Confederação NaCional dos Trabalhadores no
Comércio,4 suspendeu a cobrança do imposto até dezembro de 1993.

J Ad2Il..2619~-1J<cioiopul>/>c>danoDJd"'J60S.\4.pa.I0484

EMEm'A - AÇÃO DIRETA DE INCONsmuclOlW.JDADE DA EMENDA CONSrrruCIONAL
Ir O~/93 -IPMF ( IMroSTO PROVlSORlO soaRE MOVIMENTAÇÃO I'INANCElRA. CRIAIlO
PELA LEI COMPLEMENTAR N' 7719~ -lMUNIDADE DOS ESTADOS. DiSTRITO FEDERAL E
MUNlCtpRJQS· FEDERAÇÃO.

1- M~ de um::!~ CCJQ3lÍtucion::l.l c:m:mad:!s. que são. de: ecnsultnnte &:nYOOa. podem.
~ te.te. x:r DbjdD de cootrole. fIliCIdíante ação dird.l de ineormiruclonJ:lidad.:. pdo SupreDa
Tril>.olll faloW. qumdo~ COO1 """"'" cl3boBd.u ""'" "'-bléia _
CoIulitu:i:dtefOriPriaI(õIrt. 202.La J.

Em janeiro de 1994. finalmente. o Governo Federal iniciou a
cobrança do imposto.

Três meses depois, mais precisamente em 15.12.93, a Suprema
Corte Brasileira, ao apreciar o mérito da refenda ação direta de
incostilucionalidade (nO 939/93), promovida pela Confederação (CNTC), assim
decidiu5:

EMENTA : DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTfTUCIONAUDADE DE EMENDA CONSTlTUtlONAL E DE LEI
COMPlEMENTAR.,IPMF - ART. ~ § 2". 60. § 4~ INCISOS I E IV, 150, INCISOS
11I, b. e IV• .. b, c, e d. da_CFIB8.

I - Uma Emenda ConstibJcIonaI. emanada. potlanto, de constituinte
_da, incidindo em violaçao à Commtui~o ongmária. pode ser declarada
incDsti/ucionaJ. peJo Supremo Tnõunaf Federal. cUJa funçt10 precípua é de guarda
da ConslltuiçiJo f art. 102, I, a. da CFIBB)

n- CoosIfk:ra.se n::leva:rue. para Q do.tO de:~ ck rncdub c:1U11l:1::tr. os rimtbrrn:n1O'J tb t1J;iiD'
duetl.. !lq~ O!i quaL.... com. .. quo1. dD Prinl:'qltO Ib. Imtm1dad.: rlXtpret:.o. .mtI'C II 11ru.ir>. O~

Esbdos. o OisrnIO Fedcr.LI e m MlIUCIptos t :m. ISO. VI. a. Ú3 Coreunuçào ) áUlon:z.:lt.l:t pelo ~ 2"
doan.. 2-da Emmda Consutur:umaI n"OJ. de 18. OJ,19!i'J,liCAnI pm;tI; L,n n>co Q ctl1hdidaUe rfu
Fedc':lç.ão. que • em PrincipKl. li um pnmcuo e(nme uoo pode $a" llli!UlI.la. Sc:qUd'. flOr emenlb
ClXlJl:1wcona.l ( arts. I·, 11.60. § 4", L tb. crmn
m-CaIKtc:l1Dda • n:lcrincta !uridJCõ1 da~ (~ Bom lum I o: ha\'endo o n$CO do: l~o .0
t:fXlO do! E5lado5. DF. e MIlIllClPt05. p:b UlCldé'ncu do IPMf_QlJWltIto h=m C~. I:(ffi scmIpre
I":Ip1do.OpnlCC35Ddaa&;àol~nrIll&lJtt ,""'onu tt: d.:l:e Ik:fi:m a mcú..cda. pal1l!:er~, qu.mto
il eles.. ;lte Olul~nmcnlo lin:11.;),~do tnbuto

C~lar eotv:ed.d.I porv~ nnanun.:. pm tal lim. com ~ ~'\l)'ll<:l1$áo tlo~ ~i:ll.o:; Jo ~ 2" d.1
Emenda Consutuelonal n" 0;;19) no ponto qUI: tel.tr.mt. JX1rn :l..i rtn.J..1.Jt1.:lrk> ('QMunt.::> tio capvl
imuzud.t~deqW:lr.JtaQ4It,150. nõLd.1Consurwç4o •

.. Adin. 939,'?3 -dc:uOOpubliclda no DJ de 17.11.93. pz. 2&066.• t..1in. Rei. S~dJ',e"" S:1nthes

EMENTA. AÇÃO DIRETA DE INCOSTI11JCIONALIDADE • MEDIDA CAUTELAR ·IPMF - EC
N' 3. DE 17.ü3.93. LE! COMPllMmfAR N" 77. DE 13.07 93· ART. 60. j 4- IV CIC ART. S".
I 2"E ISO. In. B.DA Cf188 -PREIJMlNAR DEINEPCL' DA INICIAl.. LEGITlMIDAE ATIVA
LEllITlMIDilDE PASS[VA.

1- Se do 11:'\1.0 cmnpll:l.o d.:I mJctal se \'c:rilica q~ tmpuput a Emenda ConrotUQon.o.l que
pt:mUlJU a crlEáo do tmpMU:I. c a lei amíp1cmel:Llar qUI: tn.'MLlW- I.Onm·~ trTclc\mue o (mo de. :lO

Ilnal. rclt:n.r-~ apeNS. tNdVI!:ttld2ml!:lltc. n tnCO$uR!clonnllliad.: Ih 1t:1

n ~ So:!ftdo • eNTe wnaConf~ Sindial. l1:m 1eg.11JJTUtb.L.: p;:n propor n.çào dJreln
ue moon:unu:umnhd.o.~ I an. IU:t. IX.. da CFI8Kl

m~ NOS) e:qlCCle de ~, n Unido ntio e )XU1c c l~ SI: pode dcdWir. c.onlr.1 da.
prctensiio .. rc::rurwçio d.: D1bulD6. o que $O se: .dmJt.: em ac,jo tk outra lUlnlAcZa e= no foro..............

. 1/- A Emenda CanstrtUCtOrJsl n° 3, ,'de 1703.1993. que. no art 2"', auronzou
a LJnido a instituir o /?MF, lncimu em viCIO de mconstnuCtOnaltdad~.ao diSpor, no §
2" desse dJspoSll1Yo. Que, Quanto. /ai Inburo. na<> se aDlJCa o an 150 III b e VI
da Constituiçáo, potl1lle. desse modo. \nolou os segurntes pnnclplOs e normas
imutáveis (somente eles, não ou1Tos):

1. o pnnciplO da anteriondade. que é garantia malviduaJ do corrtnbwnte
(art. 5~ § 2", an. 60. § 4~ lna"" Jl~ e art. 150. /11. b Cla ConslItU/~o):

2. o pnncipio da imunidade tributána !E'Ctproc8 ( que veda á União. aos
Estados, ao Distrito Federal e aos MUnia/pios a mstitUlÇao de Impostos
$Obre o pa1Tim6nio, renda ou ServlÇQS uns aos outros! e Que é aaranfl'a
da federoçfJo ( art. 60, § 4~ ffIc1SO I. e.TI 150. VI. a. da CF). ..

3. ·a norma que. estabelecendo outras unumaaaes, impede a cnaçao de
impostos (art. 150. /11) sobre

b} templos de Qualquer culto'

e) painm6nia. renda ou serwços dos partIdos poIrticos. lfldusNe
suas fundações. das entJdades smdicals dos trabalhadores. das
InstitUições de edueaçao e de asslstenC13 SOCIal. sem fins
/lJCt'QtrvOs. atendIdos os reqUJsitos aa leI. e

d) INros.;omals. periódioo;.e pa~1destmtUios a sua Impressb(J"

11I • Em consequéncia. é inconslJtucionaJ. lambém, a lei Complementar 1T'
77, de 13.07.1993. sem reduçllo de textos. nos pontos em que detennmou a
inddt!nda do tributo no mesmóano' (·art. 28 ) e deitou <l<i reconhecer as
itmmJdades 1Y"V!StJS no an. 150. IV, a. b. c. d. das CFIB8 ( art. 3", 4" e 8" CIo
mesmo diploma. Le 1T' 771!13).
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IV - AçIlo Direta de Incoslít1Jcionalidade/ulgada procedente. em parte. para
tais fin$, por ma,101ia. nos termos do voto do Relator. mantlda. rom re~o a tOdos
os col"Itríbuintes. em caráter definitivo. a medida cautelar. que susoende a cobrança
do tribu/D no ano de 1993"

rv. Es:tando~ a platm..1hiluhd.e lund!:::J J.t.:u;.âo rnunus 001\1 lUm I. no
m::oos qUCtto aa1~ de \iolação do dJ~o no m 60. ~ .F. fV. C/o; ort. ~~. ~ 2", e 150. m. b.
todos da Cl'JIlSUnllçio. é de~ dl:1cnr medlda CJlutelttr p:lm su.ro::ns:io da eliClcw do IIIL 1" c ~us §~

di Emcocb ComIttUt'lcrn:J1 n" 3193. que aUIDIlZOU J rnorç.:io do IPMF. b::m C0l1l0 de tcrl<:l <I l...e1
Ccmplemenlm' n- 71193. que efd.l\1ltl'H:ftlC o lnsU1Wu.

V. ffipótese em que: a~ deve: "1gOT21 att: 31 1~.1993. rC"~'<IJIdo.!IC o Trihtm:Ll
J*Il..anl=doiniciodo~Jud:lcIM10( 19.t:!.IIJl)~ ).C'WnlJ1.VS:=Dl:>1.cnJern( J~ 100
aO'citio de 1994. nprec:mdo. lm:\illine. O:> &:mms lund:lma\\C: 11.1 m;'ãe. C..:1ro I\\~ ~ ih\:'! Mt>
tclba Sido c:la JUlgada. p.:lo m.r::mo.

Por m:uooa. qu:IDto a prclimm:tt. u.-wume au.mtD a llt:";lUmldar1::. \'otO med10 qUlUlIO :l

liminar.

Rc:su.Il.:ldo: re]r:ltllM a prehmlTtl!T. e:<cluid.1 da pr~.J Umilo F~. conheclCiJ em
J*1.l:a "'V:.o e dt.ferida a hrnmBr

~ Oa:isio publicada no DJU c:m 18.0:1.9·1. W- 05165 - Mm. kdalordo \"Olocondulor S\dneo.·&mches - mie RTJ
lSlnSS

Em 02 de março de 1994, havia sido editada a Emenda
Constitucional de Revisã06, de ir' 1 que revogava o parágrafo 4° do art. 2° da
Emenda Constitucional n° 03193 e, assim, parte do produto da arrecadação do
IPMF não seria mai~ destinado ao custeio de programa de habitação popular.

Vale ressaltar, que coincidentemente, através da mesma Emenda
Constitucional de Revisão, de março de 1994, foi instituido o Fundo Nacional de
Emergência7, com o objetivo de sanar financeiramente e, de estabilizar
economicamente, a Fazend21 Pública Federal, para que fossem aplicados
rllaJr50S no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, benefícios
prevideÍ1ciários, auxilios assistencias de prestação contínua, liquidação de
passivo previdenciário e outros programas de relevante interesse econõmico e
social.

A decisão da Suprema Corte somente foi publicada no Diário de
Justiça de 18.03.94.

Embora reduzido o prazo de vigéncia do IPMF - de 31 de dezembro
de 1994 (data que o texto da Emenda Constitucional n' 03/93 haVia designado
como termo final para a existéneta provisória) para 18 de março de 1994, a
sociedade brasileira, Indistintamente, pode experimentar o sabor amargo e
doloroso de um remédio inconstitucional que o Governa Federal CUidou de aplicar
como solução para os males do déficit público.

Esgotado o prazo para a sua existéncia no. mundo social e iurídico
tributário, tomou-se desnecessária a revisão da Emenda Constitucional n' 03193.
ainda que esta, segundo entendimento dominante, era inconstitucional,
especialmente na que se referia a criação do IPMF, já ao tempo de sua edição.

A inconstitUCionalidade era perceptível pela caexIsténcla de um
imposto novo com a mesma base de cálculo e fato gerador da outro já eXistente 
o IOF. O falo de ser cnado a imposta novo par uma nova Janela - através da
emenda, já que aquela existente no art. 154, incisa I, da CF/88. impos~ibilitava 
nlío a tomava (ou tomlH)) constitucional.

Da mesma maneira, a vinculação especifica e a insusceptibilidade
de repartição da sua receita, a quebra da exclusividade da inetdéncla do IOF
sobre o ouro comu ativo financeiro.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogadas da Brasil, já em
fevereiro de 1993, reuniu os Professares Souto M. Borges, Eduardo Botallo,
Misabel Derzi e Geraldo Ataliba, 'e ainda o professor de economia Dércio Garcia
de Munhoz, para estudar o então projeto de Emenda ConstiW!:ional que, mais
tarde, se converteu na Emenda Constitucional n' 03193. Nesta ocasião, o IPMF
mereceu análise dns ilustres mestres, que assim se manifesiaram:

1. EdUllrtio Botallo:

-A ,.,~ do denominado imposto proVIsório sobre movimenta~o

Ifnanceira nSo pode sequer ser objelo de deli6eragfJo. em ta"" do que dispile o art.
60, panlgrafo 4°da Ccnslituição da República. /510 poITIue o referido impo51o. nos
tennos em que foi concebido. viola os principias da isonoml8 e da pmibiçao de
confisco, que estã<> induvidosamente incfuidos entre os direHos e garantias
indMduais.

·AJém disso. o partJg'afo.2" do afI. 2" da fXOposta de EC. 411191 pretende
restTingir o aJcance das garantias da imunidade e da amenondade em re/açofo ao
mesmo, que estao igualmente rxotegidos contra aterrtados. nos termos do citado
I""C"do.

o "'.2" claEmendaC"""'''''IOI.W &: Re\lSào. n.~ I.~n~ lk J994.'publlCo:lt1a no OOll.dl:.02.U:;.I).l- \·F~Jf.:r:
. "~FlaJrrvogaJ,oo! .j"JoaTL .l'tÜJ EmOJliaCmmtfUClotUJIII' J. d~ 199J~" ; \ \

Art•• 71 • iDchtido ao ADCT alr.l'Ves da EC tk ReVIsão n" UI ,ul.u3.9-1- rttOlaDClll: 3hJ.OOl pda E~. 1(: tl196

Tal Emenda. se aprovada. acarretam total ruptura da sístema
constrtUClOfJai vigente. em clara expres~o..ae usurpaçao de campetêncra por pane
do Congresso NaCIonal-

2. Misabel Derzi :

·0 Estado Federal 1'8fJOusa fNTI dSSC8nlralizaÇóBs poIffir;o.juridic;ls, que
tem natureza estatal e exercem reJafiva soberania (como Estados e Munialpios).
Nele se dll uma descentrnliUlgfJo horizontal de poder, como 9"",ntia adi<:ional da
libefdade e da democracia. e nele se pressupõe a isonomia entre os entes poIltices
- Ur1Iã<>. Estados e Municipios incompat/llel com a fTibutagfJa unilateral, lIia imposto,
exercida por um de$Sl:s entes sobre os demaiS.

fguslmente. a República Federal assenta-se na igualdade. coma maJizaçã<>
da Justiça Tributária. :sendo inace1táveis os impos:tos arbitrários ou de caltaçto.
sem base em fatos eeonOmicos. nao configuradores de real capacidade
económtca.

Orn. a Emenda Constitucional. que IntrodUZ o Imposto sobre movimentaçao
financeira. na prestaçao gemI de tributar as rendas de Estados e Municípios e sem
(7aCiua~o. quaisquer outras mownentaç6es financeIras n~o representativas de
!fIaJ capacidade e!XJn6mk:a lesa pnncipios fundamentais da Constitui~.

ureduNveis e inconrom~veJs como o Federalismo e os dlfeitos e garant,as
individuais. "

3. Geraldo Ataliba ,

"O fr.Itamem> igual (eqOicJade) dos contr1buinles dd-se. no e51ado de
Dteito. pela exlgt!ooa constitucK1naJ de que a lei que ma imposto deva descrever
coma falos capaze. de fazerem nascer obngaçiJes tTlbutlltias conaela. (hipóteses
de incKIéncia tTlbutlltill) fatos de conleúdo ecooomlCO (fatos SlgnoS'fXf'suntrvoS de
riqueza do confTibuinte).

0.( que o pnncfpio da capacidade econ6m,ca (afI. 145. partlgafo l' ria
o CF) seja fXOjeçAo (renexo """,,=!rio), no campo dos unpostas. do pnncipio geral
da igualdade.

co. a "",lIido de competlncia lribufária federal para criar imposto sobre
"movimenIat;iIo' ffnBn<:enJ aia ..". compe~nciaarlJitrália. porque o COIItlÜO que
• _ rmo'olimsdaçiloi Il amplo, \IlIllO e abet1a. Nele se t:OIllptHIlIiem latos
sem conteddo econ6.,...,. Isso impede 8 S81isfaç/la das exigências do principio

• G<lIlSIiIJJcian iTedulJvef da iguIIIdade ( m, 5' I), {rOIegido pelo Bit. 60,~
4' da constI/Uiç;la. Lo!Io, o cong,rsso Nacional - podar cons1iluinla derivado ( de
reformar), subordinado ao texto constilucionaJ - Il proibido de sequer di......e~
projeto." .

Em verdade, naquela ocasião, o que se viu com a criação do IPMF
através da Emenda Constitucional n' 03193 foi:

Sob o aspecto fonnal - uma manobra para burlar as nonnas
Constitucionais, desconsiderando que assim estariam também
atentado contra a segurança e a garantia das contribuintes, ou
melhor contra 'cláusulas pétreas constitucionais, já que as
garantias das contribuintes são reflexa específicos no Sistema
Tributário Constitucional das ~arantias fundamentais do cidadão;

Sob o aspecto material - uma manobra polilica e economicamente
desastrada, já que os motivos apresentados para a sua criação·
cobrir a déficit público - não foram alc,mçados e somente
acarretou a elevação dos preço das produtos em todas as suas
etapas desde a produção até a sua comerCialização, contribuindo
também desta fonna para o aumento da inflação.

Quando todos já tentavam esquecer o IPMF, ressurgiu das cinzas
coma solução para os males da Saúde Pública, a renovável pretensão do
Governo Federal de criar mais um tributa.

A proposta era sustentada por um ideal supostamente altruista
simbolizado pela Imagem do bem-sucedida médico cardiologista e Ministra da
Saúde, Adib Jatene, que apesar de todas as opiniões contrárias, especialmente
da equipe econômica do Govemo, sensibilizou a Presidente Fernando Henrique
Cardoso e alguns parlamentares com a tese de que a salvação da saúde
nacional, que se encontra carente de pessoal, apresentando esClj~sez de
material, superlotaÇão, sujeira. descaso, negligênCia. ímPl!rícia e ~a de
credibilidade, dependia de esforço e participação, e par que não dizer, de
compaixão par parte de toda a SOCiedade que devena. extraordlnanamente. neste
momento de penúria contribuir para os cofres públicos

A idéia objetivava arrecadar 500 milhões/més. valor estimado
na rriédia do que arrecadou a antigo IPMF nas últimas seis meses de sua
existência ..

A urgéncla em arrecadar e a experiéncia mal-sucedida do
IPMF, exigia uma bem arranjada engenharia legislativa e tributária, de modo'que
o novo tributo não se subordinasse ao principio constitucional pétreo da
anterioridade, e que sua criação não dependesse também de subordinação aos
requisitos fonnais e materiais estabelecidos tio art 154, inciso I, da CF/88, relativo
a competéncia residual da União.

Desta fonna, não tardou para que surgisse. no Senado
Federal, a Proposta de Emenda á Constituição - PEC 256-A,' apoiada pelo
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Governo Federal, sob o fundamento comovente ( não convincente ) de que as
mazelas do serviço público de saúde precisavam ser socorridas por toda a
sociedade.

A Emenda à Constituição - PEC 256-A. de '1 ~95. sugeria a
inclusão de um novo artigo ao Ato das Disposições Constitucionais atribuindo
competãncla á União para instituir Contribuição Provisória Sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Crédito e Díreitos de Natureza Financeira.

o novo tributo teria aliquota mãxima de 0.25%. que poderia
ser redUZida ou restabelecida, total ou parcialmente, pelo Poder Executivo nos
limites fixados em lei a ser editada. sendo que o produto de sua arrecadação
seria destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento
das ações e serviços de saúde.

A PEC sugeria ainda, que este novo tributo não deveria
atender ao principio da não-cumulatividade, isto El, que não fosse compensado o
que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores e. que
poderia ter a mesma base de cáiCulo e fato gerador de alguns dos impostos
preexistentes e de competência da União. inclusive sobre o IOF incidente sobre o
ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial.

A exigibilidade do novo tributo. conforme a proposta
apresentada, seria epós- 90 dias da publicação da lei que o institui-se, não lhe
seria aplicado o princípio tributário ~rico da anterioridól<:l\l ( aplicando-/l:le a
anterioridade própria das Contnbuiçôés Sociais).

Além disto. a cobrança desta "contribuição" nlio seria por
prazo superior a dois anos e a destinação do produto de sua arrecadaçio
seria integralmente para o Fundo Nacional de Saúde, para o financiamento
das aç6es e serviços de saúde.

A suposta insuficiência de recursos. o grau de eficiência e
eficácla na sua aplicação, os reflexos er"nômlcos e sociais provocados pelas
características do novo tributo. foram pontos questionados e debatidos e, sempre
refutados pelo altruísmo do Ministro da Saúde.

Nam mesmo dentro de sua área o Miriistro col1!leguia .
unanimidade. alguns de seus colegas médicos não só não compartilhavam desta .
visão. como também se manifestaram publicamente contra os argumentos
financeiros que o Ministro apresentava.

Em entrevista dada à revista Veja. publicada em 10 de janeiro
de 1996, o médico Aloysio Campos Da paz Jr. do auto de sua notoriedade e
principalmente de sua autoridade. como fundador e presidente do hospital SaraH.
de reconhecimento internacional e modelo pela SUa forma de funcionamento.
credibilidade popular, profissionalismo. limpeza e humanismo. com unidades em
Brasiiia. Belo Horizonte. Salvador. Fortaleza e São Luiz, apontou os problemas e
soluções para o Sistema Brasileiro de Saúde.

Para o respeitável médico e administrador de saúde. o
problema do Sistema Brasileiro da Saúde reside no fato de que está baseado no
lucro. e que não é a falta de verbas, como dizia o Ministro Adib Jatene, mais sim a
falta de administracão e. afirma que todo o dinheiro que for parar neste
sistema de saúde nio serls capaz de gerar qualquer resultado porque é um
sistema falido.

Ao ser perguntado se aS verbas atuais dariam para montar um
Sistema Público abrangente e eficiente. afirmou:

" Acho q1Je daria para começar a rocupe,., o Sistema que está ai. Daria
pera c:omeçw a formar um quaao de pe.."a. que de.ejem dedIcar-... ao
serviço público. É mula dlnhairo o que o Bra.il de.tina a saúde. O
on;amento de 1995 destina 19 bilhlle. de reais ao setor, o que equivale a
17" de orçamento da unI~. "

Perguntado se ele era a favor de uma medicina pública,
universal. gratuita. eficiente e com médicos bem pagos. e se isto não era uma
utopia, afirmou:

• Acho que mio. Se vocé está pensando em recursos. o Brasil dl!stina
muno dinheiro, como lá dl$se. á saúde. Além diStO quem traz o _ 6 a
credibilidade que a populaçio dá. Se vocé tem cmlibilidade. ponll.\O l'feSla
um bom serviço, os recursos vêm. Por que está h~~ndo tanto orcblema
em negOCiar o lal Imposto pa'" a saúde? Porque o sistema nio tem
cmllbllldade. Nio runcionl e airoda via colJl1lr um imposto Iqul do meu
choque? O prllbiema nio é de "'cu"""'. é de volllade de lazer. Ago",.
mesmo se o que estou dizendo for utopia. por que mIo? Sem uma utopia
Que o norteie. voe! nfio consegue chegar perto da realidade.•

O referido entrevistado afirmou ainda que, como eXIste dupla
militância niédll:a, isto é. o acúmulo de cargos por médicos nos setores públicos e

_privados, e eÓmo o SUS terceiriza serviços. o que ocorre é o repasse de recursos

para o selor privado e elucida estas distorções evidenciadas no Sistema de
5.!lúde com o exemplo do médico que é incumbido de chefiar o s~or de radiologia
de um hospital do Estado e, simultaneamente. é dono de uma ciinica radiologia. E
completa seu raciocínio indag!lndo: A quem esse médico radiologista
encaminhará um paciente que necessite de serviço de radiologia - a si próprio ou
ao Estado? Que ínteresse terá em preservar os equipamentos do Estado se.
dentro das regras vigentes, pode se locupletar com SUa deterioração?

Em suma, o que ficou claro pela entrevista analítica feita pelo
Dr. Campos Da paz era que a doença da saúde exigia tratamento curativo e
terapêutico e não de cirurgia de implante de recursos como pretendia o
Minlstro-citurgião Adib Jatene.

Estes, entretanto, não eram os únicos argumentos contrários a
criação de um tributo com as características apresentadas pela CPMF.

Os economistas argumentavam que a CPMF. igualmente ao
IPMF, teria sua alíquota fixada entre 0.20% a 0.25% sobre quatquer débito em
conta corrente - movimentação financeira - enquanto que se diferem em razão
das diferentes circunstâncias econômicas em que estão inseridos. Na época da
instituição do IPMF vivía-se com uma inflação crescente e sufocante estimada em
40% ao mês. enquanto que o CPMF seria instituído sob as calmarias que o Plano
Real provocou, na qual a inflação mensal é estimada em um por cento.

Dentro deste quadro. o que os economistas anunciavâm coJ!lo
conseqüência natural da CPMF seria um desastre. Os empréstimos ficariam
mais caros, as aplicações'renderiam menos, os juros seriam elevados e a
despesa financeira do governo poderia aumemar.

Em matéria publicada na revista Exame, de 16.08.95. o
economista e ex-minístro Mario Henrique Simonse afirmou que:

• Em qualquer pais set1JfYe haverá quem se queixe da jn$U~ncia'e
rtJCtrSt)s para a saúde. O problema concreto é até que ponto a sOC1edsem
está disposta a pagar mais 1mpOsto para ampliar os programas SOCU~'$ d,
atendimento gratuffo." .

Nesta mesma oportunidade. em que também comparou o
extinto IPMF com li CPMF, afirmou que estes tributos somente são capazes de
viver como complemento da inftação e que com os preços estáveis o limite
de incidência do tributo seria determinado pelos 'custos de transporte de papel
moeda.

A Folha de São Paulo de 02.06.96, ao publicar a mllléria
inlilulada "Juro subiria com a CPMF. alerta estudo". apresentou a seguinte
análise:

"/mpo!Io maior.
CoMidere-ae 8 si/uaç40 de hoje. O Investidor ap6ca RS 100 li Iam um

1IfIlIhO, na melhor dn hlpóleses, da 2% ou doi. "'8Is. S. e_sse em
lIÍgDt' 11 CPMF, o Investidorpeg8Iia 25 centavos ao sacar os RS 100 para a
6p1icac1D. Ass*" " t::1Ifl/1 __ ntiB de 25 c«1tllVOS soIn 111I ganho
llOIfW1aI do dois TNI•• o q1Je dá 12.~. COllInJ os 0.8% do pel'iodo 8TIIarior.
da~.-. Coma sobre o gonho nominal ainda illcidem lmpooIo
de Renda. taxas de~ dos _s, muiI.s a,l>ii:aç<las podem
__ negtIt/vIIS am termos THIs, isto é. dor um rendimetWo abaixo da
1tJIlBçIlo. Ou".,.",. _o do valor nominal aplicado. Pata apIIcr RS
100. o Invelltldor teria de, na ..Ida do dinheiro da allIItI, pagar os 25
centavos de CPMF. A lIpicDçlIo .eria, pois, de RS gg.75. Com o. jums da
hoje, da lPS ao més, o InvesIkJ« teria de deixar o dinheiro aplicado por
pelo menos ....._a só fJIflB VDIf8r 110. RS 100 originais." Co pertodo
anterior ",/orido nolia transaiçilo eaquele em que foi cobnlde o IPMF e a
~_.).,

Outro argumento. eotao ressaltado, em o de que. a exemplo do que
provocou o extinto IPMF. o custo dos produtos seriam elevados e repassados
ao consumidor em cada uma de suas etapas.

O professor Osiris de Azevedo Lopes Filho. em artigo publicado no
jornal Correio Brasiliense. de 25. 05.96. com o título • Lobo com pelego de
cordeiro n. desmentia aqueles que diziam que o éfeito da CPMF sobre as pessoas
físicas seria pequeno, e afirmava ironizando que:

"C•••)
1lIfM/, serill retInIdo apenas 0,25" das s"a$ em/GiJfJ$ de ch«(UtI.

Assâ'n, o nosso Super-homem ( cada um do$ mllhlles de brasileiros que
_1Iivem com um s_ mlnlmo ) se recebe••e o. RS 112 "'ais do
.-;o m/1Wno. mediante inSliuiçIo l1nance.... pagaria de CPMF apona.
211 cen/lIw>s. Apasentemente é pouco. T_vi., se con.iderados os afeitos
_ os bens a serem adquiridos 110 mercado. pelos consumidoR/s, o seu
efe/lo é exponencial. E:. pior, vai agavar a pre••1Io intoIer8l1el e Indecente
de cwpo tributária i_. que toma tremendamente injusta a etotiwl
distribuiijIIo c/{J fin;w;:amentQ tributário de EsfrJde. Os impDsIos pagos
pelos lndust1iais • comerr:iBntes s40. reg-a geral recuperndos na _
tfna/ ao consumidor. Val& dizer. estimaTJdo..se as allquotas mfdias do IPI
CtO'l'I. de ICMS C'5"}, da Confins 2" e do PIS O,1S5". aaescide. dos
O,2~ da CPMF, t...·.H um. carge indireta mmim... apenas ftspelhad:'!
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pelas somas dBs allquotas em tomo de 28% sem se considerar os efeftos
cumula/ivo$ da COfins. PIS e CPMF.

A oneracOO das vendas aCIma de 20% é intolertlvel sob o ponto de
,,;sta da rncionafldade e da justiça tTIbutilna, peio efefto regesslVO que
produz sobre as pezsoas de baixa renda...

Argumentava-se ainda que, na Argentina, quando da adoção
de tributo similar, o que se verificou foi o incentivo á desintennediação financeira
e à dolarização das grandes transações, especialmente quando empresas de um
mesmo setor da economia e entidades representativas do empresariado se
organinvam em câmara de compensação de créditos e débit0!l, de fonna que
apenas pequenas parcelas das sua transações passassem pelo sistema bancário.

Os especialistãs em Orçamento Público sugeriam um exame
acurado do Orçamento Geral da União - OGU - de 1995, onde poderia se
constat3r que o problema da saúde pública não estaria exatamente na
insufle ência de fontes recursais, nem de arrecadação, mais sim na
const~r;açãQ de que as diversas espécies de contribuições que compõem o
OI'Ç3lTlfrno da seguridade Social • OSS são carreados para outros fins,
dentro do bolo da Receita Federal.

Todos .estes argumentos não foram bastante para superar a
pertináda do Ministro Jatene e nem serviram para que os pariamentares se
amparassem dos reclamos de detenninados grupos sociais que, emocionados e
converl':idos, pelas Inúmeras reportagens que, coincidentemente ao periodo de
discussão da matéria, enfocavam escândalos e desgraças em casas de saúde e
hospitas.

Assim. em 15 de agosto de 1996 foi promulgada a EmendaS
nO 121S6, após o projeto ter sido aprovado em 09.06.1996, na Camara do
Deputaljos, por maioria de votos (sendo 326 a favor, 144 contra e 09 abstenções)
e. em 14.08.1996, pelo Senado Federal, também por maioria, tendo sido em
ambas as casas rejeitadas todas as· emendas que foram naquela ocasião
apreserrtadas.

Em 24 de outubro de 1996, foi editada Lei Ordinária de nO
9.311, fiOS moldes do Projeto nO'2.317-b, de 1996, instituindo a contribuiçllo
provisi,na sobre movimentação ou transmisSão de valores e de créditos e
direito!' de natureza financeira, pelo periodo correspondente a treze meses,
conlad= a partir de 90 dias da data da publicação.

Assim em 22.01.1997 a CPMF começou a ser cobrada.

Com a SOCiedade dividida entre aqueles que viam no novo tributo
criado pela EC nO 12 uma saida para os problemas do servIço de saúde e aqueles
que não acreditavam que os problemas da saúde dependeriam da criação de
mais u 11 encargo a ser suportado pelos contribuintes. e que por isso não se

confonnavam, especialmente, por verem no dispositivos acrescentado ao ADCT a
mácula da inconstitucionalidade. Antes mesmo do início da cobrança, em
30.08,96, quetolZe dias após a publicação da Emenda, foi protocolada perante o
Supremo Tribunal Federal a primeira Ação Direta de Inconstitul;ionillidade.

Surpreendentemente, a Ar;ão era proposta pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores da Saúde - CNTS, entidade sindical de âmbito
nacional, representativa da categoria dos trabalhadores da saúde.

A Ação fundava-se, em sintese, no argumento de que a União
poderia instituir outras contribuições destinadas á manutenção da Seguridade
Social, desde que observasse o disposto no art. 154, inciso I, da CF/55 e que,
não procedendo desta forma, a EC. ri' 12196 sequer poderia ter sido objeto de
deliberação, conforme claramente estabelece o art. 60, § 4°, inciso IV, da CF/55,
pela Casa legislativa, que expressamente veda a aplicação do § 5° do art. 153 e
inciso I, do art. 154. e, ambos, dispondo sobre direitos e garantias individuais,
quais sejam, o princípio da não-cumulativídade, do ineditismo do fato gerador e
da base de cálculo, e da incidência exclusiva do IOF sobre o ouro.

A Ação ainda requeria providência liminar no sentido de que se
suspendesse in totum os efeitos da Emenda Constitucional n° 12196 sob o
fundamento de que o periculum in mora se caracterizava através da possibilidade
do Congresso NaCional aprovar o projeto de lei que institui e regula a CPMF.

Em 02.09.96 a Ação foi distribuída ao Ministro Relator Marco
Aurélio, sob o número A01l149Hl.

Em 04.10.96, outra ação direta de inconstitucionalidade, tendo por
objeto a mesma EC. ri' 12196 e a criação da CPMF, foi protocolada e distrlbuida
sob o número AD1I1501-O, por prevenção, ao mesmo Ministro Relator da
ADII1497-8.

'Puhl~DOrnanoOl1cwdatllllàode llitia l~%

Esta última Ação era proposta pela Confederação Nacional de
Dirigentes lojistas, instituição de ámbito nacional de amparo e defesa dos direitos
das Federações Estaduais das Câmaras de Dirigentes lojistas, e linha como
fundamento, em linhas gerais, os mesmo já anteriormente apresentados.

Em (}9,09.96, o Ministro Marco Aurélio, Relator de ambos os
processes, p~ofere despacho .?rdinatório, declarando-se habilitBJ;1o a~tar, Em
18.09.96, apos a manifestaçao do relator concedendo a Iirhinar r erida, o
Ministro Cerios Velloso solicitou vista dos çutos. \ ,

Com o pedido de vista os processos somente retomaram ao Pleno
em 09.10.96, ocasião em que o Ministro.. após rememorar os fundamentos da

decisão sobre a irtf:(lnslillr,..itlfl~liclmjlJ ~1" II'rvlF, e forrnular questtanamentas
acerca da natUl~za da GorllJ il.lllj'J ~l!l il !~:liftlj'J:1 ~II?I~~ F(' 11r:> 12196 proferiu seu voto.

Este, resultou pOI S"I ",,·,II.-rf.. pE'lfl 1J18Í'Jria dos Ministros, tendo
como votos vencidos os MinisJ!(I;' 't!'Wl 11 AI)Jl'Jjr) (! Ihfl~1 GHlvão. De modo que
assim ficou emerrtadôlJ d~ri"f",

"EMENl'A: cOI'Ism tlCIOI'IIlI. 1RIAlilARlO. CPMF - CONTRIBUiÇÃO
PROVISÓRIA S"llfl/'1I M(l\'I~'/N711çiin OU lTlANSMISSÃO DE VALORES E
DE CRÉD170S f. illllf;IHJS 1)1:: NA1U11r01 FiNIINCEIRA: TÉCNICA DA
COMPE1ÉNC//I m;:';If)IJAI PA IJIJI.~P. CF" Rlf 154, I: RECOMENDAÇÃO AO
LEGISf,ADOf1 Ol/l1INA"'rJ r:. Nilo /lO LEGISlADOR CONSTITUINTE
DERIVADO. clAlISllI li f'tmEil' c r ., ART. 60. § 4', IV: DIREITOS E
GARAN17AS INfJIVilJ'/IIIS: D/llfHOS FU{oIlJ/lMENTAIS: CARACTERIZAÇÃO.
SF.GURmAr: [.Of;IAI . ~.'1Jipr. fIJJ... ,;r1il r:nllsil"(lJrJOIll3! n'l 12. de 15.08.1996..

I ~ 1\ S8údl' ;t,"r:,ft/ f1 ::rt(JI,.,·f:,.itl r;rwiaf (cr.. art. 194). Legmma. portanto
a instíflJiç;1r,1 dp. Ct.)'f(';I'l/i~ '"i/J ,!i/lritl' tlAt:l: o Sf'U financiamento (CF.. art. 195; art.
195. § 4°). JnCCIP1t,,,;'f (1'1' "'~"S~ no JHmci(lio tia sntenoridrn:ie. na EC 12/96. dado
que 1l(11)(1,1 f!til O'U.'''~':l' (J I1mm 'fI'! lIovert/a tlJ8S ;"sento no § &' do art. 195 da
Canstituiçn'.'. '1"(' (o rJ ~1I1f1;'Ili'I"fl'" (Ul~IIIi;~ tt,1.': ctJntnbuiÇ(les sociais,

ti ~ li cc.l,1flitmiçJ;n fI::U·lfi~:(::r:+1 11:1 (1 '111 se jncluf'm as contribuições sociais. é
um terceiro gélJem flH1II(:kj,) (1':;fjrtlB d" impostn e da taxa ( CF.• art. 149). RE
138,284 - CF.. Vl!llcls" (lil:1 M W1"U. nRF.t; 165939 - RS e 177. 137~RS.

VelJoso. f'lellánn. 7f'. (.1, qr.

til - Vin'l/os (' rrl/.lfltiw ;t1t j,VfdURI.<:', IJ'iSlm dl1eitos fundamentais. q~e se
ineJuem na p{(lfrÇ"~" m.1 ... r'tJl.'l ;f" c:/:!m:lufll pl'tml1 CF,. art. ISO. § 4°. IV:
cifr8r.fP.1imç4n

IV - " (tewr;:/ dt3 (;I}1fIfY.'Mm:m l'er:;w,ml da UniDo - CF. art. 154. J ~ que
impõe li IJm) c.tmJlll"/ltl/(f.~rt· dr· il'lf}l).'i/n IW"" o (lue n/jD tenha este fato geradDr ou
base de cá/r.ulll fltop-'n<: cf!'f. (timtmi,m(t<1C: na Constd~içtjo, nSo constitui.
ptfJ{1fÍamenlc!. rtbr:"l imfid:fIJ:JI Im s",pitfo de dímifD fundamental. mas iécníca de
tributaçtiQ, que, so (I/.·...'lVwt... :l'::~h;', r(·~lIfta".dn em beneficio para os individuas,
mas que nfi'J uMr"fd IIU" fI'" I~,r;(, [1"', YiJJW: ri/' ditl'do fundamental. Obsef"lle..-se
que essa t~mlca dI" tI1tl'Jf;IÇJiI, Cf.• BIt, 154, J. nem se encontra meiu/da errtre os
r:nnc1pins ml1~'i'J1r;')11 w: '1'1" ,.r'MU."'1l1 gmrtJJ,jM dD!: contribuintes; CF., 311$. 150.
151 e 15? (J mc".·p '/",( S/I '1;'0 :J V~I,"I!'1 dll !?t:.(óJ!nÍlj" no art. 153. § 511, da
Cr'l88.

A refelid<l dor.i";'" 1'1 /'111;"" "".. ,,'IIr.,r, dn <l,AD (ADln nO 1497-8IDF)
promovida pela Gonfr.dl"lrtlç:'i(l (1-'/-"11;11 dI': 'Iléih:~ltl(lflp'e~ da Saúde - CNTS
além de esvaziar a SUR Qllpr:lr"l d,· f11':·/Íf(l. ")1111111 r'lF'!jl.ldi(·;lrl9 a Ação promovída
pela Confedera,;;" IJ"q'"l<'11 '.1'''·1 );,j." 'I'" II'i"··I,,,·· f"NnI . (AOln nO 1501-0).

As~iru. ('0111 n :11'11' d"'1 "lll":"h ("J1:lIifll tl d'3 CrMF, a edição da
lei instituidolól, {' I' i..,"; I' ,. li I'" pl'(.iid'J liminar de
inconstituciot1f1'lhJ:lfJ:III/.' ',_.- :1: I: .: :11" 1l jbuté'ias, que

com muito custo o povo brasileiro conquistou e fez insculpir no texto
constitucional, foram arredados, mitigados e superados pela complacência social
que a situação gerou.

De qualquer forma, as preocupações com o Estado Democrático de
Direito se acenluaram.

Não tardou para que, com a abertura consli\ucional desta
possibilidade de tributação e a. passividade da sociedade frente aos
imperceptíveis valores retirados ae sua contas, fosse editada em 12.12.1997, a
Lei ri' 9.539, prorrogando o prazo de vigência da CPMF de 13 para 24 meses, a
contar de 23.01.1997, isto é. ampliando a vigência da CPMF até 22 01.1999.

Já era, nessa ocasião, possivel perceber que a sociedade brasileira
tinha sido enganada, pois o Governo Federal havia alterado a finalidade da
CPMF, que o produto da sua arrecadação servia ao Governo no pagamento de
outras contas, enquanto que os problemas da saúde pública, que.iL!stificaram e
sensibilizaram a todos, se agravava e pennanecia sem solução.

Toda a sociedade tinha sido iludida, até o Ex-ministro' da Saúde e
idealizador desta contribuíção; veio a público reconhecer (conf. Artigo da Revista
Veja de 22.10.97) que os recursos arrecadados estavam servindo para engordar
outros cofres que não os do Fundo Nacional de Saúde. cc.

~ }-r
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o cenano se inverteu. Os integrantes da equipe economlca do
Governo que inicialmente viam a CPMF com pouca ou nenhuma simpatia,
passaram a se interessar pelo seu papel fiscal capaz de gerar receitas
substitutivas á antiga fonte da seguridade social. Os que exaltavam a importância
da CPMF para a salvação da saúde brasileira, assim. com o ex-ministro, já não
tinham mais tanta convicção, já reconheciam que as suas pretensões foram
ingênuas.

A área econômica do Governo Federal subtraiu, em substituição à
CPMF, enormes quantias de outras fontes da seguridade social, náo respeitou as
regras pactuadas na criação, nem mesmo quanto ao orçamento do Ministério da

Saúde.

A CPMF, cuJo produto deveria ser integralmente repassado para o
Fundo Nacional de Saúde, conforme § 3' do art. 74 do ADCT, não representou
efetivo aumento de aporte financeiro para os gastos relativos as ações e s~rviços
no Setor. O que se percebe verdadeiramente é que com a criação dest~ rf!C8ita
para o FlJIloo Nacional da Saúde, a sua dotação orçamentária mão alJlll8l1O\J, isto

porque, o Tesouro NaclOnal passou a efetuar cOmpensações financeiras, fazendo
permanecer os recur30S do Setor em Igual situação que antes.

Em ~ 997. a dotação prevista na lei orçamentária e nos créditos
adicionaiS aprovaC;os no decorrer do exercicio somavam RS 20,5 bilhões, sendo
que a CPMF coni,.,ju.~ com R$ 5,1 bilhões deste tot~1 (.25%), as demais fontes
que financiavam ·3 ::'",jde respondiam por RS 15,4 bllhoes do mesmo total. No
exercicio financeiro segUinte, 1998, de um total de gastos previsto de RS 19,1
bilhões, R$ 6,6 bilhõl3S eram referentes a CPMF (35%) e R$ 12,5 bilhões das
demais lontes financiadoras da área.

Para 1999, segundo o projeto de lei orçamentária enviado ao
Congresso pelo Governo Federar, a particij.'ação da CPMF nos gastos totais da
saúde é ainda maior que nos demais anos. De um total de R$ 19,2 bilhões a
CPMF responde por R$ 8.4 bilhões ( 44%), cabendo as demais fontes os R$ 10,8

bilhões restantes.

Ao longo destes últimos três anos vem sendo crescente a
importância da CPMF no financiamento do Setor de Saúde. liberando o Governo
Federal de honrar gastos antes sob sua total responsabilidade. Essa Contri~uição
que foi mada para ser uma fonte complementar de recursos 'para a Saude se
transformou numa fonte substituta e desoneradora do Tesouro.

O papel de financiador do setor de Saúde, desempenhado pelo
Governo Fed€ral vem, consequentemente, diminuindo ao longo destes três
últimos anos, rias segulI,;';: ~r"oorções: 1997, contribuia com 75% dos gast~s do
Setor, em 1998. esse percentual reouZlu para 65% e, em 1999. respondera por
apenas 56% dos dispêndios com a Saúde brasileira.

Inconformados com este procedimento fiscal e com o sofrimento
tributário imposto ;..·ela CPMF, o Município de Esteio - RS e um contribuinte
paulista, promoveram, distintamente" açbes perante a justiça federal. Em ambas,
foram concedidas aS tutelas individuais pleiteadas sob o argumento de que o
Governo Federal vem promovendo desvios de verba da CPMF e, assim, da
finalidade constitucional de sua imposição.

A decrescent.e participação do Governo nas despesas com a saúde
pública incentivaram-no a prorrogar e, quem sabe, perpetuar.essa fonte d~ receita
para o setor, o que o desobrigaria de novos aportes para a area e lhe dana maIor
mobilidade na alocação de recursos públicos.

Esta passou a ser uma meta incluida no plano de ajuste fiscal do
Governo Federal que, acostumado a contar com os recursos próvenientes da
compensação da CPMF '!m seu orçamento. fêz incluir em seu "rascunho de

projeto" de reforma tributária a pretensão de tomar permanente esta contribUição
hoje provisória.

Enquanto isto não OCOITe, o líder do PFL no Senado Federal 
Senador Élcio Álvares - seguido de outros, expressou a pretensão do Governo
Federal em ver prorrogada a CPMF por tempo maior que aquele previsto no art.
74 da CF/as., ainda que em caráter provisório.

Deste forma a P.E.C. apresentada cuida de pron'ogar por mais 36'
meses a CPMF, ao mesmo tempo em que prorroga a vigêncip da Lei n.· 9.311196,
alterada pela Lei n." 9.539197, aumenta a alíquota para 0,38% nos primeiros 12
meses e, para 30%, nos 24 meses subseqüentes, e ~aculta ao Poder ~ivo a
sua redução ou o seu restabeiecimento, total ou parCial, dentro desses limites.

A PEC inova também ao estabelecer que o produto do aumento da
arrecadação decorrente da majoração da alíquota será destinada ao custeio da
previdência social. Assim como.autoriza a emissão de títulos da divida pública
interna para que os recursos obtidos sejam destinados ao custeio da saúde e da
previdência social, em montante equivalente ao produto da arrecadação da
CPMF, prevista e não realizada em 1999.

A proposta da CPMF, com se pode perceber. nasceu da intenção
reformista do Estado e assim como também da constltUlçáo. IJesenvolveu e tomou
vu~o na cômoda e arriscada idéia que admite a cnaçao de tributos com
destinação específica para tantos quantos forem os serviços publicos que o
Estado tem o dever essencialmente de realizar e que esteja em situação caótica
e, poderá se prorrogar ou mesmo perpeluar-se, grar;ns a zua versatilidade e
facilidade arrecadatória, por serVIr de instrumento 11~ ~13neJO contábil do
orçamento público e da segundade, mas, pnnclpalmente. por terem sido os seus
defeitos econômicos e juridicos irreievante aos olhos dos que poderiam ter
impedido sua cobrança ou mesmo a comgido.

Assim , mesmo que riesde a Instituição dã CPMF não se lenha
verificado qualquer mudança para rnelhol1a do serviço de saúde brasileira,
ninguém pode negar que o Governo já se acostumou com os valorás relativos a
CPMF, e agora, independente da classe econômica ou social a que pertença,
todos deverão suportar mais este ônus, e dar graças por não surgir ainda outras
PEC mando contribuições para a educação, o transporte , o sistema Imobiliário
etc, rasgando de vez por todas as normbS constitucionais de' garantia do
contribuinte.

Dai ser relevante, naslt: momento, "prDÍundarmos' nos aspectos do
desenho conStitucional que a P.E.C. nO 637/99 prell lde dar quanto a prorrogação
da CPMF. Senão vejamos.

O Caput do art 75 acrescentado ao ADCT prorroga a cobrança
da CPMF de que trata o arL 74 , instituída pela Lei n" 9.311, de 24.10.96,
modificada pela Lei n" 9.539, de 12.12.97, por mais 36 meses.

O § 4° do art. 74 do ADCT dispõe que a contribuição provisória
sobre movimentação financeira que a União poderia instituir não deveria ser
cobrada por prazo superior a dois anos. Assim, em 22.01.99, a União perdeu o
poder provisório que, o art. 74 do ADCT, acrescentado pela P.E.C n" 12196, havia
lhe cOnferido.

logo, o que o caPJJf do ar!. 75 pretende de forma mediata é a
continuidade da cobrança da CPMF, o que por si só já seria .afrontoso ao
rsgramento constitucional.

Os atos das disposições constitucionais transitórias, como o próprio
nome indica, serve para estabelecer as normas que regularão detenninados fatos
de caráter temporal, provisório e excepcionalmente, e que não estáo
contemplados plenamente pelo texto perene da ConstitLlição. Por quanto tempo
será considerada provisória uma contribuição que provocou duas alterações nq
corpo transitório da Constituição?

A violação não esta contida como se poderia precipitadamente
presumir, no fato de se estar editando mais uma vez uma disposição
constitucional transitória. Mas sim na iniciativa de uma norma tributária, sem
qualquer fato excepcional ou extraordinário que justifique sua imposição,
contendo pretensão provisória de aumento na arrecadação em desrespeito a
garantia do contribuinte.

Ainda que se possa atribuir às dificuldades financeiras o nascimento
dos problemas relativos a saúde brasileira, estas não são excepcionais, nem
temporais, mas sim estruturais, conceituais, e de origem administrativa.

Por isto mesmo na ocasião da E.M nO 12196 se admitiu a
contribuição como uma tributação proviSÓria e excepcional, independentemente
de sua justificativa, mas com prazo certo.

A provisoriedade da contribuição admitida pelo art. 74 do ADCT era
de 2 anos, tempo que o legislador constituinte reformador admitiu como suficiente
e apropriado para se cobrar a contribuição e, com esta, se normalizar as
dificuldades do Setor de Saúde no Brasil. Não condicionou o legislador, o prazo
de cobrança ao término do problema financeiros da Saúde brasileira.

Ou seja, foi em caráter excepcional, em face da sensibilidade Iceial
com o problema da saúde e a credibilidade do autor do projeto, 6 ex-ministro Adib

Jaten , que a SOCIedade excepclolJ,,1 e soJiduliollWlIl" admitiu, embora ignorando
o risco que corria, a criação desta' 1I1t1lbulçãn.

Vir agora. de novo, relumlar I) texlo retonnado da Constituição, para
ampliar a temporalidade da cobral,;:a da cC>I11ribuição e, ainda, permitir que suas
aliquotas possam sofrer a~eração e, que estas, sejam realizadas pelo Poder
ExeaJlivo, gerando reculsos para a saude b Pl€:vldéncia, parece brincadeira com
o contribuinte.

A imposio;:ão r€:I',OvdJa do' II'MI pêra ,,,,Imr despesas com a saúde
pUblica e a previdénCla social brasll"i!d, lará ~\Ia tetnporalidade detenninada pela
vontade governamental de implantar IIr,}" política r,ública eficiente e voltada para
o setor de Saúde e da Previdéncia·SUlúl
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Em outras pd.la\lldb €:lh\ll•.hlÍ..', l~hJ oao ocorrer, muitas outras
alterações, prorrogaçõ". e pnrll:ipwiIlIUI·,lu vinl"~õ,,,~ a cúnstituição e a direitos e
garantias fundamentais dn cunbibulIll". podclã.. ser apresentadas, sem
justificativa fática· nos ar!. 14fJ. 1S4. li. , 1>." l.tlIIJ" l"I>lIo[j8r-se pelo tempo que
quiser o prazo da contriblllçãrl. e os 1,(,JlI'''/I(J1J <lu SI'" l:obrança. afinal a janela já
está aberta.

o que (J (-dPlIi di"' "Jll 15 ..,li íCíkl!l. cJtJ fanna imediata é a
continuidade da cobr.dnça, Ihl."""'" jA ~,,·~lu.U:!iJ l,",vv!JéuJól pelo tempo a norma
do art 74, ou mesmo, a l.ei 11° ~3'11/fIE, lo: à.lhl "l~.",.llhcu.úora nO 9.539197..

A emendtl 11 IIt.:., ~l,,:.lIll "·'··.I·,r"i"l' 11111 ... IIC,IIIICJ c.onsUtucional morta
pelo decurso de seu lLrt't"j(, .l. ~llllt,;, (JIJ('~. IlIllfllW. IfIrwc.:onstitlJcional. também
ceifadas pelo tempo ne cr.flfl.l'ld.l f. lll'ilillirh,:lll (1Itiu,àna privativa do poder
leglslatívo federal e, com I5lu pll,t~.lllIIltdl 'i \"{)ldll'.tJ da CPMF o mais breve
possível.

Cremos qUt::, 811,IIJ('1 CpJf; lJí. jll1\ll ;•••1; ddillllu d prorrogação desta
contribuição por malh ~ nl,.;H:i t:Ll.l 11<1\h:ll,\ th. f,t'l unciada 90 dlas após a
publicação de uma nova lullll:;tII11ld"Ié1 ti,. t.lJlIllIl'lIi~ '10

o procedinlt.:f1ill qlli ~.l. I'U,h:lld.: d.. ~ •. IIl'lIlvt:l a pêntir da edição do
caput do art. 75, é afronte''', ''', bl"dll UC,,",.I.,"tH.u dEi DiJeito, especialmente
quanto a manutenção do plIHelyi{1 l!i.i ~1'VJ.i a\-cJlI til n. plltl8105.

Isto pOr~lll:. 81:1 hL l'illlll'U'll d \'lHt 11\ ,,\ ll\ dlld~ OOllnos já revogadas
estará se procedendo llnlé.i f11dI1l,1, •• 1 tll'lll llljl~H ,I l;c..l~.d legislativa de seu poder
de editar a norma IflslllllidOlh UIl (.r li UI 11 jlll~ i;, I

E ainda, como consequencla, se procederia com desrespeito a
antenoridade tributária a que se sujeita a' instituidora da contribuição como
garantia do contribuinte

A fixação de variações das alir; lt3s· pelo Poder Executivo. ainda
que dentro dos limites de 38% nos 12 pnmeiros meses e de 30% nos 24
meses subsequentes. não respeita mais uma vez as garantiàs
constitucionais do contribuinte cidadão.

Nas poucas hipóteses contempladas pelo texto constitucIonal na qual o
legíslador confere ao Poder Executívo poderes para alterar alíquotas - art. 153. §
1° da CFJ88, se percebe uma coerência lógico-juridica entre a necessidade de se
tomar providéncias emergentes no controle da balança comercial ou do câmbío
braslleíro e, o fato tributado, de modo que as modalidades de tributação
contempladas com esta faculdade podem. inclusive, ter alíquotas alteradas, sem
observãnCla da anterioridade e sem precisar passar pela aprovação de uma
norma de origem na Casa legislativa - art. 150, § 1· da CF/88.

Conferir esta excepcional faculdade ao ExecutiVO para alterar as
alíquotas da CPMF, faz romper a lógica sistêmica do texto constitucional
tributário, insculpida sob o alicerce da estrita legalidade e de respeito a
separação das poderes, ambos principios fundamentais pétreos do Estado e do
cidadão brasileiro.

A inclusão desta faculdade no texto da PEC não passa de mais uma
pretensão autoritária do Governo Federal de concentrar poderes em suas mão
quando o tema é rel!'tivo a questáo financeíra. Vê-se, aqui, mais uma tentativa de
furtar os poderes do legislativo.

Uma pergunta há que ser feita: Para que o Poder Executivo precísa
dispor desta faculdade excepcional ? A resposta: Somente para flexibilizar a
incidência desta contribuição naquelas operações financeiras já alcançadas pelo
IOF .(convêm destacar o fato de terem os presidentes das Bolsas de Valores
pedido isenção da CPMF para os investímentos de capítal estrangeíro em bolsa.
A eqUIpe económica do Governo foi alertada de que o excesso de taxação
poderia agravar o processo de transferêncía de transações das bolsas brasileiras
para as de Nova YorK.). .

É duvidosa a redação do dispositivo da PEC que estabelece que
o produto da diferença entre o aumento da rarrecadação decorrente da
alíquota, nos execicio de 1999, 2000 e 2001 será destinado ao custeio da
previdência social.

Ora, se em 22.01.99, por decurso temporal. a norma constitucional
criadora e autorizaliva à Uoião para instituir a CPMF. assim <;amo, a suall
aliquotas da cobrança. foram apagadas do mundo juridico e social. perdendo
vigência. não nos parece possível proceder qualquer cálculo que resulte da
diferença entre a alíquota ora fixada como limite e aquela já revogada.

Ainda que se admitisse a possibilidade de se alcal1l;ar esta
diferenca, cremos Que estaríamos diante de outra incerteza. Se a norma do art. 74

do ADéi que cuidava de destinar o produto da arrecadação da CPMI= para O
Fundo Nacional de Saúde, financiando as ações e serviços da saúde, não pode
te; sua vígência renovada, para onde seguirão os recurso?

Cnlmos que a presente P.E.C. trata de novo tributo com nova
especial destinação. •

Uma vez apagada ã vígência e eficácia da norma contida no art. 74,
transcorrido seu prazo, e passado lapso de tempo entre esta e a ediçãO da
presente emenda, não há como negar a falta de liame lógico e temporal entra a
extinta contribuição e a que ora se pretende criar.

São novas as círcunstâncía, são novas as suas finaledades. até os
contornos do regime tributário que a presente P.E.C.. preiende introduzir, são
novos. Evidentemente, que os fatos geradores desta poderão ser iguaís a
daquela. mas isto, segundo entendimento Pretóriano, pouco importa para
determinar a natureza jurídica das contribuíções.

Mesmo que se admita a possibilidade de se prorrogar o prazo de
vígência da norma do art. 74 e das lei ínstítuídoras ínfraconstucíonais. aínda
assim, há que se questionar sobre a possibilidade de se criar, outra \/ez, uma
nova contribuição. ao menos em parte, com destinação especifica, agora para a
previdência social.

Conclusão:

Os exemplos do IPMF e da CPMF ora extinta, devem servir para
demonstrar os riscos que a prorrogação (ou recriação) destas moclalidades
tributárias podem causar ás instituições democrâticas e consequentsrnente á
sociedade brasileíra.

A CPMF não pode ser prorrogada. Sua prorrogação implica em violações á
principios fundamentais pétreos do cidadão e do Estado brasileiro. Ademais,
jamais lograram-se os objetivos sociais pretendidos e que justificaram sua
c:iação.

A Pec 637199 não deveria sequer ser objeto de apreciação por, esta Casa
legislativa. conforme preceitua o texto constitUCional do art. ISO. § 4°. I \

Assim como o descaso com as normas constitucionais. a COmplacéncla
social tem limites.

!~~C<\
Deputado Cono/ano Sal/es

VOTO DO DEPUTADO JOSE GENOÍNO

BREVE RELATÓRIO

o artigo 1° da Emenda inclui, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT, art. 75, o seguinte:

a) prorroga, por trinta e seis meses, a cobrança da
contribuição provisória, cuja instituição, por período não
excedente a dois anos, foi facultada à União, pelo art. 74 do
ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional n° 12, de 15
de agosto de 1996, sobre:

1) a movimentação de valores e de créditos;

2) a movimentação de direitos de natureza
financeira;

3} a transmissão de valores e de créditos;

4) a transmissão de direitos de natureza
financeira.

b) prorroga, por igual periodo, a Lei n° 9.311, de
24 de outubro de 1996, modificada pela Lei n° 9.539, de 12
de dezembro de 1997;
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c) eleva a alíquota da referida contribuição 
atualmente de vinte centésimos por cento • para trinta e
oito centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e para
trinta centésimos por cento, nos vinte e quatro meses
subsequentes, facultando ao Poder Executivo reduzi-la ou
restabelecê-la, total ou parcialmente;

d) vincula o resultado do aumento da arrecadação,
dec9rrente da alteração da alíquota, nos exercícios
financeiros de 1999, 2000 e 2001, ao custeio da previdência
social.

c) autoriza a União a emitir títulos da dívida
públíca interna em montante equivalente ao produto da
arrecadação da contribuição, prevista e não realizada em
1999, vinculando os recursos correspondentes ao custeio da
saúde e da previdência social, e prevendo que o total da
receita da CPMF apurada em 2002 seja destinada ao resgate
da dívida pública federal.

o artigo 2°, por sua vez, determina a vigência
imediata da emenda.

A EMENDA E OS PRINcípIOS CONSTITUCIONAIS QUE
'REGE A MATÉRIA.

Ao nosso ver, trata-se de uma Emenda
Constitucional "Inconstitucional", posto atingir o Estatuto do
Contribuinte, entendendo-se como tal o sistema de
principias, normalizados ou não, que disciplina as relações
juridicas entre o Estado-Administração e o Indivíduo,
objetivando, não só certificar, a este último, a certeza do
direito, mas também dar-lhe segurança jurídica, no.
cumprimento da prestação pecuniária tributária.

Segundo a doutrina, nesse sistema, os princípios
são do tipo princípio-garantia porque protegem as
prerrogativas do individuo de violação pela Administração
vinculando-a e ao legislador, na sua aplicação. Não sendo
necessário que estejam normalizadas na ordem juridica
positivada, uma vez que participam dos direitos inatos do
homem, como o são o gozo da vida e da liberdade, com os
meios de adquirir e possuir a propriedade e procurar obter a
felicidade e a segurança

Inspirado na Constituição da Inglaterra, no Brasil
as normas protetoras do contribuinte foram adotadas pela
primeira vez na Constituição de 1924, como também, nas
demais, ga.nhando expressão analítica, com admirável
sistematização, no texto da Emenda n° 18 á Constituição de
1946, promulgada em l° de dezembro de 1965 e, daí em
diante, fazendo parte das Constituições subsequentes, com
os aperfeiçoamentos ditados pelas circunstâncias.

A doutrina sintetiza o Estatuto do Contribuinte
brasileiro no seguinte esquema:

I - Princípio da igualdade:

- a capacidade contributiva.

11 - Princípio da legalidade~

- a irretroatividade da lei tributária;

- a anterioridade da lei tributária;

- a tipicidade legal do fato tributável.

III - Princípio da proibição do efeito tributário confiscatório:

IV - Principio da garantia da unidade econômica e social;

V - PrincipJO da imunidade.

Ao "repristinar" o art. 74 da ADCT e as Leis
9.311/96 e 9.539/97, inserindo novas alíquotas, prazos e
vinculação de parte da receita arrecadada para previdência
social, a presente Emenda 637[99, incidindo nos mesmos
erros da Emenda n° 12/96, viola vários dos princípios
constitucionais acima

Contudo, antes de examinarmos os prinClplos
constitucionais violados, até porque é pressuposto para o
pleno conhecimento da matéria, é mister determinar a
natureza juridica do referido Tributo. Nesse sentido, vale a
lição do Mestre Hamilton Dias de Souza, que, buscando
fixar um critério jurídico para definição da natureza jurídica
da Contribuição e, consequentemente, sua diferenciação de
outras espécies tributárias (taxas, contribuição de melhoria
e impostos), faz as seguintes observações:

"I...) Do exame realizado verifica-se que às c1assificaçóês
das espécies' tributárias feitas a partir de dados da
Ciência das Finanças e juridicos completam-se, pois se se
partir da repartição de encargos públicos, em principias
de justiça fiscal, teremos conceitos de imposto, taxa e
contribuição inspirados na utilização que cada individuo
tira dos serviços públicos. Quando não é possível destaca.r
tal utilidade em unidades de fruição nem determinar
benefício especifico que decorra para o contribuinte da
atividade do Estado, estar-se-á em face do imposto. Neste
caso, sua medida de grandeza será referida a um fato
qualquer, indicador de capacidade econômica do sujeito
passivo, mesmo porque não é possivel referi-la aos
serviços públicos indistintamente considerados. Q'uando a
atividade pública é desenvolvida em função do interesse
geral mas permite fruição destacada pelos individuos, ou
quando a eles é referida diretamente, tem-se uma taxa.
Neste caso, terá ele como parãmetro algo que se relacione
com a utilidade tirada da atividade estatal respectiva.
Quando a atividade pública tem em vista o interesse
geral. não permite utilizacão destacada pelos
contribuintes, mas lhes provoca uma situacão de especial
benefício em face do interesse que têm na atuacão
mencionada, tem-se um contribuicão.f ...)" { Curso de
Direito Tributário{ Ives Gandra da Silva Martins,
coordenador. - 4. ed. - Belém: CEJUP; Centro de Estudos
de Extensão Universitária, 1995{ Souza, Hamilton Dias,
Contribuição para Segur!dade Social. fis. 110)

Como se vê a Contribuição é figura distinta dos
demais tributos, sendo exação vinculada a uma atuação
estatal, que embora nao referida diretamente ao
contribuinte, com ele se relaciona, ou por um especial
benefício que obteve, ou por um maior gasto público que
provocou. Por estas carateristicas as contribuições para
seguridade social têm regime jurídico, em parte, diverso dos
demais tributos, não se sujeitando, por exemplo, ao
princípio da anterioridade da lei.

Com efeito, a CPMF aqui tratada, ao contrário do
que tenta fazer crer o Executivo e seus aliados, ê, na
verdade, em razáo do seu caráter genérico, onde o fato
gerador independe de qualquer atuação estatal referida ao
contribuinte, um Imposto e, como tal, deve ser analisado.

Ademais, devemos ter em conta que o Estatuto do
Contribuinte e seus principias acima mencionados faz parte
daquele cerne irreformável da nossa Constituição, previsto
no § 4°, do artigo 60, posto ser o Tributo, conforme nos
lembra o conceituado Tributarista, Professor Edvaldo Brito,
elemento constitutivo do patrimõnio do contribuinte _
tomando-se como património o complexo de relações
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Um imposto regressivo retira das classes, assim,
menos remuneradas, parcela maior do que aquela com que
contribui a classe mais remunerada, porque esse último tipo
de classe aplica na aquisição desses gêneros, apenas parte
do que ganha, desde quando tem capa.cidade financeira
maior.

Está provado estatisticamente que quanto menor
for a renda de uma família, tanto maior será a proporção
gasta com alimentos e que uma tributação regressiva é
causa de concentração de riqueza num segmento limitado
da sociedade; causa de pobreza para grande maioria e um
atentado â saúde e ao bem-estar do povo.

A CPMF tem inciçlência sobre o consumo em geral,
exatamente, porque alcançará: ,movimentação de valores,
movimentação de créditos, transmissão de valores,
transmissão de créditos, transmissão de direitos de
natureza. Esses itens são de grande influéncia e peso na
formaçãó do custos de produção, sobretudo, considerando
se a' descapitalização das empresas diante da recessão
instalada.

jurídicas de uma pessoa aprecIavel economicamente,
abrangendo, por isso, todos os bens, direitos e obrigações 
e atina com a propriedade desses bens, a titularidade
desses direitos e a satisfação dessas obrigações. E mais:

·0 tributo, observado desse ãngulo jurldico. reflete no
exercido do direito inato do homem a adquirir e possuir
propriedade. Justifica-se, então, que o homem esteja
garantido contra o Estado sob a proteção desses
principios-garantia que obstaculizam a função de emenda
oU de revisão do texto da Constituição juridica para criar
impostos não previstos, originariamente, .J;lO sistema
tributário plasmado pelo poder constituinte.' ( Curso de
Direito Tributãriol [ves Gandra da Silva Martins,
coordenador. - 4. ed. - Belém: CEJUP; Centro de Estudos
de Extensão Universitária, 1995/Volume !l, Brito,
Edvaldo, Reforma Tributária Inconstitucional, fls. 436)

Pois bem, ao criar a CPMF a Emenda dotou o
imposto de certos pressupostos. Qual sejam:

a) exclusão do princípio da anterioridade;

b) exçlusão do princípio da imunidade;

c) permissão da bitributação;

d) vinculação.de parte da receita arrecadada;

que aplica quase
aquisição desses
sobrevivência.

tudo que
gêneros

percebe mensalmente
.indispensáveis à

na
sua

c) violação do princípio da igualdade.

Advírta-se, inicialmente, que alguns desses
pressupostos e requisitos incidem em inconstitucionalidade,
tanto no seu confronto com outras normas veiculada na
prõpria Constituição formal ou jurídica, v.g., as do § 4°, do
seu art. 60 ou com princípios constantes da Constituição
não-escrita ou essência.

Destaque-se, pela preeminênci~. a ofensa ao
princípio da igualdade.

Relembre-se que a igualdade de direitos não nasce
com a lei, mas com o surgimento da cada homem, com vida.
A manutenção dessa igualdade, quando o homem entra no
estado de sociedade, consegue-se com as- distinções sociais
necessárias, por equalização, à utilidade comum. Nem se
diga que esta ê um máxima da democracia liberal, que
estaria ultrapassada, porque os textos instituidores da
democracia social, que estruturaram, neste sêculo XX, o
Estado Social de Direito, preservam, obviamente, esses
direito inatos.

A CPMF fere a igualdade de direitos porque
despreza as distinções sociais, nos moldes referidos antes.

A sua instituição pretende impor a utopia de que é
possivel a formação dos preços excluindo-se. os custos,
especialmente, os custos representados 'pela carga
tributária.

É um imposto que onera, perversamente, esses
custos porque pressionará. insuportqvelmente, os preços
das utilidades oferecidas ao povo, um vez que essa nova
carga tributária será transferida, em cascata, para o

consumidor dessas' utilidade, considerando-se a sua
regressividade.

A CPMF é regressivo porque sua incidência
alcança o consumo gera.'! dessas utilidades, na sua maioria,
formados por 5.:?:,pros de primeira' necessidade que são
adquiridos pelas classes menos favorecidas que são
correspondentes à maior parcela dos brasileiros. j>arcela

Todo o exposto, justifica a argUlçao de sua
inconstitucionalidade por ofensa à igualdade de direitos cujfl
fonte é o art. 3° da Constituição Federal, do qual se projeta
como princípio fundamental intangível. Consequentemente,
intocável pela via do exercício de mera competência
reformadora (emenda ou revisão).

A exclusão do princípio da anterioridade da lei que
o instituir ofende a Constituição formal e os Principias
Constitucionais não positivados na Lei Maior que, ainda,
valem tanto quanto aqueles.

Desde que o homem passou ao estado de
sociedade, estabeleceu que cada qual exerceria a soberania
(soberania popular) ou diretamente ou por intermédio de
representação. E que o fazendo, teria de autorizar qual a
parcela de sua propriedade qUl', periodicamente, seria
consentida a transferéncia para o cl1steio desse estado de
sociedade, adotado o procedimen.o da reunião com
antecedéncia, inicialmente, de, pelo nenos, quarenta di~s

do começo da exigência (art. 14 da Magna Charta) e, depOIS,
de, pelo menos, um ano (art. 131 da Constituição de Cádis;
por exemplo).

No Brasil, esse prinCIpIO teve como núcleo,
também, essa anualidade do consentimento da tributação.
O n° 10 no art. 15 da primeira Constituição brasileira que
tratou da matéria estabeleceu essa periodicidade que se
cristalizou na objetividade do § 34 do art. 141 da
Constituição jurídica de 1946: • ...nenhum tributo será
cobrado em cada exercício sem prévia autorização
orçamentária... '

Essa' anualidade, até que se transformou em
simples anterioridade, somente foi suspensa no exercício de
1964, quando o artigo único da Emenda n° 7 (22.5.64),
assim procedeu pelo tempo qu'e se findaria a 31.12.6~.

Salvo, portamo, um regime politico de exceção
democrática, é impossível prevalecer a ímposição tributária
de surpresa, porque atinge direito inato do .. homem do qual
ele procurou forrar-se ao entrar no estado de sociedade
inibindo o poder formal de proscrevê-lo. Daí o § 4° do art.
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60 da Constituição juridica de 1998, também, preservá-lo
da competéncia reformadora do texto.

A exclusão do princípio da imunidade. Desde 1891
a Constituição juridica registra o critério germinado na
Constituição brasileira, quanto à separação de poderes
formais: a República e a Federação operam essa separação,
porque o poder passa a ser submetido ao controle popular,
pela participação do povo na sua estrutura e no seu
funcionamento.

Um Estado Democrático de Direito, cuja
caracteristica é a da submissão de todos os ,loderes formais
à lei elaborada com a participação popular interpretada pelo
juiz natural, não se compadece da concentrdção de funções.
O exercicio destas pressupõe meios financeiros obtidos pela
via de soberania popular que, ao excluir a tributação sem
autorização, não permite que o poder de tributar
transforme-se num instrumento capaz de destruir aE.
relações entre governos titulares de soberania outorgada
pela respectiva população.

A União não recebeu delegação popular para que
através do exercício da competéncia reformadora dn'
Constituição, pudesse aproveitar-se da coincidência da;;
atribuições legislativa ordinárias de sua fonte normativl.
respectiva, para alçar-se em poder constituinte, isto é, em
potência legitimada por ruptura institucional para promove,
inovações na orrlem jurídica como se tal ruptura houvess
ocorrido.

A exclusão do princípio da imunidade recíproca, de
referéncia a um imposto dos entes intra-estatai:
componentes da Federação, tende a aboli-Ia, na medida en;
que enfraquece a sua estrutura, submetendo os outro.-.
entes ao dominio de um deles. Essa prática (.
flagrantemente inconstitucional.

A CPMF' atinge também, diretamente, o Estatut.:
do Contribuinte quando incide, em duplicidade, com ;
imposto sobre operações financeira (IOF) sobre o ouro na'
hipótese em que é definido com ativo financeiro ou com,
instrumento cambial.

Vale lembrar ainda, que o comprometimento de
formafederativa se dá também na medida em que o produt<o
da arrecadação da CPMF é excluído das modalidades d •.
repartição de receita.

Deve-se registrar ainda, que contra a Emenda n"
12/96 foi impetrada Ação direta de Inconstitucionalidade
sem que, até momento, tenha sido examinado o mérito. D.';
referida ação vale a pena transcrever o voto do Eminent.
Ministro Marco Aurélio, que, a priori, mesmo tendo a CPMI·
como contribuição reconhece em sua instituição inúmeras
inconstitucionalidades, senão vejamos:

"(•..) É incontestável possuir o tributo previsto na Emenda
Constitucional nO 12/96, ao menos sob o ângulo da
nomenclatura, a natureza de contribuição. Frente ao
disposto no inciso I do artigo 154 da Constituição Federal
tomado isoladamente, caminhar-se-ia para conclusãó sobr;
a impertinência do que evocado. De inicio, o preceito
guarda pertinência apenas com os impostos, uma vez que
nele não se contém a regra geral a alcançar todo e qualquer
tributo:

~Art. 154. A União poderá instituir:

;c ~ mediante lei complementar, impostos não previstos no
artigo_.~!1terioI'.desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato

gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta
Constituição;" .

Todavia, a aplicabilidade da norma às contribuições
decorre da regra inserta no § 4° do artigo 195:

" § 4° A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garântir
a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o
disposto no art. 154, I. lO

Logo, ê íniludivel a aplicabilidade da limitação tributária
contida no inciso I do artigo 154 às contribuições. Vale
dizer, descabe instituir, mediante lei contribuição que se
revele, em primeiro lugar, cumulativa e que, em segundo,
tenha o mesmo fato gerador ou base de cálculo próprio de
tributo previsto na própria Carta. Dír-se-á que a vedação
está dirigida apenas ao legislador comum, não alcançando
diploma que implique alteração da Carta, com ê a emenda
constitucional. Ledo engano. A Carta da República contêm
balizas a serem respeitadas, tambêm, no que o legislador
atue voltado á modificação do que nela se contêm. Refiro
me, considerado o ângulo da especificidade, ao disposto no
§ 4°, inciso IV, do artigo 60. O preceito revela a
impossibilidade de ser objeto de deliberação proposta de
emenda tendente fl abolir os direito e garantias individuais.
Por isso mesmo, conforme lembrado na inicial. o Ministro
Celso dc Mello assim se pronunciou ao votar na ação direta
de inconstitucionalidade n° 939- 7/ DF, relativamente a
exigencia do fmposto Provisório sobre Movimentação
Financeira:

"E precIso não perder de perspectiva que as emenda
conSl1lUClOnais podem r(,'vf'lar~5e' lneompauv<'is. lambem das.
com o texto da Conslttuic;;to fi que aderem. Dai a sua plena
smdíeabilidade Jl1nSdlcio~al. espeC'ialmente em t'ac(" do nuc1eo
tematico protegIdo pela clausula da imutabilidade inscrita no
artIgo 60. § 4" da Carta Federal. As denommadas dausula
pétTe-as representam na realidade. ealegonas normativas
subordinantes qt.:.r. achando-se pre-t'xcluidas. por declsão da
Assemblé'ia NaCIOnal ConstItuinte. do poder de reforma do
Congresso NaCional. evidenciam-se como temas insuscetlveis
de modificacão pela via do poder constitUInte derivado (... )

Desse modo, não assiste ao Congresso Nacional
qualquer pode-r de rever ou reapreciar o siste-ma de valores
essenciaiS consagrados pela Constituicão entre os quais
avultam. por sua indiscutível relevância. O postulado da
Federacão e o principio tutelar dos direitos e garantias
individuaiS inclusive aqueles de índole jundico-tributária.

Emendas ri Constituic:ão podem. assim. inCidir. tambem
no \'icio da inconstitucionalidade. configurado este pela
inobserváncia de limitacões jurídicas superiormente
estabelecidas no texto constitucIonal por de1iberacão do órgão
exercente das funcões constituintes primádas ou origmárias."

Tambêm, da inicial, vem-me li lembrança o que
consignei ao votar no citado julgamento:

Senhor Presidente. os antigos jâ diziam que nada surge
sem uma causa, sem uma justificativa. decorrendo, daí, (J

principio do motivo determinante. Indago-me: por que a União
desprezou o reor do artigo 154. inciso I, da Constituição
Federal c, ao inves de utilizar-se do meio adequado nele
inserto para cnaGão de um novO imposto. lançou mão de
emenda constitucional? A resposta e. desenganadamente. a
tentativa de burlar as garantias constitucionais vigentcs,

drible que não pode prosperar. porqudnto o inCISO IV do § 4<1
do artigo (')0 t' categórico no que veda a tramitacão de propo~ta

de ('mentia tendente .t dbolir os <lirt>itos (' garantias
indivtdlli11~. Buscou -s(', mediante' e's;<>p Instrumento, que (' H

ernt'nda com.tituCIonal. viahilizar um Imposto flue pt-'la própria

nornt.'ndatura ll'm I't'pt'rpussô('S lnconl'iliüveis com ('("rtas
gar[if1rtas do contribumte.

E entuo. fiz ver:

:-;~nh(Jr I'n'Hid(~ntc, para demonstrar que temos a
víolae<Ío aO prm('lplO da não-cumuJau\"ld ..Hle. não bastasse o
fato dt' se ter desprezado a lei t'omplemt'ntar para utilizar·se a
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Sala da Comissão, em 26.01.1999

" ~
I'" ~.-:) , .. "

/ f!.. --f.-A,''? ), I
DEPUTADO J'bi' G~NOiNO t

!

No voto acima, o Eminente e combativo Ministro
Marco Aurelio. citando o Deputado Regis de Oliveira,
advene que ao evitar a incidência do disposto no inciso 1 do
art. 154 da Constituição da República, o Governo pretende
ferir um dos mais sagrados principios de direito tributário
que e o "non bis in idem", a saber, o fato gerador da
obrigação tributária não pode ter duas incidências. E
subverter toda a ordem jurídica pretender que possa o
mesmo fato gerador dar margem a duas constrições, do
imposto sobre operações financeira e outro ensejar a
contribuição que se pretende instituir.

('mcnda constitucional c' não c-rt"1O que alguem diga que a
não cumulatividadc não :'>cju um gí:lrantia do C'ontribuinte 
considero ('xempios {'itados no memorial oferecido pela
Requerente. por sinal da lavra do experiente Professor YVf:S

Gandra: lancamC"nto ..1 drbito ('fi ("onra C'orr{'ntc d<' C"mpréostimo
para ('reditos f'm conta- C'orn'ntc de depósito tO posterior
lancarnento H debito, desta. da ('onta <'orrc'Otc de depósito - o
Imposro Provisorio ~obr(' Movim{'ntunio Financl'ira incide
sobr{' ambos os lan<:amento H déhito. Não há ('orno pretender
se, diante da própria lei, do qut' se contem na Lei
Complem(~nlnr n tl 77. t'ditada ('om hase na 8menda
Comnitudonnl n" .1. que não St,' harmoniza ('om a Carta de
198H. a comp('nsHl'ilo de qualqu('r valor. Ora, se o
{'onll'lhuinlC' nào !('m t'sse din'ilo, (' se hú a nova incidência,
('Ia (' ·turla; f'ssa "incidi'nt'ia" c~ (·umulada.(... J lADIN n"
1.1497·8 ~ Voto Prot"<-rido pdo Ministro Mano i\urêiio a
respt'ilo do [,('dido Liminar formulado na lOidal, I1s. 5 a 101

Ante o exposto, concluimos que
Constitucional em exame não contempla os
essenciais de juridicidade e constitucionalidade,
qual o nosso voto é contr'ário à sua aprovação.

a Emenda
requisitos

razão peja

As exceções que o Constituinte admitiu as restrições
mencionadas, às garantias petreas, aos pilares da cidadania, são os impostos
indiretos sobre exportações, importações, produção, circulação e operações
tinanceiras e as contribuições sociais taxam:a e definitivamente clencadas no art.
195, I, incidentes exclusivamente sobrc a folha de salários, o faturamento e o
lucro; desse elenco está banida a imposição pretendida sobre transações
financeiras. ou, como està expresso na PEC em questão, "sobre movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e direnos de natureza financeira",

Esse impossivel imposto sobre transações financeiras. que.
sob a forma do famigerado IPMF já tinha sido fulminado pelo Supremo Tribunal
Federal como inconslltucional enquanto fena o principio da anterioridade, volta
agora. com motivação indisfarçavelmente demagógica, travestido sob a
,"estimentn de "contribuição", emoora- não tenha nem remotamente a natureza de
contribuição, para tentar tludir torpemente o principio da anterioridade,

Ora. as exceções de que trata o § 6' do an, 195 esgolam-se
nas hipóleses previstas pelo Constituinte no mesmo ano 195, nas contribuições
incldentçs sobre a folha de salários. o faturamento e \1 lucro, apenas isso e nada
mais.

Ademais. constItuí uma ex.crescência Jundica a tentativa de
inserir agora. imempestlvamente. disposições transitórias que sQo constituinte de
1988 tinha mandato para expedir. - )

Á mta do exp~slG, VOTO PELA INADMISSIBILIDADE
DA PEC W 637i99, do Senado Federal ./, <l l-

I n/I j)(\í-/1l_·Vt,.".1 '-J I:

SaladaComlssão.e.~ ;,...I:l/ /. 'Y0
(/1 I /)

,'c</j-;-;/, 1//
Det.lilatld'NIJ'. O IBSOi'i .

~ /' Relator / .
I

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 192-B, DE 1998

(Do Sr. B,onifácio de Andrada)

Altera os arts 212 e 213. acrescenta parágrafos aos arts 205 e 210. todos do
Regimento Interno da Cámara dos Deputados, e dá outras proVidênCias: tendo
pareceres: da Comissão de Constituição Justiça e de Redação, pela constltuclonahdade
Jundlcldade, têcmca legislativa e, no ménto, pela aprovação deste e da Emenda
apresentada em Plenano, e da Mesa, pela.aprovação, com sUbSlitutlVO,

VOTO EM SEPARADO DO DEI'I'TADO NILSON GIBSO:-;

Discordo fi'ontnhncntc. "data venia". do voto profcrido pelo
eminente relator, concluindo apressadamente. sem demonstrar nenhuma
argumentação fundmnentadora. sem apresentar qualquer esboço revelador de
uma análise minimamentc aprofundada da questão. com o vcrcdiclo lançado no
vazio, asseverando que "No cnso concreto, não se vislumbra na propositura
qualquer uma das vedações acima mencionadas".

Tais vedaçõe, são aquelas dispostas no § 4" do ar!. 60 da
Constituição, relativas a medidas tendcntes a abolir a forma fcderativa de Estado,
o voto direto. secreto. uni\ ersal c periódico. a separação dos Poderes e os
DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS,

Ora. é t!l1tendimcnto dominante entre os 1l1dhores juristas.
assim também como no Pretório Excelso. dc que o principio da antcrioridade.
consa~'Tado no art. 150. 11l. "b". da Constituição Fcderal. iuscrcve-se deveras
entre os direito$ individuais. as garantias da cidadania. configura-se
indiscutivelmentc entre as clausulas étreas que. por força do proceilo do ar!, 60.
não admitem emenda

O Constilllintc de 1988 cxccpcionou o cssa restrição
implacável, exclusiva c taxativamentc, os impostos prcvistos nos arts, 153, I, 11.
IV e V e 154, Il (§ 1° do art 150) c as contribuições sociais delincadas no art,
195 (ar!. 195, § 6 "). não contemplando a espécie abcrrantc em questão.

Essa monstruosidade tributária qne .é a chamada contribuição
sobre transações financeiras, regressiva, cumulativa., caus.ador~ ~e dlstorç.ões
alocativas, deformadora da cadeia produtIva, prejudicial as, ~~portaç?es,

desarmõnica com as praticas tributárias de todo o resto do mundo CIVI\~za~O, e na
verdade um imposto novo absolutamente inconstitucional porquant? ~nfringe as
restrições do art. 150,111, "b" e 154, I (anterioridade e ~ão.cumulatlVldade, bem
como exigência de lei complementar para ~ sua mshtU1çao).

SUMÁRIO

I • Projeto ,nicial

11 - Emenda de Plenário

111 - Na Comissão de ConstitUição e Justiça e de Redação
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

111· Na Mesa
- parecer do Relator
- substitutivo ofereCIdo peto Relator
- parecer da Mesa

A Cãmara dos Deputados resoll/e:

Ar!. 1° Acrescentem·se os §§ 7° e ao ao art, 205. com a segUinte reoação:

"§ 7° Não se fara a tramitação slmultánea de mais de dOIS
projetos de código,
§ ao A Mesa só receberá oroJeto de lei para tramitação na forma
deste capitule., quando a maténa. pc, sua compleXidade ou
abrangênCIa. oeva ser apreCiada como código"

Art. 2·. Acrescente-se o § 5· ao art, 210. com a seguinte redação:

"§ 5° O arolero ~e mdiao 'ecebldc de Senaoc Federal para
:-evlsão Dceaecera 95 normas Dr'E?VlstaS 118ste caoitulo.

Art. ::' l:1troauza~sa. 300S 0 ,ir~ ::: i': : CapJtul(j 1'1 Intitulado ;~os Proletos de
ConSOlidação", 'enumerando-se "5 ~emals capltulos do Titulo' VI do
Regimento Interno.'
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O presente P'ojeto de ReSOlução visa regulamentar a atividade
de consolidação das leiS no ámbito oa Casa. tenoo em vIsta a pOSSIbilidade
de formUlação oe proJetos de consolidação das leis, Impõe-se. aSSim, a
alteração dos DISPOSitivos regimentais menCionaDos. estabelecendo-se uma
nova classe de proposições e sua respectiva tramitação. Em breve. o Poder
Legislativo deverá rer..eber projetos consolidatórios de autoria do Poder
Executivo. ccnfonme previsto na Legislação Complementar acima referida.
fazendo-se mister. portanto. a alteração do Regimento Interno no que diz
respeito à matéria.

. A atividade do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis.
atuante em areas como as do MeiO Ambiente. Crédito Rural. Educação. dentre
outras: de certa fonma subSidiou a proposta em apreço, baseada em sua
expenencJa E conheCImentos adqUiridos nos processos findos e em
andamento.

• O processo ccnsohdatário da legislação em vigor constitui uma
prOVIdencia de alto Interesse para .;) DireIto braSileiro. tendo em vista a
sIstematização que irá beneficiar os Cidadãos para o acesso. de forma mais
clara. às normas legais que lhe dizem respeIto. Contribui. aindá; para um
melhor funCionamento do Poder judiciário. no que diz respeito à atividade dos
magistrados; permrte. também. ao Poder ExecutiVO a imposição de limites
referentes as suas fronteiras de atuação: e. ao LegislatiVO. a raCionalização na
produção das leIs.

A consolidação é a reunião de leis que versam sobre uma
detenmlnada matéria. articuladas estas de uma forma Sistemática. de modo a
distribuir os dispOSitivos segundo uma indicação de temas previamente
desencadeados. que passam a se entrosar logicamente. Quer dizer, várias leis
relativas a matérias como. por exemplo. a educação. serão reunidas num
único projeto legislativo. no qual se distribuem. em capítulos e seções. os
dispositivos que possuam conteúdos semelhantes. Uma lei que venha: assim.
a versar sobre o ensino de 20 grau. outra que se refira ao ensino fundamental
e outra que disponha sobrE! a educação Universitária, ao serem col'l5olidadas
em uma só. por certo terão três capitulas. cada um deles cOr1';lregando
dispOSitivos sobre cada uma daquelas três áreas escolares. o que const~ui um
exemplo de processo consOlidatório. ,

A Consolidação das Leis. no entanto. é- uma operação, formal de
junção de dispOSitivos êXlstentes sem a preocupação de modificá-los, ·visto que
continuarão a manter idênticos os conteúdos ou substâncias jurídicas. enfim. o
mérito que preenche a matéria legal. .

A atiVidade consolidatória não pode. desta forma. ferir o mérito
ou a substãncla dos dIspOSitivos a serem consolicados. Apenas promove a
sistematização. raCional ou lógica. da maténa contida nas leis. sem alterar o
conteúdo da lei.

Em nosso País. a consolidação diferencia-se da codificação e da
coletãnea de Leis. Há países em que a codificação se confunde com a
consolidação, o que não ocorre entre nós.

Na consolidação, há uma sistematização na col~ção ou
distribuição de dispositivos e na supressão ou clarif\cação da nomla. tudo
ocorrendo dentro de uma concepção legal. Já a codíficação é uma
sistematização que se desenvolve ao lado da criação ou produção legislativa.
aUerendo-se quase sempre as normas vigentes. tendo em vista os objetivos da
elaboração partamentar.

Enquanto que na consolidação a sistematização é formal e
abrange leis existentes sem alterá-Ias. na codificação a sistematização é
matenal. altera as leIS e cria novos dispositivos dentro de uma lógica 'inerente
ao processo. .

Já a coletânea de leis é uma reunião de vários documentos
legais. mantida a forma de cada um deles sem que haja qualquer
sistematização. É como se c:llocássemos vários Iivretos, um ao lado do outro.
contendo cada um a respectiva lei, ou então a publicação de várias leís em um
único livro ou em mais de um.

~ pr:lcesso c:onsolidatório envolve dois momentos significativos.
O pnmeiro dales é O trabalho específico de especialistas em que são
levantadas as leis que abrangem uma oetermmada área jurídica, e se realiza a
cllada sistematização em termos prátícos, elaborando-se O Anteprojeto para
posteriores providências. No segundo momento, o Anteprojeto pasl5ll .a ser
encamInhado à tramrtação legislativa mediante a respectiva apresentaçao, de
conformidade com as exigências regimentais.

. Por outro lado. o Poder Legislativo pode dar autOrizaçio ao
Executivo para promover a consolidação de dispositivos concernentes 8 certa
matéria legal. o Que não parece recomendável. porque significa desist6ncia de
exercício de tarefas constitUCionaIS. peculiares ao próprio Poder. como aínda
solução deficiente. pois não será por lei; mas por decreto. sem a força
coeicltiva e a amplitude daquela.

Oentro. porém. de uma visão mais geral do problema. o trabalho
legislativo consolidatório deve ter a colaboração de todos os setores da
socleadade que possuam conoições técnícas e cientificas para participar deste
empreendimentc :eglslativo de tão alta Significação para o próprio Direito.

O espaco ;uridico t10je. no Brasil. ocupado por ínúm!lf1ls leis.
constitui um seria probiema que só poderá ser superado por uma ação
legislativa ccnsolldatória. a qual ~en"a em vista á diminuição o enxugamento

Art. 4°. o art. 212 ao Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 212. A Mesa Diretora. Líderes que rapresentem no mínimo
1/3 dos membros da Casa ou o Gruoo de Trabalho de
Consolidação das Leis ooderão formular projetos oe
cc~colioaçãc. Vlsana:- a ::ISlem3t:Z3ça~ E ccrreçã: a::.
aditamento. 3 supressão e a conjugação de textos legaiS. cuJa
elaboração c'nglr-se-a aos asoectos tormals. resguaroaoa ;;
maténa de mérito.
§ 10 A Mesa Diretora remetera o projeto de consoJ:oacào ac
Grupo de Trabalho de C.onsolldacào das LeiS e a Comissão os
ConslltUlção e JUSllça e ae Redação. que o examinarão
vedadas as alterações ae menta

§ 2
0

O Gruoo de Trabalho de Consolidação aas LeiS. rece~lo~ c
projeto ae consolloação. fã-Io-a publicar n" Diém OnC/a" '"'
Díáno ao '::ongresso NaCIOnal. a fim de Que nc nrazc ne ...
: t~int:li DIas. a ele sejam oferecIdas sugestões 5s CLialS
serao. se for o caso. Inccrporaaas ao texto IniCIai. à Ser
encamlnhaoo. em segUida. ao exame aa Comissão 05
ConstitUição e JUstiça e de Redação."

Art. 5°. O ano 213 do RegImento Interno passa a vigorar com a segUinte
redação.

"Art. 213. O projeto de consolidação. apos a apreciação do
Grupo de Trabalho de ConSOlidação oas LeiS e oa Comissão ae
Constltução e Justiça e de Redação. será submetido ao Plenáno
da Casa.

§ 1° Verificada a eXistênCia de disposllivos Visando à alteração
ou supressão de matéria de mérito. deverão ser iormulaaas
emendas Visando à manutenção do texto de
consolidação.
§ 20 As emendas apresentadas em Plenário consoante o
dIsposto no parágrafo anterior deverão ser encaminhadas à
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. que. sobre
elas. emllirá parecer. sendo-Ihe facultado. para tanto. se for o
caso. a requisição de informações Junto ao Grupo de Trabalho
de Consolidação das Leis.
§ 30 As emendas aditivas apresentadas ao texto do projeto
visam à adoção de normas excluidas. e as emendas
supresslvas. a retirada de dispositivos conflitantes com as regras
legaiS em vigor.

§ 40 O Relator proporá. em seu Relatório. em obediência ao
disposto no art. 161, inCISO 11I do Regimento Interno. que as
emendas consideradas de mérito. Isolada ou conjuntamente.
sejam destacadas para fins de constituírem ,projeto autônomo.
o qual deverá ser apreciado pela Casa. dentro das normas
regimentais aplicáveiS à tramitação dos demais projetos de leI.
§ 50 As alterações propostas ao texto formuladas com fulao nos
dispoSitivos anteriores deverão ser fundamentadas. com a
indicação do dispoSitivo legal pertinente. _
§ 50 Após o pronunciamento definitivo da Comlssao ~e

Coostituição e Justiça e de Redação. o ProJe!o de COnsolldaç;:o
será encaminhado ao Plenário. tenao preferencla para IncJusao
na Ordem do Dia."

Art. 5°. EStB o-;esolução entra em vigor ~a data de sua publicação.

Art. 7°. Revogam-se as dispOSições em contrário.

Sala das Sessões. em oi lo91"~
~(..e. ~-
Deputado BONIFAC/D DE ANDRADA

JUSTIFICATIVA

Criado pelo PreSidente Michel Temer. o Gru'po de Trabalho para
Consolidação das LeiS deflagrou no Congresso NaCional um -SignificatiVO
processo de esforço consolidatório da legislação I::rastleira. Em consonânCia a
esse mOVImento. editou-se a Lei Complementar na 95. de 25 de fevereiro de
1998, votaoa após a criação do Grupo. que menciona de forma abrangente a
matéria. Incluinoo a partiCipação do Poder Executivo no processo e fazendo
referência às nonmas de regulamentação legal.

O processo consolldatárlo tem como obJetiVO a redução 00

excesso de normas legaIS. identIficadas as Tope! içó". de artigos ou
parágrafos. a presença de redação confusa. as inconstitucionalidades. os
conflitos de regras. ou dispositivos esparsos ou Incluidos em legislações não
condizentes com o seu conteúdo e outras hipóteses a .venficar. mediante a
adoção de alterações referentes apenas aos aspectos formaiS. vedadas as de
mérito.

assunto:
A titulo de ilustração. anexamos o texto a seguir. referente ao

"CONSOLlDACÃO DAS LEIS
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das normas leg3:s. almeJando-se, assim. uma solução que possa, ele fato.
cesultar em claros beneficios para e ordem j'~rjdica e e modernização das Leis
Brasileiras,

~/. .R.-.~
~JJ BONIFACIO DE ANDRADA
Cooroe~aaor Geral do Grupo de Trabalho
Panamen:ar da Consolidação das Leis

(GT-LEXl

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE E~TUDOS LEGISLATIVOS- CeDf'

LEI COMPLEMENTAR N° 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

DISPÕE SSlBRE A ELABORAÇÃO, A REDAÇÃO, A
ALTERAÇAO E A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
CONfORME DETERMINA O PARÁGRAFO úNIco DO
ART. 59 DA'CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ESTABELECE
NORMAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS
NORMATIVOS QUE MENCIONA.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. l°. A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis obedecerão ao disposto nesta Lei Complementar.

Parágrafo único. As disposições desta Lei Complementar aplicam
se, ainda, .às medidas provisórias e demais atos normativos referidos no
art. 59 da Constituição Federal, bem como, no que couber, aos decretos e
aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder
Executivo.

Art~2°. (VETADO)
§ 1° (VETADO)
§ 2° Na numeração das Jeis serão observados, ainda, os seguintes

critérios: .

I - as emendas à Constituição Federal terão sua numeração
iniciada a partir da promulgação da Constituição;

fi - as leis complementares, as leis ordinárias e as leis delegadas
terão numeração seqüencial em continuidade às séries iniciadas em 1946.

REGIMENTO INTERNO
DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

tíTULO VI
DAS MATÉRIAS SUJEITAS A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Capítulo m
DOS PROJETOS DE CÓDIGO

Art. 205. Recebido o projeto de código ou apresentado à Mesa, o
Presidente comunicará o fato ao Plenário e determinará a sua inclusão na
Ordem do Dia da sessão seguinte. sendo publicado e distribuído em
avulsos.

§ 1° No decurso da mesma sessão. ou logo após. o Presidente
nomeará Comissão Especial para emitir parecer sobre o projeto e as
emendas.

§ 2° A Comissão se reunirá no prazo de duas sessões, li partir de
,sua constituição, para eleger seu Presidente e três Vice-presidentes.

§ 3° O Presidente da Comissão designará em seguida o Relator
Geral e tantos Relatores-Parciais quantos forem necessários para as
diversas partes do código.

§ 4° As emendas serão apresentadas diretamente na Comissão
Especial, durante o prazo de vinte sessões consecutivas contado da
instalação desta, e encaminhadas, à proporção que forem oferecidas, aos
Relatores das partes a que se referirem.

§ 5° Após encerrado o período de apresentação de emendas, os
Relatores-Parciais terão o prazo de dez sessões para entregar seus
pareceres sobre as respectivas partes e as emendas que a eles tiverem
sido distribuídas.

§ 6° O, pareceres serão imediatamente encaminha.~ ,1, á~ ,." :lwr
Geral. que emitirá o seu parecer ~o prazo de quinze sess0e;. '-<""ad,
daquele em que se encerrar o dos Relatores-parciais.

Art. :210. As emendas do Senado Federal ao projeto de código irâc.
à Comissão Especial. que terá dez sessões para oferecer parecer sobre as
modificações propostas.

§ I° Publicadas as emendas e o parecer. dentro de duas sessões o
projeto será incluído em Ordem do Dia. .

§ 2° Na discussão, serão debatidas somente as emendas do Senado
Federal.

§ 3° É lícito cindir a emenda do Serrado Federal para votar
separadamente cada artigo, parágrafo. inciso e alínea dela constante.

§ 4° O projeto aprovado definitivamente será enviado à sanção no
prazo improrrogável de três sessões.

Art. 211. A requerimento da Comissão Especial, sujeito à
deliberação do Plenário, os prazos previstos neste capitulo poderão ser:

I - prorrógados até o dobro e. em casos excepcionais, ~té o
quádruplo; .

n - suspensos, conjunta ou separadamente, até cento e vinte'"
sessões, sem prejuízo dos trabalhos da Comissão, prosseguindo-se a
contagem dos praZos regimentais de tramitação, findo o período da
suspensão.

Art. :212. Não se fará a tramitação simultânea de mais de dois
projetos de código.

Parágrafo único. A Mesa só receberá projeto de lei, para
tramitação na forma deste capitulo, quando a matéria, por sua
complexidade ou abrangência, deva ser apreciada como código.

Art. 213. O projeto de código recebido do Senado Federal para
revisão obedecerá às normas previstas neste capítulo.

Capítulo IV

DAS .\1ATÉRIAS DE :-íATlIREZAPERIÓDlCA

Seção I

Dos Projetos de Fixação da Remuneração dos Membros do
Congresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente da

República e dos Ministros de Estado

Art. ::'14. À Comissão de Finanças e Tributação incumbe elaborar.
no último ano de cada legislatura. o projeto de decreto ;e:zislativo
destinado a fixar a remuneração e a ajuda de custo dos membros do
Congresso Nacional, a vigorar na legislatura subseqüente, bem assim a
remuneração do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos
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Ministros de Estado para cada exerclclo financeiro, obs.ervado o que
dispõem os arts. 150, lI, e 153, III e § 20

, I, da Constituição Federal.
§ )0 Se a Comissão não apresentar. durante o primeiro semestre da

última sessão legislativa da legislatura. o projeto de que trata este artigo.
ou não o fizer nesse interregno qualquer Deputado. a Mesa incluirá na
Ordem do Dia, na primeira sessão ordinária do segundo período
semestral. em forma de proposição. as disposições respectivas ~m vigor.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 192/98

Regulamenta a tramitaçào dos projetos de·
consolidação das leis.
Autor: Deputado Bonifácio de Andrada
Relator: Deputado Wilmar Rocha

I - Relatório:

EME~DA DE PLE:"iÁRIO

O Projeto de Resolução de autoria do Deputado Bonifácio de
Andrada. visa regulamentar a tramitação de projetos de consolidação das leis. Ao
mesmo toi apresentada emenda do Deputado Padre Roque, no prazo regimentar.

O projeto além da apreciação desta Comissão. deverá ter
ainda a audiência da Mesa (Comissão Executiva) que comanda a Casa.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'I92, DE 1998
11- Voto do Relator.

~Altera os arts. 212 e 213. acrescenta parágrafos aos
arts. 205 e 210, todos do Regimento Intemo da
Câmara do!! Deputados, e (fá outras provídênclas~,

O Projeto de Resolução é de significativa importância, pois
responde a necessidade imperativa para a Casa. de discipli!)ar o àrtdamento.das
proposições, relativa li consolidação das leis brasileiras. o que é preocupação
geral e determinação da legislação complementar.

Os a~pectos inovadores do projeto são o seguinte:

EMENDA MODIFICATIVA

a) define os projetos de consolidação como aqueles que
reimem todas as matérias de uma àrea juridica visando a sistematização e
racionalização das normas legais. e o enxugamento da legislação,

Dê-se. ao caput do art. 212 do Projeto de Resolução n' 192, de 1998, que
altem O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a seguinte redação:

b) Os projetos de consolidação só podem reçeber emendas
formais sendo vedadas as de mérito. isto é. as que modificam ou alteram o
conteúdo da norma lega/.

"Art. 212. A mesa diretora. qualquer membro ou comissão da
Cümara dos Deputados ou o Grupo de Trabalho de Consolidaç.ão das Leis
poderão formular projetos de consolidação, visando a sistematização, a

correção. ao aditamc:nto.•i supressão ..: :i conjugação de textos legais. cuja
c:laoornçiio cingir~sc·li U()~ íJspcc tos JbrmlJls. resguardada a mDtcna d~ merito.

c) As emendas de mérito serão pelo Relator transformadas em
projeto autônomo. tora da proposição eonsolidatória.

d) A sociedade brasileira 30 dias para sugerir o
aperfeiçoamento da matéria, pois o mesmo será publicado no órgão oficial, logo
que seja remetido ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, órgão técnico
que examinará a proposição sobre os aspectos da sua especificidade.

A emenda moditicau\u \IS3 suprir \-Icio de inconstitUCIOnalidade eXIstente na

redação do capuI do artIgo. Ora. a Cortstituição I'ederal ~ muito clara no que pertine

li titularidade para a proposição de projetos de leis ordinúrias, estabelecendo, que

"A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro

ou comissio da Câmara dos Deputados ....l .. ··)'··

Pelas razões acima, somos pela aprovação do projeto de
resolução acima'com a emenda do ilustre Deputado Padre Roque.

Os aspectos acimá indicados referemes ao Projeto, passam a
ter o aditivo de emenda do Deputado Padre Roque, que amplia a iniciativa de
proposição' desta espécie, o que nos parece sugestão louvável que merece
aprovaçã?

A justificativa do. Projeto por parte do autor revela a
relevância do assunto, tendo em vista as exigências da realidade nacional e o
exemplo de O!1tros povos. No Brasil, segundo dados oficiais, temos mais de
10.000 leis~ mais de 5.000 decretos-leis, mais de 2.000 "medidas provisórias"a
partir de 1946.sem levar em conta cerca de centenas de leis anteriores àquela
época. como por exemplo as leis comerciais do século passado,

.JI'5TIFICHIV..\

de no\'embro de IQqS,Saladas

Desta feita. se a CF possibilita a qualquer membro da Câmara dos

De,Putados a iniciativa de projetos de leis (inclui de projetos de leis de

consolidaçào). não 'pode o Regimento Interno da Câmara restringir essa

prerro~ativa constitucional.

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça c de Redação, em
reunião ordinúria realizada hoje, 'opinou unanimemente pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito. pela aprovação do Projeto de
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Resolução nO 192/98 e da Emenda apresentada em Plenário, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Depulddos:

José Aníbal - Presidente, Magno Bacelar - Vice-Presidente,
Darci Coelho, Mussa Demes, Ney Lopes, Roland Lavigne, Vilmar Rocha,
Aloysio Nunes Ferreira, Alzira Ewerton, Vicenté Arruda, Zulaiê Cobra,
Cleonâncio Fonseca, Djalma de Almeida César, Freire Júnior, José Luiz Clerot,
Rubens Cosac, Adhemar de Barros Filho, Gerson Peres, Jarbas Lima, José
Rezende, Prisco Viana, Aldo Arantes, Arlindo Chinaglia, Coriolano Sales,
Haroldo Sabóia, José Genoino, José Machado, Luiz Eduardo Greenhalgh, Pedro
Canedo, Antônio Balhmann, Cláudio Cajado, Comuci Sobrinho, Jairo Azi, Paulo
Gouvêa, Rubem Medina, Bonifácio de Andrada, João Leão, Luiz Piauhylino,
Max Rosenmann, Moisés Bennesby, Ivandro Cunha Lima, Pedro lrujo, Robertr
Valadão, Wagner Rossi, Benedito Domingos, Jair Soares, Luís Barbosa, Vâni
Jos Santos e Roberto Jelfer.son.

Sala da Comissão, em 09 de dezembro de 1998

.~rG~!Jk)
Deputado ~ífJ. ANIBAL

prisidente

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 192, DE 1998

Altera os arts. 212 e 213, acrescenta parágrafos aos
arts. 20S e 210, todos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, e dá outras'providências.

atividade de consolidação das leis no âmbito da Casa,
tendo em vista a pOllSibilidade de formulação de
projetos de consolidação das leis. Impõe-se, assim, a

alteração dos dispositivos regimentais mencionados,
- estabelecendo-se uma nova classe de proposições e

sua respectiva tramitação. Em breve, o Poder
Legislativo deverá receber projetos consolidatórios de
autoria do Poder Executivo, .conforme previsto na
Legislação Complementar acima referida, fazendo-se
mister, portanto, a alteração do Regimento Interno no
que diz respeito à matéria. "

Em Plenário, esta proposição recebeu apenas uma
Emenda, de autoria do nobre Dep. Padre Roque.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

. Passo a anal;5ar o projeto, dispositivo por dispositivo.

Art. l°

São acresçentados dois parágrafos ao art. 20S. Na
realidade, existe apenas um remanejamento. Esses dispositivos
constituem, atualmente, o çaput e o parágrafo único do atuai art. 212
do Regimento.

Art. 2°

Autor: Dep. Bonifácio de Andrada
Relator: Primeiro Vice-Presidente

RELATÓRIO

SO do art. 210.
Transfere o texto do atual art. 213 para constituir o §

Art. 3° .

o nobre Dep. BONIFÁCIO DE ANDRADA
apresentou este Projeto de Resolução nO 192/98, modificando
dispositivos do Regimento Interno da Casa e buscando disciplinar a
tramitação de projetos de consolidação de leis.

Em sua Justificativa, o autor esclarece:

Criado pelo Presidente Michel Temer, o Grupo
de Trabalho para Consolidação nas Leis deflagrou no
Congresso Nacional um significativo processo de
esforço consQlidatório da legislação brasileira. Em
consonância a esse movimento, editou-se a l.;ci
Complementar nO 9S de 26 de feyerejro de 1998
votada após a criação do Grupo, que. ínenciona de
forma abrangente a matéria, incluindó' a participação

'do Poder Executivo no processo e·i~endo referência
às normas de regulamentação legal'.
O processo consolidatório tem como objetivo a
redução do excesso de norm~s legais, identificadas as
repetições de artigos ou parágrafos, a presença de
redação . confusa, as inconstitucionalidades, os I

Gonflitos de regras, ou dispositivos esparsos ou
incluidos em legislação não condizentes com o seu
conteúdo e outras hipóteses a verificar, mediante a
adoção de' alterações referentes apenas aos. aspectos
formais, vedadas as de mérito.
O presente Projeto de Resolução visa regulamentar a

Manda introduzir, -após o art. 211, o Capitulo IV,
intituladq "Dos Projetos de Consolidação", renumerando-se os demais
Capitulos do Título VI do Regimento Interno.

Estes três artigos dispensam comentários, já que o
autor do projeto buscou apenas conseguir espaço para disciplinar o
cerne de sua proposição: o procedimento regimental adequado para
proposições relacionadas com a consolidação das leis.

Art. 4°

Dá nova redação ao art. 212 concedendo ao Grupo de
Trabalho de Consolidação das Leis poderes idênticos aos de uma
Comissão Permanente. Equipara-o, para efeito de apresentação de
projetos de consolidação, à Mesa da Casa e a Líderes que
representem, no minimo, 113 dos membros da Câmara.

O Grupo, "recebido o projeto de consolidação, fa-Io-á
publicar no Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional, a fim de
que, no prazo de 30 (trinta) dias, a ele sejam oferecidas sugestões, as
quais serão, se for o caso, incorporadas ao texto inicial, a ser
encaminhado, em seguida, ao exame da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação."

o texto não esclarece de modo claro, mas dá a
entender que se trata de sugestões do público, em geral. Entendo que
se deve aperfeiçoar a redação, para evitar dúvidas futuras. .
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Art. 5°

Este artigo cuida da processuaIística referente às
emendas apresentadas. Estabelece, como não poderia deixar de ser,
que somente serão aceitas emendas de redação. Aquelas que
modificarem o mérito do texto a ser consolidado terão tratamento
específico, 'devendo ser convertidas em projeto autônomo. O projeto,
após apreciação da Comissão de Justiça, terá preferência para inclusão
na Ordem do Dia.

Em linhas gerais, o dispositivo repete normas
regimentais em vigor.

EMENDA DE PLENÁRIO

Esta emenda procura adequar o texto proposto para
figurar como art. 212 ao comando constitucional do~do art. 61,
que confere a qualquer Deputado ou Comissão da Casa o direito de
apresentar projeto.

Inteira razão assiste ao nobre autor desta Emenda. A
se aprovar o projeto, há que se adequá-lo ao texto fundamental. E, para
tanto, a presente emenda deve, ainda, ser aperfeiçoada pois, a rigor do
comando constitucional do citado artigo, o Grupo de Trabalho, em si,
não pode ter a iniciativa de leis.

Já que estamos cuidando de uma proposição para
regular a consolidaçao de leis, a teor da Lei Complementar n° 95/98,
apresento o anexo Substitutivo em que procuro oferecer o texto dentro
das normas por ela estabelecidas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, VOTO PELA APROVAÇÃO DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°, 192, DE 1998, E DA EMENDA DE
PLENÁRIO A ELE APRESENTADA, NA FORMA DO ANEXO
SU~STI:rorIVO.

de janeiro de l~lr

Deputado~CPTO FORTES
Primeiro Vice-Presidente

Relator

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 192, DE 1998

Altera os arts. 212 e 213, acrescenta parágrafos
aos arts:20S e 210, todos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, e dá outras
providências.

A CÂMARA DOS DEPUTADOS RESOLVE:

Art. 1° - O Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
aprovado pela Resolução n° 17, de 1989, passa a vigorar'com as
seguintes alterações:

I - o art. 205 passa a vigorar acrescido de §§ 7° e 8°:

Art. 205 .

§ 7° - Não se fará a tramitação simultânea de mais de
dois projetos de código.

§ 8° - A Mesa só receberá projeto de lei para
tramitação na forma deste capitulo quando a matéria, por
sua complexidade ou abrangência, deva ser apreciada como
código".

II - O art. 210 vigorará a~rescido de § 5°:

Art. 210 - ; ..

§ 5° - O projeto de código recebido do Senado Federal
para revisão obedecerá às normas previstas neste capítulo".

III - É introduzido, após o art. 21 I, o Capítulo IV, intitulado
"Dos Projetos de Consolidação"; renumerando-se os demais capitulos
do Título VI.

IV - O art. 212 passa a ter esta redação:

Art. 212- A Mesa Diretora, qualquer membro ou
Comissão da Câmara dos Deputados poderá formular
projeto de consolidação, visando à sistematização, à
correção, ao aditamento, à supressão e à conjugação de
textos legais, cuja elaboração cingir-se-á aos aspectos
formais. resguardada a matéria de mérito.

§ 1° - A Mesa Diretora remeterá o projeto de
consolidação ao Grupo de Trabalho de Consolidação das
Leis e à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,:
que o examinarão, vedadas as alterações de mérito.

§ 2° - O Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis,
recebido o projeto de consolidação, fa-Io-á publicar no
Diário Oficial e no Diário da Câmara dos Deputados, a fim
de que, no prazo de trinta dias, a ele .sejam oferecidas
suge~tões pela sociedade, as quais, se for o caso, serão
incorporadas ao texto inicial, a ser encaminhado, em
seguida. ao exame da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação."

V - O art. 213 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 113 - O projeto de consolidação, após a
apreciação do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis
e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação será
submetido ao Plenário da Casa.

§ 1° - Verificada a existência de dispositivo visando à
alteração ou supressão de matéria de mérito, deverão ser
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fonnuladas emendas. visando à manutenção do texto de
consolidação.

§ 2° - As emendas apresentadas em plenário,
consoante o disposto no parágrafo anterior, deverão ser
encaminhadas à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação que sobre elas emitirá parecer, sendo-lhe
facultado, para tanto e se for o caso. a requisição ,ode
infonnações junto ao Grupo de Trabalho de Consolidação
das Leis.

§ 3° - As emendas aditivas apresentadas ao texto do
projeto visam à adoção de nonnas excluídas e as emendas
supressivas à retirada de dispositivos conflitantes com as
nonnas legais em vigor.

§ 4° - O Relator proporá. em seu Voto, que as:·
emendas consideradas de mérito, isolada ou
conjuntamente, sejam destacadas para fins de constituírem
projeto autônomo, o qual dév.erá ser apreciado pela Casa,
dentro das nonnas regimentais aplicáveis à tramitação dos
demais projetos de lei.

§ 5° As alterações propostas ao texto. fonnuladas com
fulcro nos dispositivos anteriores. deverão ser
fundamentadas com a indicação do dispositivo legal
pertinente.

6° - Após o pronunciamento definitivo da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação. o projeto de
consolidação será encaminhado ao plenário, tendo
preferência para inclusão em Ordem do Dia."

Art. 2° .. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 771-A, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Mensagem nll r.186r97

Aprova o texto do Acordo sobre o Estabelecimento do Instituto Internacional de
Vacinas, concluido em Nova Yor!<, em 28 de outubro de 1996; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Pendente de parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família.

SUMÁRIO

I - Projeto úúcial

11 .. Na Comissão de Cor Itituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' É aprovado o texto do Acordo sobre o EstabeleCimento
do Instituto Internacional de Vacinas. conciuido em Nova York. em 28 de outubro
de 1996.

Parágrafo único. Serão sujeitos á aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em reVIsão do referido Acordo. assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos 9ravosos ao
patrlmõnlo nacional,

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da ComIssão. em 1Bde janeiro de 1999
, f

.í
, I -..L ~'c--<'~2. ~ r;t"

Deputado NEIVA MOREIRA
.-------mslãente

Sala de Reuniões da

'-'----..

Deputado HERACLlTO FORTES
Primeiro Vice-Presidente

Relator

do 1~99.
MENSAGEM Nº 1.186, DE 1997

(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
sobre o Estabelecímento do Instituto Internacional de Vacinas,
concluído ell1 Nova York, em 28 de outubro de 1996.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (AR:r. S4 Jl

Senhores Membros do Congresso Nacional.

PARECER 0.\ \IES.\

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores

Deputados Michel Temer, Presidente, Heraclito Fortes, l' Vice-Presidente

(Relator), Severino Cavalcanti, 2' Vice-Presidente. Ubiratan Aguiar. l' Secretario,

Nelson Trad, 2' Secretário, Paulo Paim, 3' Secretario, e Efraim Morais, 4'

Secretário, resolveu aprovar o Projeto de Resolução n' 192, de 1998, de autoria

do Deputado Bonifacio de Andrada, que "altera os arts. 212 e 213, acrescenta

parágrafos aos arts. 205 e 210, todos do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, e da outras providências" na forma do substitutivo apresentado pelo

Relator.
Sala das Reuniões, 27 de janeiro de 1999.

'"
'~;~T~~~
~::~nte' }

De conformidade com o disposto no anigo 84. inciso VIII. da Constituição Fedeml.

submeto i1 elevada considernção de Vossas Excelências. D.~ompanhado de Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado das Relaçàes Exteriores. o texto do Acordo sobre o Estabelecimento do

Instituto Internacional de Vacinas. concluído em Nova Yor~ pm 28 de'Cutubro de 1996.

14 de outubro de 1997.

LEGISLAÇÃO CITAOA .\NEXAOA PELA
COOROE:'o'\('':;'O OE ESTloOOS LEGISL,\TIVOS - CeOI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
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CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado:
11 - exercer. com o auxilio dos Ministros de Estado. a

direção superior da administração federal:

Vice-Presidente da
quando a ausência

normativos do Poder Executivo que
regulamentar ou dos limites de

28 de abril de 1997.

países-membros.

dedicada. ao

internacionais e

em nome do Governo brasileiro peloassinadl!'J

Os trabalhos dO Instituto deverão complementar e apoiar

o Acordo tem por objetivo a criação de uma organização

o Instituto Internacional de Vacinas estará s~diado em

o estabelecimento do Instituto Internacional de Vacinas

internacional de pesquisa e desenvolvimento,

os programas desenvolvidos por organismos

fortalecimento dos recursos institucionais e humanos nas áreas de

produção e uso de vacinas, particula.rmente para crianças e

populações de baixa renda em paíees em desenvolvimento.

4.

2.

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

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 358/MRE. DE 10 DE OUTUBRO DE 1997.
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Representante Permanente junto à Organizaçào das Nações Uni~as, em

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

UI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da

administração federal, na forma da lei;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e

acreditar seus representantes diplomáticos;
VIII celebrar tratados, convenções e atos

internacionais, sujeitos a referelJdo do Congresso Nacional;
IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
X - decretar e executar a intervenção federal;

5.

de Vacinas,

Tenho a honra de "encaminhar a Vossa Excelência, em anexo,

o texto do Acordo para o Estabelecimento do Instituto Internacional

3.

governos, com ênfase na cooperação entre autoridades nacionais e
setor privado, e no intercâmbio de experiências entre os

insere-se no contexto da implementação do "Plano Estratégico da

Iniciativa de Vacinação Infantil", patrocinado pela organização

Mundial da sa~de (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância

(UNICEF), o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

(PHUD), o Banco Mundial e a Fundação Rockefeller.

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art.49 - É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional:

11 - autorizar o Presidente da República a declarar
guerra. a celebrar a paz. a permitir que forças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente. ressalvados os casos previstos em lei
complementar;

1II - autorizar o Presidente e o
República a se ausentarem do Pais.
exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal.
autorizar o estado de sitio. ou suspender qualquer uma
dessas medidas;

V - sustar os atos
exorbitem do poder
delegação legislativa:

VI - mudar temporariamente sua sede:

VII - fixar idêntica remuneração para os Deputados
Federais e os Senadores. em cada legislatura. para a
subseqüente. observado o que dispõem os artigos 150. II.
153. lI!. e 153, § 2°, I:

VIII fixar para cada exercício financeiro li

remuneração do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado. observado o que
dispõem os artigos 150,11.153.111. e 153. § 2°. I:

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a
execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer
de suas Casas, os atos do Poder Executivo. incluídos os da
administração indireta:

XI zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes:

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de
Contas da União;

XIV - àprovar iniciativas do Poder Executivo referentes
a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito:
XVI - autorizar. em terras indígenas. a exploração e o

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de
riquezas minerais:

XVII - aprovar, previamente. a alienação ou concessão
de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos

hect~~~.~: .

CAPÍTULO 11
Do Poder Executivo

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

Seul, República da coréia. O Governo coreano arcará com tLinta por

cento do orçamento regular do Instituto e com todas as despesas de

construção e instalação de seus escritórios .

Constituição Federal, a ratificação pelo Congresso Nacional do

presente ato internacional, elevo a consideração de Vossa

Excelência o. anexo projeto de Mensagem Presidencial, pela qual o

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da
República:

6. Com vistas a obter, nos termos do artigo 49, inclso da
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Acordo para o Estabelecimento do Instituto Internacional de Vacinas

é encaminhado à apreciação do congresso Nacional.
Respeitosamente,

(?~z:.
LUI~ FELIPE(LAMPREIA

Minis~ro de Estado das Relações Exteriores

AcORDO SOBRE O ESTABELECIMENTO

DO INSTITUTO INTERNACIONAL DE VACINAS

,
IlAÇÔZS UNIDAS

1996

CONSIDERANDO que a Iniciativa de Vacinas

para Crianças (doravante a IVC) é urna cÓalizão de

governos, agências multilaterais e bilaterais,

organizações não-governamentais, incluindo fundações e

associações, e indúst~ias dedicadas a garantir a

disponibilidade de vacinas seguras, eficazes e de

baixo custo, o desenvolvimento e introdução de vacinas

melhoradas ~ novas e o fortalecimento da capacidade

dos países em desenvolvimento de desenvolver, produzir

e utilizar vacinas êm programas d,e imunização;

CONSIDERANDO que, por iniciativa do Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (doravante

"PNUD"), a República da Coréia concordou em sediar um

instituto récém-criado denominado Instituto

Internacion:l1 de Vacinas (doravante "o Instituto"),

dedicado a fortalecer a capacidade dos países em

desenvolvimmto no campo da tecnologia das vacinas e a

desempenhar atividades de pesquisa e desenvolvimento

relacionadaa a vacinas;

CONSIDERANDO que as Partes do presente

Acordo vêem o Instituto corno um instrumento que

contribuirá para a consecução das metas da IVC;

CONSIDERANDO que as Partes do presente

Acordo desejam criar o Instituto como uma organização

internacional com direção e personalidade juridica

adequadas, status internacional, privilégios e

imúnidades apropriadas e outras condiçõ~s necessárias

a um funcicmamento eficaz par.ô a C'onsecl)t;~o d.~ :::;elJS

objetivos;

CON8IDERANDO que as Partes do presente

Acordo desej;~ estabelecer o Instituto como parte

integrante da estrutura de política, estratégia e

atividades da IVC;

As _Partes que assinam o presente Acordo

ACORDA1UlM o SEGUINTE:

ARUGO I

Será estabelecida uma organização

internacional independente denominada o "Instituto

Internacional de Vacinas", que funcionará em

conformidade com a Constituição anexa ao presente

Acordo como parte integrante do mesmo.

ARTIGO II

DIREITOS, PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES

1. O Governo da República da Coréia concede ao

Instituto os mesmos direitos, privilégios e imunidades

usualmente outorgados a uma organização internacional

do mesmo tipo.

~ Serão outorgados privilégios e imunidades

aos Membros do Conselho Diretor, ao Diretor e aos

funcionários do Instituto, corno estipulado no Artigo

VIII, Artigo IX e Artigo XIII da constituição do

Instituto, anexa ao presente' Acordo, e a peritos no

desempenho de missões para o Instituto.

ARTIGOIII

DEPOSITÁRIO

o Secretãri,?-Geral das Na.;ões Unidas será o

Depositário do presentA Acordo.

ARTIGO IV

ABSlNATUllA

O presente Acordo ficará aberto para a

assinatura de todos os Estados e organizações

intergovernamentais na Sede das Naç~es Unidas em Nova

Iorque. Permanecerá aberto para assinatura por um
período de dois anos a partir de 28 de outubro de

1996, a menos que esse periodo seja dilatado antes de

sua expiraçãO pelo Depositário, mediante solicitação

do Conselho Diretor do Instituto.

ARUGO V

CONSJmTIMBNTO DE OBRIGI\ÇÃO

O presente Acordo ficará sujeito a

ratificação, aceitação ou aprovação ,por parte dos

Estados e organizações intergovernamentais signatários

mencionados no Artigo IV.

ARTIGO VI

ACESSÃO

Após a expiraçao do período especificado no

Artigo 'IV, O Plêesente Acordo ficará aberto para a

acessão de qualquer Estado ou organização

intergovernamental, desde que tal açessao seja

aprovada pelo Conselho Diretor do Instituto por

maioria simples.

ARTIGO VII

SOLUÇÃO DE cONTRoVÉRSIAS

1. As Partes procurarao solucionar qualquer

controvérsia em torno da interpretaçao o~ aplicação do

presente Acordo por meio de negociaçõ'ês ou qualquer
" . ~

outro método mutuamente acordado. "
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2. Se a controvérsia nao for solucionada em

conformidade com o Parágrafo 1, dentro de um prazo de

(90) dias após a solicitaçao de SolUÇa0 fe~ta por uma
ou outra Parte, ela será, mediante solicitaçao de uma
ou outra Parte, submetida a arbitragem.

3. O tribunal de arbitragem será composto ·por

três árbitros. Cada Parte selecionará um árbitro e o

terceiro, que será o presidente do tribunal, será

selecionado em conjunto pelas Partes. Se o tribunal

não for constituido dentro de um prazo de (3) meses

após a solicitação de arbitragem, a seleçao dos

árbitros ainda nao designados será feita pelo

Presidente do Tribunal Internacional de Justiça, por

solicitação de uma ou outra Parte.

4. Na eventualidade de a presidência do

Tribunal Internacional de Justiça estar vaga ou de o

Presidente estar incapacitado de exercer as funções da

presidência, ou se o Presidente for um nacional de uma

Parte envolvida-na controvérsia, a designaçao prevista

no present~ Acordo será feita pelo vice-presidente do

tribunal ou, se isso nao for _possivel, pelo juiz

principal.

5. A menos que as partes decidam em contrário,

o tribunal determinará seus próprios procedimentos.

6. O tribunal aplicará os principios e normas

do direito internacional e sua sentença será final e

obrigatória para ambas as Partes.
ARTIGO VIII

ENTRADA II:M VIGOR

1. O presente Acordo e a Constituiçao anexa ao

mesmo entrarao em vigor imediatamente após o depósito

de três instrumentos de ratificaçao, aceitaçao ou

acessão junto ao Secretário-Geral.

2. Para cada Estado ou organizaçao que deposite

um instrumento de ratificação, aceitaçao ou acessão

após a entrada em vigor do presente Acordo, o Acordo

entrará em vigor no primeiro dia do mês após a data de

depósito do respectivo instrumento.

ARTIGO IX

DENÚNCIA

Qualquer parte do presente Acordo poderá,

mediante o encaminhamento de um instrumento por

escrito ao Depositário, denunciá-lo. Essa denúncia do

consentimento de obrigação surtirá efeito três meses

após a data de recebimento de tal instrumento.

ARTIGO X

TÉRMINO

o presente Acordo será ey.tingüÍdo I:rês meses

após o Instituto ser dissolvido em conformidade com o

Artigo XXI da Constituição.

ARTIGO XI

TEXTO AUDNTICO

o texto autêntico do presente Acordo,

incluindo a Constituição anexa ao mesmo, será o

redigido no idioma inglês.

CONS'l'ITUIÇÃO DO

mS'l'ITU'l'O IN'l'ERNACIONAL DE VACINAS

PUiNBtJI.O

O Instituto Internacional de Vacinas _será

elltabelecido com baile na orença de que a saúde. das

crianças nos paises em desenvolvimento pode ser

expressivamente melhorada mediante o desenvolvimento,

introduçlo e utilizaçlo de vacinas :novas e melhoradas

e de que essas vacinas devem ser desenvol:ridas por

meio de uma interação dinãmica entre -a ciência, -a

saúde pública e o meio empresarial. O Instituto

Internacional de Vacinas será um centro cientifico

para a promoção do interesse público, onde essa

interação dinâmica poderá ocorrer por meio de

atividades de pesquisa, treinamento, assistêncià

técnica, prestação de serviços e disseminação de

informações.

ARTIGO I

LQCAI.lZAÇÃO DA SJI:IlE

o Instituto terá su~ sede em Seul, República

da coréia, e sua localização foi determinada por meio

de um processo internacional de seleção independente

iniciado por solicitação do PNUD, em conformidade com

os· requisitos para o exercício das funções e

realizaçao dos propósitos do Instituto.

ARTIGO IX

8!rATOB

1. O Instituto será um centro internacional de

pesquisa e desenvolvimento estabelecido por iniciativa

do PNUD, ~omo parte de sua contribuição à IVC, que é

um movimento internacional de agências, empresas,

fundações e governos dedicado a garantir a

disponibilidade permanente de vacinas eficazes e de

baixo custo e o desenvolvimento e introdução de

vacinas novas e melhoradas. O Instituto funcionará

como uma organizaçao autônoma sem fins lucrativos com

status internacional e administração, pessoal e

operações isentos de conotações politicas. O Instituto

será .exclusivamente organizado para fins cientificos,

de desenvolvimento e educacionais.

2. O Instituto terá plena personalidade

juridica e desfrutará dessa condição legal em tudo que

for necessário para o desempenho de suas funções e

realização de seus propósitos.
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AR~IGO III

ÓRGÃOS SUBSIDIÁRIOS

A critério do Conselho Diretor (doravante a

"Diretoria"), o Instituto poderá estabelecer centros,

escritórios ou laboratórios dentro ~ fora da República

da Coréia com vistas à condução eficaz de seus

programas e consecução de seus objetivos.

(H) desempenhar ati~idades de pesquisa e

desenvolvimento em laboratórios e no

campo;

(iii) apoiar e desenvolver ensaios clínicos

e avaliações de campo de novas vacinas

e facilitar e promover a introdução de

vacinas novas e melhoradas; e

ARTIGO IV
(iv) cooperar com fabricantes de vacinas e

autoridades nacionais de controle e

promoção de atividades de pesquisa e

desenvolvimento de vacinas.

METAS

o Instituto desempenhará funções científicas

importantes, de acordo com as metas gerais e a

estrutura da IVC. Especificamente, ele:

outros órgãos

desenvolvidos e

relevantes em países

em desenvolvimento na

1. realizará e promoverá estudos, pesquisas, o

desenvolvimento e a disseminação de conhecimentos em

ciências relevantes no campo das \,,'8cinas e áreas de

administrativas e tecnologias voltadas à geração de

mElÍos de baixo custo' e eficazes de prevenir óbitos e

deficiências prDvocados por doenças infecciosas e

assim, melhorar a saúde e bem-estar geral ce crianças

e povos de baixa renda de países em desenvolvimento e

desenvolvidos, particularmente na Ásia; e

saú9ce públicà diretamentE'

e

organizar

treinamento,

simpósiml

e

decursos

reuniões

seminários,workshops,

conferêuciaSi

Na consecução das metas e responsabilidades

(i) realiz"r

palestras,

(ii) publicar e divulgar livros, periódicos,

relatórios e documentos de pesquisa e

traba-Iho;

2.

O Instituto p.oderá identificar outras áreas

programáticas, de acordo com suas metas.

menciopadas' acima, no espirito de seus princípios

norteadores, o Instituto desenvolverá uma ampla gama

de atividades, entre as quais:

regime de colaboração com

e internacionais' pertinentes,

de treinamento para fortalecer

a capacidade de paises em

oferecer, em

instituições' nacionais

instalações e programas

os conhecimentos e

2.

desenvolvimento e desenvolvidos de ~desempenhar

atividades nas áreas de interesse e cqmpetência do

desenvolvimento de áreas de conhecimento específicas e

à prestação de assistência técnica à pesquisa e

desenvolvimento de vacinas.

2. O Instituto complementará suas atividades

com as desempenhadas por outras instituições nacionais

e internacionais, sejam elas públicas ou privadas, que

tenham metas semelhantes. Sempre que conveniente, suas

atividades serão planejadas e implementadas em

regime de colaboração com essas inss~~uições.

Particularmente, o Instituto cooperará plenamente com

a Organização Mundial da Saúde (doravanté "OMS") ria

determinação dos aspectos técnicos e de'o~tra natureza

de seu programa que esteja~ relacion~dos ao mandato da

OMS.

Instituto.

e

devisitas

sabáticos

pesquisas com

equipamentos e

instalações para

animais, informações,

pesquisas colaborativas,

intercâmbio, convênios

mecanismos semelhantes;

instrumentos científicos necessários ao

seu funcionamento adequado; e

(vi) tomar quaisquer ·outras medidas para

promover as metas e objetivos do

Instituto.

(v) manter escritórios, estações de campo,

laboratórios, fábricas piloto,

(iv) desenvolver estudos e outros projetos

em prol de outras instituições ou em

regime de colaboração com as mesmas;

(iii) estabelecer e manter contato com

indivíduos e outras instituições com

conhecimentos em campos relacionados a

vacinas por .meio de seminários de

ao

centro

dedicado

como umatuará

referência

ARTIGO V

PRINcfPIOS NORTEAIlORES

Instituto

de

o1.

internacional

ARTIGO VI

o Instituto terá quatro áreas programáticas:

FUNÇÕES

técnica na tecnologia

pesquisa de vacinas;

do

empaises

capacidade

de

e a

necessidadesas

programas e planos do Instituto serão

aprovados por' sua Di retoria levando em

Os3.

consideração

,desenvolvimento e' desenvolvidos

Instituto de satisfazê-las.

e assistência

de produção e

treinamentooferecer(i)

'1.
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ARnGOVII

COMPETÊNCIA
as metas estabelecidas no Artigo IV da presente

Constituição.
l. o Instituto terá comp~:t:ênGi<J pat,J:

ARTIGO VUI

(iv) empregar pessoas de acordo t":om :::0\15

regulamentos;

anônima, empresa, associação, pessoa,

firma, fundação ou outra entidade, seja

ela internacional, regional ou

nacional, por doação, concessão,

intercâmbio, cessão, leg}jdo, compra ou

confiança, contribuições que consistam

em propriedades imóveis, pessoais ou

mistas, incluindo recursos financeiros

e bens ou itens móveis de valor que

sejam úteis ou necessários à realização

das metas e atividades do Instituto e

reter, operar, administrar, utilizar,

vender, transferir ou alienar essas

propriedades;

(iii) assinar acordos e contratos;

(i) receber, adquirir ou de outra forma

obter, legalmente, de qualquer

autoridade governamental ou sociedade

anônima, empresa, associação, pessoa,

firma, fundação ou outra entidade, seja

ela internacional, regional ou

nacional, os contratos, direitos de

licenças, concessões ou direitos

similares e a assistência - financeira

ou de outra natureza - conducentes e

necessários à realização de suas metas;

ARTIGO IX

COMPOSIçAo DA DIRE'lORIA

A Diretoria consistirá em não menos de treze

Os órgãos do Instituto serão os seguintes:

(v) o Secretário Executivo da IVC, ou seu

representante, como membro ex-officio;

e

(iv) um membro eleito pela Diretoria por

recomendação do PNUD;

(i) O Conselho Diretor; e

(i) até dez membros gerais eleitos pela

Diretoria. Serão levadas em especial

consideração a experiência e as

qualificações profissionais de membros

propostos, bem como uma distribuiçãO

geográfica adequada, agências e países

que se preocupam com o Instituto e o

apóiam substancialmente ou países nos

quais importantes instalações estejam

situadas;'

(iiildois membros designados pela OMS;

(ii) o Diretor e o quadro de pessoal.

(li) dois membros designados pelo país

anfitrião;

(vi) o Diretor do Instituto, como membro ex

offido.

l.
e não mais de dezessete membros, t'elco::íon",dos da

seguinte maneira:

em

·forma

ou

qualquer

sociedade

outra

ou

efetivamentea rrendarnento,

autoridade governamental

(ii) receber, adquirir ou de

obter, legalmente, de

(vi) desempenhar todos os atos e funções

que sejam necessários, adequados,

convenientes ou oportunos para a

realização ou consecução de um ou todos

os propósitos e atividades descritos na

presente Constituição ou que possam vir

a ser considerados, em qualquer

momento, conducentes ou necessários e

úteis para a realização. das metas e

atividades do Instituto.

processos; e
(v) abrir processos e defender-se de

2. Os membros gerais serão designados para

mandatos não superiores a três qpos, como determínado

pela Diretoria antes de sua nomeação. No caso de

surgir alguma vaga entre os membros gerais por motivo

de aposentadoria, falecimento, incapacitação ou por

qualquer outra causa, a Diretoria preencherá a vaga

seguindo o mesmo procedimento adotado para a nomeação

original. Um novo membro poderá ser designado para

substituir um membro no decorrer do mandato deste para

desempenhar suas funções durante o rest.ante do mandat.o

do membro que estiver sendo substituído. Ele/ela

poderá exercer dois mandatos adicionais.'

renomeados para um segundo mandato, mas não exercerão

mais de dois mandatos consecutivos, a menos que o

membro em questão seja eleito Presidente ou tenha seu

mandato prorrogado pela Direboria para coincidir com

sua nomeação para Presidente.

2. Nenhuma parcela da renda do Instituto será

revertida em benefício de seus diretores, técnicos ou

outras pessoas ou distribuível a eles.; no entanto, o

Instituto terá autorização e P?deres para pagar uma

compensação razoável por serviços prestados e fazer

pagamentos e distribuir fundos com vistas a promover

3. Os membros da Diretoria poderão ser
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AR!rIGO X

l'UNçàJ:S J: PODERES DA DIRlliTORIA

1. A Diretoria ficará responsável por todas as

atividades do Instituto. Seu papel, entre outros, será
garantir que:

5. O mandato e a seleção dos membros designados

pelo Governo do pais anfitr.ião (doravante o "Governo")

serao determinados pelo Governo.

4. Com exceção dos membros ex-officl0 e dos

membros designados pelo pais anfitrião e pela OMS, os

membros da Diretoria a comporão numa capacidade
.!,essoal e não serao considerados representantes

oficiais de governos Ou organizações e tampouco agirao
como tal.

Vice"

Essas

com

também, um

Tesoureiro.

de três anos,

A Diretoria se reunirá pelo menos uma vez3.

2. A Diretoria elegerá,

Presidente, um Secretário .e um

funções terao mandatos normais

possibilidade de reeleição.

PROCIlDIMEN'rOS DA DIUTORIA

desempenho do pessoal e avaliar o

desempenho do Instituto; e

(x) desempenhar todos os demais atos

considerados necessários, éonvenientes

e oportunos para a realizaçao das metas

do Instituto, definidas no Artigo IV da

presente Cõnstituiçao.

3. A Diretoria poderá designar um Comitê

Executivo de seus membros' com poderes para agir em

,lOme da mesma nos intervalos entre reuniões da

Diretoria q para resolver questões por ela delegadas.

Todas as ações provisórias do Comitê Executivo serão

relatadas a toda a Diretoria em sua reunião seguinte.

O Comitê Executivo será composto por cinco membros da

Diretoria. O Diretor e pelo menos um membro ex-offlcio

do pais anfitriao comporao o ~omitê Executivo.

4. O Comitê poderá estabelecer outros Comitês

subsidiários considerados necessários para o

desempenho de suas funções.

ARXIGO XI

1. A Diretoria elegerá um_de seus membros, com

exceção do Diretor, para exercer o cargo de

Presidente. O Presidente terá um mandato normal de

três anos. A Diretoria poderá reeleger seu Presidente

.para um segundo mandato.

(ii) o Instituto seja eficazmente

administrado pelo Diretor, de acordo

com os objetivos, programas e

orçamentos acordados e em conformidade

com os requisitos jurídicos e

regulamentos pertinentes.

Para esse fim, a Diretoria deverá:

(ii) especificar politicas a serem seguidas

pelo Diretor na consecuçao dos

objetivos especificados;

(i) definir objetivos, aprovar planos para

realizar as metas do Instituto e

monitorizar a consecução dessas metas;

(i) o Instituto siga objetivos, programas e

planos compativeis com os propósitos,

metas e objetivos gerais da IVC; e

2.

(iH) garantir o baixo custo, a integridade

financeira e a responsabilizaçao do

Instituto;

por ano.

4. A Diretoria adotará suas próprias normas de

procedimento.
(iv) aprovar o programa e o orçamento do

Instituto;

(viilaprovar politicas de pessoal, incluindo

escalas de salários e beneficios;

(v) designar um auditor externo e aprovar

um plano anual de auditoria;

(viii) aprovar o processo de lévantamento de

fundos .do Institutq e suas estratégias,

políticas e programas para a

mobilizaçao de recursos e promover

essas atividades de levantamento de

fundos e;mobilização de recursos;

(ix) garantir, na composição da Diretoria, a

disponibilidade necessária de peritos

para o desempenho de todas as suas

responsabilidades, mon~t07izar o

(vi) aprovar a estrutura

geral do Instituto;

organizacional

5. A maioria dos memJ)ros constituirá o quorum

necessário para as reuniões da Diretoria.

ARTIGO XII

VOTAÇõJ:S DA DrRBTORIA

Normalmente, a Diretoria tomará suas

decisões consensualmente. Se, no entanto, o Presidente

determinar a necessidade de voto, os seguintes

critérios serao observados:

(i) cada membro da Diretoria terá direito a

um voto: e

(H) as decisões da Diretoria serão tomadas

por uma maioria de membI;Os presentes,

exceto quando especificado em contrário

na presente Constituiçao.
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ARTIGO XIII

DIilSIGNAÇÃO DO DIRETOR

A Diretoria designará o Diretor e

determinará seus mandatos e 'qualquer causa para o

término dos mesmos por maioria de dois terços de

membros presentes e votantes.

localização, ,as ampliações ou

Instituto, ou questões importantes

às relações com o país anfitrião,

aprovação da Diretoria.

P&SSOAL

a dissolução do

que, digam respeito

ficarão sujeitos à

2. A principal consideraçao para a c?ntratação

de funcionários e determinaçao das 'condi9ões de

serviço será a necessidade de garantir os mais

elevados padrões de qualidade, integridade, eficiência

e competência.
3. As, escalas salariais, seguros, esqu~mas de

aposentadoria e outros termos de emprego serao

estabelecidos nos regulamentos para o pessoal e serão,

de um modo geral, internacionalmente competitivos e

compativeis com os adotados pelas Nações Unidas e
instituições filiadas e outras organizações

internacionais relevantes.

ARTIGO XIV

FUNÇÕES E PODERES DO DIREroR

1. O Diretor ficará responsável perante a

Diretoria pelo funcionamento e 'administração do

Instituto e por garantir o desenvoLvimento e

implementação adequados de seus programas e objetivos.

O Diretor assumirá a liderança nos esforços para

levantar fundos e mobilizar recursos para o Instituto.

Ele/ela será o presidente do Instituto.

2. O Diretor implementará as poli ticafT

determinadas pela Diretoria, seguirá as diretrizes por

ela estabelecidas para o funcionamento do Instituto e

executará suas determinações. Especificamente, o

Diretor deverá, em regime de consultas com a

Diretoria:

1. Os

designados

regulamentos

Diretoria.

funcionários do Instituto serão

pelo Diretor, em conformidade com

para o pessoal a serem aprovados pela

(iv) recrutar e gerenciar pessoal altamente

qualificado;

(ii) desenvolver programas e orçamentos e

elaborar o relatório anual do

Instituto;

(v) arquivar e manter disponíveis o plano

estratégico, programas e orçamentos

para seu exame regular pela Diretoria;

3. O orçamento do Instituto será anualmente

aprovado pela Diretoria.

4. uma firma de contabilidade internacional

independente, designada pela Diretoria por

recomendaçao do Diretor, fará uma auditoria anual das

operações do Instituto. Os resultados dessas

auditorias serão disponibilizados pelo Diretor à
Diretoria, para sua consideração. Ap6s ser apx;o'3ado

peia Diretoria, o relatório da auditoria será

encaminhado. a partes que prestem contribuições ao

Instituto.

U:rlGO XVI

u:rxGO XVII

l'RIVILtGlIOB I: DOf~'

1. O Instituto assinará um Acordo de Sede com o

Governo prevendo as instalaçOes, privilégios e

imunidades que o Instituto, os membros do Conselho

Diretor, o Diretor' e o pess6al do 'Instituto e peritos

i. O orça~ento do Instituto será financiado por

Estados membros, organizações internacionais e ou1;ras

agências e instituições p6blicas e privadas, incluindo

membros da IVC, que desejem oferecer, voluntariamente,

contribuições financeiras e de outra natureza. O

Instituto poderá receber contribuições de outras

fontes. Poderá, também, receber contribuições e

donativos com vistas ü~ a~tabelecimentp de um programa

de dotação.

2. ~ operações financeiras do Instituto serão

regidas por regulamentos financeiros a serem adotados

pela Diretoria.

DiretoriadaPresidenteo

será o representante legal do

assinará todas as escrituras,
Diretor

Ele/ela
O

(vi) manter

Instituto.

3.

informado sobre questões importantes

relacionadas ao Instituto; e

(vii)desempenhar outras funções a ele/ela

aelegadas pela Diretoria.

(i) desenvolver um plano estratégico para o

funcionamento do Instituto para

consideração e aprovação da Diretoria,

mantendo esse plano sob permanente

revisão;

contratos, acordos, convênios, tratados e outros

documentos jurídicos necessários para garantir o

funciOnamento normal do Instituto. A Diretoria poderá

determinar até que ponto esses poderes poderão ser

delegados pelo Diretor. Contratos, acordos, convênios

e tratados que afetem a direção, os objetivos, a

(iii) supervisionar o planejamento e as

diretrizes para as atividades de

pesquisa, desenvolvimento e educação do

Instituto, com vistas a. garantir sua

efetiva implementação;
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em missão em seu nome poderão desfrutar enquanto

estiverem na Coréia no desempenho de seus deveres

oficiais.

2. O Instituto poderá assinar um acordo com

outros Estados sobre as instalações, privilégios e

imunidades que o Instituto, os membros do Conselho

Diretor, o Diretor e o pessoal do Instituto e peritos

em missão em seu nome poderão desfrutar enquanto

estiverem em seus territórios no desempenho de seus

deveres oficiais.

3. Os privilégios e imunidades serão concedidos

no interesse do Instituto e n!o em benefício pessoal.

O Conselho Diretor terA o direito de abrir mão dos

privilégios e imunidades.

ARUGO XVI:II

RELAÇÕZS CC»« 0tJ'rRAS Oi1GANIZAÇÔZS

Para alcançar seus objetivos da forma mais

eficiente possível, o Instituto poderá assinar acordos

de cooperação com organizações, fundações e

associações nacionais, regionais ou internacionais,

sejam elas públicas ou privadas.

ARUGO XIX

sowçiin DJ: CON'mOVÓSIAS

O. Instituto tomará as medidas necessárias

pa~a estabelecer modalidades adequadas para a solução

de controvérsias, incluindo arbitragem de

controvérsias entre o Instituto e seu pessoal ou entre

seus funcionários.

ARl'IGO XX

1. A presente constituiçilo poderá ser emendada

pela Diretoria por maioria de dois terços de todos os

membros com direito a voto, desde que a emenda

proposta seja enviada, pelo correio, a todos os

membros da Diretoria, juntamente com seu texto

integral, pelo .menos quatro semanas antes da reunião

ou que a obrigaçllo dessa notificação seja dispensada

por todos os membros da Diretoria.

2. Essa emenda surtirá efeito imediatamente

após ter sido adotada pelos membros com dire'ito a

voto, de acordo com o procedimento disposto no

parágrafo 1.

1lR'rIGO XXI

DISSOLUÇÃO

1. O Instituto poderá ser dissolvido por

maioria de três quartos de todos os membros com

direito a voto da Diretoria, se ficar determinado que

as finalidades do Instituto foram satisfatoriamente

cumpridas ou que o Instituto não está mais em

condições de operar eficazmente.

2. Ocorrendo essa dissoluçllo, qualquer terreno,

instalação física e outros patrimônios situados no

pais anfitrillo e em outros países, bem como aqueles

disponibilizados ao Instituto pelo Governo, além de

melhorias permanentes de capital fixo, reverterão para

o Governo. O patrimônio restante do Instituto será

transferido a esses países para ser utilizado para

fins semelhantes aos do Instituto nos respectivos

p.aises, após assinatura de acordo entre os governos

desses países e a Diretoria, em regime de consultas

com o Governo.

Certifico, por meio desta, que o

texto acima é uma cópia fiel do

Acordo Sobre o Est~:Delecimento do

Instituto Internacional de Vacinas,

aberto para assinaturas em Nova

Iorque em 28 de outubro de 1996,

cujo original está depositado junto

ao Secretário-Geral das Nações

Unidas.
Pelo Secretário-Geral,

O Consultor Jurídico

(Subsecretário-Geral para

Questões Jurídicas)

Hans Corell

Nações Unidas, Nova Iorque

7 de novembro de 1996

Aviso n' 1. 3U - SUPAR/C. Civil.

Em 14 de outUbro de 1991

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República relativa ao texto do Acordo sobre o Estabelecimento do Instituto Internacional de

V""inas. concluído em Nova York.. em 28 de outubro de 1996.

Atenciosamente,

c=:-c=~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Prcsid!nc1a da República

A Sua Excel!ncia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da CImara dos Deputados
PRASlLIA-Dl.
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PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
n -VOTO DO RELATOR

É o relatório.

l-RELATÓRIO

AutêntiCO.

o mencionado Acordo compõe-se de onze artigos, cujos pontos

A idéia oficial subjacente à criação do Instituto Internacional de

Vacinas - tomar a saúde mais acessivel ás crianças e as populações dos paises
subdesenvolvidos - é digna de louvor; •

Os objetivos fonuais estipulados no instrumento sob anàlise vêm
ao encontro das pre<lCupações brasileiras com a saúde pública e controle de endemias,
assim como com os compromissos assumidos pelo País em escala internacional.

Talvez, todavia, seja oportuno lançar um olhar um pouco mais
aguçado exatamente sobre este aspecto do controle de endemias nos paises pobres e sobre
o esquema proposto para a produção de vacinas, a serem consumidas por essa fatia menos
aquinhoada da humanidade, matérias, essas, que, temos a certeza, serão devidamente
detalhadas na comissão de mérito.

A propósito do mérito da matéria, parece de bom alvitre sugerir
(osse ouvida não apenas a Comissão de Seguridade Social e Família, mas, também, a

Comissio de Ciência e Tecnologia, já que haverá aporte de recursos brasileiros para a

geração de tecnologia de saúde em um outro país.
Nilo poderia, entretanto, ainda no âmbito da análise Que devemos,

proceder no ãmbito desta Comissão, de deixar de tecer algunms10nsidera~õe~ " ~r
algumas perguntas que parece!" pertinentes a este momento.

Busco, inicialmente, os subsidios da revista Saúde em Debate n°

48, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, publicado pela Ed. Hucitec, em 1992,

pertinente a Saúde. Ambiente e Desenvolvimento, em seu vaI. IT, referente a Processos e

Conseqúênclas sobre as Condições de Vida, no artigo liA Orgam=ação do Espaço e os

Proce....,,, Endêmico-Epidêmicas", de autona dos médicos Paulo Chagastelles Sobram.

Luciano Medeiros de Toledo e Carlos Híroyuki Osanal. Lembram, eles, que "o oumento

da inCidência de várias doença:; transml.ts{veis registrado no BraSil, nos 'limos quin=e

anos, veio contrarlor a hipótese de que, com () desenvolVimento econômu'o, estes agravos

deixariam, natura/menta. de estar presentes entre (J!i prmClplll.'i problemas de saúde. "

E prosseguem: ''A idéia de tran.'ução epidemiológica. elaborada Q

partir da oh...rvaçiio da.. modificações OCOrrida.. ni) perfil da ..aúde de populaçãe.. de

paístJj' de economia central, preVia a subs/llwçaO, como cau\'a.'õ mais Impor/antes de

mortalidade e morbidade. das doenças Infeccio'a.' por <mtras decorrentes de difusão de

certM e!::tilmc de.-Vlda e do envelhe.cimento da papulw,:ão (Omran ,es.'JasI971)".

Continuam sua análise, ponderando que esssa ordem de C01sas

"pressupunha um controle efellvo sohre as condiçõe.'i ambientais, c:apa= de impedir a

CIrculação dos para.wtos, (J u difu\'iio do acesso aos conheCimentos e aos recursos

'll!ces.fórios para prevemr a tral1'imlsd'àu, IJ que, .\'abidamente, não ocorreu aqui. "

Enfatizam, a seguir. "Ao mesmo lempo, a colocação repetida da

hipóte.fe da tran.flçlia serViu para jUftljicar a ênfase nas açõe.f de nature=a individual,

centrada.'i no atendimento médico. em detrlmentn das de âmbito coletivo, com importantes

repereu.'t."a"jl!~ na cumpo.'iu,:ão do jinal1clUmen/o do :;elor e na defimção das política... dI!

saúde. 11

Aduzem, ressaltando que, a partir de então, se obselVo', "a
progressivo dllllinuição da capacidade de Inten'enção sobre os processos de

trtlllSmissílo, COIf1JJ r=ltado do dl!$/ftantelam4nto dos serviço.. públicos e do

perplexidade que se estabeleceu ao se confundir progral1U1ção, indispensável para

qulquer ação cDletiva eficaz. CDm ato~ autoritários, re.m/tantes do U'iO arbit;ário du

poder, tilo freqiienle.'i na nos.\'a experlênCla recente. " (grifos nossos).

Ponderam, então, com muita propriedade: "Enlre os dl!$ejo:r do:r

lU'Iluw:r da ltIDtiemidnde por decreto e o insuficiente rrlUUforl1U1ção da:r estru1llra:r

económÍcas e sociais, consolidaram-se as condições necessárias para a ~difusão dos
parasitos. ,E estes, como sempre ocorreu, aprowmarum as pOS.whl!ldades para i!Xpandir

suas áMas I!ndêmicas, ocupar novos nichos, utilizar oulTOS ciclos" (grifos nossos).

Alertam. ainda: "Pre.,·swnados pela necessidade de e.'Cpansiio das

forças produtlva.v e peJa resistência do.ç trabalhadores, os Estados capllafislas $ouberam

dutn.l'ol"er modelo$ de inten'ençáo eficazes sobre os processos endêmico--epidêmfcos.

illtq:rando-os, n ..ua:rl!$tratégia:rde controle social (Wislow, 1967)."

Mostram, a seguir, com acuidade invulgar: "Do controle da febre

amarela, em gavana. sob intervenção mliilar, no míclo do século, até () marco da

erradicação da vario/a (Fenner. /988), utravés de um programa de cooperação gloha/.

no inícIO dn:r anos setenta. parecia que o modelo .,um/uns/a de cuntrole de doenças

t~n.\·ml.'isívels evoluía, em seus a'Jpectos iantô tét.'nlcos, como admim.wratlwJs, políticos e

éticos. SujJunha-...e que II humamdadefinalmente poderia Ji."Ipor dos recur."i('J3 necessários

O Artigo VfT é pertinente aoS mecanicismo a serem aplicados na
Solução de Canrrovérsias; Q Arllgo Vll! refere-se à enlrada em VI/lor desse instrumento e

os ArllgoslXe X, respectivamente. à DenúnclO e TérminO do Acordo.

principais mencíono a segUlr.
O .4rllgo T, intitulado EstabelecImento, refere-se à Criação do

lnstituto Internacional de Vacinas,

O ArtIgo lf é pertinente a DireM.', PrivilégIOS e ImunidadllS,

onde o Governo da República da Coréia se compromete a outorgar ao Instituto os mesmos
direitos, priviiégios e imunidades usualmente outorgados a outras organízaçõcs

internacionais do mesmo tipo.
No Artigo {[f, estabelece-se que o Secretário-Geral das Nações

Unidas será o depositárIO do referido Acordo.

Os Artigo" IV e V são pertinentes à a.,""natura do Acordo e li

prevIsão de consentimento da ohrigaçiio (ratificação, aceItação ou aprovação) por parte

dos Estados e organizações intergovernamentais signatários, sendo o Artigo VI referente li
acessão ("Apó.f a expiração do período especificado no Artigo IV, o pre.'ienle Acordo

ficará aberto para II ace."iSaO de qualquer Estado ou orgum=açiio mtergovernamenta/.

desde que tal acessão '\{!-)U aprovada pelo ('Of1selhn Diretor do Ins/llUIO por maIOria

"imple". "-n. lO).

Conclui-se o Instrumenlo com o Arligo XI. pertinente ao Te.tlo

O texto da Constituição desse Instituto acompanha o texto do

Acordo pertinente á criaçjo do Instituto Internacional de Vacinas, composto de vinte e
um artigos, cujos pontos principais são: localização da sede (Artigo I); Status (Artigo m;
órgãos Snbsidiários (Artigo Ill); Metas (Artigo IV); Principios Noncadores (Artigo V);
Funções (Artigo VI); Competência (Artigo VII): órgãos (Artigo VIII); Composição da

Diretoria (Artigo IX); Funções e Poderes da Diretoria (Artigo X); Procedimentos da
Diretoria (Artigo XI); Votações da Diretoria (Artigo X!I); Designação do Diretor (Artigo
X!ll); Funções e Poderes do Diretor (Artigo XIV); Pessoal (Artigo XV): Financiamento
(Artigo XVI); Privilégíos e Imunidades (Artigo XVII); Relações com Outras
Organizações (Artigo XVIII); Solução de Controvérsias (Artigo XIX); Emendas (Artigo

XX); Dissoluçilo (Artigo XXI).

É encaminhada, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
nos tenuos do Art. 84, VIII, da Constituição Federal, Mensagem ao Congresso Nacional,
datada de 14 de outubro de 1997, para análise do Acordo para o Estabelecimento do
Instituto Internacional de Vacinas, assinado, em nome do Governo Brasileiro, pelo seu
Representante renuanente junto à Organizaçio das Nações Unidas, em Nova Iorque, em
28 de abril de 1997.

Acompanha a referida Mensagem Exposição de Motivos do
Excelentissimo Senhor Ministro de Estado das Re\açõell Exteriores, datada de 10 de
outubro de 1997, onde slo enfatizados os scguIntes pontos:

1. o objetivo central do Acor' I é a criação de uma organização
internacional de pesquisa e desenvolvimento de~;na.da ao fo~alecimento d~5 recursos
institucionais e humanos nas áreas de produção d uso de vacma!, em e~peclal àquelas
destinadas a crianças e populações de baixa renda .n países em desenvolvlmento;

2. a iniciativa está inserida no contexto do Plano Estratégíco de
Iniciativa de Vacinação Infantil, patrocinada pela Organização Mundial de Saúde (OMS);

Fundo das Nações unidas para a [niancia (UNlCEF), Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento, Banco Mundial e Fundação Rockfeller;

3. os trabalhos a serem desenvolvidos destinar-se-ão a apoiar os

programas desenvolvidos por organismos internacionais e governos, com ênfase na

s:ooperação entre autoridades nacíonaís. governos e setor privado;

. 4. o Instituto Internacional de Vacinas será sediado em Seul, na
Coréia, cujo governo deverá arcar com 30% (trinta por cento) do orçamento do instituto

a ser criado.
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para controlar, ou. mesmo, eliminar'os principais parafllos. pudendo passar a

preocupar-se. prioruoTlamenlt!, com outros prohlema.. (( 'ockhurn, /97(}). li

de ~ 'lddade Social e Família e que seja examinada a possibilidade de ser também
ouvi Comissão de Ciência e Tecnologia.

E realçam: "Os anO!i segulnte.f mostraram que t!N,fíll utopia. como

oUlras. nüo eslava amda fimdamentada. A crIse ec:onõmicu nos r::"lados llnida.. e a.v

tensões .meiai.f nas periferias impU'ieram a .'iUbSIl/UlÇào das políticas de de.tenvlJlvimento

e cooperação internacional pela Intervenção mIlitar. a repressdu ti a dependência

crescente das economias nacionai.f para com () mercado financeiro global. Nesse

contexTO, o finanCIamento multi/Dleral cle proi{Tumas de controte de doenças
Iran.'iml.uívei.'i deuou de .'icr prioritário. A desarucufação dos proJ{ramas de erradicação

da ma/áflll, mesmo depoiS de terem ohtido resultado,'i promls.\'Ores, fOI um clmó exemplos

mais marcantes da.f conseqüências da mudança di! dlretrt=es (Cleaver, 1977)."

Sala da Comissão. em de de 1998.

Sala da Comissão, em 13 de janeiro de 1999

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 2" Este 'Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

Art. 1" É aprovado o texto do Acordo sobre o Estabelecimento
do Inlltitu,to Internacional de Vacinas, concluido em Nova York, em 28 de outubro
de 1996.

,DE 1999

de 1998

---@t~'
Deputad0'P.ROLDO CEDRAZ

I Relator .

IJJ • PARECER DA COMISSÃO

Sala da Comissão, em de

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
(MENSAGEM N° 1.186/97)

Estiveram presentes 05 Senhores Deputados: Neiva Moreira
- Presidente, Matheus Schmidt - Vice-Presidente, Aracely de Paula, Aroldo
Cedraz. Cláudio Cajado, Leur Lomanto. Osmir Lima. Osvaldo Coelho. Werner
Wanderer, José Lourertço, Hilátio Coimbra, lIamar Serpa, José Thomaz Nonõ,
Paulo Mourão, Renan Kurtz, Elias Murad, Feu Rosa, Zulaiã Cobra, De Velasco,
Paes de Andrade, Edison Artdrino, Alceste Almeida, Adelson Salvador, Etevalda
Grassi de Menezes, Hélio 8icudo, Paulo Delgado, Sandra Starling, José
Genoino, Adylson MoUa, Jair 80lsonaro, José Rezende, Pedro Valadares e
Maria Valadl!io.

Aprova o texto do Acordo sobre o Estabelecimento do
Instituto Internacional de Vacinas, conciuído em Nova
York, em 28, de outubro de 1996.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação da
Mens1lgem n" 1.1B4I97, do Poder executivo, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado
Aroldo Cedraz.

publicação.

Parágrafo único. Serão sujeitos á aprovação do Congresso
Nacional quaisquer alas que possam resultar em revisão do teferido Acordo, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da
Constituição Federal. acarretem encargop ou compromissos gravosos ao
patrimãnio nacional.

Cabe, ainda. indagar:

I. Qual a exata análise custo-beneficio entre as parcerias a serem

eventualmente feitas com a iniciariva privada para a produção dessas vacinas"

2. O beneficio social sem compativel com o investimento a ser
feito na iniciativa pnvada? O lucro social sera correspondente ao lucio das muUinacionais
que virão a produzir esses indispensáveis (mas não suficientes) i",irumenlOs de conltole

de endemias?
3. Com que objetivos exaras ocorrerá a participação da iniciativa

privada em um instituto com caráter de organismo intemàclOnal. expressamente sem fins
lucrativos? A iniciativa privada comercial e industrial abrirá mão de SIlU jinalidade
JUCTlJ1JVa para panicipar do organismo .t;emfins /ucrllflWl.'i?

4. Como ocorrerá o aporte de recursos do governo brasileiro para

o referido instituto e qual será. exatamente, a contrapartida? Descontos nos preços das

vacinas? Capacitação de cientistas nacionais para a produção de vacinas no BlllSiI? Em
caso de endemias globais. como serã. feita a repartição de vacinas tmtre OS Paises

afetados?
S. Quais os critérios e a forma de nomeação da primeira diretoria

do Inslitut~ projetado (Artigo IX, I da Constituição do Instituto Internacional de V;u:inas)?

6. Como será feito o controle de qualidade e eficácia das vacinas a
serem produzidas, considerando incidentes recentes de ineficácia desses produtos?

7. Em caso de descoberta de uma nova vacina, com a parceria da

iniciativa privada, como será feita a participação dos Estados.P~~ nos royallie.,

pertinentes? Ao adquirirem as vacinas, lerão de arcar com o custo a!licional peninente ao

patenteamento das mesmas· ou será esse p.lenleamento feito em nome do Instituto?

Estas são considerações que julgo õ'Portunas neste momento.

Estou certo de que serão aprofundadas, ~om pertinácia, Jijuando da análise de mérilo da
matéria, a ser efetivada na comissão temática.

Apontam. então. a nova ótica: "Em \'e: das meta...

desenvolvimentlstwi. que misturavam propó..'iito.'i l!conõmic(),\'. pa.'iSuu·.W! li falar e CI

prallcar a VlRdünclO. A ,'igiflincia de d<tenças, de populaçõa, de árus. pIlSSDU a ser

i,ldispensá.'el, em um modela de mundo integrada ecollomÍCflmente, mas
profunda,,",nte desigual em sua caracterisdcas políticas e sociais. " r.<:rifiJ·' no.r.to.,)

Na conclusão de seu oponuno estudo, salientam, adomáis, que "o

percepção da ma~nitude do proh1ema f! tl dispamhzlidude úe. recursos técnlcoo'i

polencJulmemee,tica:c.'i7 vlab,li:ado.'i pelo desenvolvImento CIentíficu, sio intlispelt.slÍl'ftS,

porém Insuficientes, para restabelecer a capacidade de cOlltrale dasa pme_, na
me',lido que a perplexIdade em relação à., funç(jes do Estado impede a concreti:açdo de
açôe.'i coletivas con.\'istente.\'. " ~ acres"ell1am: fiA CrI.\'(! social. resultante do ajuste das

eC01l0mlaS nacionais às impo.\'il(õe.~, do .\"/.\'Iema financeIro R/oha/. repercule dir~/amenle

na produçiio dessas doenças. Amedida em que I1Jlmenta a miséria e sílo llmi1l1J1os os

investimentos públicos em serviços I! in/rD",eslrutura de saneanumlo. dilJÚlUlem td

possibilidades de ,!/divld4de das estratégias de sobrevivência dos grupos sociais
inseridos IIOS circuitas secundários". (grifos .ossos)

, ~ ri
~e--r-~\t~
Deputado NEIVA MOREIRA

Presidente

São dúvidas, todavia. que não inviabilizam, no amãito desse

colegiado. a aprovação do Acordo submetido á nossa apreciação, por se tratar de
mecanismo internacional que vai ao encontro dos compromissos assumidos pek· Brasil no

âmbito internacional.

VOTO. pois, no âmbito da c~mpetência desta Comissão, pela
.~ do Acordo para a criação do Instituto Internacional de Vacinas, conclDido em
Novn Y<Jlk, em 1996, sugerindo que a discussão de mérito seja aprofundada na Comissão -- \
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COMISSÃO DE CONSTITUlCÃO E mSTICA E DE REDAÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n" 771, de 1999.

(MSC N" 1.186/97)

I· RELATÓRIO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional através do PDL 771, de

1999, aprovou o texto do acordo sobre o Estabelecimento do Instituto Internacional cie Vacinas,

coneluído em Nova York, em 28 de outubro de 1996. O Acordo tem por objetivo a criação de uma

organização internacional de pesquisa e desenvolvimento, dedicada ao fonalecimento dos recursos

institucionais e humanos nas áreas de produção e uso de vacinas, particulannente para crianças e

populações", baixa renda em paises em desenvolvimento.

Não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

O Projet~ d~/'t.creto Legislativo n" 771, de 1999, atende a legislação

peninente, com correta técnica legislátiva, é constitucional e juridico, por esses motivos somos pela

sua aprovação /} ~ .

Saladas Sessões, 2!.Iejáil~ i;le 1999.' /j

.~/ 7/' J /
í /f1/:' (Í,~, /'/1' 1/,./~'/'II' Ili //1/ . "/I/;/j /1
. .r.!IDepúIÍldo ibson (PSB'- E)- /

-';1 ~ ! ' Rela ar ... ..

IIl- PARECER DA COMISSÃO

A . Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pel~ constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 771/99, nos

termos do parecer do Relator, Deputallo Nilson Gibson.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Aníbal - Presidente, Nelson Otoch, Magno Bacelar e

Silvio Pessoa· Vice-Presidentes, Benedito de Lira, Darci Coelho, Jairo Carneiro,

Vihnar Rocha, .Aloysio Nunes Ferreira, Alzira Ewerton, Edson Silva, Nestor

Duarte, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Asdrúbal Bentes, Djalma de Almeida

César, Fernando Diniz, Freire Júnior, Henrique Eduardo Alves, José Luiz Clerot,

Adhemar de Barros Filho, Ary Kara, Emílio Ass;Par, Gers9n Peres, Ibrahím

Abi-Ackel, Jarbas Lima, José Rezende, Aldo Aiantes, Arlindo Chinaglia,

Coriolano Sales, José Genoino, José, Machado, Luiz Eduardo Greenhalgh,

Rodrigues Palma, Nilson Gibson, Cláudio Cajado, %iro Azi, Paulo Gouvêa,

Rubem Medina, Lniz Piauhylino, Salvador Zimbaldi, Ivanru-o Cunha Lima,

Wagner Rossi, Odehno Leão, Israel Pinheiro e Colbert Martins.

Sala da COmíSSãO~'~';õ:ir
Deputa' . O~É ANIB~

eSldente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 773-A, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Mensagem nO 79/98

Aprova o texto do Acordo sobre serviços Aéreos, celebrado entre o Governo, da
República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cingapura, em
Cingapura, em 28 de outubro de 1997; tendo parecer da ComiSE ão de constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidede, juridicidade e técnica legislativa.
Pendente de pareceres das Comissões de Vl8Çâo e Transportes; e de Finanças e
Tributaçfio.

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

II - Na Çomissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL dacreta:

M. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Cingapura, em Cingapura, em 28 de outul{ro de 1997.

. Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova.;ão do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim

como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso Ido art. 49 da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional. . ..

M. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sOja
publicação.

MENSAGEM N' 79, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cingapura, em
Cingapura, em 28 de outubro de 1997.

(AS COMISSõES DE RELAÇÕES EXTERIQRES E DE DEFESA NACIONAL; DE
VIAÇAO E TRANSPORTES; DE FINlUlÇAS E TRIBUTAÇAQ U1tRITO) ; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional.

De contànnidade com o disposto no anigo 84. inciso VII. Ja Constitulçào ft:deral.

submew aeh:\'oid~ consideração de Vossas Excelências~.acompanhado de Exposiçãu de lviOlh·o:. do

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto do Acordo ~obre Serviços .\t:reos.

celebrado entre o Governo dil República Federntiva do Brnsl! e o Governo da República de

Cingapura. em Cingapura. em:l8 de outubro de 1997.

Brasilia. 19 Je janeiro de 1908.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

4: • Nessas condições,. submeto à consideração de Vossa

Excelência minuta de Mensagem ao Congresso Nacional para f ins de

encaminhamento do Acordo sobre serviços Aéreos entre o Brasil

Cingapura ao Poder Legislativo.CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO J(
Do Poder Executivo

Ministro

Respeitosamente,

f?:ELI~~
de Estado das Relações Exteriores

SEÇÃOJ(
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
I - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção

supe or da administração federal; .
I I - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previ~tos

nesta onstituição;
I - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como

expe ir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
- vetar projetos de lei, totil ou parcialmente;

VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da
administração federal, na forma da lei;

VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus
representantes diplomáticos;

VIII - celebrar tratados, convenções e ato. internacion~is, sujeitos
a referendo do Congresso Nacional;

ACOIWO SOUIlE SE~n'I('OSAÉlmOS ENTIlE O (;O\"lmNO nA'
IlIá'lIllLlCA FlmEIlATIVA no URASII. E o GOVERNO nA

, REP1I8L1CA DE.ONGAI'IIRA

() G01>erno:an Reptibltcn Federam'a do BrasIl e o Governo da Repúbllt:a de Cmgnpnra
(dol'avq'1i~denommados .. Pa,.,es Canil-a/antes oI),

Reconlrecendo a crescente lmporrâl1cza da trOlrsportt! aéreo lflternaclOIlal emre os dms
paises e desejando concluir mn Acordo qll« assegure seu c:ontinuo desem'olvlInemo em
beneficIO mlÍtllo;

Dose./Olldo conclUIr 11m Acordo com o propósllo de eSlabelecer sel1'lços aéreos l1ntre seus
l'especll1'os /elntónos e além, e

Sendo Panes da Convenção sobre AVIação CivtllnternaclOlJal. aberta à aSSllJa/lIl'l1 em
Chu:ago, em 7 de dezembro de /9-14,

( 'mn'u!l'om 1r0 segulIJfe:

Para os fins deste Acordo:

a) "autoridades aeronáuticas" significa, no caso da República Federativa do
Bmsil. o Ministro da Aeronáutica ou qualquer pessoa ou órgão autorizado a executar
tJunisquer funções exercidas no presente pelo citado Ministro ou funções semelhantes e.
nu caso de República de Cingapura. o Ministro das Comunicações. a Autoridade de
\\'Íação Civil de CingapurB ou seus sucessores ou qualquer pessoa ou órgão autorizado a
~,~cutar quaisquer funções no presente exercidas pelo citado Ministro ou funções
~l::l11elhantes;

/HRE.

Brasilia, em 15 de janeJ.ro

Excelent.lssimo senhor Presidente da República,

de 1998 •
b) "Acordo·· significa este Acordo, seu Anexo e quaisquer emendas ao Acordo ou

,lO Anexo;

c) "serviços convencionados" significa os serviços aéreos estabelecidos sob este

\curda;

Informo Vossa Exceléncia de que Brasil e Cingapura

assinaram no dia 28 de outubro de 1997, em Cingapura, o Acordo

bilateral sobre Serviços Aéreos.

2.. No campo da aviação comercial, as relações do ~rasil com

a Ásia estão em franca expansão, refletindo as possibi'lidades de

cooperação econômico-comerciais com aquela região. Além da antiga

e bem-sucedida ligação aerea com o Japão (acordo de 1956), empresas

brasileiras operam vôos para Honq Konq, Bangkok e Seul. A conclusão

do Acordo -=:om Cingapura. insere-se, portanto, no esforço das

autoridades aeronáuticas do Brasil no sentido _d&". ampliar as

Q.portunidades de operação da bandeira brasileira par~ -a, Ásia.

3. o Acordo em apreço contempla a possibilidade de

d) "empresa aérea" significa qualquer empresa de transporte aéreo que ofereça ou
Ilp~"C um serviço aéreo. Referência ao termo no singular deve ser entendida como
lIh:luindo também o plural e- referência ao termo no plural deve ser entendida como
lIu.:luindo também o singular, conforme requeira o contexto;

e) "serviços aéreos" significa serviços aéreos programados desempenhados por
,1~f(lI1nVes pflra o transporte público de passageiros, carga ou correÍo. separada ou
ltlmhil1l.1dmnente. mediante remulleraÇcio ou fretamento;

l) "empresa aérea designada" significa. uma empresa aérea designada e autorizada
l.ol1lbnne o artigo 3 deste Acordo;

g) "nenmssão para operar" significa a autorização dada pelas autoridades
.It..'l UIHluticas de uma Parte Contratante a uma empresa aérea da outra Parte ContTatante
t.onlbrmc Oaítigo 3 deste Acordo;

li) "rotas especificadas" significa "'i rotas especificadas nos quadros do Anexo a

c~te Acordo;

designação de mais de uma empresa aérea por pai~ e a concessão

mútua de direitos de quinta liberdade (o direito de embarcar., no

território de uma Parte, passageiros e carga destinados a te:r:ceiros

paises) , alem de co"nter modernas disposições sobre segurança da

aviação.

ir-es4'a\ll.sem fins comerciais" significa um pouso para qualquer fim que não seja
para embarcar ou desembarcar passageiros. carga ou correio; '.

j)"a Convenção" significa a Conv';~ção sobre Aviaçi!'fCivil Internacional, aberta
.\ """"lnlllra el1l Chicago, em 7 de dezembro de 1944, e inclui qualquer Anexo adotado
confonne o artign 90 daquela Convenção e qualquer emenda aos Anexos ou à Convenção
confonne os seus artigos 90 e.94:
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k) o tenno "'tarifa" po.sui um ou mais do••ogumte••ignificados,

i) a tarifa cobrada por qualquer empre.a aérea para o tran.porte de
pnsugeiros e de sua bagagem nos serviços aéreos e as taxas e condições aplicáveis aos
serviço. conexos a laltraosporte:

ii)'o frete cobrado por uma empresa aérea para o tran.porte de carga
(exceto correio) no••erviços aéreo.:

iii) as condições que regem a disponibilidade ou a aplicabilidade de tal
tarifa ou frete, inclu.ive quaisquer vantagens que lhe estejam vinculad..; e

iv) o valor da comissio paga por uma empre.a aérea a um agente, relativa
aol bilhetes vendidos ou aos conhecimentos aéreos preenchido. por e••e agente para o
transporte nos serviços aéreos;

I) "território" significa as âreas terrestres sob 8 soberania. suscrania ou tutela de
IImn Pnrte Contratante e ns águas territoriais a elas adjacentes:

m) o lermo "farifa aeronáutica" .ignifica um preço cobrado âs empresas aérellS
pelo fornecimento de in.talações e serviço. aeroportuário., de navegação aérea ou de
sogurança da aviação.

Artigo Z'
Concessão de Direitos

Cada Parte Contratante concede á outra Parte Contratante o••eguintes direito. na
condução de serviços aéreos por suas empresas aéreas designadas:

0)"0 direJto de sobrevoar o território da outra Parte Contratante, sem pousar;-

b) h direito de fazer e.cala. no referido território, para fins não comerciai.;

c) o direito de embarcar c desembarcar, no referido território, nos pontos das
nlla. especificadas, passageiro., bagagem, carga c correio, .eparadamenle ou em

l:'umbinp.ç50
j

destinados a ou provenientes de pontos no território da outra Pane

l"ontrmnntei

d) o direito de embarcar e desembarcar, no. território. de terceiro. paiscs, nos
Ilunto. da. rola. especificadas, passageiro., bagagem, carga e correio, .eparadamente ou

"111 combinação, desfinados a ou provenientes de pontos no território da outra Parte

Cuntratante.

, Nenhuma di.po.ição do parágrafo 1" de.te artigo .erá conside~a?~ ~mo
~oce••ão, à empre.a aérea de.ignada de uma Parte ~ontratante, do pnvdeglO ~e
embafcar~ no território da outra Parte Conttatante..p3ssageuos: bagagem. carga e correio.
tran.portado. mediante remuneração ou fretamento e desbnado. a outro ponto no

lerritório da outra Parte Contratante.

3. Todo o. direito. concedido. n~.!e Acordo por ~ma Pa,:e Contrn~nle seria
exercidos só c exclusivamente em benehclD da empresa aerea deSignada da outra Parte

Contratante.

4. Se, devido a um conf1ílo annado, di.birbio. ou aconlecimentos politico., ou
circunstâncias especiais e incomuns, uma empresa aérea designada de uma Parte
Contratante for incapaz de operar um .erviço na .ua rota nonnal, a outra Parte
Cootratante empregará .eu. melhore. e.forço. para facilitar a continuidade das operações
de tal .erviço através de remanejamento apropriado de tais rota., inclu.ive a concessão de
direito. pelo prazo que for nece••ário para facilitar operações viávei•. ,

Artigo 3'
Oeslenaçio e Autorizaçio

I. Cada Parte Contratante terá o direito de de.ignar, por meio de notificação escrita
trnnSmilida pelos canais diplomáticos. quantas empresas aéreas desejar para operar os
Kcrviço. convencionado. e de retirar ou alterar e.... designaçõe.. Tai. designações
indicaria se a cntpresa aérea está autorizada para operar o ripo de serviços aéreos
especificado. no Aoexo.

2. Ao receber uma designação feita por uma Parte Contratante e uma .olicitação, na
fOrolO e no 11I0do prescrito., de autorização de operação e penni••ão técnica (doravante
denominada "permissão para operar") da empre.a a••im de.ignada para operar, a outra
I'arte Contratante concederá a penni.süo para operar com a mínima demora de
proce••alOenm, contanto que,

a) o .erviço não .•eja operado a nio .er que uma tarifa e.tabelecida de
cnnfonnidade com o di.po.to no Artigo 12 e.teja em vignr com re.peito áquele serviço;

b) porte .ub.tan~ial d. propriedade e o controle efetivo daquela empre.a aérea
pertenç.m à Porte Contratante que" de.ignou, ou a seus n.cionais, ou a ambos;

.il},a~presa aérea esteja qualificada pllTll cumprir as condições pre.crit.. sob as
lei. e regulamentos nonn.lmenle aplicados á operação de .erviçq. aéreo. pela Parte
Cnnlratnnte que esteja considerando. solicitação; c

d) a Parte Contratante que esteja de.ignando a empre•• aérea e.teja mantendo c
controlando 05 padrões estabelecidos no artigo 8'.

3. Cada P.rte Contratante terá o direito de, por meio de notificação e.crila
enc.minh.da pelos canais diplomático., cancelar a designação de uma empresa aérea e
designar outra.

Artleo 4'
Revoeaçio ou Suspendo de Pemlisdo para Ollerar

I. Cada Parte Contratante terá o direito de revogar••u.pender. limitar ou impor
condições á pcnnissio p.ra operar de uma empre.a aérea designada pel., o...... Parte
Contratante quando:

a) lal empresa aérea deixar de cumprir as lei. e regulamento. menclonado. no
Artigo 'r: ou

b) parte .ubstancial d. propriedade e o controle efelivo de••a empre.a· aérea nia
pertencereln à Parte Contratante que I duignou, ou a seu! nacionais, ou a ambo!l; ou

c) • outra Parte Contratante nia estiver mantendo e controlando os padrões de
segurança e.tabelecido. no Artigo 8'.

7 A menos que açio imedi.ta .eja e.sçncial par. prevenir violações á• .leis ou
regulamento. mencionado. no Artigo 'r, o direito de revogar uma pernlis.ão para operar
.erá exercido somenle após consullo com a outra Parte Contratante.

Artigo S'·
Direitos Aduaneiros e Outros

r. Cada Parte Contratanle, com bll5C na reciprocidade, i.entará, em confonnida<ic
com .ua legi.lação nacional, .. empresas aéreas designadas da oulra Parte Conlratante de
direito. alfandegários sobre combustive!s de aeronave., lubrifican,es, .uprimento.
técnicos de consumo, partes sobressalentes, molares, o equip.mento de uso nornlOl e de
.egurança dessas aeronaves, pro.visões de bordo, inclu.ive bebidos, fúmo e outros
produtos destinados.á venda à passageiros, em qu.ntidade limitada durante o VÓO, bem

como ouh'os itens destinados a uso exclusivo na operação ou manutenção das aeronaves.
hem como bilhete., conbecimento. aéreos, material impresso com o .ímbolo da.
empre.a. aéreas e material publicitário comum di.tribuído gratuitamente.

2. As isenções previstas neste artigo seria concedidas aos itens referido. no
parágrafo 1°, quer sejam ou não usado. ou consumido. lotaimente no lerritório da Parte
Contratante que concedeu a i.enção, quando:

a) introduzido. no território de uma Parte Contratante sob "re.ponsabilidade da.
empre.as aérea. designadas pela outra Parte Contratanle;

b) mantido. o bordo da. aeronaves das empre.a. aéreas designadas de uma Parte
Contralante na chegada ou na .aida do território da outra Parte Contratante:

c) emborcados nas aeronaves da. empresa. aéreas designadas de uma' Parte
Contratante no território da outra Parte Contratante e com o objetivo de serem usados na
operaçilo do••erviço. acordado•.

3. Os itens mencionados no parágrafo ID 1 aos quais foi concedida a isenção~ nia
poderão ser alienados ou vendidos no território da mencionada Parte Contratante.

4. O equipamento de uso nonual, bem como os materiais e .uprimentos
nonnalmente mantidos a bordo das aeronave. da empresa aérea designada de uma Porte
Contratante, poderilo .er descarregados no lerritório da outra Parte ConlrolalUe .omenle
com a autorização de .u.. autoridade. alfandegárias. Nes.e caso, tais itens poderão ser
colocado••ob a .upervi.io das mencionadas autoridades até que sejam reexportado. ou
.e lhe. de outro de.tino, cooforme o. regulamento. alfandegários.

5. A. Parte. C?ntratanle. pennitirão o empré.timo, entre aS elllpresllS aéreas,' de
equipamento. de ae~onaves, de equipamento de .egurança, bem como de peçns
.ohressalente•. com I.enção de direito. alfandegário., quando utilízndos na pre.taçãu de
serviço. aéreo. internacionais regulare., ficando limitado o .eu controle á. fornllllidade.
necessárias para garantir que a devolução dos. referidos equipamentos ou peças
sobressalentes consista na sua restituição, qualitativa e tecnicamente idênlicos. e que em
nenhum caso n transação tenha cnráter lucrntivo.

Artigo 6'
Trófego em Transito Direto

O. passageiro., o bagagem c a carga em lrãn.ito direto pelo território de uma
!'arte COlUratante, e que não deixem a área re.ervada do aeroporto paro tal propó.ito,
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serão no luâximo submetidos a um -controle simplificado. A bagagem e a carga em
lrlinsilo esramo isentas de direitos alfandegários.

Artl&o ,.
Aplleaçio de Leis

I. As leis e regulamentos de uma Parte Contralante relativo à entrada em ou saida
de seu lerritório de neronaves empregadu nos lerviços aéreos, ou à operação e navegação
de tais aeronaves enquanto em seu território, seria aplicadas às aeronaves da enlpresa
aerea designada pela outra Pane Contratante e serlo cumpridas por tais aeronaves na
entrada ou na saida e durante sua permam!ncia no território da primeira Parte Contratante.

2. As leis e regulanlentos de uma Parte Contratante relativos à entrada. pennanência
ou saida de seU território de passageiros, tripulações, cargas ou correio, tais como
formalidades relativas à enlrada. saída, emigração 'e imigraçiio. passaportes, alfândegas e
quarentena. serão cumpridos p~r ou em nome d~ tais passageiros. tripulações. carga ou
correio transportados pela empresa aérea designada da. oulr" Pane Cootratanle oa enlrada
ou na saída e durante sua pennanência no tenitório da primeira Parte Contratante.

3. Cada Parte Contratante se compromete a não conceder qualquer preferência a sua
própria empres" aérea em relaçã~ à empresa aerea designada da outra Parte Contratante
na aplicação das leis e regulamentos prevista neste Artigo.

Artl&oSO
Aeronavqabllldade

• I. Os certificados de acronavegabilidade, certificados de habilitação e licenças
COlhidos ou validados por uma Parte Contratante !leria reconhecidos como válidos pela
oUlra Parte Conlralante durante o prazo de sua validade para os objetivos de operação dos
serviços aéreos previstos neste Acordo, desde que os requisitos sob os quais tais
certificados ou licenças tenham sido emitidos ou validados sejam iguais ou superiores aos
padrões minimos que possam ser estabelecidos segundo a Convenção. Cada Pane
Contrnt811te reserva-se o direito, contudo, de recusar-se a reconhecer, paro fins de
sohrevôos de seU próprio território, certificados de habilitação e licenças concedidos a
seus próprios nacionais pela outra Pane çontratante ou por outros Eslados.

2. As autoridades aeronáuticas de cada Parte Contralanie poderfio requerer consultas
referenles aos padrões e requisitos de segurança relativos a inslaloções aeronáuticas.
tripnlaçfio, aeronaves e á operação das empresas aéreas designadas que sejam mantidos e
cOnlrolados pela outra Parte Contratante. Se, em seguimCllto a' lais consu/las. as

mlloridades aeronáuticas de qualquer das Partes Conlratanle. averiguareOl aue a outra
I'arle Conlratonle não montem nem controla eficazmente, naquelas areos, pndríles e
reqnisitos de segnrança iguais ou superiores aos padrões minimos que possam ser
eSlahelecidos segundo a Convenção, elas notificaria a outra Pane Conlrmoote a respeito e
tiS providências consideradas necessárias para elevar 05 padrões e requisitos'de segurança
do nutro Porte Contrntante a níveis no menos iguais aos padrões mfnimos que possam ser
.s..beleeidos segundo a Convençjjo, e a outra Parte Contratante tomarà as medidas
necessàrios para corrigir os mesmos. Cada Parte Contratanle reserva·se o direito, de
ncordo com o Artigo 46

, de recusar, limitar, suspender, revogar ou impor condições à
lIn'orizoção para operação com relação a qualquer empresa aeroa designada pela oulra
I'arte Conlraloute, no caso da outro Pane Contratante nilo tomar tais medidas apropriadas
~1I1 um prazo razoável.

'Artl&o9°
Se&urança

Em conformidade c,OIn seus direitos e obrigações segundo o direito internacional,
as Partes Contratantes reafinnam que sUa obrigação mútua de proteger a segurança da
aviação civil contra atos de inlerferência i1icito constitui parte integrante do presente
Acordo. Sem limitar a generalidade de seUs direitos e obrigações segundo o direito
internacional, as Partes Contratantes atu.rio, em particular, em conformidade com as
disposições da Convenção Relativa às Infrações e a Certos Outros Atos Cometidos a
Bordo de Aeronaves, assinada em Tóquio em 14' d,e setembro de 1963, da Convenção
poro a Repressão ao Apoderamento Illcito de Aeronaves, assinada na Haia em 16 de
dezembro de 1910, e da Convenção panl Reprcssio aoS AIos Illcitos contra a Segurança
da Aviação Civil, ...inada em MonlrCal em 23 dç"setembro de 1911 ou qualquer outra
convenção sobre segurança da aviaçlo de que ambai u Panes venham a ser membros.

2. As Panes Contratantes prestar.se-ão. mediante solicitaçio, toda a assistência
posslvel para a prcvençlo de ato. de apodcramenío ilicilo de aeronáves civis e OUlros alas
iIIcitos contra a .egurança de.1OI aeronaves••cus ruogeiros e tripulações, aeroponos e
instalações de navegaçlo aérea, e qualquer outra ameaça à segurança da aviaçlo civil.

3. As Partes Contratantes agiria, em suas relaçjles mútuas, em conformidade com as
disposições sobre segurança 'da aviaçlo Cltabelecia.. pela Organização de Aviação Civil
Internacional e designadas como Anexos à ConvCllção, na medida em que tais
disposições sobre segurança sejam aplicáveis às Pirtes; estas exigirão que os operadores
de aeronaVeS que tenham sido por elas registradas ~u os operadores de aeronaVeS que
lenham a sede principal de seUS negócios ou residência pennanen/e em SeUS territórios e
os operadores de aeroportos em IeUS terrilQrios ajam em confornlidode com os referidas
disposições sobre a segurança da aviaçio.

4. Cada Parte Contratante concorda em que tais operadores úe aeronaves podem ser
obrigados a observar 3S djsposições sobre a segurança da 3viaçfio lIu:ncionndus no
parágrafo 3° acima, exigidas pela outra Parte Contratante pam a entrada. saída ou
pennal1ência no território da outra Par1e Contratante. Cada Parte Contratante assegurará
que medidas adequadas sejam efetivamente aplicadas em Seu terrilório para proteger lU
aeronaves e para inspecionar passageiros, tiipulações, bagagem de mão, bagagem. carga e
provisões de bordo, antes e durante o emharque ou carregmnenlo. Cada Parte Cunlratante
examinará. lambém, com benevolência, qualquer solicitação da oulra Parte Contratanle
para a adoção de medidas especiais razoàveis de segurança para combater uma mneaça
específica.

5. Quando da ocorrencl8 de um incidente ou de ameaça de incidente de
apodermnento ilícito de aeronaves civis ou de outros atos ilícitos contra a segurança de
tais aeronaves, de seus passageiros e tripulações. de aeroportos ou instalações de
IJDvegação aérea, as Partes Contratantes assistir-se-ão mutuamente. facilitando as
comuuicnções e outras medidas apropriadas. destinadas a pôr termo, de forma rápida e
segura. a tal incidente ou ameaça, na medida do possível, de acordo com as
circunstâncias.

Artigo 10
Horririo, [n(oruUlçõcs e Estatísticas

I. A empresa aérea designada de qualquer das Partes Contratantes submeterá, alé
trinta (30) dias antes da data de operação de qualquer serviço convencionado (que seja
um serviço aéreo programado), suas propostasde horàrios às autoridades aeronáuticas da
outro Parte Cootratante para aprovação. Tais horários devem incluir toda informação
relevante, inclusive o tipo de aeronave a ser usado, a frequência do serviço e as escalas de
vôo.

2. A. autoridades aeronáuticas de quo/quer das Panes Contratantes fornecerão ás
autoridades aeronáuticas da outra Parte' Contralan'e, a pedido, relatórios e estatisticas
periódicos ou não, conforme possa ser razoavelmente requerido, com vistas à Itl&nutençio
de registros. Tais relatórios fornecerão informações sobre o montanle de tráfego operado
pela empresa aérea designada nos serviços convencionados e as origens c destinos de InJ
tràfego.

AdiRO 11
DlSllosições sobre Callaeidode

I. As instalações de trausporte oereo disponíveis para o público vi'!iaote manterão
eslreila relação com as necessidades do público de tal transporte,

2. A empresa aérea designada de cada Parte Conlra,taole lerà oponunidade ignal e
justa para operar qualquer rota convencionada enlre os terrilórios das duns Partes
Contratantes.

3. Cada Parte Contratante levam em conta os interesses da empre.<;a aérea de outra
Parte Contratante, de modo a não afetar indevidamente sua oportunidade de otcrecer os
serviços cobertos por esle Acordo.

4. Os serviços proporcionados por uma empresa aerea desiguada no abrigo desle
Acordo lerão como o~ietivo principal o fomecimenlo de capacidade adequada à demanda
de tráfego entre o pais de naciooalidade da empresa e o pais de deslinação última do
tráfego. O direito de embarcar ou desembarcar. em tais serviços, tráfego internacionnl
destinado a 011 oriundo de tcrceiros países eOl UI11 ponto ou pontos das rotas especificadas
neste Acordo serão exercidos de conformidade calo os principias gerais de
desenvolvimento ordenado do transporte aéreo internacional, que ambas as Partes

"Contratantes subscrevem, e estarà sujeito ao priocipio geral de que a capacidade estará
relacionada com:

a) as necessidades de Iráfego entre o pais de origem e os paises de destinação
última do Iráfego;

b) as necessidades de operação dos serviços de loogo curso; e

c) as necessidades de Iráfego da área através da qual passo a empresa aerea. após
consideração dos serviços locais e regionais.

Artigo 12
Tarifas

As tarifas de qualquer serviço convencionado serão estabelecidas em niveis
razoaveis, levando na dcvida consideração todos os fatores pertinentes. inclusive o custo
das operações, o lncro razoàvel, as caracleristiens do serviço ('ais como padrões de
velocidade e acomodação) e as tarifas de oulras empresas aereas para qualquer trecho da
rola especificada. Essas larifas serão fixadas de conformidade com as seguintes
disposições des.e Artigo.

2. As tarifas mcncionadas no parágrafo 1° dcste Artigo, assim como as taxas de
comissão de agência usadas em conjunto com elas, serão convencjonadns, se possível,
para cada uma das rolas especificadas, entre as empresas aéreas designadas em queslão,
ell1 consulla com outras empresas aéreas que operem no todo ou em parte daquela rota, e
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tal entendimento será. lanto qnanlo possive!', alcançado mediante o esquema de ~ixação de
laxas da Associação Internacional de Transporte Aéreo.

3. As larifas assim convencionadas serilo submelida~ á aprovação das antoridades
aeronánticas de ambas as Partes Contratanles pelo menos 60 (sessenta) dias'antes da doia
proposta para sua entrada em vigor. Em casos especiais, esle prazo poderáser reduzido,
cum a cnncordãncia das referidas aUlnridades. A enlrada em vigor de uma larifi. estará
"njeim á prévia aprovação das aUloridades aeronáulicas de ambas as Partes Cnntralllnles.

4. Se as empresas aéreas designadu nilo puderem concordar com nenhuma dessas
larifi.s. on se por alguma onlm. razlo uma tarifa nilo puder ser CSlabelecida em
conlonnidade com as disposições do parágmfo 2· desle Artigo, as autoridades
aeronánlicas das Partes Conlratantes tentarão delerminar a tarifa de comum acordo, em
conlimnidade com o artigo 16.

S. Se os aUloridades aeronáuticas não puderem chegar a um acordo a respeito da
aprovação de nenhuma larifa qne Ih!, t~nha sido proposla nos lermos do parágrafo 3·
desle Artigo, a conlrovérsia será solucionada em conformidade com as disposições do
artigo IS.

Nenhuma tarifa enlrará em vigor se as autoridades aeronáuticas de qualquer da
Portes Contratantes estiverem em desacordo com a mesma~ exceto nas condições
lue,istas no Artigo IS.

7. Qnando as larifas tiverem sido eSlabelecidas conforme as disposições do presente
Artigo. pennanecerão em vigor até que novas tarifas sejam eslabelecidas, nos lemlOS
tlesle Alligo.

8. . Nilo obstante o disposlO nos parágrafos 3D
, 40

, SO e 60 deste Artigo. as autoridades
aeronáuticas de uma daS Partes Contratantes oio desaprovarão nenhuma tarifa proposta
nem retirarão a aprovação de nenhuma tarifa registrada junto a elas por uma empresa
nérea designada. a qual corrcsponda a ou seja mais restritiva ou mais alta que a tarifa
cobrada por qualquer oulra empresa aérea e apiovada pelas autoridades aeronáuticas
daquela Parte Contratante para serviços comparáveis entre os mesmos pontos.

Artigo 13
Operaça.. Comerciais

a) Cada Parte Conlralnnle concederá á empresa aérea designada da oulra Parte
Contratante o direito de proceder diretamente à venda de serviços aéreos em seu território

e. a critério da empresB aérea, por intcmlédio de 'Seus agentes. Cada empresa aérea terú o
direito de vender lais serviços e qualquer pessoa será livre para adquiri-los na moeda
daquele lerri'ório ou em moedas livremente conversíveis de outros países.

b) Qualquer taxa especificada em lermos da moeda nacional de uma das Partes
Conlratantes será eS!<lbelecida em um moutanle que remia a laxn de cãmbio efeliva
(incluindo todas as comissões de câmbio e outros encargos) peja qu;d as empresas aéreas
de ambas as Partes Contratantes possam converter e remeter as rendas de suns operações
de serviços aéreos na moeda nacional da outra Parte Contratante.

2. A empresa aérea designada de uma Parte Contralante terá o direito de converter e
remeter pnra o exterior. a pedido. as receitas locais excedentes às somas loculmcnte
desembolsadas.

J, A conversão e a remessa de tais receitas serão pennitidas em conformidade com a
legislação vigente. e não estarão sujeitas a quaisquer encargos administrativos nu
cambiais. excelo os nonnalmente cobrados pelos bancos para a sua execução.

4. O disposlo neste Artigo não desobriga as empresas aéreas do pagamento dos
impostos. taxas e contribuições a que estejam sujeitas.

Artigo 14
Tarifas Aeronáuticas

I. Cada Parte Conlralanle poderá cobrar ou permitir que sejam cobràdas tarifas
justas e razoáveis pelo uso de aeroportos públicos e oulras inslalaçõe~ sob .eu conl~le,

desde que tais tarifas não sejam superiores ás cobradas para tal uso as empresas aereas
nacionais envúlvidas em serviços internacionais semelhantes.

2. Cada Parle Contratante incentivará a realização de consultns sobre tarifas
aeronáuticas entre autoridades arrecadadoras' competentes e as empresas nérens Que
utilizem os serviços e as instalações proporcionados por aqnelas autoridades. quando
exeqüivel por intemlédio dãs orgwlizações representativas daquelas empresas aéreas.

Artigo 15
Soluçio de controvénl..

I. Qualquer divergência com respeilo a malérias cobertas por esle Acordo que não
seja resolvida satisfatoriamente por meio de consultas será submetida 8 arbitragem•

. medianle pedido de qualquer das Partes Conlralanles, em confonnidade com os
.procedimentos abaixo.

2. A arbilragem será levada a efeito por um lribunal de lrês árbilros. a ser
constituido da seguinte maneira:

a) um árbilro será nomeado por cada Parte Contralante dentro de sessenla (611)
dias após a dolo do pedido de arbilragem de qnalquer das Parles Contralm.tes á oulm.
Denlro de lrinta (30) dias após tal prazo de sessenta (60) dias, os dois árbilros assim
designados designarão, de comum acordo, um lerceiro árbilro, que não será nacional de
nenhum8 das Partes Conlralantes e que atuará como Presidente do tribunal arbitral.

b) se qualqner das Partes Conlralanles deixar de nomear um árbitro, ou se um
terceiro árhitro não for designado em confonnidade com a allnen "a", qualquer dlls I'artes
Conlratantes poderá solicitar ao Presidente do Conselho da Orgnnização de Avinção Civil
Internacional que designe o(s) árbitro(s) nece..ário(s). denlm de 311 dins. Se o I'residente
for nacional ~e uma das Partes Contratantes. n Vice Presidente hierarquicamente muis
anligo, que não incida no mesmo impedimento. fará a indicação.

3. Excelo quando convencionado em conlrário pelas Pnrtes Contralantes, o tribnnal
arbitm! detemlinará os limites de sua compelência, em confomJidade com este Acord[l, e
eslabelecerá seu próprio procedimenlo.

4. Cada Parte Conlralantes deverá, conforme sua legislação nacional. acatar
inlegralmenle qualquer decisão ou senlença do tribunal arbitral.

S. Se e enquanto qualquer Parte Conlratanle ou a empresa aérea designada de
qualquer Parte Conlratanle deixar de cump"r com uma decisão proferida segundo p
parágrafo 4· deale Artigo, a oulra Parte Conlratante poderá limitar, süspender ou revogsr
quaisquer lIlreitos ou privilégios que houver concedido em virtude deste Acordo á Parte
Contratante inadimplenle.

6. As despesas do tribunal arbilral, inclusive os honorários e despesas dos árbitros,
serilo repartidas iguahnenle pelas Partes Conlratantes.

Artigo 16
Consult.s

J. Qualquer Pane Conlratante poderá a qualquer momenlo pedir consuhas, com o
objetivo de assegurar a implementação e o cumprimento satisfatório das disposições deste

. Acordo ou para discurir qualquer problema com ele relaéionado.

2. Tais coosuhas terão início denlro do prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data
do recebimento. da solicitação pela outra Parte Contratante, exceto se convencionado
diferenlemente pelas Partes Conlratanles.

Artigo 17
Registro e Emendas

I. Esle Acordo e qualquer emenda a ele serão regislrados na Organização de
Aviação Civil 'ntemacional.

2. Qualquer emenda ou modificação li 'Csle Acordo convencionada pelas Partes
ContralmlleS entrará em vigor em uma data a ser detemlinada por IrOca de notas
diplomáticas. indicando que lodos os procedimentos internos necessários foram
concluídos por ambas as Partes Contratantes.

3. Qualquer emenda ou modificação ao Anexo a este Acordo será convencionndn
pelas autoridades aeronáuticas e entrará em vigor após confirmação por troca de notos
diplomálicas.

4. Se u,"a convenção multilateral geral sobre lransporte aéreo entrar em vigor para
ambas as Partes Contratantes. este Acordo será emendado de forma a adequar-se às
disposições daquela convenção.

Artigo 18
Denúncia

Qualquer das Partes Conlratanles poderá, a qnalquer momento notificar a oulra
por escrito sua intenção de denunciar este Acordo. Tal notificação será enviada
simultaneamenle à Orgsnização de Aviaçilo Civil Inlemacional. Este Acordo deixará de
vigorar 11.11 ano após n data de recebimento da notificação pela Parte Contratàntet a menos
que a norificaçio seja retirada de comum acordo entre as Partes Contratantes antes do
final desse penado. Se o recebimento da notificação nõo for acusado pela outra Parte
Conlratllnle. tal notificação considerar-se-á recebida 14 (qnalorze) dias após seu
recebimento pela Organização de Aviação Internacional.

Artigo 19
Titulos

Os' títulos dos artigos deste Acordo têm em vista apenas n conveniência de
referência e nio afetarão de modo algum a interpretação dos Artigos.
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Artigo 20
Entrada .,n Vigor

I Este Acordo entrará em vigor em data a ser determinada por troca de notas
d1plomiticu indicando que todos os procedimentos internos foram cumpridos por ambas
u Panes Conlflltantes.

EM TESTEMUNHO DO QUE. os abaixo assinados. devidamente autorizados
por seus respectivos Governos, assinam o presente Acordo.

Feilo em Cingapura. aos vinte e oito dias de outubro de mil novecentos e 1I0~enta

e sele. em dois exemplnres nos idiomas português e inglês, ambos igualmenle autêntiCOS.

Pelo Governo da
Republica Federativa do Brasil

l-:-:> . í> ~ ...
I ( ~. ~I <- -/,

I'elo Oovemo da
Republica de Cingnpura

. SenborMab~
Ministro dos -C01nunicações

Repúblic:J. P...,.J~"'tiva do Brasil e o n"vemo da República. de Cinga.pura. em Cíngapura. em 28 de
oumbro de 1997.

Atenciosamente.

c=~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chof. da Casa Civil
da Prcsid!ncia da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILJA·PF,

PARECER DA COM1SSÀO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEJlESA NACIONAL

ANEXO
QUADRO Dt:ROTAS

Quadl!OI

Rota a ser operada pela empresa aérea designada de Cingapura

....taI d. Partida Poatos latarlllodlárlOl Paatao ao lralU PoatolAlim
CIa,"pun QulilqUer' (clocoJ pontOI a ..... lUo d. Jlaeiro • Qualquer I (um)

lOlecioaldol plrl opençõ.. via 810 Paulo ponto a_
Sude•• Aliático I PlcUico Sul I MIeciDIlldo .1

AlMm:. do Sull/ll' América do Sul
Sud••• Aliático I ae..ao íadico I
ÁIilcal Atlialico Sul I América do
Sulllll
Quliaquer 3 (tril) pontal a lerem
selecionados via Eurooa -

Quadro 11

Rola a ser operada pela empresa aérea designada 1~'Brasil

Pon/old. P..tOl la/...medlirjol PontOJ em Pontol AIi.,
Partida Cla..nur~

PonlDlIlO BrlJiI Quliaquer' (cinco) pontOI a serem CioS"PUrl Qualquet: I (unI)
JaI.ciollldol pari opençllel via ponto I ser
América do Sul I PacUico Sul I selecion.do no
Sudeste Aliílico !lII Sudeste Aslílico
América do Sul I Oceano Allintico I
ÁIiicJ I 0ceI1I0 indico I Sudeste
Asiítico.w
Quaiaqu.r 3 (três) pontOI a ser.m
aelecloudol via Eurooa

NOTAS:

il Qualquer dOI pontoa d.. rol.. npecllicad.. nol Quldrol I ... 11 d••• Anexn poderi, i
C$Colha da .mpresa lórn dcslll1lada do qua/quor d.. PlrtOl Contrlla.tOl, ..r omitido em qUI/quor
ou em todos OI vôos. detde que euel vôoa 10 originem 110 território da Parta Contratante que
desiZllou I empresa aérOl.

ii) A emllresalérea designada de qUllquer das Partes ContrataDtes terá o direito de eucemr
seus serviços no território da outra p.rte Contratante.

iii) Os pontos intermediários e além I serem servido nas rotllacima esp~ificldasdevem ser
nOlificadol por Clda Parte COlllrallnt. anlOl do início d.. operações. .',

Aviso n' 81 • SlJPARlC. Civil.

Em 19 d. jall.iro d. 1998.

l-RELATÓRIO

• O Excelentíssimo Senhor Presidente da. República submete ao
Congrcsso Nacional, por mcio da Mensagem n' 79198, acompenhada de .xposiçio de
motivós do Senlior Ministro de Estado das Relações Exteriores, o lexto do Acordo sobce .
S.rviços Aéreas, celebrado entre o Governo da República Fedontiva do Brasil e o
Govemo da Republicade Cingapura,.m Cingapura,.m 28 de outubro de 1997.

N. exposiç.lo de motivos ministerial afinn.~se que o Acordo em

leia "insere.se, portanto, no esforço das autoridedes acroniuticas do Brasil no sentido de

ampliar as 0poDunidades de operação da bandeira brasil.ira para a Ásia".

É o rolltório.

n -VOTO DO RELATOR

Tanto o Brasil quanto Cingapura são PlltCs da Convençio sobro

Aviação Civil Intcrnacional, aborta à assinatura em Chicago, em 7 d. d.zembro d. 1944.

Internamente o texto internacional foi promulgado pelo Decreto n"
21.713, de 24 de agosto d. 1946.

O r.fcrido documcnto já regula lodos'os apoeto. do tema

aviaçio internacional.

Não nos sobra dúvida quanto à importância do transporte aéreo
como meio de criar e preservar a amizade, compreensão e cooperação entre os povos dos

dois países.

Ad.mais. é o próprio Millistério das Relações Exteriores que
afinna tratar~se de um acordo moderno, que atende em sua inteireza a poJirica aerDnáutica

brasileira.

A matéria receberá ainda.., quanto ao seu mérito, contribuiçio das

Comissões de Finanças e Tnbutação e de Viação e Transpones. que poderio melhor
avaliar d~talhamentos técnicos que-refogem ao àmbito desta Comissio de Relações

Exteriores e de Defesa Nacional.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Bwil c o

Governo da República de Cingapura. em Cingapura. em 28 de outubro de 1997. no!lo
tennos do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

Senhor Primeiro Secrelirio.

Sala da Comissão. em de d.1998.

EocamJnho a .... SecroWia M....g.m do Exô.lelltissimo Senhor Presidente da
República relativa 10 ICláO do Acordo sobro Serviços Aéreos. celebrado entre o Govemo da
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111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação da
Mensagem nO 79/98, do Poder Executivo, nos termos do Projeto do Decreto
Legislativo quo apresonta, acatando o parecer do relator, Deputado Pedro
Valadares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Neiva Moreira
_ Presidente, Matheus Schmidt - Vice-Presidente, Aracely de Paula, Aroldo
Cedraz, Cláudio Cajado, Leur Lomanto, Osmir Lima, Osvaldo Coelho, Werner
Wanderer, José Lourenço, Hilário Coimbra, Itamar Serpa, José Thomaz Nanõ,
P:lulo Mourão, Renan Kurtz, Elias Murad, Feu Rosa, Zulaié Cobra, De Velasco,
Paes de An&ade, Edison Andrino, Atceste Almeida, Adelson Salvador, Etevalda
Grassi de Menezes, Hélio Bicudo, Paulo Delgado, Sandra Starling, José
Genoíno, Adylson Motta, Jair Balsonara, José Rezende, Pedro Valadares e
Maria Valadão.

Sala da Comissão, em 13 de janeiro de 1999

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E msTICA E DE REDACÃO

I- RELATÓRIO

A Comissão de ReI~es Exteriores e de Defesa Nacional através do PDL 773, de

1999, aprovou o texto do Acordo sobre SeIViços.Aéreos, celebrado entre o Governo da República

Federativa do Brasil e o Governo da República de Cingapura, em Cing.pura, em 28 de outubro de

1997.

C::OMISS.~O DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIO:'iAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° ,DE 1998

(MENSAGEM N" 79, de 1998)

Aprova o texto do Acordo sobre :.5;rviços
Aéreos. celebrado entre o Governo da R\Ípúblic.
Federativa do Brasil e o Governo da Republica de
Cingapura, em Cingapura, em 28 de outubro de
1997.

o Con,6rresso Nacional decreta:

Art. 10 Fica aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos.

celebrado entre o Governo de República Federativa do Brasil e o Governo da República de
Cingapura. em Cíngapura. em 28 de outubro de 1997.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso

Nacional quaIsquer atos que possam resultar em revisão do referido acordo, assim como

quaisquer ajustes complementares que, nos teonas do incíso I do art. 4~ da Constituição

Federal. ~carretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônío nacional.

o Acordo bilateral sobre Serviços Aéreos assinado em 28 de outubro de 1997, em

Cingapura, reflete as possibilidade de cooperação econômico-comerciais com aquela região. Além da

antiga e bem sucessida ligação aérea com o Japão (acordo de 1956), empresas brasileiras operam

vôos para Hong Kong, Bangkok e Seul. O Acordo em discussão contempla a possibilidade de

designação de mais de uma empresa aérea por pais e a concessão mútua de direitos de quinta

liberdade (o direito de embarcar, no território de uma Parte, passageiros e cana destinados a

terceiros países), além de conter modernas disposições sobre a segurança da aviação.

Inexistem emendas

É o relatório.

o Projeto de Decreto Legislativo n~ 773, de 1999. atende a legislação

pertinente, com correta técnica Iegislatiya, é constitucional e jurídico. por esses motivos somos pela

sua aprovação. .I,.'~

Sala das Sessões, 2S de janeiro de 1.999. '

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n° 773/99, nos

termos do parecer do Relator, Deputado Nilson Gibson.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Ambal - Presidente, Nelson Otoch, Magno Bacelar e

Silvio Pessoa - Vice-Presidentes, Benedito de Lira, Darci Coelho, Jairo Carneiro,

Vi1mar Rocha, Aloysio Nunes Ferreira, AIzira Ewerton, Edson Silva, Nestor

Duarte, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Asdrúbal Bentes, Djalma de Almeida

César, Fernando Diniz, Freire Júnior, Heurique Eduardo Alves, José Luiz Clerot,

Adhemar de Barros Filho, Ary Kara, Emílio Assmar, Gerson Peres, Ibrahirn

Abi-Ackel, Jarbas Lima, José Rezende, Aldo Arantes, Arlindo Chinag1ia,

Coriolano Sales, José Genoino, José Machado, Luiz Eduardo Greenhalgh,

Rodrigues Palma, Nilson Gibson, Cláudio Cajado, Jairo Azi, Paulo Gouvêa,

Rubem Medina, Luiz Piauhylino, Salvador Zimbaldi, Ivandro Cunha Lima,

Wagner Rossi, Odelmo Leão, Israel Pinheiro e Colhert Martins.

Sala da Comissão, em 26 de janeiro de 1999

Lr() (f.()
Deputa~~~~

Art. ;20. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

publicação.

Sala da Comissão, em de de 1998.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 774-A, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Mensagem n° 269/98

Aprova o texto do Acordo sobre Isenção de Vistos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Silo Bo~a, Rio
Grande do Sul, em 9 de dezembro de 1997; tenda parecar da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação Pela constitucionalidade, juridicidade etéenica leílislativa.
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SUMÁRIO

I - Projeto inicial

lI· Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- Parecer do Relator
- Parecer da Comissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre Isenção de
Visfos. celebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o Govemo
da República Argentina, em São Bo~a, Rio Grande do Sul, em 9 de dezembro de
1997.

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis,. bem
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel
execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da

administraçlio federal, na forma da lei;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e

acreditar seus representantes diplomáticos;
--VIII celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sitio;
X - decretar e executar a intervenção federal;

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTI'rUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

Subme'te ã aprecíaç.!o do Congresso Nacional o texto do Acordo
sobre Isenção de VistoB, celebrado entre o Governo da Rep11blica
Federa'tiva do Brasil e o Governo da República Argentina, em 5!o
Sarja, Rio Grande do Sul, em 9 de dezembro de 1997.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do refendo Acordo, assim
como oUalsquer ajustes compleinentares que, nos termos do inciso I do artigo 49
da Constituição Federal. acarretem encargos ou compromIssos gravoso! ao
patnmànlo nacional.

Art. 2° Este Decreto LegislaUvo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 13 de janeiro de 1999

.....J~ 'c-r~ -r;..
Deputado NEIV MOREIRA

MENSAGEM NO 269, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 69/MRE, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998, DO
SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES

Excelent1ssilll.o Senhor Presidentê da República,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto

de Mensagem pelo qual é submetido á aprovação do Congresso Nacional

o texto do "Acordo sobre Isenção de Vistos", calebrado entre (;,

Governo Q.s Rep1iblica FederatiVil do Brasil e o Governo da R.pública

da Argêntina, em São Sarja, Estado do Rio Grande do Sul',.. 9 de

dezembro de 1997.

2. O Acordo tsm por objetivo a isenção de vistos consulares

para aa diversas categorias de profissionais que viajo entra os

dois pa1ses. Nesse sentido, comple.enta ele o regia. de i.enção j'

praticado entre turistas brasileiros e argentinos, qua nio

necessitam de vistos para viajarem de UlI para outro pata.
Senhores Membros do Congresso Nacional.

De conformidade com o disposto no artigo 84, inciso VfII. da Constituição Federal.
submeto à cievada. consideração de Vossas Excelências. acompanhado de Exposiçlo de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o têxto do Acordo sobre Iscnçio de :Vist05.
celebrado entre o Governo da. República Federativa do Brasil e o Governo da. República Argentina..

em Slo Bo~.. lUo Grande do Sul. em 9 de dezembro de 1997.

? . Sua implementação propiciará, assim, maiores facilidade.

de trânsito de pessoas entre o Brasil e a Argentina, contribuindo

para solidificar o crescente relaciona.ento entra oa cidadioa dos

paises membros do MERCOSUL em SQU processo de integração r.qional.

Brasilia. 27 de fevereiro

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA .
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

de 1998.
RaspeitosBmente,

'--" .
~C_F:l~<
LUJ:Z FELIPE LAHPREIA

Ministro de Estado das Relações Exteriores

ACOROO ENTRE O GOYERNO DA REPúB~ICA feDERATIVA DO BBAS\!. E O
OOV68NQ DA sgrwu.rCA AROarnNA SOBRE ISElfÇ"ÀO DE VISTOS

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

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 - Compete privativamente ao Presiâente da
República: . .

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a

direção superior da administração federal;

O Governo da República Federativa do B...il

O Governo da República Argentina
(doray.nte denominados "Partcs"),

Tendo presente o manircslulIo pelos I'residenl" de ambas ... 1'1lllC5 IIn
Comunicado Conjunto minlldo em Brasma, em 1I de novembro de 1997, sobre a
necessidade de facilitar ao máximo o crescente rrâm:ito de l1~ionais entre a.,; Panes.
no ~Lito du p""'..... de COII50lidaçilo e aprorundarnenlo da intcgruçi\o rcgiunal:

Com o objetivo de fUnBlecer os I'rntcmDi~ vinculns e:<illõlcntc~ entre, D.1Iil

I'lnes e de aumentar a nuidez da circuJaçio e dus coll181n5 entre 05 hencJieilirios do
presenle Acordo.
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Acordam o seguinte:
Aviso n' 2.9 • SUPARlC. Civil.

o presente Acordo aplica--sc às pessoa.~ pertencentes i\s seguintes
cl1egorias: nnistas. prolessores. cientistas. desportistas. empresários ou gente de
neg(\cios. jornalistas. profissionais e técnic05 especiali7..1dos. Técnicos
especinli7M05 oio nqueles trabalhadoreo de nivel de in"ruçilo médio. oeja
secundário ou técnico, ou outorgado por wnl enlidade de cnpacitaçilo profissional.

Em 27 de fevereiro de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a c5sa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República relativa ao texto do Acordo sobre Isenção de Vistos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina.

Atenciosamente,

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÓES EXTERJORES E DE DEFESA NACIONAL

MENSAGDI :-lo 269, DE 1998,

c:=:c::--=-~~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Cas. Civil
da Presidência da República

t'RIMEIRA SECRETARIA

~m,~~l P.?) 19'1f. Ao Serthcr

secretário.G'::;~

V
Deputado UBIRATAN AGUIAR

Ptlm.iro ::i,crlllirlo

A Sua Excelêncio o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRAstLrA-DF,

2. A documentaçlo para a República Fedmtiva do Bl1ISil é a quinte:
Passaporte 011 Cédula de Identidade expedida pelos Esla<los, com validade nacional.
A documenlaçJo para a República Argentina é a seguinte: Passaporte. Cédul. de
Identidade expedida pela Policio Federal Argentina, Documento NlCional de
Identidade, "Ubreta de Enrolomiento" 011 "Libreta Cfvica".

3. As Plrtes obrigom.se a comunicar mutuomente, por vi. diplomitica,
qualquer alternç:lo feita à lista mencionada no parágrafo anterior.

I. Os nacionais de qualquer das Part<s, mencionados 00 Artigo I· do
~te Acordo, com o intuito de desenvolver lIividades 00 ""bito de 'OIS
-"as rmpectivas, remunerada ou nIo, teria _ sem visto ao 1CITitóri0 da
ouua Porte, por esllldas inferiores ou iguois a 90 (ooventa) dias. prono[l4veis por
i perlodo, bastando """,_o a opraentaçIo d. do<umenlo de identidade ou de
vi válido no pais de orisom.

No caso do. técnico. especializados. a pronogaçiIo do pra7" de 90
(noventa) dias prevista no Artigo 2" poderá ser outorgada apenas quando seu vinculo
empregatlcio estejo estabelecido en1 seu pais de Origenl.

I. A isençilo de vistos estabelecida pelo presente Acordo nio exime teUS

heneficiários do cumprimento das demllis leis e regulwnenws em mftCériD migratória
vigentes em ceda umll das Partes. concernentes ao ingresso, pcnnanência e salda dos
respectivos plÚ....

2. Os demais requisitos vigentes em cada Parte paro o exertlcio de
qualquer atividade profiJ5ional 010 podemo ser ob,,!ácuJo ou impedimeJJlo pari o
desempenho de tnreJiLs wnplD1ldas pelo presente Acordo, com exc:cçik> dos oncios
ou pronssôes regulamentadas, cujas normas deverão ser respeitadus em seu
e~ercicio.

Submete à consIderação do Congreno
NaCIOnal o texto do Acordo sobre /sBnçOo de
Vistos, celebrado entre o Governo da República
FederatIVa do Brasil t!. o Govt!rno da Repúbliéa
Argentma. em São BOIJa. Rio Grande do Sul,
em 9 de de:emhro de 1997. .

Autor: Poder Executivo.
Relator: Deputado Werner Wanderer.

I • RELATÓRIO:

Os beneficiários do presente Acordo que exerçam. CMl vinculo
empregaticio ou como autônomos, atividades cuja remuneraçio provcnh. de pessoas

.. nSicM ou juridicM estabelecidas no pois de ingresso. deveria cumprir com todas as
contribuições devid85, nos tennos da legislação interna deste último pais. salvo nM
casos em que um Cçnvênio bilateral disponha em contrário.

O ExcelenllSsimo Senhor Pre.idente da República .uhmete no Congresso

NaCional. por meiO da Mensagem nO 169/98. acompanhada de exposição de motivos do Senhor

Ministro de E.tado das Relações Extenore.. o lexto do Acordo sobre I.enção de Vistos,

celebrado ~ntre: o Governo da Republica FederatIva do Brasil e o Governo da Reptiblica

ArgentIna. 018 São 801)1, Rio Grande do Sul. om 9 de dezembro de 1997.

o. nacionaf! de um e outro pllis que desejem ingressar no lenitôrio da
outra Parte, por prazos superiores lIOI mencionados no Artigo 2° do presente
Acordo, d_obter o viJto co......pondente.

o acordo em conSIderação tem por objetivo a conceção reciproca de

Isenção de \ Istos consulares a diversos protissionais. Cidadãos das Partes Contratantes. que

VIajem entre os dOIS palses com línalidade de desenvolver suas ativHiades. remuneradas ou nlo.

para estadas iguaiS ou mfenores a 90 dias. proTf,?~àveis por Igual penado.

CIda Parte podeni suspender local ou parcialmenle o exc<:uçio do
prmente Acordo por rIZlIes de segurança ou de ordem pública. Em tal CISO. a
slllflCNlo seni imediltamellle ootificada à OIItra Parte, por via diplomática. 11· VOTO DO RELATOR:

1. O presente Acordo cntrani em vigor 30 (Irinta) dias após o recebimento
da segunda das notificações que comunique à outro Parte o cumprimento das
formalidades internas necessárias a sua vigência .

2. Qualquer das Partes pQderà denunciar o presente Acordo mediante
notificaçlo escritl dirigiLb • outra Pane. A denúncia surtirti efeito 6 (seis) meses
depois d. data de notificlÇlo.

Feito n. cIdade de Sio Borjl, Rio Grande do Sul, Repuhlica Federativa
do Brasil. em 09 de dezembro de' 1997, em dois exemplares originais. nos idiomas
português e espMhol, sendo ambos os textos igualmente BU(" uicos.

O evolver do processo de tnlegrnção tem produzido notáveis mudançll'

nos mOVimentos econõmico-comerciais entre os quatro paises do Mercosul. nomeadamente entre

os doi. principais protagoni.tas do inle~io, o Brasil e a Argentina. O vertiginioso incremento

do. fluxos comerciais de importaçio e exportaçio entre o. doi. paise. verificado nos últimos

ano. lem .ido acompánhldo de um creseenle número de ações, tomadas pela inici.tiva privodi,

em sintonia com a meta de.fonnaçio de um mercado comum. Traduzem-se estas na realizaçlo de

investimentos, na abertura de filiais, sucursais e agências, na constituição de empresas no

lerritório de um do. pai... por parte de empr.... originári.. e com .ede no oulro pai•• bem como

na fonnaçw de associações entre empre... dos doi. pai.... em)oinl venlur.., etc.

• J ( • ~ \( ~)
PELO GOVERNO D 'RF.Pi'íilI.ICA

. FEDERA11VA BRASIl.

Os negócios entre os operadores privados dos dois países, tanto no que se

refere ao comércio internacional, como quanlo à abertura de fint1l5 ou a constitllçio de

assocíações transfronteíriças de empresas têm ensejado um largo trinsitC' de pessoas, nacionais

dos dois países. entre seus territórios.
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Art. 2" Este Decreto Leglslatívo entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo Único. Ficam sujeitos a. aprecmção do Congresso Nacional quaiquer

atos que possam resultar em revisão do referido acordo. assim como quaisquer ajustes

complementares que. nos tennos do mciso I do amgo 49 da Constituição Federal. acarretem

encargos ou compromissos gravosos ao palrimônio nac19naL

De outra pane, como tem sido exaustivamente repetido pelos governos

dos dois países, pela imprensa c pelos estudiosos do tema. a integração do Mercosul não é e não

devem ser meramente econômica. mas possuir também outros caráteres, como o social. o cultural

e o técnico..científico. buscandà a aproximaçilo e o mútuo conhecimento entre os povós dos

quatro países. Com efeito. já se observa o aumento dos contatos e das viagens do! profissionais

das artes e das ciências: professores, cientistas, jornalistas, desportistas, artistas, técnicos

especializados, os quais. como os empresários e negociantes, tem passado a exercer, cada vez

mais. suas atividades no âmbito do Mercosul. Sala da Comlssào. em de de 1998.

Por essa razão, os governos do Brasil e da Argeotina decidil1lm extendcr

a essas pessoas 05 mesmos beneficios ja condedidos aos, turistas brasileiros e argentinos que

viajam de um pais para o outro, ou seja, a isenção de visto consular e a dispensa da apresentaÇão

de passaporte para o ingresso em seus territórios, bastandil para tanto, a apresentaÇão dos

documentos de identidade previstos pelo acordo. Tal isençio limita·se porem. como nos casos de

vIagens de turismo, para estadas não superiores a 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual

periado.

.~
Deputado Werner \Vanderer

Relator

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

MENSAGEM ND 269/98

111- PARECER DA COMISSÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISUTIVO~' • DE 1998,

(Da Comiss;o de Relações Extenores e de Defesa Nacional)

~
Deputado Werner \Vlnderer

Relltor

A isenção do visto não extmirà os beneticiârios do cumprimento das

demais leis e regulamentos em materia migratóna. vigentes em cada um dos paises e

concernentes ao ingresso. permanência e saída do respectivo temtório. conforme disposto no

amgo 4" do acordo.

De outra parte. os beneticiãrios do presente Acordo que exerçam com

vinculo empregatício ou como autônomos. atiVIdades cuja remuneração provenha de pessoas

fisicas ou]uridicas estabeleddas no país de ingresso. deverão cumpnr com todas as contribuições

devidas. nos termos da legislação mterna deste ultimo pais. salvo nas casos em que um convênio

bllaternl disponha em contràrio (artIgo 5'1. 'J~,:,,-
Deputado NEIVA

.~;~

OREIRA_---t"--"1.....
CO~ssÃO DE CoNSTITUlCÃO E JUSTICA E DE REDACXO

I-REUTORJO

Sala da Comissão. em 13 de Janeiro de 1999

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Neiva Moreira
- Presidente, Matheus Schmidt - Vice-Presldente, Aracely de Paula, Aroldo
Cedraz, Clâudio Cajado, Leur Lomanto, Osmir Lima, Osvaldo Coelho, Werner
Wanderer, José Lourenço, Hilârio Coimbra. Itamar Serpa. José Thomaz Nonõ,
Paulo Mourão. Renan Kurtz. Elias Murad. Feu Rosa. Zulalê Cobra, De Velasco.
Paes de Andrade, Edison Andrino, Alceste Almeida. Adelson Salvador, Etevalda
Grassi de Menezes, Hélio Bicudo, Paulo Delgado. Sandra S/ar/lng, José
Genoino, Adylson Molta, Jair Bolsonaro, José Rezende. Pedro Valadares e
Maria Valadão.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional através do PDL 774, de

1999. aprovou o texto do Acordo sobre Isenção de Vistos, celebrado entre o Governo da República

Federntiva do Brasil e o Governo da República Federativa da Argenrina. em São Bolja. lUa Grande

do Sul, em 9 de dezembro de 1997.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação da
Mensagem nO 2891ll8, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de
Dêcreto L&gis/atlvo que apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado
Werner Wanderer.

o Acordo tem por objetivo a isenção de vistos consulares para as diversas categorias

de profissionais que viajam entre os dois países. Nesse sentido, compJementa O acordo em

apreciação o regime de isenção já praticado entre turistas brasileiros e argentinos. que nio

necessitam de vistos para viajarem de um para outro país.

Aimplementação do presente atordo propiciará, assim, maiores facilidades de trâMito

de pessoas entre o Brasil e Argentina, contribuindo para solidificar o relacionamento entre os

cidadãos dos paises membros do MERCOSm. em seu processo de integração regional.

Inexistem emendas.

É o relatório.

de 1998.Sala da Comissilo, em de

Serão beneficiários da Jsenção os profiSSionais design~do5 no artigo l" do

acordo. ou seja, 05 anistas. professores. desportIstas. empresàrios ou gente de negócios.

jornalistasl profissionias e técnicos especíalizados. definidos entre estes ultimas os trabalhadores

de nível de instrução médio. seja secundãrio ou tecnico. outorgado por uma entidade de

capacnação profissional.

Sendo assim. considerados os principaiS pontos do acordo. queremos

ressaltar nosso convencimento de que a ranficação do mesmo e mais um Importante passo' que

contribUIrão indubitavelmente, para o aprofundamento da intebrração regIonal e para consolidação

do Mercosul. fw. .
Ante o exposto. nosso '"ato é pela aprovação do texto do Acordo sobre

[sençào de Vistos, celebrado entre o Governo da Republica Federn'iva do Brasil e o Govemo da

Republica Argentina. em São BOIja, Rio Grande do Sul, em 9 de dezembro de 1997. nos termos

do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

Aprom lJ le:tJO do Acordo sobre Isenção
de "uros, celebrado entre o Governo da
Repriblu..'u Federallva do BrasJI e o Governo da
RepúblIca Argenrma. em São BO'Ja, Rio Grande
do Sul, em 9 de de:cmbro de 1997.

o Congresso ~acional decreta:

Art. I" Fica aprovado o texto do-Acordo s~bre Isenção de Vistos. celebrado

entre o Governo da Republica Federauva do Brnsil e o Governo da Republica Argentina. em São

Bolja, Rio Grande do Sul, ein 9 de dezembro de 1997.
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m-PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição. e Justiça e de RedBçio, em

reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidac!e e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nO 774/99, nos

tennos do parecer do Relator, Deput;do Nilson Gibson.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

- substitutivo adotado pela Comissão .
- votos em separadõ dos Deputados Nilson Gib50n, Jaml6 LilM,

Matheus Schmidt e Luis Eduardo Greenhalgh
- Exposição dos Deputados Adhemar dá Barros Filho e Vicente

Cascione

oCOIIGREUO NACIONAI.__:

~ LIBE1lDADE E DOS MEIOS DE COMl1l/ICAçAo

José Ambal - Presidente, Nelson Otoch, Magno Bacelar e

Silvio Pessoa - Vice-Presidentes, Benedito de Lira, Darci Coelho, Jairo Carneiro,

ViImar Rocha, Aloysio Nunes Ferreira, AIzira Ewerton, Edson Silva, Nestor

Duarte, Vicente Arruda, Zulaiê Cobra, Asdrúbal Bentes, Djalma de Almeida

César, Fernando Diníz, Freire Júnior, Henrique Eduardo Alves, José Luiz Clerot,

Adhemar de Barros Filho, Ary Kara, Emilio Assmar, Gerson Peres, lbrabim

Abi-Ackel, Jarbas Lima, José Rezende, Aldo Arantes, Arlindo Chinaglia,

Coriolano Sales, José Genoino, José Machado, Luiz Eduardo GreenhaIgh,

Rodrigues Palma, Nilson Gibson, Cláudio Cajado, Jairo Azi, Paulo Gouvêa,

Rubem Medina, Luiz Piauhylino, Salvador Zimbaldi, Ivandro Cunha Lima,

Wagner Rossi, Ode4no Le~o, Israel Pinheiro e Colbert Martins.

~. l' - É livre, sob qualquer fODa, a manifeata
çio do pensaiaento, a. procura, a cólata, o recebimento e a 4ifusio
de in~Or.mAQ6eaf independentemente de cenSura 8 através de qualquer
dos lleioa .de· cOJlunicaçllo aocial.

". Pa:ágrafo úni,?o - Para os efeitos desta Lei,
consideralll,:s.. )Ile10S de cOlllun1caçllo social as publicações periódi
oas, jornais e revistas, as tra.nsmissões de rádio e televisAo, de
livre captaçio ou privativas de assinantes, documentários e noti
ci'rios exibidcu; em cinema, os serviços de agencia noticiosa, toclos
os demais ••rviços de informação aO pt1blico, tais cama teletexto e
outros de ut:l.l.idade geral, deSde que explorados ou operados por
ellpr.sas ou llntidades regularmenta constituidas.

~Art. 21
- A propriedade das empresas jornaliaticaa,

de radiodifusllo sonora e de televisão, que e"plorem a tranBlllissão
pdblica de SOlll e illlagem, é privativa de brasileiro nato ou natura
lizado há mais de dez anos. '

§ lll. - Transmissão pliblica de som Q ima9eJD. é a ditu
sAo por. antenas, satélites ou quaisquer outros meios que 9º.B-!..e.~
aer captados por ap~relhos.rec~ptorescomercializáveis, sob qual
quer forsaa, junto ao público, com oU sem codificadore.s 0\1 conQ:xâo
atravéa da Cabos. .

fi 2 11
- Caberão igualmente a brasileiros natos ou na-

tura1izados h~ mais de dez anos a administração e a orientação
intelectual das empresas a que se refere ~ste. artigp ..

D05 DELIms, DA RESPOIfSAllILIDADE E DAS PENAS

Pena - prestação dê serviços à comunidade e mtllta:
:r:n: - injuria.r alqué:m., otendendo-lhe a dignidade ou o

de

de
por

reputaçllo.

Art. 51 - Constituem- delitos, no exercício da liber
dade. de pe.nsawento e informação:

J - caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato
definido CODo crime.

pena - prestação de serviços à comunidade e mUlta:
II - difama~ alguém, imputando-lhe fato ofen.üvo à

pena - multa;
IV' - divulgar matéria inveridica, capaz àe abala~ o

conceito ou o cl'édito de peasoa juridica.
pena - multa;
" - caluniar, difiUll4r ou injuriar a m.emória de pes-

al'JUém.

Pena - multa;
v:J: - distribuir lIlltéria, através de ag6nclia

noticias I que constitua criJlle previsto nesta Lei, reproduzida
qualquer processo grático, mecânico ou eletrônico.

pena - multa;
VII - viOlar a intimidade ou a vida privada

soa morta.

f 3' - É vedada a participaçào de pessoa juridica po
capital social de ••preaa jornalistica ou de radiodifu..lIo sonora e
de televisio, exceto a de partido politico e a de eociedade cujo
capital pertença exclusiva e nominalmente a brasileiros.

f 4' - A participação referida no par6qrafo anterior
aó se .tetuará através de capital Sem direito a voto e nllo poderá
exceder a trinta por cento do capital social. ~

Art. 31 - Nos atos dos registros constitutivos dAlJ
empresa& de co~unicação, serAo observados, al'm dos requisitos
previstos nas legislações respectivas, as. exigências desta Lei PZlr3.
que se comprove a propriedade, a di~ção e a orientação de
brasileiro.. , quando se tratar de elllprasas j ornalisticaa, de radio
ditu.io .onora ou de Bom e imagem li que se refara o art. 222 da
Collstituiçio l'et:leral. .

. l'aráqrafo l1nico - É obrigatória a inclUlllio, no re
gistro "éonstitutivo, do nOlle doa acionistas da empre.a proprietá
ria, titulares de ações ordinárias com direito a voto, dos nomes
doa dil:etoraB societários e dos estatutário••

Art. ,. - ~ vedada a apree~.io de jornal ou revista
e a Buapenaao de transmissões de rádio e televisão, _alvo nos ca.o~
e na to"",,, previstos na Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990 que
di.põe sobre o Estat'Uto da Criança e db Adoleacente, QU quando se
tratar de pUblicação a.n6nima ou tranfuaissões clandestinas.

SUMARIO

I • projeto iniciJl
11 - Projetos apensados: nOs 6.045, de 1990; 192,276,506, 750,1.439,
1.539,2.065, de 1991; 2.735, 2.741, de 1992 e 4.667, de 1998

Sala da Comissão, em 26 de janeiro de 1999

~
(L((()

Deputad SEANIB~
sidente

_ PROJETO DE LEI N° 3,232-A, DE 1992
,." (Do Senado Federal)

PLS N° 173191

Dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião e de informação,
disciplina a responsabilidade dos meios de comunicaçi.o, e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissllo de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, pela aprovação deste, e dos de nOs 506, 750,
950, 1.439, 1.539,2.065, de 1991; 2.735 e 2.741, de 1992, ápensados,
com SubStitutivo. e pela rejeição dos de nOs 5.960 e 6.045, de 1~; 179,
192 256 276 703 845 e 1.099, de 1991, apensados; e da Comissão de
Co~lltitu~O.'e J~tiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidllde, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova9Ao deste, com
substitutivo dos de nOs 506191,2.735 e 2.741, de 1992, apensados, e do
SubstitutivÓ' da Comissão de Ciência e Tecnologia, ComuniGaçi.o e
Informática; pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pelá rejeição dos de nOs 6.045190, 192, 276, 750, 1.439, 1.539 e
2.065 de 1991 apensados; pela inconstitucionalidade dos de nOs 179,
703 iu5 é 900 de 1991, apensados, e pela injuridicidade dos de nOs
5.s6ofgoe1.099I91, apensados. Os Deputados Nilson Gibson, Jarbas
Uma, ~atheuS :Schimdt e Luiz Eduardo Greenhalgh apresentaram votos
em'sePã'rado.

Pena - muIta.

111 - Na ComilSlo de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:
• pateeerdo relator '
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissêo

IV • Na Comissflo de Constituição e Justiça e de RedaçAo:
- parecerdo relator
• lIUbStitutivo oferecido pelo relator
- parecer reformulado
- parecer da Comissão

f l' - As 'passoas reapom,ãveis PQ10a delitoa de que
tt:ata este artigo, quando praticados através de matéri" pllga,
v'iculaçAo ou anl1ncio publicit6rio, rel!lponderlio pelos _SIlOS nos
ca.os e na forma previstos no Código Penal ou na legisl11çio
••pecial,

S 2' - A condenaçAo l.vará em conta a intensJ.dada dA
Ofensa, a prilllariedada ou raincid"ncia elSpecifica do réu e 1\ exten
s6.o do prajuizo à imagem do ofendido.

Art. 6' - Para os crimes previstos nesta .Lei, zu,: pe_
n-.s cominadas eio:

I - prestaçllo de serviço" à comunidade, nos liltite.
de. quinze dias a seis meses:
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custas do
denatória,
siva.

berá:

DOS CRIMES COMUNS

Art. 7 11
- A responsabilidade fixada nesta Lei ca-

nãoParágrafo único - O direito ao sigilo da fonte
exclui a responsabilidade nem o ônus da prova

§ 9 CI - A petição inicial e a defesa prévia, observa-
do o disposto no art. J.3, indicarão todos os meios de prova que as
partes pretendem' ainõa produzir, o rol de testemunhas em número não

excedente a cinco, e o réu, nesta oportunidade, arguirá todas as
preliminares que entender úteis à defesa.

Art. 16 - Nenhum jornalista ou radialista poderá ser
coagido ou compelido a indicar o nome de seu informante ·ou a fonte
de suas informações, não podendo seu silêncio, na ação judicial a
que responder, ser usado contra ele como presunção de culpa ou como
agravante.

S 3 11 - Nos proc88soS de ação privada, é obrigatória
a .intervenção do Ministério Público COJlO fiscal da lei.

§ 4 11 - O Ministério Público promoverá as ações de
quem, pelos próprios meios, não possa fazi-Io.

Art. 12 - Salvo no caso de injúria, será admitida a
prova da verdade contra autoridade e servidor público, entidade ou
órgão público, vedado ao juiz recusá-la sob qualquer fundamento,.
observando-se:

I - a exceção da verdade deverá ser oposta no prazo
de defesa e correrá em autos apartados, SBm. suspensão da causa;

II - a exceção da verdade será processada no Juízo ou
Tribunal privilegiado da parte ofendida, se esta assim o preferir;

III - quando o ofendido for Tribunal Estadual, ou mem
bro dele, a competência para o j ulvamento da ação prevista nesta
Lei será do Superior Tribunal de Justiça;

IV - deslocada a compet6ncia para o Supremo Tribunal
Federal, poderá o ministro relator incumbir ao Juízo de origem oa
atos de instrução processual;

• V - não caberá a exceção da verdade quando do fato
imputado o ofendido tiver sido absolvidoíPor sentença irrecorrível.

. Art. J.3 - Não poderá o requerente, a pretexto de
produzir a prova da verdade, aduzir documento, testemunha, revelar
fato-, pessoa ou situação sem estrita pertinência com o objeto da
ação.

I - o Ministério Público poderá recusar-ae a ofere
cer denúncia s& entender não haver delito de opinião a ser punido e
pedirá o arquivamento da representação em despacho fundamentado;

:II - o juiz mandará intimar do despacho o ••rvidor,
a entidade OU o órgão público ofendido, que poderá, no prazo de
quinze dias contado da intimação, oferecer queixa-crime subsidiária
através de advogado constituido, procurador ou advogado pertencente
aos quadros do poder público respectivo;

III - se recebida a queixa subsidiária, o Procurador
Geral designará outro membro do Ministério Público para oficiar no
processo.

blico, mea1ante reprosentaçao Oferecida no prazo máximo de ••is
meses contado da divulgação da ofensa, observados oa aequintas
preceitos:

DIREITO DE RESPOSTA

Art. 17 - É assegurado o direito de resposta propor
cional ao agravo, sem prejuízo da ação prevista nesta Lei.

S ].11 - O juiz determinará a exclusão dos auto. de
toda matéria impertinente.

i 2 11 - O descumprimento do estabelecido neste artigo
constituirá agravante do crime principal.

. i 3 CI - A divulgação de documento, testemunho, fatos
ou situações que não tenham pertinência com a prova da verdade ea
tará sujeita às normas. penais previstas nesta Lei.

Art. J.4 - A ação prevista nesta I.ei prescreve 81!li
dois anos a partir da citaçã~.da parte ofensora.

Parágrafo único - A prescrição será interrompida
apenas pela sentença.

Art. J.5 - Além da indicação do responsável pela ma
téria, a queixa ou a denúncia· será instruída com a prova da ofensa
ou a razã.o de sua não apresentação .

. § 1 CI - Os meios de comunicação são obrigados a guar-
dar a gravação de seus programas pe~o período mínimo de trinta
dias.

S 2 11 ' - A:s emissoras de televisão poderão gravar ape
nas o som da prpgramação transmitida.
. S 3 11 - A instrução do processo, no que se refere a
imagem televisiva, será feita mediante descrição, cabendo a prova
testemunhal.

S 4 11 - A parte que se considerar ofendida poderá,
antes de esgotado o prazo estabelecido no § 1 11 deste artigo, reque
rer ao juiz a notificação do veículo de comunicação para conservar,
caute1armente, a gravação objeto do litígio, ou proceder à notifi
cação diretamente através de aviso postal registrado, telex,
fac-simile ou por meio de cartório de titulos e documentos.

i 5 11 - O artigo assinado com parte de prenome ou de
apelido de família, pseudõnimo, nome artístico ou de fantasia, uti
lizado na transmissão, permitirá processo preparatório de exibição
de autógrafo, com a condenação nas custas e sucumbência do diretor
do veiculo de comunicação que se recusar Çl identificar o responsá
vel, aplicando-se o disposto no art. 6 CI •

§ 6 11 - O diretor ou principal responsável do jornal,
revista, rÁdio ou televisão manterá u1J1. livro próprio, que abrirá e
rubricará em todas as folhas, para exibir em Juizo, quando para is
so for intimado, com o registro dos pseudônimos, seguidos da assi
natura dos seus utilizantes, cuj os trabalhos sej am ali divulgados.

§ 7 11 - Quando o demandado tiver domicilio fora do
País ou encontrar-se em lugar não sabido, a comunicação do ato pro
cessual, que a ele deva ser pessoalmente dirigida, far-se-á na pes
soa do representante legal do veículo que publicou a matéria
incriminada.

§ ali - Será assegurada defesa prévia, no prazo de
dez dias, antes da apreciação, pelo juiz, da queixa ou da denúncia,
sendo obrigatória a fundamentação do despacho que as receber ou re
jeitar.

parágrafo único - A publicação s~rã feita na primei
ra página dos veículos impressos ou na abertura dos progràmas
informativos das emissoras de rádio ou televisão em até três dias
da data após a publicação da sentença judicial.

:rI - multa, nos limites de uma a duzentas vezes o
valor do piso salarial-jornalista do local da infração ou, na falta
deste, o da Capital Federal.

S II - A pena de multa será fixada a critério do
juiz, 118 egte verificar que a sanção máxima resulta insiqnificante
diante do poder econômico do réu.

S 2' - A pena mínima de muIta poderá ser reduzida
até a matade, se puder causar, ao condenado e a sua família t priva
ções de caráter alimentar.

S 3 I - A pena de prestação de serviços não terá na
tureza degradante ou incompatível com as aptidões do condenado.

§ 4 1
- A multa em dinheiro reverterá em favor da ví

tima e será levada em consideração pelo juiz na indenização civil,
salvo se a condenação, a critério do juiz, vier a ser convertida em
prestação aIternativa de serviços à comunidade.

S 5 11
- A retratação e a publicação da resposta, se

aceita pela vítima e julgada suficiente pelo juiz, extingue a puni
bilidade, mas não será considerado qualquer acordo entre autor e
réu após haver transitado em julgado a sentença condenatória.

S 6 11
- Procedente o pedido, o juiz determinará, às

ofensor, a divulgação, da retratação, ou da sentença con
com o mesmo destaque da publicação ou transmissão oten-

Art. 10 - Os crimes comuns, tipIficados no Código
Penal ou em legislação especial, quando cometidos através dos meios
de comunicação, não serão beneficiados por esta Lei.

S 1 11 - Não haverá responsabilidade do jornalista
quando a ofensa à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem
das pessoas decorrer de informação que tenha como fonte autoridade
pública que possa ser identificada, ou quando o fato conste dOe
processo administrativo ou judicial em que o sigilo não constitua
explícita exigéncia legal. .'

S 2 11 - Não é ato, de violação à intillÍidade, à vida
privada e à jl1l.agem das pêssoas, a divulgação de foto, de imagens e
sons, quando fixados ou gravados diretamente em lociàl público gra-
tuito ou pago. ",'

§ 3 11 - Não será considerada ofensiva à imagem das
pessoas sua reprodução gráfica, parcial ou de côrpo inteiro, em de
senho convencional, artístico ou caricatura1 , desde que não
expresse nem sugira condição ou situação quI! caracterize calúnia,
difamação ou injúria, nos termos do art. 5 11 •

DA AçAo E DO PROCESSO

Art. 11 - O foro competente para o ajuizamento das
medidas e ações previstos nesta Lei é o da sede do veículo respon
sável pela pub1icação, da estaçio geradora da notícia ou de . qual
quer estabelecimento, principal ou sucursal, de ag'ncia noticio.a.

li l' - A açãp privada será promovida dentro de ..is
lilases contados a partir da dlvulgaçAo, mediante queixa do ofendido,
do seu representante legal, quando incapaz, do c6njuge supérstite,
ou do ascendente ou descendente em l' grau, ou colaterais, quando a
ofensa for dirigida a pessoa morta. . .

S 2 11 - A ação será propoata pelo HinJ.stérJoo ~lico

~ompetente~ quando o ofendid~ for servidor, entidade ou órgão pd-

I - ao editor-chefe ou àquele que for efetivamente
responsável, quando a publicação ou transmissão for editorial, no
tícia ou opinião não assinada; ou

11 - ao editor de área, desde que identificado no
expediente, quando a matéria não assinada for publicada em seções
especializadas ou setoriais de j ornais e revistas; ou .

111 - .. ao autor da ofensa, em rádio e televisão, quan
do ideqtificado pela voz ou pela imagem, excluido o caso de locutor
e apresentador sem função redatorial ou editorial e cuj a responsa
bilidade comprovadamente .estej a restrita à leitura ou reprodução
oral' da matéria incriminada; ou

IV - ao diretor-geral de programação, em rádio e te
levisão, que não tenha jornalista ou radialista responsável, como
t;al declarado na abertura ou encerramento da transmissão; ou

V - ao autor do escrito assinado com parte- de preno
me ou de apelido de família, ou identificado com pseud6nimo, nome
artístico ou de fantasia.

i 1 11 - Assiste ao jornalista o direito de assinar,
individual ou coletivamente, as matérias que tenha produzido.

S. 2- - Excepcionalmente 8 a seu critério, pode o
jornalista não exercer o direito de assinatura cabendo.-Ihe recusá-'
la quando entender que a matéria sofreu modificação essencial no
proce••o da edição, Bem que a recusa possa acarretar qualquer tipo
de sanção por parte da empresa. '

S 3' - Para os efeitos deste artigo, os veículos de
comunicação social publicarão no expediente ou, quando for o caso,
na abertura e encerramento de programas, os nomes dos respectivos
responsáveis pelas matérias não assinadas. '#

Art. S' - A pessoa juridica prcpri,etária do veicu
lo que publica ou transmite a matéria incriminad~ é solidariamente
responsável pala indenização por dano civil e reparação por dano
moral, 8e o autor ou entrevistador estiver a seu serviço.

parágrafo único - A pessoa jurídica deverá ser cita
da para inteqrar o feito desde o seu início.

Art. 9 11 - Os meios de comunicação social, a titulo
de pena moral e sem prej uízo das demais sanções previstas nesta
I.ei, publicarão relato preciso das penas a que tenham sido condena
dos.
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§ t· - Pelas pessoas legitimadas a propor a àção pe
poderá ser requerido em Juízo o direito de resposta em trinta

a partir da data da divulgação do fato, sob pena de decadên-
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da resposta ou retificação, na
agência noticiosa, por todos os
através dos quais foi transmitida

paga, será
direito de
judicial de

§ 2· - O prazo a que se refere o parágrafo anterior
p~ssa a ser de quarenta e cinco dias se o requerimento é feito após
negativa de pedido'extr~judicial, ou se o atendimento a este não
preenche os requisitos es~abelecidos no § 3" deste artigo.

§ 3" - Consiste o direito de resposta proporcional
ao agravo:

r - na publicação da resposta ou retificação na mes
ma página do jornal ou per~ódico, com destaque, dimensões e carac
teres tipográficos, no título e no texto, idênticos ao escrito
ofensivo e em edição com tiragem normal;

Ir - na transmissão da resposta ou retificação, com a
mesma duração, no mesmo horário e no mesmo programa da emissora que
divulgou a transmissão que lhe deu causa, garantido o mínimo de um
minuto;

Irr - a transmissão
mesma dimensão ou duração, pela
meios de informação e divulgação
a notícia ofensiva.

. §" 4" - A publicação ou transmissão da resposta ou
retificação será nula para os efeitos legais se, pelo acréscimo de
comentários, assumir o caráter de réplica ou se não atender aos
requisitos do parágrafo anterior.

Art. 18 - Requerida pelo ofendido a oportunidade de
resposta, o veículo de comunicação a divulgará:

. r - no prazo de ~rês dias, se for diária a publica-
ção do jornal ou a transmissão do programa;

Ir - no próximo número, se for periódico semanal ou
mensal;

IIr no próximo programa, se a transmissão for sema-
nal.

§ 1" - Não atendido pelo veículo o pedido de respos
ta, poderá a parte requerê-io em Juízo, ins~ruindo-o com um exem
plar da página que publicou o escrito incriminado, ou, quando for o
caso, descreverá a transmissão incriminada, juntando, em qualquer
hipótese, o texto da resposta, tudo em duas vias datilografadas.

§ 2" - Tratando-se de emissora de radiodifusão ou
televisão, a parte poderá requerer o direito de fazer a retificação
e dar a resposta, pessoalmente ou por pessoa que indicar, dentro de
vinte e quatro horas contadas da intimação judicial.

§ 3" - Recebido o pedido de resposta ou retificação,
o JU1Z, dentro de vinte e quatro horas, mandará citar o ~espons~-

vel pela empresa requerida. '

§ 4· - Decorrido o prazo de dez dias o juiz decidi
rá, tendo havido ou não contestação.

Art. 19 - Deferida a resposta ou retificação, o
JU1Z, além da condenação na sucumbência, incluirá na decisão pre
ceito cominatório estabelecendo multa, com base no inciso rr e § 1"
do art. 6", por dia de atraso na publicação ou transmissão.

Parágrafo único - A apelação não suspende os efeitos
cominatórios, ressalvada a hipótese em que o responsável pela maté-.
ria que deu origem ao processo obtiver, da instância superior a que
recorrer, medida liminar suspendendo a publicação da resposta ou
retificação até que seja prolatada decisão terminativa.

Art. 20 - É assegurado amplo direito de resposta
contra a imputação falsa de atos ou notícia de fatos inverídicos,
truncados ou errôneos, nos termos do art. 18, ressalvadas a contes
tação, a crítica e a opinião.

§ 1" - A resposta ou retificação dos fatos será
negada:

r - quando não tiver relação com os fatos referidos
na publicação ou transmissão;

II - quando contiver expressões ofensivas contra o
veículo ou seus responsáveis;

IIr - quando se referir a terceiros, em condições que
lhes proporcione igual direito de resposta.

§ 2" - Quando a ofensa se der através de matéria
permitido, em espaço igual, a expensas do ofensor, o
resposta e a contestação às ofensas, servindo a ordem

titulo executivo' para a cobrança do valor de seu custo.



ção e os
midade,
favor do

·04658 Sábado 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

§ 3' - Reformada a sentença que concedeu o direito
de resposta, o preço pago pela parte tida .como'ofensora será res
sarcido pela parte tida como ofendida.

§ 4' - Tratando-se de matéria paga, o veiculo de co
municação poderá estabelecer caução para. garantia da eventual res
posta do ofendido.

§ 5' - O exercício do direito de resposta, relativa
mente à matéria paga, não exclui a ação penal correspondente. '

Art. 21 - Todos são legitimados à propor retificação
ou respo~ta a informação, noticiário ou propaganda que contenha
falsidade promocional ou falsidade difusa, não nominativa, sobre
fatos de interesse público.

DISPOSIÇÓES FINAIS
.Art. 22 - Não haverá discriminação ou censura à ven

da ou circulação de jornais e revistas, regtllar e .periodicamente

editados, salvo no cumprimento de disposições legais.
Art. 23 - Os conflitos entre a liberdade de informa

direitos de personalidade, entre eles os relativos à inti
à vida privada, à honra e à imagem, serão resolvidos. em
interesse público visado pela informação. .

~t. 24 - Na produção e veiculação de material jor
nalistico, os veiculos de comunicação social observarão, em matéria
controversa, a pluralidade de versões, ouvindo as partes envolvidas
em polêmica, sobre os fatos de atualidade e interesse público.

Parágrafo único - A parte que tiver ~elevante envol
vimento em fatos noticiados e se sentir prejudicada com a omissão
poderá requerer ao veículo o imediato registro de sua posição.

Art. 25 - Toda publicação redigida ou toda publici
dade gráfica que como tal não seja imediatamen~e identificável deve
ser caracterizada através de expressão convencional ou tradicio
nalmente adotada pelo veículo, em caixa alta e em local visível.

§ 1" - A publicidade deve mencionar o nome do anun
ciante, caso este não seja evidente.

§ 2" - Aplicá-se a textos de terceiros, submetidos a
publicação mediante renumeração, a exigência estabelecida neste ar
tigo.

§ 3' - As emissoras de rádio e televisão adotarão as
normas contidas neste artigo, respeitada a especificidade do
veiculo.

Janeiro de 1999

vado
arts.
Penal.

Art. 26 - Aplicam-se, subsidiariamente
código Penal e o Código de Processo Penal.

Art. 27 - Na ação de responsabilidade
o disposto no § 4" do art. 6', aplicar-se-á o
1.525 do Código civil, 65, 66 e 67 do Código

a esta Lei, o

civil, obser
disposto nos

de Processo

Art. 29 - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-

Art. 28 - É concedida anistia a todos os condenados
pela prática dos crimes descritos na Lei n' 5.250, de 9 de feverei
ro de 1967.

pará~tafo un~co - A anistia estende-se a todos os
demandados ou p7-~Gessados pela prática dos crimes a que se refere
este artigo.

blicação.
Art. 30 - Revogam-se a Lei n' 5.250, de 9 de feve

reiro de 1967, o parágrafo único do art. 26 da Lei n" 7.170, de 14
de dezemb~o de 1983, o parágrafo único do art. 337 da Lei n" 4.737,
de 15 de julho de 1965, e demais disposições em contrário.

SENADO FEDERAL, EM .2.8 DE SETEMBRO DE 1992
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Wdo no aJr"PeCllane. 4a ......0 d• ., ... , ... ,., ......... , .,.• ..,.. ..... ~
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04660 Sábado 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1999

la 17/'/tl. e__ •~_ ... "1/tl.
la la/10/tl. U" • ~_ ft' '''1'1. 00 _ Malr
_S.l • ..,lleS_ ..je _IM • Cooo1ea&o .. _ ....toe _leia,
e1_ da coa1_ .. _&S~, .heUça • Cl_1e• ....-_ e.
22/:."''1.
ta ',~11/'1, ............~~ ,." "'I __ ") ..... !'-::_':.._ "':.u.~Cl0,..,.,.".", ......_",....,..4 !"_.~ MbI (fl•• " • '5).
b 11/11/'1. ao ~r.~" .1.... -:-<6 ,.~~_,. .. T.. '~t ...a. .)~ ... ",..: ••• )l'''o;.

1' 1."0 "o: ~.r. ,aar&t.aM.A.... coa oa PU n'". 56/11 • :'4'/tl, qve
t.r ~.... con)-.tto.
ta :'~/l1/~~: ~u:~" ~~ fi•• H. '7, • J:M.ncIII n. ), ofereclda s-loa.n....... .._.. _ __~ ..._. _. I".' ~.. 1';~. O&ree-r ~

• t.IItC'r~. ISo aeaade: Joa' 'U09~••pso,...w. ..:....1....0. uYOt'avel
~ ,.U; n" 'I. 1"~ • 17~/.l, .. .-rwt...... "." , ., c:m:t...Urt::s " da
n· .l. noe ta,... H .~c.~ ......t.1~u ol.teci"". "ú Pl.:t n· .: J/'~.. J'C:"
••1' O ..1...I'....."t:e••_1M c.- :'••tri~•• , o nant>1eT f!cl.o'1••1'•••
h 1./11/.1, ..., C...... coai....... Aa.\Vl~ Soclal. pan .~"..
.... "UI!'l•• doe P'" n-. 56 • 14~ill. 'lUa '-raaitaa •• conl-Jht.o
1_. n' '''1'\1·
~ \'t:,.t~?, .~J,~•• -"Ul'la,. • prc.ced14& • 1.1t",ra 00 ".rt'-~.r

11 10..-..-c..1 tor MItaaOr .Ioe4 ro,aç&), eonclulndo r.-or8'Y!ll1.M.nt..
.... I.·_}_ '''''. ~ ~••: ...~ .'.:.. J';. '1: J .. A.,:..'~, q..l'l ..&'-a .. t,,_ ••
con'uttto, ••• a:a."a n •• J, • )-~ .) contrir10 • e.el'a.a. n" .)-t."CJ.
~ ~.r"" __Uhc.~...., ~ .i._ c.. .,or~__ , .pc.
..-r~ da .-1........ _ ~ .ell1. '1_1 1..1.tor _1""e60
... eMI. ~_~. t:l. _1'... CenuM. Jveahy _lhA_.
~i~:'r~-::': ':'T,:'~:ij :t:~~.s: ..ad.·:~~:"~'::
,.....oer ..... S "-~ fC1IIc1-, MYan40, ain4a, o .......r ·-ToM
r~ .~ • "Art~'t.a ret,irado, O~ JI. ,,~Z, ck
dlo_ .. _ .. eM, _ or. CAlI/121/U coa e _1N<> oU
coal.N. .. _19he • Cl6pl... Au 4a 1,. nunlk•
....11...... U/lal'l.
la '1J/n. _1'" • MUda • _ ...i" ,..10 .......r ~ ....1.
el_1, rel.c.- ...1......, , oanoluJAdo pel••.., ntt.arno •
C'CoJ para COIIp1..tal" • Uaa1taQh .. , "rl~, pela 1~tl~ue10N1-
U_. i .-na. ,re..~Ul <tv..... 5 __ lIri1ft1rl..
para reoeati~ .. ......... Ue.a da ..la",,, ".\lA .1...c:Ni1NAo o
_r lIe""cSo -.•.-.. no.... Uq>I1CjTIUoaa penoer
ore1 pror"'ide" 1'1_18 pel. _ ~ 1'''1. '1_1 do
60 41. 51JI'3. _ PU .... 1731'1. 56/'1 • 1451'1. ,..1. CU.
la U/31'2. _ .. pr........ e,,~taç&o "" _. ..ndo
.. a. JTejete C.....f~l'" .. ~lnt.ea ._nóaa. a-.a ft. oa,
do .......r ~& IlUlaae. _ •• Q).... __r
,.mandO ~14IM ~, a:.-da n· 04, cSo -..nador 3oe.aphat
JlU'J.ftbO, .......- OS, .......... .a..Aedor • mando Henr1q.e Canloeo,
....... n·. H. 01, ..~ Get'-.oft e ~a' ~.. OI,. do
Senador anardo Jlatar.... Mlpllcy, laen4a n· O,, dO aenaool'
3oea,pbat Jlar1A1lllO'~ ..- 10• ., a.nador Geraon Caaata, tMoftcl& .,.
11, do IenadDr I:4\aardo ..uraaao Svp11cy,~•• n-. 13 a 1), do
senador .J.......~ IIaZ'..1MIeJ .-... ..-. 14 • 1S, do "nAOor 'amanôo
Ka..d_~. _ ". 18, ..........r ~....pbat "erl""", _e
li' 17, do -.sol' J'.~~~ Cardoeo, a-ncs. n' li, cto
senador "c.aplY~ JlU'lAM, -..se ft· 1', dO ••nador ""'UlIto de"
"vot'. a.ndM ..-. 20 • 21, .. aenador Alair Gürlel' ~.. n'.
22 • 23, do senadoz' ..wriclo CO""., aaendaa n-. a4 • 3'. cto
sanac:»r ..~ Vedet!A, a-ada ,." 26, do~r Aon.Udo Ar.aq.kJõ
E8anda n- 21, do aanadc:tr .J~ "\110 .1aol. b CCJ • CAI, pera .x._
.sa. •.endU (u..1CA940 conjunta co. a. PU n· 56/'1 • 'La n'
1451'1).

Ira U/:l/U•• ce.J par• .,.... ... --..da. do P1enArl0 IUa1...çao ..
con'W'lto co-. ....... R·. , 14'/111).

b _/4/'2,. ana'edo .. fl 250 • 313.~ da Co.l.aio. aobr•••
...ncsaa orereclc1.aa _ PleBlrl0. coaclulnóo pelo .-quinta: r.yor.~l
•• a-ndaa da ft'. 02, .03. O., OI. 11. 1), 14. 15, li • li:
contr'rJo •• EMIMIaa de .-. 06, ~., 10, 1~,. 17. I', ., pel.·
prejulUclall_ daa __ 05 ••,.

la 14/41'2.' CAlI par. _ _ .. P1_rl0 of...ciã. ao
projno CtralL1t.eç1o _ -.j_to _ ... !'La n'. 5•• 1451'1).
la JO/I/U. • 11'" • Jla'IIIerl_ftto n' U.I'2. do .........r ~oM
'09aç.a,. Mlie1t:.anckt. traa1~ •• con,_to 4a aaUr1a COII oe ,LI.n-. 5•• 1.5,. de 1"1.

la '/5/U. leltare ... Perecer n' lll/U-ce.;r ItraalUn40 .. con:l\lJlto
_ "" Pro:le~ do Lei ... _ a'. 5•• 145/'1).

la 13/5/U.........l.da • _url•• pnf.rl60 ..10 relator _1....- •
...._r _11_ llert1na. ,...--r cono1"S- ..le a609k'" _r
4a C"C.J ao~" •• ."nfaa. Dl~o ~t.aoa, •• ...1R'11de 40
~.ntlno do pr••o l'..l_nul eM .....0. tendo oado da ,.1.avra oe
MMdore. Cld ••b61. de Canalha, .Joe. "aul0 .1841 • J'oeaJ*at
1tIIrlnho, n. .u. dl.e",."o rtraa1tancSo •• con:)unt.o 00. oe .U n'
5.1'1 • PU 1151'1).

b 26/!I/la. anv.nel.d. 'li .."\".1'1.., • procad;lc1a a lel~ur. ÔCl'8 .....ri-
-'\u.. n·. 106, do "n..\ar 'EpJ.t:.,..,,,, Caf.tI:~':~• .I. .... ~ Dar~

... J •.u;a", uo art ••• CIO aubet.1t.ut-J,Vct: )07. do ••n"dor "r C...ta
4e d ••eaque par. VOUçAo ....paradO dia~e-nd. n- 6, )01 • )16 ~
----.-- :' .....~ :-.:.;:..;:.:. • .:- ..:----.- .........o~~ __.,.reGO, ~Pe.o
t.lv...n~., c1u bend•• n·. 1, I. 11 cralatly_ntA aoe li .. - • S.),
lJ. 14, 1.5, li, l' • 20' :t17, do ~r Mauricio Cor~,. c:s. de.ta
que par. \"O~o ••••par.óo da l:Mnc1& n" ~), )11 a )a~. «t~r
J'0e.6 ,oqaça. de d••taque par. Y'OtaçAo •• .-paralSo da.~ n'a
!!.t 26••~ ti a:-DCSa ne a, .~ • laenc1a n- •• aw.anela •

-....... ,,- 16. l'eepec3:tlv..-nt.e........1.. No aw-.t16oe • "fI'eItae •
aJlCWV..so. .. a.quer1.....t:oe n·. ,.7 & J221'41. Apr.alao&o .-r••taM,
.,.0. uar da lavr•• &enadol' .Joe4 rotaqa,. q\M. apl"eeWlta, r..u
oportuftlM4e:',. de rercIAç6o, 110........".arMa. a. axa. o
\altO da palavra na aeq\l1.Bt.e, _ YJ.rt.ude do UraJ"'O do ""aao
:: '11I ...,.1..1 .,
~. :·... ·~/·U. apro'V.~ ...• -:::J"e",u.uO.Y"O. [10andO pr.,ucUca40."O pro,.,t~

••• e_hei•• n10 cMat.caa.a., apee u....r•• CSa pa'-vr•• n<:'4fC"••-:..1.....
.-nto do votaç&o, oa a.nadar•• .J~ 109..;.... &'pl-~cl0 c.r.UI":••
.Jarbu. •••••r1nho. Jutahy ......1..... , ;oU ••ulO JHaol. Cid aabOIl&
..... ... .... " ........,. q\ll"aul0 corrt•••u..~.do a vo~ o Jlllquerl..nto " •
:J;;/P3, lJ'» .......0 antarlo~. ~ ...~ ,.ra r-,.lQaO N an.
.... 'iO .w...~t~ut.1YO•• o ""-' .",OU.&40. ficando, po1e. aan~ll2o M
-:.. .. .:~to o. art.. .'..~ u'....... cU ,a: 1tIo'I'T. oa senadora.. E'pl :.te10
,=,.r.':.• .tt'a. 30-' 'OfJaça. "&","1c:\0 .:orl'6•• ' ...a.n40-.a... __nó••
d••-eacacs•• , .-to apnw-.eta••• "e .... :, ~. 11 trelatlv..."u aoe II
..' • ".). i), 1'. 1~, la; 20. '2)._ 3.~ • a' ••• aUbMft4a••• ~c1Q
n-. 3, 4 • 161 ••ndO r.,.ltada••• \0:. li'. 6 a l'r e p:-e,tMSlc:adaa ••
de n'. a, ... 16. l CoUa.No C1.,.t-.·. para a r~aoao 00 vencido DA
:'A C' t.u.rn~ .Uf'lL"'.t..-: •

~. J.'~;"l. ....lc.ura do Jl'arecer n' .~,)/'2~xa..

t'lII 16/_/)2, anunu1..c1a • aat.l·1a, No 11'-'''••" ~""''''''' n-. 1 • .., (k

-\e".r10. ~·1~_.. ~;- .-10 _..oor P.....-.rtdo ",-nrl~ car~o & n' - •
de .1.1\61'10••uMcl'lt.a pelo a.n.4or ...11&0 Araq.&o. oru_i'" ao
.uNt1tu~lvo dO JtrD'.to. Dlacu...... encerra4a, ... ~~. 'W'01t.aft40
•• CC3 • CU para ...... d•••.-edU.

b 17/6"3, , CCJ ~ra ex'" d.. aaen4a. 1 _ a, de 'len'r,1o, or.~

clda. IM cU.cuaaio .upl.....,tar' poaur1or envio. cu.

la 17/'/U. _leda ...&irie • ,...,r.r1C1o ,..10 .._ ~"'I

'09~,. relator dee19ftado, 'ancar .. 'laMrl0 _ aubetl~\l1oa.. •
c:c.J. ConclulndO tlrYOra.... l_nta •• ~a ft-. ~, ). ~ • a.. pala
r.".lçAo •• cs. .... 1, 4, , • 7. o\pc"O'Vado o .w.~lt.u~lvo •• ~"rno

.upl...nc..r, _ .. .--ndaa tio pazwoar t.Y'Or''''l,. .ando n'.1t:a4aa

.... ,.raoe:- C'Ofl-=L.....lo. A. cola "J:a e~ 'Inal.
b 22/'/'2, lelt.va do Parecer n· 2'7/'3-eDla.
b 24/'/'2, lido ••provaóo o Jlaq'Uerl~U) n' 7111'2, CSe dl.pena.
4e lnur.tic10. Dl~o eM aedaç4.e ,1nal. ApI'o'Wada. noe blraoe do.rt. )3. do ,...l_t.o Interne.
A Casara doa DlIJNt.edOe coa o or/SM n • .u.a... :l110,,'2

ta .tA d. ..teabro cs. 1" 3

~I\J)O • Vott_ bceJ.ncia... r.la cH ••r .\1bINt.~ido

• revi.to da CAAara óos DlIputliÓO&. no. t.eraoa do art. '5 4a

conaU~ulçlo r.oar.l, o Pro~.U) da tAl do "nado n· 17), de 1"1..

OOIWI~ant. 00. a"t.oeJratoa •• aneso,. que -CI1.póe aobre a liberdade de

18P1'anaa, .. op1n.1áo • d. lnro....çto, dlaclp11na a r ••pona.bl11da4a

doe- ..1ott de cc.ml~o, • tU outr•• provicYnc.l••• ..

Aproorelt.o • oportunld.act. par. renov.r • Vu.••

l:xc.l'nc1. prou.~ de ••ti... con.ider~o.

'/Q7L
CZIt ENEAS rUIA

19 Secr.tÁrio, •••x.releio

A .ua EJec.l'ncu o S4nhOr
o.putado JHOCtJIC:: OLIVJ:JR1I

00. PrlMiro s.c:c:.Arlo da C.aar. óo. oepu~aôo.
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(*) PROJETO DE LEI .NR 6.045, DE 1990

(DoS s~s. Eomunoo Gald,no a Nelton 'r,aorlch)

APENSADO AO PROJETO DE LEI N· 3.231, DE 1991

Sábado 30 04661

o Co~re.so NacIonal decreta:

Cria. para .f.lto Indicativo. o certlfl
cacto de Claa.lflcaçlo. de dlv.ra6e. e
.ape,aCU'D5 puD"CD5 " Qt: I'....ogr..... De
r6dlo ~ .~'.vl••ft e d~ ~ ••r.~ "rnvl~-

elas.

(Às Com"16as oe
a Oe Reoaçio (ADM):
log'a. comun'caçio
24. II)

constttulçio a ~ult'ça

a de CI'nCla e lecno
e Inform6t,ca _ Art.

re.oon.'ve' •• perante 8 le~I'laç'o v'gente.
oelos exce••o. cnr...ntur_ comet!::::-"

~ ~•• ~ ~_.~~~-:: := ~z=~: ; ~;~:~~;~c _w_.
rio eu-orlr o nor'r,o do CertIfIcado 011 Cla.
.If\caçlo. resoeltadas as dtferenças de fu.o
hor'rlO no Pata.

§ .- A. em, ••oral 011 televlaio deverio .ale"
tar o PÚblico ante. do 'nlcto d' programaçlo
InaOtlOUada • ..nore. de dez•••e,. ano•• de-
zoIto ~~: .

~; ·l. ,~ f'L:b ínst'tuiC''J ') Ce,.tl f'caOf) d··
Classlf'ca-~;. o. o,ver~O.s _ esoetaculL~ oú
OI:CO~ e oe o"og"a~s oe ráo.o • ,elev'.6o.
e)(',eOI"1O 01110 1,lIn,ste",o Oll Culturll e vál'<:In
em todo o terr'~6r'o nc~'o~··. ~ua cont~~~ 1~·

formações bobre as n(l:'Jre"l:lS • •ioc.I:\.\~.. tft'X~

et~r1e e ~~rér'os n~~ m(?-;rr~!. d ':e'r~ces c
esoetÂculos :JoJbllCC:S c ;;~s c,.o;Ji"aml5S c...,; ,Í,i(1,jú

e telev'.ão.

P~r~Q~~f~ ~"'~~ ~ ~'~!!'··C·~~~ ~~~t~ ~~~.

~~ ~~ver' oU~e~v~r P~oc8~'m~~to~ eO~ll~,~,rai··

vos ~O;'bOOS p=:~ ~~ ..~ :: >~. - ~ ~d :~.~~.

1')1'1. L 10er08dfl' I1P r;r, ~~':'~O~· - '(:>'" r's~5~ 1'orrnec:
Dor r~cresentantes oe segmen~us oa SOC'eOBce
cIvIl o"gan4z.aa • v,nculaDa ao M,n,st.,.,o Oll
Cultu,.a.

Art. 2- As dlve,.S6es e espetáculos públ,cos
e os p,.ogramas de rádIo e televls60 .erio
c'asslf,cados:

I _ I,vr.s;

11 ,nadeauaoos a menores oe oez. Quatorze.
dezesse,s e oezo,to enos.

Art. 3- A class'f,caç60 oe programas pa,.a
em,ssio oe t.levl~o. ooao.ce,.á aos seguIntes
c,.,té,.,os Quanto ao'no"ár~o e fa,)(a etárIa:,..

I _ orog"amas de I i v,.. ve'culação em QUal
QUer horárIo;

11 _ programas I nadeQUados a _no,.es 011 dez
anos. ve,culaçio após às oazo,to hO,.as:

111 programas \ ntIdeauados a menores de
QUatorze anos; velculaçio ap6s às v'nte nora.;

IV prog,.ellllls ,nadeouaoos • _no,.es 011 011-
z••••I. anos; velculaçio após às vinte e uma
nora.;

V prog"amas t nadeouadoS a meno,.es 011 011-
zolto anos; velculaçio ent,.e z.ro e cinco
nora•.

§ ,- Os trall.rs e as chamaoas dos p"og,.amas
011 telev\sio deverio se,. aoeouaoos para exlb'
çio em QUalQUe,. no,.6,.,0 e olsp.nsaoas de pré
vIa classlflcaçio.

§ 2- Também são d,sp.nsados do CertIfIcado
da Classlflcaçio os orogramas ae t.levllAo
ve,culapos ao v'vo. sendo as emIssoras

Art .- AS emllsoras oe -::~lCl rlcam dlacen
.acas 00 Cer:,f.C300 do Clwsslflca;io. ~.vldo

8 natu,.eza ,meo,at. 00 veiculo. le,jo ~: em1S
_nr•• ~••n~"••~i'.~.~•• ~~~c: =~C.~5~~ =~~VJ~

t:OH':' c~met~oos.

~r~. 5~ AS o,ve,.sOes e u~on'a'~;~s oúollCoS
ao....se... 'aoos em lograoouros 1O,j'; " C',', e oe 1'
vre acesso oo••"v.r6n OIJt.or-"'O BC' n!,,;,"'é~' t,\ e
flllXll otá"H, os mesmos cr't.,.,o~; est~bel.cleos

~"-~ •. ~'I'''t"'~ "':\": 11;'" t~~~vt \~:-

A: ~s resoons.ve'~ ~~\~$ div9rsO~5 t

tfso".~l\:.;,-,ioS C:~O":':o~ nllltv...ri .... !!:r~ ..~: •• ..... I .....~.

v,.,vel e o. f.cll ece.lo. à entraOa dO local
De exlblçio. 'nfor~çio da.tacada SObre a na
tu,.eza 00 e.oet'culo e a faIxa et8rla e.pec'
f,caOll no Certlf,caoo pe Cla•• lf,caçio.

Art. ,. AS f,tal de programaçio em vidao co
me"clal1zaoas oev~rio conte,. Informaçlo aDore
a obra a a fa,xe et''',a a QUe .~ o.stl~.

Art. e· Sem pr~ __ !~o oe .anç6el oe ordem aa
m,nlStrat,va c·v, I • _",,,,,,"1. es ,nfr,g'nc'as
85 OI.PO,'Ç6es oel,a leI. pelos resoohs'vel.
pelas O,ve,.sbes públIca•••mp"e.al de r'dlo e
telev,sio. .u)elte. os ,nfratores a penallda
oe. pe:

1 _ multa;

1: _ su.pensio 00 e.pet'clo ou emla.io.

§ I- OCo,.rendo Infraç6e1 às dl.ooslçOe. de
cla•• tf'caçlo lerlo apllcaoo. aos "e.ponsive
I.:

1 mu I ta no valor da UflI QUar~o da renda da
lotaçio Integral OI ca.a de ••pat'culo. ou de
um QUarto da ,.ecelta da comerclallzaçlo
publ,clt'rla dO hor'rlo dO progr... ;

11 no caso oe relncld6ncla dentro do prazo
continuo oe .e'....e., .ulta no valo,. de ~
tade da renda da lotaçio 'nt.gr~l da caaa da
..pet'culol ou oe ..taoe da r.celta da comer
clallzaçio puollclt'rla PUbllclt6,.la do pro
gra.. :

111 _ no caio de u~ te,.celra InfraçAo den
tro dO prazo continuo 011 .els meses. multa no
v.lor da ranoa OI 'otaçio Integ,.al da casa de
elPetéculol ou oa rece'ta Oll comerclallzaçAo
publlcltárlll no orogra.. ;
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IV _ con.laeraao _ J>t'uo con'l ...... ele MI&
....... eu_lo llII _Iaelo ele rjello ou ele 'a·
lavl.lo pelo ,_ corra_'a à _açIo ao
progr... onde oco,.r... a '"'ra;lo. no ceiO OI
uma QUIIrta tnfraçlo conl-.:ut1va.

S 2 1 O v.'or oal -..1t•• IPHcacsal _ rolo
da ,nfr1Q6nc,••s O'SOOS1ç6111 ael"a 1., ,.r'
O.,t'Noo lO Jnatttulo .,. ~r.-oçlc Cultural &to
:AI;o:.~"t.r'o :te .~'J'.'w.

, '; U~ " •• \I' ....... a ~~,.e=.;:. .~; ~ c:::
art .... & ••tio 'lentos it ra.pana.D' 11aeoe OI
freao'net. CU ••• tat6nc:1. aos eaD*t:éeulol ou
progr_•.

Art. ,a O POder l_ecut,yo••DÓ•• I)Ubl,caçlo
elena lal. 'ará ° prazo lItI ao lnoventa) Clla.
cara I' aoeQUl;6es nec•••'rt•• ao CUlllPr1-.nto
da leI.

Ar~. 10. Eltl 1.' entr,,"'1§ .'" ":~,. na oat,.
de SUP t::o.lbl1C.;~C. revogaaas as d'lpelic;6es _
(Ohtr.~lo .

_tlflcaçio

~sta proJeto Obedeee r'OO,·o.am.nt. o prece I
'uaoo no .rt. 220 da Constttu,ç:l.o "'.d..... l. QUe
V.C. ClUillauf;:a rf)=t"'~':) ;,.. Mn,tftS,,;!';ltc- cMl' OtIn·
.MlDllnte... c,.,açlb. -. ~"••I.O e . ia 'nforlN~

ç:'1" IHI1.I .""~\Crdt:.· ~'::U··alll. cTace~~o.u ~.;;_i"

Ao ext1ngu;r o DCtOet'" cenSor 10 00 í. .. , ....lJ. ~

nova ....,.~a ""gnp .,. '.' i • .,._ :' • '.~.ra"f"t· ':" ....
exp,.•••i2 ,..".ranoo. tutela pOl1c: •• , aue .,..
•••"c,csa· ••Obr••1 _nit4staç6es artilt1cal •
culturais.'

AISi"'. ti con.eaüentlt • Justo que ai nova,
atrttnnç6es C)••S1flc.atórtaJ. ••Jam exareUsas
no lrrcuo ao M1nistF1o Da .Nst1ç.a. outorgenoo
à ár.a federal ca culturJi. p ou. dttve ••r '.uo,,.., to •••u dever.

TERMO pE RECEBIMERTQ pE EnENpA$

PROJ~E LEI RI 6.045/90

I.ta prOllOa,a fOI pr-.zlde pela C_I..lo lItI
1_I_n,o llII ~aglalaç'o orClI",rla de Aa·
_laçlo HaCI_1 lItI IntlClOllltl. lItI Artlata. a
TKttlcos _ ANUTE.

Sala llII. ' ..abeo. 13 de lItIz...,ro de 1180. _
Deoutaoo 1....- GalCllno _ D..,..taco _ Nalton
'rl_1C11.

~.l D.~.~, ....._•••", vlrtUde a. novo oeloaCnc
00 Sr. p,.e.1oenta.

REQUERlMENTD DE DESARO'JIVAMENTD

IDo , •. E-.ndO llalC1lno)

Solicita d-.p..-.ç&o a _arqulv....to de
P.'W';_'CD" de 'et apreaentaaaa .. ae,,'; ·..tu"
ra .ntertOl".

R.~1!"'O li "'0••• Exc'·"""':t. l"tl): -:."'-.0' dO
.rtlQQ 105. 1)."".pl'"'.'o uni\. ,.. ......wu....)~lj Jn~

'1....no. • CH••~)(.Ç.o. o O4IõJro"'l .,.u1verr~.,to aos
"ro,.,o" de 1.1. a. 1r.11Y\8 autor1 •• C'el"tto,... •
,.elaçio ••gulnte:

• P1. n· ::-. t57/'~. ""* C, til &' '.c.()~JII I'OfO.... r.
·,1ca (o.oeral .1_ IOCll.,tlnooO',S ,rU);

_ PL n- 3.381'89. '-QUI: e:"'a a llcola Ag"'ot'c~
n1:. F:.cser.' de Col1nas (TO); e

_ PL nll &.~5'aO. aue cr,. o C.rt1ftcaoo de
Cla.11f1ca;jo para DI".".6eS a e.petjcu)os.

Sa'. eras .sass6as. '7 De Nrço tia 1181. _
DepUteOO 1....- GaIClI....

110. t.nIO•• Ao..rt. 119, ~, 1, do Regi
.ento Interno da Ciaara do. Deputado. e do item 111 do Ato da
Me.a n l 177/89, o Sr. Pre.idente deterainou a abertura - • di
vuigaçio ne Orde. do Dia da. Coai••õ.. - de prazo para apre
••ntação de e••nda., a pareir d. 08/05 1 91 , por 5 ••••õ•••
Esgotado o prazo, não foraa r.c.bida. a..nda. ao proj.to.

sala da Coai••io, aa 14 de maio de 1991.

HUDA DE
h'~AA .

SUA ~EA WIEDERHEc:D:R .

s.cretária

PROJETO DE LEI N° 192, DE 1991
(Do Senado Federal)

PLS N° 284189
APENSADO AO PROJETO DE LEI N° 3.132. DE 1992

Regulamenta o inciso 111 do artigo 221 da constituiçâo;que

dispõe sobre a regionalização da programação jornalística,

cultural e artística de rádio e televisão.

(AS COMISSOE5 DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO(ADM):

crtNcIA E TECNOLOGIA,COMUNICAÇAo E INFORMÂTICA: E DE EDUC~

çAo, CULTURA E DESPORTO - ARTIGO 24,11).

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

obrigadas a

Art. 19 _ As emissoras. de rádio e televisão ficam
exibir em sua programação diária trinta e 'cinco por cento
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por cento da pro
programas jorna

artísticos.

Jornalísticos, culturais e artisticos, integrblmente

loca~ da sua sede.
Parágrafo único - Dos trinta e cinco

gramação local, vinte por cento serão destinados a
listicos e quinze por cento a prc~ram~s culturais e

de programas
produzidos no

jornalisticos
sas-redondas e

~_. ?~ ~~0 ==~=i~=r~dos, PQ~Q U~ t1nS aesta ~1,

os programas de debates, entrevistas, reportagens, me
exibição de teleJornais.

Art. 39 - São considerados, para os efeitos desta Lei,

culturais e artisticn~ ~~ pL~~r~~~~ êc a~õitóric. sh~ws musicais. ~~~

"elas; tPle=r;...~~1""tn·9'~:' r.. 3eri;J;dcs.

Art. 49 - O não cumprimento dos '?ercentll~i<: f,v:oilnCl
nesta Lei por pkr~p. d35 emissoras impl~~arã na aplicação das seguin

tes penalidades:
~ - advertência do· Departan~er..to ce Telecomunicações;

1': - st;,:;?~n::av p:::r. fr':'n~n c.licH"" r...elo úe~rtrc.ampnt(\ ~ac1o

.nal af: Telecomu:.icaç~i:~':', em caso ãe rei ]1ci~~Yl~i~:

II~ - cancelamento da concessão, nc caso de nova reinci-

dência,
Parágrafo único - O cancelamento da conceskão dar-se-á

através de ação judi~ial proposta pelo Depart~toNacional à0 Tele

comunicações, transitada em ju:"~do. I

Art. S9 - As emissoras de rádio e televisão terão 0'-

prazo de cento e oitenta dias, a contar da publicação desta Lei, para
adaptar as s~as programações aos percentuais aqui estabelecidos.

Art. 69 - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrãrio.

SENADO FEDERAL,' EM ~ et DE FEVEREIRO DE 1991

~·éc~r--SENAD MAURO .BENEVIDES

PRESIDBNTE

LEGISLACAo CITADA. ANEXADA PELA COORDENACAo
DASCOMISSOtS PERMANENTES

.........................
TItUIoWI

DA ORnE'" SOCIAl.

........................
ear.o..iNV

t~ CO!'<\LIl'I1r.~';~1) ~I

.•.....•.•.....•••.••.•.
ArL 2)1. ,. proc\uçllo " • programação ÓllS em\5.5Ol'llS :lc:
ra.dJo e~~~ alenóerao IIOS seg\lll'l\es pmciplos
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-.-.~- ---~·_-- __ ._~ __ ~ .~w_. __ ..... _.
Ui - rl:gK)f'~~60 ~ proouçaC> c","..urdi. VJi..- .. :' • ,.~

Ulk.A. COIUorme percenu,i4I:a e~:':~.:-: ~7: 1_"

_._-- .. _--._-------------------_ .. _--.-.- ...
.... _-_ _-- - -...•...........

S 1 N O P S E-------
Projeto de Lei do Senado n2 284, de 1989

Regulamenta o inciso 111 dvr art.
221 da ConstituiçBo, q~e dispõe
sobre a regionalização da progra
mação jornalistica, cultural e ar
tistica de rádio e televisão.

Apresentado pelo Senador IRAM SARAIVA .

Lido no· expedfente da Sessão de 19/9/89 e publicado no OCN (Seção
11) de 20/~/89. AComissão de Educação (competência termina~iva),

onde poderá: receber emendas, após sua publicação e distribuição em
avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 10/12/90, leitura do Parecer nQ 433/90-CE, relatado pelo Senador
José Fogaça, favorável ao projeto. A Presidência comunica .ao
Ple~á=io o recebimento do Oficio nQ 31/90r do Presidente da CE,
comunicando, a aprovaç.do Ud "'d1:er~a nd "o::uni"o de 5/~2/90. E aberto.o
prazo de 5 dias para interposição de reçurso, por um décimo da
composição da Casa, para q~e o projeto seja apreciado pelo Plenário.
Em 18/2/91, a Presidência comunica ao Plenário o término do prazo
sem apresentação do recurs.o previsto no art. 91. § 42 , do Regimento
1f1terno, paIci flue a In.:ltp.ria se):\ ~;::Le.:..iõd:. ;::..:.1:: ;:j,enaric.

~ Camara dus Deputados ~n~ G Oficio SM/Ng.26~, de 28.02.91

Janeiro de 1999

Em ~~ de fevereiro de 1991

Senhor Primeiro Secretário

Tenho. a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de

ser submetido à ~~;isão da Cãmara dos Deputados, nos termos do art. 65

da Constituição Federal, o projeto de Lei n9 284, de 1989, constante

dos autógrafos juntos, que "regulamenta o inciso lI! do art. 221 da

Constituiç~o, que dispõe sobre a regionalização da propramaçào

jornalística, cul tura 1 e artistica de rádio e telev':'são n .'

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.

A Sua'Excelência o Senhor

Deputado INOCENCIO OLIVEIRA

DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
RFR/.
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éOM~SSAO DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E oi R~AÇio

TERMO pE RgÇEBIM~NTO pE (MERDAS

PROJETO DE LEI NI 192/91

men~o Interno da Cãmara 'dos Deputados e do item 111 do Ato da

Mesa nl 177/89, o Sr. Presiden~e determinou a aber~ura - e di
vulqaçio na Ordem do Dia d~B Comissões - de prazo para apre

sentsçio de emend"e . !! partir de ?l/ (\<; " . 9J., pc': ~ :;a:l:lõe••
E.qotad~ c ~razu, nãy fQra~ =~eebid4~ 6Q*n~w~ ~o pr.ojeto.

Sala da Comisaio, élil 27 de junho de 1991

HILOh DE
t~_

SENA I CORRE;. w:::EtlUH!:':;!\%It

Sl'!cret:ària

PROJETO DE LEI NR 276, DE 1991
d:o Sr. Rlcardo Izar)

APEN8AIJu .'\0 PROJETO iiE LEI NR 3.23~; ~l: 199~

Cr Ia o CIIrt tf IcadCl ele Class1f i cac;:io para
efeito ,ndlcatlvo da diversbes e aspaticulOS
púl>11co. a de prog:_s de riC, o e tlllev I$lo
• di outras J:u"ovtdImC,as.

(Às c.omlssôes de conslltu1ç.i!.o e ,,",ustlça I!
de R.dação \ADM): e oe CléncllI e 1.cnologla.
comunlCDçiO lntormát1ca _ B"t. 2;<, lI.}

O Congresso Nac lona 1 aecre'tll

ClP!TULC I
Da Classl f1cac;:io Indicativa

Art. l' flca lnstltuiao o Cert1flcadO de
ela.5t flcaçic oara efel to lnOlcatlvO ae 01vl!:"'·
.aes e .soet.c.ulOS gúbllCOS • oe loprogrli!masoe
r*010 • tele",'si.o ••x~o'éo pele, I, "1st,rlo 08
tJUS'llça • "'111100 em toCO o ter,.. 1 tO""O n1C10
na' QU' cont.~à 1nforuç6115 soare e natur.ze

,oas· :01 ....rs6.5 e .SOltaculoS oúb11COS. oos

prog,..aNI ca rã010 1 tlleV11io 10C", fl1XIJ
atã,.. ,. • QU' •• r.comenaa.

Art. 2" As 01'1.,...615 oe aspetliculos cúo11C05
• os I)rogr..... s oe ricllc tel.vl.io .Irlo
C11551f1Cl005

§ 2- A5 er'"ssoras De râCllC e teleV1são aeve·
rão alertar o püb11CO. antes c: ln;Cl0 oe caoa
programaçãc. sobre su~ lnOlcaçãe.. atar1"-

"rt .. " As 01v.rsOe5 e eSDetáculos DUbllCO~
epr.t;f"'''l,."an~ 11m loor,u"nll,.n~ ';::'':' ~:._........~
vre ecassc ObSe,.vará::. CUl!--:C 'llCJ nor;p·10 e

falxZI etÍl"uL os mesmo!. c""e" 'C!; estaDe'e:
aos para a eX1Dlção er.- te 1 ...... 1 sá:..

Art ~"Os reSDonsave l !: Cl!12S c:pver5õe~ f:

espetáculoS DÚbl.1CO!. CH"verãc e"l xa" e" lupa"
vlsivel I ae flicl1 acesse, 2 entraaa C~ 'OCis
De e)(lb1ção. lntorNeie DeStaCa0! soore a n~"

turlZIJ 00 espetaculo e li: ta',1UI .ta,. la esee:'
flCaOe no C....... , .... '-.;.':' .. ...... rI,:,::,:

~•. r. b AS .'ta~ t' Cf'"O~,..l'tr!.;:. 0[' VI~f::' COlrE'·"

Cl"J\ 1ZaOeS aeveráo conter l~"="maçã-_ sot"l"'~
na tureza aa nh,.,- .f ....... --- ......
,.t"'L:C':neno"aa~

A,..t Os res~':)-.SclVc ': OI:: ,c:.S VP' 5ÕI;"~ t-

eSDe·~ãculo!t pU!."IIICO~ r,~ "t:- .. :: C!::·~ rcsco.... ·
oerãc.•O":'l1n~!>tr"th,';' COh. .. , .,.~-.,.

:'JelOs. ~e.Js,:,!. !lOI"' ...en': .... -.;. CO"\f~ ;Cc.~

1 _ llvrlS;

11: _ OISlcons.' 1'16'111 15 perB ÍMnores, OI oe·
201 to ano!.

... 1: _ lnc:l1caoos pari "'0rIS De dIZ" cato"·
ZII anos;

IV _ progr.mas dasacons.lnivelS cara menoreS
de aazolto anos. valculaçlo antre zero nora e
QUatro noras oa IRInhi

Par.grafo un1CO • St.cr"tlr,. oe ~Iassltlce

1;&0 ln01C8t lVZ! tera reo,.esenta;óes ne!> caD'
t815 co!. esteoos e sece no [115-:"11:0 faa.rlS~

Art e' f1ce crlaco!. na e~-::rutu"a co "'If"'!

t8rlO ca \JustlÇ2l. Il 5ecl"'eta- l:: OI::' Cll1SS~+'Cl!·

çisc lno,catlvll. corr atl"'lc";':oe!> OI!' rea~'zZl" f:

flsca11zlI-. em toce :: tt!'''l''''':~-: na::l0ne i:

class1flcaçÍlo, o.ra ef.,to lnC1catlVO. ae d'
versões e esael.culos CÚDI 'co!> • ae prograrna~

oe rádlo e te'ev1slc

Da S~c"'r!'!:2r1o! ai! ': as~,' f 1C.,C~C •
lndlcat\Vil

Art 9' F lca cr..l.a!:. no au.o"o germanenta De
Mln1$ler,o aa oJuStlÇb, 11 Ca .. ··.,ra ae Classlfl·
cação lnDlcatlva. cort" cornoos1çi,., oe classas. e
Quent laaoe de cargos D"evl Sto!. n~ categor, a
tunC1ona1 ce C'ass' f 'caOo" De Esoetáculos ae
01 verSões PÚD11CeS, no 'nexc. ; aasta le,.

§ 1". CIJtegol"18 func\onal De Ctasslflcador
ae ~spetecu'05 oe 01vers6es PuDl1cas como"'••n·
de atlvloades ae nivl~ SUDer'a"'. ae natureza
aSPlcl.'1zaoa. envolvenoo suce"v1sÃo. planlJe
"*nto. controll. cooroanaçio ou axecução. em
grau de mal0r comolexlaacse, no oue coneern. ao
axerciClO De ani',st' 'e cl.sslt,eaç60 ae
eSDetácu10s ae c1vers61S públ1ca~. tJert como
programes de ".010 e tllevl.ãc

ráalo e teleV1 silo aeve
00 Ce~'::·f'c.ao oe C'as

as CI' +erenças de tuse

§ ," As em1550r85 ae
roo obsel"'va" o norár 1c
51f1caç6c raspeltaaa5
norilrlo no Pais

I! _ P!"'ograln8S inalcaoos pari malores O. 012
anos. vllcu1açlo após as vl!'te ~r.s.;

111 _ arogramas lnOleados Clara malO,.a, de
catorze anos. Vllculaçle para acós as vlntl -.
duZlS noras;

Art :!~ 1 c1.Ss1flClçio oe programas pare
transm1ssio a. r'a10 e t.'eV11&0 005 trai
'.rol 11 aas cnaNO.S De 01vulgaçlo oalolc.ré
aos .lgUlnt.s crlt'r10S QUanto lO I'\Ori.,"10 e
flSnel atirl':

í _ programas de 1 1 vre V" CU 1açfio em QUll
Quel'" nOrill'·10.
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§ 2'" As escecfflcar;6es elas 8trl0UH;Oes de
caoll classe da Categorll funClonlli ae C18551,
C8cor C1e Espetáculos de D1VtH"Sôes PÚbllces se
rão f1x.IIdas DO" ato aomlnlstretlvo pele ~ecre
teMa ae AOmlnl5trat;áo PÚbl1ca da Presld6nc1lJ
da Repúbllca SEOAP

§ :3~ 05 cargos em c:.om15sào e funç6es .. ae cJ,
reção e aSslstenclD 'nte"'meaH~rlas. relael0ne
"as .com os encargos ele classflcaçio ae
eSDetacu 1os De 01 vers6es DÚb 1, cas sio pro 1VII t 1

VOS dos 1ntegl"antes ali estego,. 1e tunc 10'1211 oe
Class1flcaao" ele Espetacul05 ae Dlvers6es
Pübl1Cas.

,~ '0 Err cumo",ul'lf!nto ef.J 015D05tO no 8rt
:1 'em XV1, oa COnSfll.U1C:iJo Feaer'bl. caoar'lI
dO!;> atulIl ~ te.,sor-es, Feaer'A I ~. o e)Cerc; co oe
ClasslcaC;Í1o ln~lcattva. atr'lJves a" tr-enstorma"
çác. ae 'Cl'lr!:,::~ ~llra li categorla tunclon&l ae
ClaSSlf1caoo~ jE' ~:nelZlCu\oS ap Dlver"'sOes. Pv
u' Ica~ os r ... e·s retrl0lJttVO$; a~ Or"'1I1111C8"
cóe!. lnOeI"12~:6es E.' vi'l~taol!!n!> aOs. C':PJrn"'o;. ':la>
nlve\ SUDf!'l'"~:· aa C.ll""""eo''''a ao PollClal Feof!'
ra;. lIS5e~ura=: :. temoc Of!' S@rvlço na catego·
rla ex'tlntll

§ :,t As ÇJr~··'" eaeões e vantapens Drev1stas
no § , I. aeste ~- t 1pc se-i!:: 1neorooraaas aos
proventos oa aoose:"ltaaor, li. se) 21 e' li orogoro·
Clnnal. lnteç"'<! Ou comoulsor18

3i. O~ C~ ... ==~ "","."f"'or-maCo!:o ~dSSé!lritc a ,,..~

"E~: cl eiS Ol.ol!"-· tal, "O~ ., )(8005 no An,.,,:,:, 1.

senoo Que c o"ee"r'j' tnent -, :::l:-r me!i.t.lC!O "a categc·
"'~ funelona' =,. rl:u;,s'''·:'''tnt'\,. o: E.cn•• ~,.,.,,,,f'

O" ~,. VP"sbf'f. ~.J:' ''::f: o~eoe::e-::: ~ arcer. ce
brQlçuiO:'OE- "'- "a-;. n~ :-·rr.a C2!"i:: CZl1~O ca
c:~tc;;t"'l~" a.· .... t., c-,: .:e-!;:,'" ~eae"l."

§ A;' O lno"~~!':" c'a~ljP ""'0: 0 2" na C'atert("l
r.~ tunelO"":; =~ ~';!''''''':Zlcor OE" ~SDelaC'Jlos

Cr> ~'o'~"',,>':"!,,'" - ... ;:;"." .IDer·......-,..'! t,':';W~l\'-=Me''':e

~ aO'·OoJl.:I,,:d,. [" ::"".::J":z.:. :...:: .• :~ ..,~ ['lrr)va~ e
• ·.~,·I.';.' u.-.' ~-"".:•• .::. :.: r.':'-'CCl-"e-:"\~~50 l1'O\Ot"\i!:.~

Ot-'\ v ... · 5~"~' -' ..... i_". • ",,::oec':.·: __
IJ~!:. O,re' 0:: ;. lesc" :l;. Comunleac';= S>OClll'
PeC21gogHL :. '!-:;:a!. ~o='a·s. Letf"es.e Ps'co1c
_l\"

Ar"'!. 19 O!s atue, S tensores teoerlllS terão o
orDZo oe &o \seSScerrta I dles p2u"a oe.".nção ae
sua 51 tuação funCl0N

An. 2" A·.e a t!'ft,': • "acZlo oa~ tronsto:",macõe!lo
.~. CJl. ..u·~as .-'.J!. tH '.:. .0 ~ .... ::::'"nli:.. ' .. C!I

00 et.t'''o de c.nsor +eoe"a' connnu.....o • ln"
tegra". pera tcaos C$; eTellc~ I.gal~. 1nclUS1
vf:: U~ "e,!r·,OUlça. :& .... e· .. i. Clt: Pol'Clt.

'~ ..hll:l;' ... '

;.' ':. i.:;';==:: • t: =-"'~~ ~ t,." ·.'I~O- r'd cattl Ot:
SUlI pi..!~' \ClICi:lc

Este o"o)e'to C1S0ó"~ socr-e a c1Zlssd1cac;:ão
005 espetacu'los e Olveo-soes o..sOllcas ne PlllS

'lrata"se ae 'W\ecantSftl.O \.0.' a.StH' 1 re-
gulamenta ro elgeclahnente os pr"'ograrna r'dl0
•. telaVllão. ColtnnaO os ·aDU.OS • "": ·1.0a-
(Ias oe sua gr"'op"amação la1 011g0S11;. .gll~

'at'va tornou"'se lnOlloanlável. n. aa .".
Que os escetac,ll"s Velcu'aaos De~c" ".
comun,..:.c;isc a. massa se estio tOrl.,J'la" , .Or
oueaos e. ate mesmo. atentatorl0s • mera 1

o oapel SOC.11 1 assum1ao palo "'.010 a Pala
,.levls10 e caae' al. Nl!- lmgor"'t.nte a. com
Justeza. tor"'na-se ,IftOt,vo a. gr"'.ocucaç6es. J'
Que .le5 ,..egr•••nt.m \Im coae"'oso 1nstrumento.
tanto Olra o D.m QUinto Plra o ma 1. E. .e nAo
nouver ,..egu\amentação. o mal ••rã ,",15 facil
mente dltuncJ1ac. Em prlN1,..0 lugar. gorou••
t 1no. um gÚO' 1co anor"'_ e aas 1Qua 1 O 1mp.eto
10Clal e CSlcolÓ01CO aos IM'OS ae comunlC••Ao
oe massa 11na. nio oba. ..r Oat'r"'rnlnaOQ eOm
"r""C1160. mas "io N OÚV10.S ae Que aMare.RI
torte 1nf lu'''Cle 10Dre o COmQo,..t.manto. as .
t 1tuoas • o tnedO aa v,r- aos eSClectaoor.s

A orotunoll ~lt~r-er,'ra o~ C;' •••Ir::. .~:I."G.~·" .....
BraSl' eXp111:.& .•'ht ca-to pont.o. e oes,gua\da
oe ae goStu... e alent. aI groauçio .r"'tis1tca,

'"lt:":,,'te ~1SS:'. parll OU" '05 mtl0!J Cl! .:-orun'CB"
çâo f'::lblm c.C!'"" fldell0adt li .stru~ura 'OC\Ó1 IÍ:
~ir~c) 50 nava!'- ,.,te-.c e"er::l: ::;;Ovt:rna1':..~':.n1 e C12
oropr, ~ Soe' e~oe nos :,.., terl os ae .sco 1n" aa
C· o~r""'i'lçi r• .,. ,,'c: ,. Il.,.u.,1Q.,tt u~ I s·zaOll. tiBJII tII1~

JL'I:'~ lC''t&'~:. .. J "~.I--:-"~':' CC"":"'r-'ltlu",

MOJe. li ." Cr-l. pedrO., ae coftlPor"'tamento.
mas o QUI! ê Dom.gara .\;uns.. nelTl ••"Cre .. O.".
0 1

• grUDO SO: 1.1 E O QUI' vim Icont.ce"oo com
nossos mel os ae COm.Jnl caç6as .m malll, em oue
comtJ... , .. ü.»entcs ,;;";:::"~~. -= ~~, ': ....-:e... lt nn 'ft'lt'\- 1'f"

Dessoa'. cassam a se" I'I'IOstraaos camo certos •
n21tura 1S. Quanoo n. ".f ....UI: 'uiu.. ~ ••'"

o tato e QUe. ouanao Qua1'QUe" a.svl0S d.
conouta tornam"'s. a. oorrdnl0 PÜOl \co. er-'am".e
tensOe!> ent"'!!' a Que se pooe 'to\arBr PBrt1Cu-
lar"'mente e o Que se goce racon".ce,.
DUD11clmente 1150 QOr"'oue IftUl 't •• nor"'_, nlo
covem a O.t ....""n.Oos ~r"'CS a. 10ellC1aCle. PO,.
,rem cont,... • ..tlstaçlo O•••ul O•••)OS •
lmculsos

_ :--::_:~,:':= ~e _::: :....~c;:6'.!:.
~i l(:iJZ

olr a connecero. expo,.. oub 11 Clment. c.r,••
sl'tuac;.6es.. DOnao a nIJ. o.,...nt. OUv\ntls. .._
cectaoor"'es. ar'lOr"'ma 11 daCes alstlnte conneCICSa••
fatalmente oe••nelaal.", ume .;io OÜD1,CI
contrá,..l,

ES"B lnfluinCla 1••"C101 pa'o r'dlO ~ t'le
v'tio .tlli~: '~OÚOI'...U G,:!"_Ir-:::.v ,no "'."16'5
~'farent.s I de tooe- tS ~::ii""oC~" .:U;'=I~. ,.,
expc:\1çÃO CQ.':.ltante _ essa corrant. de '"for-

AS OC" n6e5 soe1 11 S e OS "ãtn tos cot 1cllnOI
vila .'''00 InOOlflcaoos • maa1aa Que novas loe,
as. dlvulgaals pelo ri.alo Ir De'a televl.io.
são asS1ml \aacs ce'a ooou'ac:lo l.s., tnetoS ele
~omun1cação aão status lOS prOb' amas puo l1 cal.
'5 peSSOAS. as 0r"'ganlzaç6.s e 105 mOV\mentos
soe181S lm06em nor"'US ia sgel.oaae. o.noo lm
pulso e ações organ,zaoa, e mos tranco o QUI
esta em a.~ac:orao com a rnoralloaae publlC8
Quanco não na o.turdeC;Oes. gOlS. nesse CISO.
os ete,tos siso contr.rlOS

Art 16 Os atua' 5 censores teoer al $ 'Irio
aOr"'oveltaaos ae acorgo com c ."'t. 10 §§ 1'.
2" e 3"'. desta 1.1

A,..t 15 flca ex-rtn't'. a'cltego'r-121-tunc10nel oe
censo" ·feper-a~. ae' c."relr-2 POlloC,111 1. f.aerl!~

CAPÍTULO ; 11
00 ~.I~..n~o

dOS ClInsores f _ ... t s

Ar! 18 AS tr"'ansfoormaçOes ce cargos.. r"'e~~'

rlaos no a"'!. 'lo l. se"a= orece::J1aa~ ce :or-,O'5
.........."m• .,T-· 'nT_"'C'V<' n"nmov:OO ~ela AC8

aemlll Naclona' Of: Pc\ ~C'i!l feOt"'a·. V\sanOO e.

naD' 11 tll" o !.o oP1ante50 o#re o aesamoennb ClI!O
novas Zlt"lDUlç.ões

Ar't 17 Clbll'"B oecáo aQ~ atu&'So cansor.!>
f.oaralS ca ..a cermanénc18 ne cerr"'elra POllCll'
Flae,...". mttOlante t .....nstormec;ão ae Car"'g05. Im
outreS categor1aS fUr"IC10na'S ae nlve' Suo.r-l0r
ac OIPartamento Oe PO'iC1Z1 Feoere.'. oDser-vaCle
II r'n;u1amenteção \n,,...nte e caca categor'lll.
senco-,nps 8SSlgU,..OOS tooo:; os Clre,tO$.
vantagens COnQUls-:aOOS na cat.~orla anter10r.

Ar! 1::: D2.S aec,sbes e atos ·all SeCr"'etarle
O~ C\aSS\flCa:;:isc lnC1catlvt CaDere r-.curso ac
Conselno SoUDer,o'" Of: Detes. aa \"lCal"'oaae oe
Cr\l~ç.ão e E.xo,...ssáQ

Arot 12 Os ser-vlC:OS De 10010 acm,nlStratlVC
oa C\ISs,flC8c;:1se ln,ncat,ve e ae suas r"'.pre
sentac6e!> e::> tacue 15 seráo rea 11 zaaas por se r 
vlcor-eS DUb' 'CO~ \o~aCO'5 1"\0 ""-tnlSter lQ oa ,",US
tlc;e ou reau'SltlOOS lOS ór-giOf CC So@r"'V1ÇO PU·
OllCC da unlão ae- 01strnc Faaera' ou aos
estaco!.

Ar-t ., : .~"::lmef"~O oaslco 'nlCla~ aa ee-
tegor-12: tu"': :-i';' OE C.lIS5'f1caaor oe Espet8-

eulos. e 01Ve,.,Ões P,Jp11C.5 .era o ,.,.srno Itrl·
DUlao .os cao"ôes e classl:S corr-.SDonaenteS
oa~ categO,.,.!. oe "'vel suo.rl0r" aa cer"',..,l,..a
Po'le: ... hlae,..a~

A.. t UI flcl ••llnte e SUDseCr"'.tarla OI!'
ClasS 1flcac;60 lnalcltlva. o. S.cretarll O. 01
re\tos da Cl0acanl. CIO Mln1sterl0 aa ,",ustlçe,
c.m corno a! funç6as aue 1ne correSDonda", ao
GrUDO Dl reçáo e Assessoro.mento Soucer 1or _ LT
OA5-100 e ao G"'uoe-01,..eç.o e ASSlst.nC1a
lnter"'meaUII"ll1$ DAl-1'O
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con.,a.".aa COfRQ \11ft 1:000. uma v.z QUe o que ..
corno"••n<noo ••'001ac1O P.'ol ••tratol cultu·
,..'m11n"••,. apuraool NO It1nge CIa __
forma a. out,.•• c••aa. a. oOPU'.çlo. '1'ICaP8"
C:lt."', !>el. 'f.l1• .,. _Içlo par. OlOtI ...r
ae. consumir. interpreta,. ai ..... _",,1ra o
QUe lnas ti .pr•••nt.oo cxlo riOIO ou peta t ....
'avt.io. OU. .10 OI _'01 eta cCMlUntcaçlo QUe
ma'. os at'noeM por ler.. Dratlca_nte OI ún'·
cal QUe conlOflilem.

lat' IUt. do que ..."aant. QUe as tdéia••
,.geMI QU••Itlo aiu.,..nte dlvulgaaas pelo
,.'dio e pela t.'.v,.io naC1onal. NO flzalln
"".rte 01 ,.•• , .dade dO grlMa ,o(Jt)11cc cra•• )ef"
re, QUI:, por , ••0 _SIftO. f'c. cr'\OCaoo • per
plexo 011nt. do QUI ,,,. a.ti ••ndo .p,.•••nt.ao
como ••noo p.rte dO leu eu ....-cn.,

Es... IS ,..Z6e1 pela. ou.tI le tfl'll)6e • utt
llzaçlo ae um Mecan,.-o da classtflcaçlo no
,.'010 e na telev'.lo. Mio bllta classif1car 01
elPetaculos .egundO e,.,t'r101 ele nor'rto •
,.,xa .t',.,. para os ouat' .10 cons1oe,..etos
adaQUados. .1' .1 ."'t ••ora. MO OI CUMPr1 ..... t
p,..t1 calMnt. 1mpo•• iv.'. nOJe em dl •••vita,.
QUI' crlança•• Jovens alStstam tel.v1.1o em
daterm'MOOS nor'rtos Por liSO. O QUI' alt ••
mostr. ti QU. deve ••,. control.ao Del.. pró
p",as emlSS0r.s.

E Já QU. os COntr"olaaor".s O. prograln8l t6m
conceltos da rnor".'1cs.oe I' decênC11 1NJ1to d1
versos OIQual.s p.rt1,nacos Dali grana. ma1o"
1'"11 aa pODulaç60. tO"N-se lndllDens'vel • a
doCio aI'! mecantslnOS 1."'111 cara evitar ••••s
verdade,ros .t.ntacos QUI' vim .ando per~tra

aos c:ontr. a mor.',daCle do públ,co.

o prát:>rlo Con••lno ... Def••• li. LI ~ ...
Crl.çio • Exor•••io _ f.vor_v.' i • f WO·
011 Utq ,., deiti nada a co1t)l r o. ..C•••O .vez ou. no••OI Ml05 CH comunlc.çlo.••D.Ct.l
INntI' a t.'evt.lo. MO ••'io .aDendo Nnter-••
dentro doS 11""tes 1"'eC0000nclIioo$ oel. t:onve
ntinel •• pel. próp,.,. forrnaçio rno,.al .•t1C••
rel, glosa dos or.s11., ros.

o CON&R _ Con•• 'ho Nac10nal aI' Autl)-
R.gul_nt.çlo '\lllllc:lt'ru _. • ."oC:l.çio
.r••II.'r. ... 1.1 ........... R'Cllo • T.'.vl.io
ti" leuS C'r'6pr1oa c6(I1oo. de ét'c.. NI Ou
.1.. ",o ••tlo ••nelo r._, t.CIO.. ou .10 IllUl to
perm'.S1YOS. E. Justa...nt. •••• tOl.r'nc,.

:::~:'~;:'Il~~ tor~~t.::~~J:;~tt ~o:~:::ç::
""C:'808oe

t.'a das 5.s&6.s. '2 08 IMrçc O. i191- -'-~-".._--..,.u....... ,.......... ,_._ ..._..

LEG/SLAÇAO Cl1AOA. ANEXAOA !'ELA
COOIlOEHAÇAo DAS COM/SSOES !'E/lMANENTES

CONSTtTUIÇ10 OA
REMl.lCA FEOERAT/VA DO BRASIL

TíTULO 111
Da Organlzaçio CIo UtaclO

eAl'tTULO II
O. Unllo

Art. 21. C..-..t. i Unlio:

)tv: _ t..ert::.r 1'1 Cl.ss'flC4c;:i,J. aara efe1tt'
fndtca'tvo. CIe dlYl"ra6as Dúbllcas e De prOO~B·
."." di' ra('l10 " t~l .. ..,,.••,..·

COMIssA' tE CONSTlTUIÇ~O E JUSTIÇA E DE REOACAo

TERMO'PE RECEBIMENTO pE EM!NpAS

PROJETO DE LEI NI 276/91

Nos termos do art. 119, ~, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados'. do item III do Ato da
Mesa n l 177/89, o Sr. Presidente d.termtcou a abertura - e di~

vulgaçÃo na Ord.m do Dia da. Comi••õ.. - d. prazo para apre
..nzaçio de ...nda•• a partir de 25/06/ 91. por 3 ....õ...
E.gotado o prazo. não for" r.cebida. e..ndes ao projeto.

Sala da Coaillão ••• 28 de junho de 1991

uJ~
HILDA DE SElA CORREA WIEDERHEClER

secretária
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PROJETO DE LEI N9 506! DE 1. 991
(DO SR. NILSON GIBSON)

Dispõe sobre a liberdade de manifestação do pensamento e
informação e dá outras providências.

eu !:e sons e imagens, par ondas radioelét:icas, para SErEm dir.!:,
ta e livremerre re::ebielOS Dela público elT\ geral;

Ir: - "emissora de rádio e televisão", empresa que
Ex~lorar ser::;oE ae difusão de sons e sons e imagens, inclusi
ve ~elevisãc :~r assinatura.

(ÀS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO; E DE
CI~NCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)

!~ - "emp~esa jornalística", aquela registrada com

a finalidade ce oUDlicar jornais e similares;

o CONGRESSO NACIONAL decreta: tracas com
gero::

~ - "agenciaDoras de noticias", as empresas regis
fins':'idaoe de oi vulgar notic:'as, fatos e reporta-

111 - limitação do horário de funcionamento de emis
soras de rádl:: e televisão;

CAPíTULO I
Da. Liberdade de Manifestação do Pensamento e de Informação

TíTUlO'1
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 10 ~ livre toda e qualquer manifestação do
pensamento, a criação, a expressio e R informação, sob qualquer
forma, processo ou veícul~, observado o disposto na Constitui
ção Federal e nesta Lei.

EE e~nresas registra

::rna:'s, revistas e d~

~:ficinss imoressoras",
:~ impressão de livros,o~~ ::om obje~: .. :

ma:'; oerióoi:cz;

XI - llprodução cul tural", toda :rodução de teledra

maturgia, dança. folclore, teatro, ópera, c:::o e variedades
"shows ll e espetáculos afins, literatura, jo:na1isr..:, mú'sicB, c!
nema, pintura e quaisquer outras formas de expressão da cul tu

ra.

Art. 7º Equiparam-se, no que :cuoe:. ~ara JS efe!
tos desta Lei, as produções musicais, de ci"ema e ,:eatro, bem
como as respec:ivas produtoras, aos prograrras ce :áaio e tele

visão e respectivas emissoras.
Art. 82 Todo aquele qUE, no ed~rcíc:': da : .Derda

de de manifestação do pensamento, com dolo :u :u~~a, ;ometer
ilícito, fica c~rigadc a reparar os danos i:~ai= ~ materiais a
que der causa. na forma oestõ lei E, sucle:_ 3~5~:=. na aa le

gislação civi: e pena: vigente.

\ -- "cultura pscional", o trE:alno artistico ou i~

te:ectual QL.e :Et:ata a naçã.o brasileira ':- sua identidade hi,!
tó~isa e açe: atu::, suas crenças, ideai$. formas ele expressão,
cos:umes, cr:a;ão :ientifica e tecnológicE. que expressem a he

ra~;2 da soc:s:aae:

VI:: - "~ultura regional'·, o tra:alr~ artístico ou
i~~electua! :~~ S~ refira à identida~e re;:'~na':'. retratando
USC!. costUfi'EE. 1l':::'S oe criar, fazer e .. ~. er :::-oouzidos por
br:!:leiros :e -e~ião onDe se local;za a ~-issora Que o gerar ,
Q~ E ampres: ::rnê:iEtica :~ editora de ::.rC3 Que o publicar;

IX - Ucultura local" a dos eventos artísticos, cult!:!
rais ou jornalísticos ocorridos na área de aorangência do sinal
da emissora de rádio e televisão e de suas recetiooras, ou área
geográfica de influência de publicações de ':':vros e perióoicD~:

X -llprodução local ou regional". ::: rea:izada na re

gião, com pelo menos 50% (çinquenta por cent~j de Desseal téc
nico e artistico local ou regional, observac: o incisc ante

rior;

de rádio
daquel~s

1\ - suspensão oa veiculação oe programas

e televisão ao vive. programas de entrevistas, além
não :la55i ficaoos como livras na forma do 2lt. 32.

Art. 20 ~ vedada toda e qualquer :ensura de natu

reza política, ideológica ou artística.

'Art. 30 Os meios de comunicação social não' podem,
direta ou indiretamente, ser objeto de monopóli~ ~u oligopólio.

Art. 4Q· As Gnicas limitações possíveis'aos m~ios

de comunicação '3ocial são as expressamente elencadas neste di
ploma legal, consistindo os meios de defesa garantidos à pessoa
e à família ~ntra as programações ou propagandas, perniciosas ,
estabelecidos n1 art, 220, § 30, 11 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Tais limitações são orientadas
pelos princípios postos pelo art. 221 da Constituição Federal.

Art, 50 Na vigência do estado de sítio, poderão
ser tomadas medidas excepcionais que restrinjam a liberdade de
imprensa, radiodifusão e televisão:

: - suspensão da" publicação e Circulação, no tet
ritó:io nacional, De livros, jornais e outros periódicos;

II - apreensão, pela autoridade policial, de quais:
quer impressos;

TíTULO 11
DF5 EMPRESAS DE I~FORMAÇÃD E R~::JD:~_5Ã:

~ livre a publicaçE: ~ c:'::_lação de .í

n~ território nac::~a:. s~lvo se clan
:::.:.:S', oe 31 de

Ar:. :C.

vros per:6oicc=
destinos. con:orme cefinição ao art. 126 C~ _s;
deze~oro de l;~; - Le: aos Registros Púb1:::~.

~::. 9~ f assegurado o direi:: =e !es~osta, pro

porcional ao agrave, além da indenização p:: ~a~:F material, m~

ralou à image- acarretaoos.

§ 22 As limitações à liberela:e de comunicação não
atingirão a oi fusão de pronunciamentos de :;arlamentares efetua
dos em suas Casas legislativas, desde que liberados pelas. res
pec:ivas Mesas.

CAPíTULO II
Dos Conceitos

§ lº Tais medidas somente pocerão ser tomadas se
as meios de comunicação elencados neste artigo estiverem sendo
danosos à manu:enção da ordem interna, a c:itério do Congresso
Nacional, nos termos dos arts. 1'37, parágra fo único e 138 da
Constituição Federal.

A exploração de serviços ~e radiodifusão

permissão ou auto.rizaçã~ pelo Pode:; Exe
outorga ou renovação, seja quanta ao can-

depende de concessão,
cutivo, seja Quanto a

celamento.

Art. 11. ~ livre a exploração de empresas que te
nham por objeto agenciamento de noticias, registrada nos termos

do artigo anterior.
Art. 12,

~_~. 6º Fara os efeitos des:a Lei.entenoe-se per:

: - "~eios de comunicação social", todas as formas
de difusão CE manifestação do pensamento e da informação, destA
naoos a leva: a outrem qualquer tipo de comunicação;

"serviços de radiodifusãc", as modalidades de
se:viços de :~l~comunicações destinados à transmissão de sons
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Art. 2l.
propaganda 'de produtos,
ao meio ambiente.

seguintes

de programas esportivos e competições

em Que estes participem, sempre que

CAPiTULO II
00 Atendimento aos Princípios

música
vezes

II _ difusão de teleteatros ou radioteatros ~ue

abordem assuntos relativos aos costumes, acontecimentos ~istor!
co's ou folclore da região ou localidade, pelo menos quatro ve-

zes por mês;
III - difusão

entre atletas locais, ou

parâmetros:
I _ exibição de um espetáculo ao vivo de

ou dança com attistas locais ou regionais, ao menos duas

por mês;

acontecerem;
IV _ difusão de reportagens sobre os problemas io-

ais de medidas para desenvolvimento do bem-estar social que
:stej~m sendo tomadas para solução da questão de mo~?dia, ampa
ro ao menor carente, melhoria das condições do enslno, prote-

ção ao' meio ambiente, defesa do consumidor, diariamente, ou,

se não for possível, ao menos uma vez por semana. •
Parágrafo Gnico. Os jornais e demais periodicos

conterão, obrigatoriamente, seções ou colunas próprias para aba!.

dagem dos acontecimentos, problemas e soluções da região.

Art. 28. O respeito aos valores éticos e sociais

da pessoa e da família, estabelecido no art. 221, IV, da Cons

tituição Federal, consistirá na classificação indicativa esta

belecida de acordo com esta lei.

Art. 29. As limitações aos meios de comuniFação
social, mencionadas no art. 42 desta Lei, são as tratadas neste

Capítulo.

CAPíTULO I
Das Umi tações

TíTULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

Art. 24. A produtora independente que se dedique
à divulgação oa cultura nacional e regional gozará de dedução

de 10% (dez por cento) do Imposto de Renda sobre o lucro que
auferir da obra em Questão.

§ 12 Para gozarem desses benefícios e incentivos
fiscais, as empresas produtoras deverão obter Atestado Que esp!:,

cifique estar a programação enquadrada nos critérios de region~

lização e nacionalização postos nesta lei.

§ 22 O Atestado mencionado no parágrafo anterior
será expedido pelo mesmo órgão do Executivo encarregado de ela,!

sificação indicativa dos programas, sempre após parecer, do Con
selho de Comunicação Social.

Art. 25. Gozarão do mesmo benefício fiscal dado
às emissoras no art. 23 as pessoas f!sicrs o.... jurídicas Que financ!
ar em pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da prOdução independen
te.

Art. 26. A produção cultural, artística e jorna

listica será parcialmente regionalizada, para preservar os cos
tumes e modo de vida das diversas partes do país, além de ofer!:,

cer campo de trabalho para o artista e o técnico Que não têm

acesso às grandes redes nacionais.
Art. 27. A regionalização, seguirá os

Art. 22. Estimular-se-á a promoção da cultura na
cional a rim de colher e conservar as manifestações folclóri
cas, divulgar acontecimentos históricos, preservar e conservar

o patrimônio artístico, dando-os a conhecer às novas gerações.

Art. 23. A emissora que difundir mensalmente pro
dução independente que trate de tema referido no artigo ante
rior gozará de dedução de 5% (cinco por cento) do Imposto de
Renda sobre o seu lucro tributável.

Oefender-se-á a pessoa e a família da
práticas ou serviços nocivos à saGde e

CAPíTULO I
Dos Critérios Constitucionais

Art. 20. São princípios norteadores da produção e
programação dos meios de comunicação social:

- preferência a finalidades educativas, artísti
cas, sociais e informativas;

11 - promoção da cultura nacional e regional e esti
mula produção independente que objetive sua divulgação;

111 - regionalização da produção cultural , artísti
ca e jornalística, conforme estabelecido nesta Leit·

IV _ respeito aos valotos éticos e. sociais da pes
soa e da família, obedecidos os princípios gerais estabelecidos

no Tí"tu lo r.

Art. 18. A vedação do artigo anterior nlo alcan
ça a parte estritamente artística da programação, e de apare
lhamento técnico da empresa de radiodifuslo.

Parágra fo único. A participa;:ão dessas pessoas J.!!
rídicas au~orizadas se r~stringirá à co~:ribuição de capital,
sem direito a voto, e nã'Q excederá trinta por cento do capi

tal social.
Art. 17. ~ vedado às e~presas de radiodifusão

manterem contratos de assistencia técnica com aapresas estran
geiras, quer a respeito de .administração, quer de orientação.

S 18 ~ rigorosa~ente pro~bido que eapresas es
trangeiras mantenham, ou indiquem servidores ou técnicos, que
atuem nas empresas de radiodifuslo.

S 28 ~ defeso às empresas estrangeiras interferi
rem, sob qualquer pretexto, de forma direts ou indireta, na
vida administrativa ou na orientação das empresas de radiodi

fuslo.

TíTULO III
DOS PRINCípIOS NORTEAOOREs

Art. 14. É privativa de brasileiros natos ou na
turalizados há mais de dez anos a propriedade de empresas jo!.
nalisticas ou de radiodifusão.

Parágra fo único. A p...fova de requisito do caput

será exigica no ata do registro da empresa.

Art. 15. Os proprietários ce empresas jornalístl
cas ou de ::adiodi fusão são os responsáveis por sua administr,!!

ção e oriertação intelectual.

Art. 16. É vedada a partic~oação de pessoa jurí
dica no cacital social de empresa jornalistica ou de radiodi
fusão, exceto a de partido político ou :~ sociedade cujo cepi
tal pertença exclusiva e nominalmente a :rasileiros.

Art. 19. ~ permitida a celebração de contratos de
assistência técnica com empresas estrangeiras, desde que a dur~

ção dos mesmos não supere seis meses e se r~fira, exclusivamen
te, à fase de instalação e início de funcionamento de equipamen
tos, máquinas e todo o aparelhamento técnico.

Paragrafo único, O cancelamento da concessão ou

permissão, antes de ~encido o prazo, depende de decisão judici
al.

Parágrafo Gnico. Os atos do Poder Executivo serão
apreciados pelo Congresso Nacional, na fO.rrt\8 do ?rt. 223 da

Constituição Federal, ouvido o Conselho de Comunicação Social.

Art. 13. O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze anos para as
de telev iEão.
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CAPÍTULO II

Art. 35. As emissoras de rádio e televisão ,deve
rão cumpr~ir os horários definidos no Certi ficado de Classifica

ção, respeit.ando o horário local de onde l'1ouve: a recepção' dos

sinais emitidos e os diversos fusos horá:ios cc país.

§ 32 A aferição de adequação ou não à.moral mé

dia vigente será feita pelo órgão competente do Poder Executi

vo, ouvido o Conselho de Comunicação Social.

§ 4Q No caso de programas referidos, no caput as

emissoras são obrigadas a alertar o público, sobre o' conteúdo

da obra exibida, antes do início, e em cada intervalo comer

cial.

Art. 34. O Certificado de Class.i ficação citará,

com dizeres destacados, os programas que apresentarem cena de

nudez, sugestão do ato.sexual ou sua representação explícita,

violência, discriminação por questões de sexo, ideologia, re

ligião ou raça, utilização e tráfico de drogas} ou abordarem

qu,C%tões não aceitas pela maral média vigente.

§ 1Q OS programas que apresentem violência ou

qualquer forma de discriminação de grupos sociais deverão aten

der os princípios postos no art. 221 da Constituição Federal.

polêmi
poderá

§ 2º Q~ando houver abordagem de Questões

cas em relação à moral média vigente, o programa não

ser liberado para menores de dezesseis anos.

Art. 3D. D Poder Executi vo instituirá o Certific.!!
do de Classi ficação de diversões públicas e de programas de rá

dio e televisão, contendo informações sobre:

I - a natureza das diversões e espetáculos públi
cos, bem como dos programas de rádio I televisão e de fitas de
vídeo;

VI - tragédiaj
VII - drama;

VIII - desenho animado;
IX - educativos i

X - romance;

XI - terror;

11 - a faixa etária a que se recomenda ou não;

111 locais e horários em que sua apresentação seja
inadequada e os motivos dessa qualificação.

Art. 31. Quanto à natureza, a programação de rá

dio e televisão, as fitas de vídeo e as diversões e espetáculos

públicos classi fícam-se em:

I - musicais;

11 - reportagens;

111 - científicos;

IV - ficçãc;

V _ comédia;

XII - violênciaj

XII~ - eróticosj

XI\- - entrevistas;

xv - esportes;
XVI - entretenimento;

XVII noticiários;

XVIII - cênicos;
XIX - dança;

XX '- exposiçõe-s" artísticas;
XXI - documentários.

Art. 32. Quanto à faixa etária a que se recomen
dam, os programas de rádio e televisão, as fitas de vídeo e as
diversões e espetáculos públicos, incluindo sua reprodução fono
gráfica, classificam-se em: -

- iivres·;·

11 - inadequados para menores de dez anos;

111 - inadequados para menores de catorze anos;

IV - inadequados para menores de dezesseis anos

V - inadequados para menores de dezoito anos.

Art. 33. Em razão da classificação estabelecida
no artigo anterior, a programação mencionada, inclusive seus

"traillers", obedecerá os seguintes crit6rios para veiculação:

- livres: em qualquer horário i

11 inadequados p-ª.ra menores de dez anos: após as

Disposições Gerais

Art. 36. São dispensadOS d: ::lassi f icação os p;xo
gramas ao v!.vo, responsabi.lizando-se o t~';.ulé:: oa empresa;

apresentado: e a equipe de produção do ç:::grê1".ê pelos abusos

cometidos. ,

Art. 37. As fitas de vídeo dever~o exibir, no in

vólucro, informação sob;e'a natureza da obra e a faixa etária

a que não se recomenda, conforme ° Certificado de Classificação.

§ 12 Quando as fitas apresentarem o conteúdo dos

programas referidos no art. 34, os dizeres destaeados~o Certi

ficado de Classificação deverão ser repetidos no invólucro, em

posição que facilite a leitura e identificação.

§ 22 respons~vel o titular da empresa locadora

por abusos cometidos em relação ~ classificação por faixa etá

ria. Cabe à locadora exigir docuTento comprobatório da idade do
menor e só entregar-lhe as fitas cujo certificado ateste adequ~

ção ..
Art. 38. Os responsáveis pelas diversões, espetá

culos e Quaisquer apresentações públicas deverão afixar à entr,!

da, em local bem visível e de fácil acesso, informação destàca

da sobre a natureza e a faixa etária a que se destina, especi f,!

cadas no CertificaDO de Classificação.

Art. 39. Os Certi ficados de Classi ficação serão

publicados no Diário Oficial da União.

vinte horas;

111 - inadequados para menores de catorze anos: após
vinte e duas horas;

IV - inadequados para menores de dezesseis anos:

após as vinte e três horas;

§ 2. Antes do início da apresentação de cada prQ

grama referido nos incisos 11 a,V, as emissoras são obrigadas

a alertar o púb~ico sobre a programação qUI:! será apresentada

a seguir.

As emissoras de 'rádio e televisão são obri

os horários definidos no Certificado de Clas-

TÍTULO V
DA RESPONSABILIDADE CIV1L PENAL

consistirdireito de respos:a pode!'á

assegurado o dire:to de resposta, pro-

CAPÍTULO
Do Direi to de Resposta

Art. 40.
porcional ao a.gravo.

Art. 41.

em:
.: _ retratação,pelo meio da e:'l'1unicação social. e!,

pressa e inec~ívoca .. da ofensa veiculada;
r,

I: - ~:ilização, pelo ofendid~. do mesmo espaço ou

tempo Que o meio ce comunicação empregou, :ara veicular sua
opinião e defesa c~ntra a ofensa veiculadE.·

en-

§ 1·

gadas a cumprir
si ficação.

V - inadequados para menores de dezoito anos:
tre vinte e quatro hOl;as e seis horas do dia seguinte.
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Parágrafo único. O exercício desse direito de

ação prescreve em 30 dias I contados da data em Que Q ofendido
teve ciência do fato.

Art. 42. O exercício do direito de ,resposta

ranti~o por ação própria.
ga- SEÇJlo II

Da Indenização

Art. 55. ~ assegurada a inoeoização ~or dano mat~

rial, moral ou à imagem.

qualidade

vezes.

Art. 58. As multas cominadas ~o artigo anteriç~

serão conver::'das em tantos dias - muI ta Ql-antos os dias de vei
culação da nc:ícia ou programação ofensiva.

: - ao dano levíssimo, o juiz cominarâ multa cor ..
respondente a c:lez vezes o maior salário mínimo vigente no país;

I! - ao dano leve, multa de vi~te vezes -o maior sa
laiiú mínimo \1gente;

moral

contra

imagem I a io!!
danos, acresci

gravíssimo, mul .. a 'Je cem vezes o maior

grave, muI ta de cinqüenta vezes o maiorlI: - ao dano
salário mínim= vigente;

I', - ao dano
salário mínirr.= vigente.

Art. 56. Havendo dano material, ou
denização será composta do apurado corno perdas e
da do lucro cessante.

Parágrafo único. Se o dano for praticado
personalidade pdblica ou que viva da divulgação De sua imagem ,
o juiz aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor
da indenização devida.

Art. 57. Havendo dano moral, a indenizacão segui
rá os seguintes parâmetros:

12 fi determinação de gravicade do dano
ficará adstri:.a ao pOder discricionário do juiz.

§ 2 2 A multa correspondente aJ dano -gravíssimo,
poderá, a cri:éric DO julgaocr, ser aument=~a em até 10 (dez)

:='aráç::afo .jnic::. Independen:er.len:e os
do A~tQr se:á adr~ssive~ i exceção oe V!:oao!.

-_w. ~ .. 4 a~diéncia a ser ~-staurada será única,
não se admiti-=o s~a prorrogação.

~:~. 48. A prova testemunha_o QuanoQ cabível, 1i
mitar-se-á a ;juas testemunhas por parte.

A:t. ã9. t admissível a dete:~i~ação liminar do
exercício do =:'rei ~o de resposta.

~=~. 5D. Aclicam-se, suplet:.amerte, no Que cou
bere~1 as reç:as d: procEcimento sumarissi-:.

CAPíTULO II

Da Procedimento Espec~al da Ação de Resposta

Art. 43. O exercício do direito de resposta se

dá pela ação estabelecida nesta lei.

Art. 44. A citação será sempre por via postal

seguirá no mesmo dia em Que houver o despachO que a determinar,

cometendo infração funcional grave o car;orário que retardá.-la.

Parágrafo único. O cartorário que retardar a cita

ção pela via ooste: será acenado com o desconto de 1/30 «um tIí!!,

ta avos) de,s~us vencimentos' por dia de atraso que tiver provo
cado, afora a-s sanções administrativas cab:veis.

':":t. 45. Já na citação será marcada audiência pa
ra cinco dia~ aoós a juntaDa do AvisD de Recebimento aos autos.

L:~. ~6. A defesa poderá ser oral.

':':t. 3~. ~ aoelação interpos:2: da. sentença
julgar procec~;\t.e açãc ~erá apenas efeit: devoiutivc,
tindo-se a ex=:~çãc pro\isária.

que
admi-

AI'L 59.

taneamente transmitida
de.

A retratação do ofe- sor pública e espon
levará à aplicaçãc ~as muI tas pela met~

Parágrafo único. Sobrevindo reforma da decisão p~

lo Tribunal, será permitido à titular do meio de comunicação
di vulgar novamente a notícia ou programa e a decisão .judicial
a respeito, além de ajuizar ação indenizatória,'se cabivel.

CAPíTULO III

Da Reparação dos Danos e Penalidades por Abusos

SEÇJlO I

Dos Responsáveis

Art. 52. Serão sempre responsáveis os titulares
ou dirigentes das empresas de radiodifusão ou seus prep'ostos,
na medida em Que as ofensas ou abusos cometidos forem de sua e!
clusiva responsabilidade.

SEçAo III
Dos Ilícitos !=lenais

~rt. 63. Ou ando no exercíci: ~a liberdade de com~

nicação e mar:' festação ao pens,amento houv~: prática. de ato defi

nido como crime ou contravenção, punir-se-á cpnforme as leis P!
nais vigentes.

Art'. 61. Os delitos elencados nesta lei somente
serão apenados com multa diária, correspondente ao maior salá~

fio mínimo vigente no pais.

Art. 62., 01 vl.llgar noticias falsas ou truncar fa

tos verdadeiros causando:
I - grave comoção social;

11 - desconfiança no sistema bancário ou abalo de
cr~dito de instituição financeira ou qualquer pessoa r~sica ou
jurídica;

Art. 53. Tratando-se de responsabilidade penal
a pena jamais passará da pessoa que diretamente cometeu o i11cl
to.

Art. 54. Para efeitos da determinação de respohs!.
bilidade é vedado o anonimato.

§ 10 Todo jornal ou periódico é obrigado a estam
par em seu cabeçalho o nome do diretor ou redator chefe, bem c.Q.
mo indicar a sede aa administraçâo e do estabelecimento gráfi
co onde é impresso.

§ 20 Os programas de radiodifusão deverão exibi~

ao' final, o nome de respectivo diretor e produtor.

§ 30 O diretor ou principal responsável pelos prE
gramas de radiodifusão, manterá livro ~róprio para registro dos
peseudõnimos, que rubricará em todas as páginas e exibirá em
juízo quando for solicitado.

111 - prejuízo ao crédito da União, Estado, Distrito
Federal ou Municipio;

IV _ sensível perturbação na cotação de metcadorias

e títulos mobiliários.

~: Aplicação de 200 (duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Na modalidade culposa reduz-se a

pena para 50 dias-multa.

Art. 63. Fazer propaganda de guerra e divulgar
procedimentos de guerrilha e incitar ao :errorismo.

Pena: Aplicação de 300 (trezentos) dias-multa.
Art. 64. Fazer propaganda ce produtds que ,apesar

de não proibidos para consumo, puderem causar dependência fí

sica ou psíquica.
Pena: Aplicação de, 100 (cem; dias-multa.
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Art. 65. Deixar de adverti:, em propaganda de ta
baco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, ,edicamentos e terapias
sobre os malefícios que podem advir de seu emprego.

Pena: Aplicação de 100 (ce~, dias-multa.

Art. 66. Incitar, por qualcuer meio, a depredação
do meio ambiente, caça e pesca de anima:s silvestres.

Pena: Aplicação de 300 (trezentos) dias-multa.

Parágrafo único. Na modalidade culposa, reduz-se

a pena pela metade.

Art. 67. Incitar à prática de preconceito ou dis

criminação em razão do sexo.

Pena: Aplicação de 300 (trezentos) dias-multa.

Art. 68. Imediatamente após o oferecimento da de
núncia, poderão ser,cautelarmente) recolhidos~os exemplares,ou
prQibida a veiculação, das comunicações, que contiverem os ab~

sos aqui elencados.

ParágTafo único. Após o trânsito em julgado da
, .

sentença conaenatória serão destruídos os exemplares ou cópias
des~a~ obras,ou propagandas.

TÍTULO VI
Disposições Finais

Art. 69. Permanecem em vigor todas as disposições
penais ou administrativas que se refiram aos abusos dos meios
de comunicaçãc na legislação específica sobre menores, defesa
do consumidor. meio ambiente e eleitoral.

Art. ;:J. À prática, indução _-' inc: tação de dis
crlmlnação o~ preconceito de cor, raça, re:igião, etnia por
procedência nacional, pelos meios de comunicação social, corres
ponderão ai =enas previstas na Lei ~716, ce 5 de janeiro de
1989.

Janeiro de 1999

de 1967.

Art. 71. Revoga-se a Lei 5250, de 9 de fevereiro

publicação.

Art. 72. Revogam-se as disposiçêes em contrário.
Art. 73. Esta Lei entra em viçor,na data de sua

J,U S;T I F I C A ç A O
Ce há muito, mesmo antes da vi~ência da nova Cons'

tituição Federal, é reclamo de toda a sociedade brasileira a

revisão da chamada "Lei de Imprensa", quer por seu caráter a~

toritário, Quer pela imprecisão de conceitos indisputavelmen
te subjetivós que empregava e que davam margem a seu uso paI!

ticci~'ideológico.

Ao consagrar no art. 5º a liberdade de maflifesta

ção do pensamento, vedando a censura~ a Constituição Federal
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tornou a Lei 5.25~, de 9 de fevereiro de 1967, quase que com~

pletamente inconstitucional. Porém, tal inconstitucionalidade
não foi até a presente data declarada, nem houve lei que sub!
tituísse a "Lei de Imprensa", que ainda permanece em vigor,
inobstante fulminada pela inconstitucionalidade.

Basicamente, o presente projeto de lei visa à ad!
quação de uma legislação sobre todos os meios de comunicação
ao disposto nos arts. 220 ~ 224 da Constituição Federal - i~

clusive as recentes novidades de mercado como a TV por assin!
tura, a locação de fitas de vídeo.

O presente projeto é balizado pelo atendimento aos
princípios constitucionalmente pos~os. Assim, não permite a
censura, mas estabelece os meios legais de defesa da socieda
de e da família ao adotar o critério da classificação indica
tiva d~ programação por faixa etária.

Além disso, o projeto abole os delitos de opinião
como legislação penal extravagente. Se nãc pode haver restri
ções à liberdade de manifestação do pensamento e informação,
como reza a Constituição Federa~, não pode haver penalidades
espeClalS para a categoria dos jornalistas ou quaisquer ou
tros titulares dOS meios de comunicação social. Isto se dá porque a sim-

ples intenção De política legislativa de punir j~ é discrimin!
tóriá da classe dos comunicadores, bem com: fere direito elenc!
do no art. 59 aa Constituição:

Ao punir os abusos no exercíc:o da liberdade de ma
nifestação e :~formação, este projeto só e-orega penas de mul
ta em atençãc ao fato de que o delito de :pinião não justifi
ca o emprego ca pena privativa de liberdace porque o autor não
é perigoso ao convívio social. Mas}o rigor nas punições é de
monstrado Relo alto valor que alcançam as multas, inclusive es
tabelecidas er. dias-multa.

- projeto também resguarda a puni:ão o~ todo fato
que constitua Der se tipo penal autônomo, como a calúnia, a in
júria, a difamação, a exposição de menor a espetáculos ou pro
gramas que prejudiquem sua formação moral.

Consagra-se, ainda, o princípio da personalização
da pena, que é frontalmente desobedecido na legislação de im
prensa em vigc:, pois estabelece o odioso conceito da responsa
bilidade penai progressiva. Já Cesare Beccaria, nos primórdios
do direito penal moderno, na obra "Dos delitos e das penas" es
tabelecia impossibilidade de a pena passar a outrem que não o
criminoso. Mas o Brasil ainda abriga em seu orcenamento lei que
é contrária a tão essencial direito!

Constituem também inovações introDuziJas por este
projeto: a punição rigorosa da incitação à disc:iminação em ra
zão do sexo, às práticas terroristas e guerrilheiras, à depre
dação do meio ambiente, à propaganda de substâncias causadoras
de dependêncis física ou psíquica.

Sábado 30 04673
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C projeto regulamenta o direito de 'r~sp9sta, esta
belecendo procedimento ágil para seR exercíci8~ sem afastar as

garantias do ceiido processo 1~gal e da am~la Defesa. Procura
tornar efetiva a inaenização, notadament~ pelc ~ano moral, esta
belecendo parâ~etr:s hoje inexistentes para sua reparação.

Ccnclamo, pois, meus Nobres Pares a aprovarem o
presente projet~, aue é consentâneo com a orie~tação constitu
cional e aten=e reclamos da Nação brasileira ae cuase trinta
anos.

Janeiro de 1999
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1: - nln~:.Jt·ln '{'.: ~,UP~tJ~lCa t~'!J'a nHi1 éS tro):llr:"um!c.
desumano ou ·(JI.:mc1hnte.

f\' - ~ tMe a rn .11I1.~5taÇ~"ar:> pemllmen1o. sen~Dvedado
... ·..·.(.1·"·'''.;·.

ç -- e C':'t. ~'!J'J1l'.. J :., d"e~,j a!· ,,:sp."'~~,j·, 1.......... ~1J ... : ••h

Mi'J· ..~, al~PI c'u l",·i'~nllar:>'" fY.' Q"'I1"l "'l5tt'lli;' rnl"l·.. l :.01 a
lIitagcm,

VI - t ím·iO~d\·~t a b~rc.3dC' d'.· con~c"::nClll e Óe crença
sendo asseçll,,'ado o IMe flxtr('" <tO d::>s cuhos reholosos e 9aran·
tJda. ria forma da IC'!. iJ pr01eçao a:>!. b~C:::IS dI:' culto C I SUl!I!:I
liturgias.

Vil - e tll,~t'aur~da. nc~ tcrm"lo; da IC'I "l!I'prestIKlo de'
lIssistcntlll rc:hglosâ nas enbOdtJes (1\'1:> (' mlh~rt5 dc:- Intf'rnaçdo
(oletNa; ~ .~

.~l' -- nl110UCm Strll pf1\aó~ c4,:.4lf~110S po~ moh\o dt'
ti:";:' r~llfll:'l=d OL! de' COllv" ~.jC' fi",soi1ca ou poltllca !H1lv~

s~ as tnVOCd' f).JhJ cJumlr'S(' o'. C'I1'lt~d:1 ,~.Jal a todo!>lmoost.l
e re("us.ar·!-(' .., eumpm prcMa~~:. ~:·crn..:I\J· (~aoJ lln le

LX - c h\';e a expres!lo~= 4a ál'VldJ:l' Hlll'lcctU31 1'lf1I!1hra
("1t'lUllIca e o~ cOflluruc.a\,ilc njC~tl.~!.:.:cml'rll~el' CCóL!J.J:';
ou licença.

>: - s.ao :nvlold"':~ ,li Ir.':.:nlij.l:Jt;. li \10 ... povada. a nOUfl.7
(' .n Image-m (1,~, jle'~,!-oaSo_ a~"'~fl:J:C1:l(1 u 01'('.:0 a Indcnl:')"tJ"'.
(>('10 (lano mbtl.rtill ou mor ,,1 c·:.'~orr~nl~ â~ ~..!o YI"laçao

Xl - li CIISit e 115110 Irl\'1"'J"'CI O~ InQ;vICh,? runOuC'rn nela
pot'l{'ndo p<'nrLrm sem C(,ln~~'1'lmenloao O1nrt-lcJc'.f. 5011...0 em
caso de f1C1gwnt!: dt:hto ou c~"':)a!)v,= ou par,) prestar socorro.
ou. durante o dld. por detcrrr..ro(dO JUdICIJI.

XJi' - e IOvlolavel o 519110 C.3 corresponOL'o'1C1d e das COI'(lIl'

n1Caçoe5 tt'kÇllaÍicas. d~ daa:>'S f' das comunlcaçoL-:' telelMlcols
Si11\'o. no ulumu CCJ~. por orc"!m luehc."l na~ h'fiOleses e nJ
forma qUt t lei cMabt'!C'ccr p.ra rm!J de 1lh-~5lJgaçao cno"T'IInal
ou lru,ltuçao proces>uiJl peoruü.

XlII - e livre o cxerCICIC de Qualou~r uabaiho. oficIO ou
pfOrlSsaO. Dttr.dldüs as qUl'llflca;Oes prohsslon21ls que a)e1 eS\d'
~Iecer;

XIV - ~ bsscnurado a I.:>dOS o acesso li ínlorm~çáo e
rCl>CIUdrdado o slgllõ da 10m: Quando necessano ao exerClClO
prOl1S5Kmd!; .

XV - ~ ilVle a locomoç~~ no tertltOflo nacional em Icmp:l
de' pal. poden~oC)ualque-t peS30Cd n:)s lermos d~ I~I. ne;e enlrllr.
P1rmanece. ou dele 5.fJlr com s,l:US Den!..

XVI - todos podem reunir-se pllclflcamente. sem armas.
em \ocais. ab~nos 10 publico. mo,,:pc:ndentemente de lutOr.·
uçào. desde q~ não IruslJem ouL:a ,eUIlICJO anteriormente con·
YOClJda IUlrd o mesmo local, ~endo apenas e~9ldo prevlo aVIso
• alJlondadr com?e\ente.

XViJ - ep~na a Ilbt'rdad! de assoclaçao para fllls JK:IlOS.
vedada a de caraler ~lam:l,ldr. .

XVI:I _ a cuaçao dI' lli50S0c;Ii'ICO!$ e. na lúrma da lei. b

~-: t;'~:"!t~~.\ ,. -~~... i"':~;.. .:. ;:~~:-~;;:;'::. ~:;:~::. ·.·:d~d3 ;;
.Ultclluf'nCIc, es:",~~1 ('111 ~cu lun~lv.nc::mtnto

XIX - as nSO('lilçot"~so podr:,ao :"er C'ompulsorramellte
dlsso!.'.c1,U ou 1f:r ~uas ~11\'lcI~d,:s suspl"nsas por d::cI:.ao Judlclzll.
~)I)Ôo-:5C. n:> pnmello ld!:>tJ. o uõnslto em julgado.

XX _ nlnql1t,'rn podcr(l ~tr compelido a llssocidl·se ou
a ~rmdncce' rt~'SloclJ,do.

XXJ _ as- cntJdaLJ.;~ aS:..C':laIIVdS. quando C).:I)If'ss,:,mcnlt'
IIUIOlllojC.1S- '''m l<!'Olllln,rl.IQo: !':'! ~ :::;.u-::........lI !le'u!-llhdUO" jU••H
ela) ou ('1;\'dJud.::le:rnclUt:

XXII - e 9arant,j') o du{'uo d~ proputdiJdr>.

xxr,' - a:'.. c!.:o.J:·(-;.. I.. .... -~) l.r\ ....:tmt"'·.:~l f..1~•., cJ~:t.~::n,

phaçdt,) ~':' nl:r.·: "I!,Jd.:t; ( •• ! l,( .. .J..!~ 1h1:'" d t,."! r IlItcle,:)St
tatu)!. nlcÓIJ,nte ~'" '- J.lIl ..... '. ~'. ;o.....;~O ":;H di:.: •.:::':'. (.!.o.:o.1:
vados os CllSOS r.-ll·VI,:>lo~ IlI:.:ot.: ~ OIl!oU:tJIÇilO.

~\' _. no uo;o d~ 1I~1I')~: '!: rr!l~? p;',:l\l:,e- :\ (JlJtondad"
COU'P{'ll'lltt: peG.ld Ulloil tIl ~" :···.. .:.~I· ~·l~·:·\. .. " '. ,··.·t!\l ..•...II"
'In !'1(l.l·...I .. ·ICl·'l~· I-., .. ' I' I" ~ ...., ..... ~:'''-

)().'\" -- "'Ih' ·':n;· ,,;.\,\,. lur.', .. ·.·.'·'1 1:I·i,'1I1.~ ;o~,

Irl. dt!od~ que: traOall1ad" r(,l.) 1.:0111:.3 nJO sera úIJ,r:o«.k PCOllOld
p3ra IlíIoaf1l('uto dt' dc:h:lus d~·c.l'rrell:c~ de !,UJ illlvdd:JC.,' produ'
tJvo. dlsponJo it 1':1 ~l"L' O" mel(l~ dl' 11l1dnc.IJI o ~cu desenvul·
Vlnlt:nto.

XX\'il - aos. autores p~t\('nc('o dlfCllo e~etu"'l...o't:1e ut.JlUi\·
ção. ptlh!t:açclc vJ Il'proJLJt,.JO dto :.uas obra!:o.lJ"'"~mls~lvel tlQS
hc'ót:1I0S pelo te'OIPO qUl.' a 1L'1 llAat.

XXVIII - $tO a!>segurcldo~. no!> lt:rrnos da h~1

6) a prOle-cao ~s pnrt·ll:>.:Jç-:-es. IndlVldu,)lo;, e'm obrlls COIt'·

tJvalj co a 't'lHú:::_:~') é" Imdrt·.n c voz humantl!:>. IncluslV[,' na!.
lIlJvlddde<. dl·s:>'j't!... as

hJ o dlfl"7 ~e Il~cahzacaoCIO apCO....cllal1lCnlO t'cClnamlCO
dllS obra!. QU!' C· ..Hrm ou L. C K partlclpe::'{'m at)s C".Jdo:e~.

aos. mlcrprett:!- to é:!> re!>p~elh''''!> rt'prc:;entáço(:'s blndl{alS e asso'
CtatlVd!:>.

XXIX - ~ ~ 3!o!ocauriva c.'O::> dulorcs dC'lOventus Indu5lllcllS
priVilegIe: ll'mp:..·t~.o p~rfJ SlJ~ uIILzaçc1o, bem CClrno pcoteçao
as CII.::lÇO~!> 1f':' .. ~':I.:sI!'o. d P;~p"'(,")dt.1(' dd!o malca';. c:o~ 'Iom!~

de el,'ote:S~) e ! outro!> SIClnos dlshntlvos. tendo (·m vl!ota o
antere!:o~t SOeli: tO de!:oenvõh'une-nto tecnolC'QICO e f.:COIlOmICO
doPaI". .

XXX - t 9~~anlIJ,) o d.:t'I:.J de hcr~nça.

XXXI - ê ~',J':(:SSa.O d~ bens Oe c~lranC1t'ICO! situados no
PiUS scrd ftuU.~:~ :;elii lei tlra,:,IPH3 elll benefICIO do c6nJuçH·
ou dos f:lho,~.:tl:::~.~'ro:..semr:c que não 1/1"'5 seja mJI'; favora...e!
• &.:1 ~eS50al a'; a~ CUJUS.

XXXJI - c Estado promoH'1 d. na lorma da lei. i] defesa
do consun'udo'

XXXlJl - 1.:::1005 tem direito a rr:ccb{'r dos (lrgaos pl.bl.cos
info:maçoes Q!, ~.J Intero::s~t 03'"':JcuIJ:. ou de mlert's')~ COlelJlID
du geral. qu~ (,~-!', p~!'!.t~o_!o l,,) DI.e.:? âd lei. ~rtb pena dt·
respon~billd~:::. resS3I~dda:. aO;.Jtld') (1)10 519.10 fof:JiI Impre,!,·
CJndlV~1 a S~tlu'!:;o da !oOCIcC30e e do (:.st.ado.

xxxrv - r..;;o a todO!i lls:,C'!':1urddo:;. Indepcnd~ntementc

do pagamclll: :::'; \~>..a;
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,,) o dIreito de petiçâo ao::. Pooeres PúblicC's em delesa
de direitos ou contra ileg.Jlldade ou <lbuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas. para
delesa de direitos e esclarecimento de Situações de interesse
pessoal;

xx:x:v - a lei não excluirá da apredaçdo.do Poder Judi
ciário lesáo ou l!m~aça a direitó;

"XX>..'V1 -- 11 lei não prejudlcurá o direito adquirido, o ato
~tlrid,Ç.O ~\:ík!to fi ~ COisa julaa~:.i:

)00(\11 - não Mverá juizo ou tr!bunal de excE'ção;

: XXXVIii - e reconhecida a inslJtuição do júri. com a orga·
niu:ç~o que Ille der a lei, asx-gurad05:

,,) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;

c) a soberallla 'dos veredictos,

d)' a comp.:~;'ncla para o julgilmento dos crimes dolosos
~~nl'a a \1da;

XXXIX -- não hõ cnn'H' se'l~ I~~ .::nlf':•..:. ,~ •.'r:.: r.~'r:~~. :~"':"~.
peno ~,":'I .1(:'113 COiÍluhJçaO legiSl.

Xl - a lei penal ndu retroanird. saivo D~ra beneficiar o
;t:·u;

)'JJ .- a leí punir6 qUc1kluPf OI";.:;IIÕllr,;:,,;.3.i :';:.n~a~;',j;a d:;~

dlrtltos c Ilb('rdildes fundurTlt.:nlills.
XUI - e pratICa do laClsnlO conslilui C'nnH' ill<I!lan~av(':

e inlptcscritJvc.J. ~UJClt(l à Pt:Od d~~ rt:ckí'>;)("'. no,.., Pt: ..m:'J~.. :B· 11:"'

,"::_:11 -- t Id .:()n~'C)f·rC:HÍ\ (. nrnc:o. U\ôr!?n~bVl'IC; to :n':-li~(t:

bveis de qfaç" 'JL: Ül~:~~•.: ü o .. ;·t::.~ 01~., .,.)n\I; .... f' tr,.rl{" ;llf"lt(1

d-!" ent()n;'~c('n(c:~ ~ dfoga~ afll\'s. o ll'.tlrOlh"lO l: (J~ Ôç',~·,·t1(1;,

como c"rjn)t~ hf:dlop.l.I050. per (:lt:S rl:~""vlh.jcllC.I') ~:. "IUllual.\..::..
os executores (- os que. podendo eVlla·los. ~e omitirem;

XUV - (on~lilui crim~ Ill;,nançável,. ;mp!cscri:\'I(~1 a ação
de grup()~ ~rmados.dVls oumiltlaões. contr" a orclem constitu
cional c o Est<:do Dcmocro'ltlCo;

XlV - nenhuma pena p:,ssará da pcsso" elo CO/ld~ni'\do,

poc!('ndo a obrigação de repMar o dano e a declelação do
peldl~nentode bens ser. no. termos da lei. t;slendldiJ~; lI0S wces
sores e contra ek's cxeçuwdas. ilte o IrmJI~ do viJlor do palrlmõnio
translerido;

XLVI - a lei regulara a ind,viduall7ação da pcna e adotará.
entre outras. aS seguintes: '

t'!) privação ou restriç'áo da liberdade:
b) perde: de bens,
c) multa;
d) presl.Jção social alternativa;

e) suspensão ou inlerdlçilo de direitos.

XlVII - náo hõ3'lf;rá pt;nüs:

.a) de morte. .salvo em GISO d~ guerra decbr"da. nos ter.
mos .do art. 84. XIX;

b) de caráter perpetu-:>.
c) d!= trabalhos forçados;
d) ele banimento;
e) cruéiS;

. )(L\!;!I - a pena sera cumprida em estabel~eimenl05dis.
Untos, ~~ ncordo com a na:urC:1.a do delito, a idade e o sexo
do ilp!:llado;

. XLJX - é êlssegura::b aos presos o respc:ito 11 integridadc:
fLSlca e moral;

L - às presidi<iroas s"rào asseguradilS condições piJI a que
possam pc'rmanecer com seus filhos du, ante o pcroodü de aroa·
menlaçao: '

u ~ nenhum. brasileiro será e~'!radrtado. Sil/\O o n.~tulil·

IIzado. em .:.aso de cnme comulO. prillicado an:,·. d~ niJlur"h·
BçilO, ou de ccmprovado envolv,mento em lrailr:o IlIc;to d~
entor!>~centes (' drogê.s afins, na form~ da lei.

UI -- nã,> seriÍ conceellda cx1JadiçiÍo de estrangeIro por
crim!' pe,htico ou de opinião;

UH - .ninguem serà plocess<:ido nem sent~nciado senão
pela autoridi1de com?ctenle;

I rv __ ninnlu·,r"I' Il;,..r::' .-.ri~'f\~~ [)~ hh~r,..(Jde ou Ó.:: :.':-~1= hp'"!J

sem o devido prõce5so legal; .

LV - aos litigantes. cm processo judlci.::1 ou acmiOlstra·
tivo, e aos acusados em Çlf'ral sao ilsst.'gurc:d::>s o contradltono
e amplil defesa, com os melo~ e recurso. a ela Increntt;s.

I.VI - são inadmissi\·eis. no proces~o. as prov~s obt:das
por meios iltcitos;

LVII -- nlngucrn s('rá considerado culpudo ate o trdJlsllo
em. julgado de senh'nca penal condenut6roa,

l.VII, - c ciVilmente ident,fICado d;lO s('ril subme....tn a
.d"_I~~,r.r"':~;7· ror·:::.:. t .dVO n~~ hlp{l!t,e" ... rrl· ...~~oJ~ (nl'~I,

UX - st;ra ..omiti,i" açao prl\'ada nos (romes (.~ d(ilO
publlcd, !.e e:;ld'n.:lO lor inlentildu no prazo Iloal :

Li( . -' /l lei 50 p:>!leril restrongl~ a plltJh<'I,j,.~.:' CO~ etos
piC.(C!>~.u'::l~ ~u~nt,lO:" ,:::...it:~ Q,;: Inllnl1dtide ou C. l.j'·:ft,.;';J';:' SOr.II1;

o i.:;(JgHl'rn~

L'(J -~~ r.1n~lu:;n ~:otD r~~=-·~. !,.c~~v C:ffi r...IGl.;:.~C flrli!'') Cil
JXli ordem Cf,CfllcJ e furldJmf~nl~d3 Of: au(oddaô;- ;\,...jll ':Jfl3 lom·
O<:I{"nl"". ~,'!\'l) :.:) '" ~.~:"',J~ ;11: ~. :11"';'.1::'··'~>,;~[\ r-"1I!lló! .)\,' u,"y:e ryrc I';"J'

r'II "':t" f\"'!~';'" rf··(I""I"'''~ ... :"'" I,.," ... .

L~.l) -- 1,) rHI~Ú d..: (luflJ"'I'~."r ~,.·~c;.-l.~ ,.. ("o I~: .i '''-::~~ ::

encontre st'lilo comuOlcddus trn(.c.;'l~mentt' ~-.:J 'UIl (ompttenl('
e á famll,,~ do preso Ou a pessoa p'>r ele in..: ·:ada:

; LXIII - o preso sera informado de seus direilo~. entre os
quais o de permanecer calado. sendo-lhe 'assegurada a assis·
tência d3 farnlh3 e de advo~ado;

LXIV -- o preso tem direito á identificaçilo dos respon
sáveis por sua prisáo ou por seu tnterrogatollo polici"l;

LXV - a prisão ilegal !!-era uneolatamenle rcJdXada pela
autoridade judiciaria;

LXVI - OInguém será Ir:vado à prisáo ou .e13 manlido.
quando a I~i admitir a liberdade pro"isCJlla. com ou sem fiança;

L.XVl1 - náo haverá prisáo CI\'i! por divida. salvo li do res·
ponsá\'('1 pr:lo tnadlmp\emellto volllOl,~rio f' InE'scusa"d dt obri·
gaçào allm"nticia e a do deposltano mhel;

LXVIII - conceder-sr:-lÍ haoeas·corpu_ :>re que ai·
gt)ém solrer ou ~e ilchilr ar,1eaça,io rir: sofrer v,of< I ou CD?ção
em sua Iibeldade de locomoçao. por iltl'galtdade , J abuso de
poder;

LXIX - CClnceder-se-il mandado de segurança para prote
ger direito IIqwdo t· certo. nao ampóraao por habL·a.'·corpus
ou habeas-dala, quando o re~í:onSiJ'''' f~c1..: l!e9"lid~dt ou abus')
de podN for aUlorodadc públtc~ OCl dgcnt;;> de pessoa Jundlca
no exerc/(io de atribuições do Pod('r Publico;

LXX - o mandado de se:,lurança colt;tlvo pode ser impe
trado por:

,,) p3rtido politico com reíllc5(:nlaçáo no Cpngresso Na
cional;

b) organizaçà':> sindicil:. t'ntidilcle de c1asst' ou associaçáo
legalrnen!~ cClllstitUlda e em flJl:Clonanwnto ha pelo menos um
ano, em defesa dos interesses de seus lOelODros ou aSSOCiados;

LXXJ - concedf"J-se·a mandado de injunçao sempr!' que
a falta de n:Jrma recj,'lamentadúra lorne IIwiavel o ('xerclcio dos
direitos E' l.beIdades c::onslituciC'rlil," e (jJS prerrogativas 1I""entes
à nacionalidade, a so~r:raOla c a ç,dedan,a:

l)J(J: - conceder·se'" ",]h~,]s-d,]tó:
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<3) plHa assegurar o conhr:imefllo dt inform'Jç oes relati·
vas it pe~~:Ja <10 Impetrant.. , ccnslanles de regl~lros ou bancos
de dado~ d,- entidades 90\'('/ n"ment~l~ou de caral~r publico:

b) pi'lld a retiflcdç~o de dados. qU3ndo "ao ~e pltflfa l..ze·
lo por pw':esso sig.loso, judicial ou údnlllllstrativo;

LXXIII - qualquer cidadao i: parte II:gltlma para propor
ação t-e'pular que, \~SC a anular alo I"!IVO ao patllntonio publico

ou de entidade de que o E.stado paMicipe, ã moralidade adminis-
~-_.;..... ~"" _-' •. - • ...... : ..... t~ n :.,..., n~t,i"'''nir'\ ~:-I;~ .. ;,.......... 'th.... ~1

rl~~~doc:; ~~t""c~ ;~iv~~~mprrwadamá·fe, ise;;t; dec~sL;~j~i.
ClalS c 00 onus aa ~~:ulllverKla~

, LXXIV - o Estado pre~l~r<i "ssisténciá jurldica \ntegral e
gratuita aos que comprovd/em in~uflciimciade recursos:

LXXV - o Est/ldo ;"denÍlara o condenado por erro judio
ciário. assim como o que ficar preso alenl do tempo rlXado
na sentença;

lXXVI - são gratuitos para os reconhecidJmente pobres
'li- forma da lei' ..

~) o regi:t'0 ~:v" ~: ~Ii ,;i::-..... ,"':·.:...

o) a certidâo de ubito;
I V'V\111 c-:ã 1•• ; _:... __ _ •

- ,., • \ .. -- --'0 ....... ~ .. ~ .... "'-.iII'--~ \ 110

b..:.4S·CJ(iJ. l.!. r,a (oinlol ~.l lei, \):) ~\vs fle\.e~s,ãri(lS to ~xt"'''':'r:io
d(l cic1c,jiJniiJ

§ . 1· A-r... nor:"'n,3S d~r('Ii':1,J: as do~ dir eito.:. e g..)( ~,')~;.JS ru~'.da.
mentais tem aplicaç~o lIT1ed,ala,

§ 2' Os j"eitos e 9i1rilnt,as ~'p".o;~~ lIesfil (onstlluiç~o
~t.~") ~v·:\..i·:;n (\u:r.:JS J~cÚrrl:llt'.:::.. ;:';0 ;\.:qIT,e e ~jc':;. Vr;i),:,v.ns.
~r ~ia adotados Olj do~ tr~)tdr1I)$ ;'lICrO.JrlU')dlS "rll ,"'11'" ') hlar")l'_

blJCa F~derà!r.'1. do t:.rl~~i: ~(:.'c: :}~n,~' '

';tulo V

DA DEFESA DO ESTADO E
DAS INSmUlçOu> DEMOCRÁTICAS

ClIpltulol
DO ESTAOO DE DE'FESA
E DO ESTADO D[ stno

&ç~oU

Do Esti#do de Sitio

Art. 137. O Presidente da Rcpublica pode. ouvidos o C:>nse·
lho da República e o Conselho de Dde~a Nacional. soliCItar
llO Congres~o Nacional auto/ilação para decretar o estllrlo de
SItiO nos casos de:

I - comoçllo grave de repercussao nacional ou ocorren
cia de falos que comprovem a int:fJcacia de medica tomada
duranle o L,lado de dde:.a;

U - declaraçilo de estado ele guerra ou resposta a agres
são armllda eSlfbngelra,

Pilraqrafo ÚniCO, O Presidente da República, ao solicitar
Ilutorizaç'"o para decretar o e~lado de SILO o~ sua prorrogaçilo.
relatara os motivos determinantes do pedido. devendo o Con·
gresso NaCIonal deci<lIr .por maioria ausoluta.

Art. 138. O decreto do ulado de SItiO indica'á sua duração.
as nOnTlas nec~ssarias.a sua cxeC\...:çao e as garantIas constlti.l
cionais que ficarào suspt:nSôs, e, de-pols de publICado. o J>rt"si
dente da Republica de-signara o executol da~ medidas especi
ficas e as aleas abrangidas,

§ l' O estado de sitio. no caso do art, 137.1, não poderá
ser decretado por mais de trinta dIas, nem prorrogado, de cada
"ez, por rralO sunerior: no do incl;.o \I podera ser decretado

por to :> tempo que perdurar a guerra ou a agressào armada
eSlfanr,na,

§? Solicitada autorização para decretar o estado de si'Jo
duranl~ .> reces~o parlarTlenlar. o I/residente do Senado Frdl'ral.
de im ....ato. convocara extraordinariamente o Congresso NaCIO
nal para se reunir dentro de cinco dias. a rim de apreciar o
ItO.

§ 3" O Cor.::; ..,,<~ l"iacion.:lI permanecerá em lunciona.
mento ate o Itrmll'o (1.1S mt:~i<1,,< ("I')t'IClt.,,~=, .

Tllu!o VIII

DA ORDEM SOCIAL

CApit:.llo V
DA CO!'1W11CJ\ÇÁG ~0CtAl

Art. 220. Amatl/lcst.-çao di> per,:,J'lCII!:-. .:; "/IiJ.;'à,.." L ~pr('s
wo e a informa,,,o, soh Q ...a1qut'l 'ornJ. ,lIO( ~~s.:' (,u "de ..'ri
'lar) SOflr1dO qua'qucI !e5~::çitc:. ':'.,.)~t'i\'.}{JO O Jisposr/) fies:.,
Ccr"tituiçao,

I ), l1enhuma lei c:"'\!'r~ _1i!oj.1csitiv0 que POSSil constituir
embaraço'\ plena IJbeôd.sde Cc: InfcA'oaçâo jom"li~ti(a em qUill.
quer \"cicü!::. d.: c",'lur~,\.:.J\I1(", ~~:ial. ob~r"adv o QI5pCSto no
art. 5', IV. V, X. XIil e XIV,

i l' ~ "~rb(1'l t"')i) ~ ':;"lIQll';; C:~:;;lIa ",. nalllrela poliU·
c~, 'óeolog.Cil e a".IsllCd,

~ J" C,JIu..,.eu.;' it.~ leoerc1J:

I - regular <\s diversôcs e espetáculos públicos. cabendo
ao Poder PUblICO inlonnar sobre I natureza deles, as faixas etárias
I que nao se recomendem. locais e horilrios em que sua apl estn·
tação se mostre inadequada;

~ - estabelecer os meios legais ,que garantam ,\ pessoa
e ~ famaia 11 possibilidade de se defen~rem de programas
ou programaçóes de ràdlO e televisão que contrariem o diSposto
llQ lIrt. 221 .....rn como da propaganda de produtos. práticls
e serviçc: quo: pvl>Sclm ser nocivos ~ saú~ e ao meio ambiente.

t 4' A·propagandA ccmercial de (,'lbaco. bebidas alcoó
licas. IgrotálUcos. medicamentos e teraDlas estar'; sujeita a restri·
çOes legai:.. nos termos do inciso" do parágralo IInterlllr. e
co.,lerá. sempre que necesSilrio. advertenci" sohre os malelicios
decorrentes de seu uso,

I 5' Os meIOS de co:nunicaçáo social n';c, podem. direta
ou indlretainente. ser objeto de monopóho ou oligopólio,

§ 6' A pubhcaçao de \'eiculo impresso de comuDicllçao
~pende de bcença de autoridade.

Art. 221. A produção e a prooramação das emissoras de
rádio e tele~isão atenderao aos segUlnles pllnclpios:

I - preferencia a fln3!idades educativas. artísticas. cultu
rais e informativas;

11 - promoção da cultura nacional e regional e estimulo
à produção independentt que oVJdJve sua dlvulgaçáo;

m- regionalização da produção cultural. alustica e .ioma
lísticll. conforme percentuais estabelecidos em Iti;

IV - respeito aos valores cticos e sociais da pessoa e
da fammll.

Art. 222. A propriedade de empresa jornahslica e de r/ldiodi·
fusão sonora e de sons e imagens ~ p"vau"a de brasilt'lIos
natos ou nilturlllizados ha mais de dez anos. aos quais canera
li responSilbilidade por sua adminisliaçáo e oriel1taçdo intelec·
tual.
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TtnlLO CO - DO IlECIS11l0 CIVIL DE Pl:SSOAoS ItJwlr..CA'

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

UI N.· uas - DZ 311J.1: DEZ.lIonIO Dr.I~J

DISPOII sonE os IU!OISTIIOS ro.t.Il'OS I! DA
OLTfIAS PiCOVIDEHct,u. cto •.............................. .... ...

CA,.'TULO 111 - DO ItE",CTJ:O DF IOIllNAtS. OFICINA. ::..:.;;::.~o~ ...! ..
_ Elon :!ZSAS DE ~A[lIO()I'lIsAoli AGENCIAS DE "'::. ilc:.JA5
f

A". 112.- tio rtt\.lr. ma da. p<._.jurldlt•••ul. m."irul.do<:
I - ... InrMII • dem." ,ubh'l(6n P<rfbd....;

11 - I' olltlu, In'pl'I"INtal 6t tlu11qUC'f .anll''IU pcrtaf'lC'tnln • ptMOI'
IlAIU<O_ ou jurid....;

111 - .. rrnprnn de udu)dihnlo q~ ma"ltII"'"' Iofn'ÇOl de Ih....ici... l'lpot
II~"'.C'OtntntAnos. dcbl'" , rlltr1'Wll'I ••

IV - •• &'"rn\.u 'lut Ilnh,n. ;"M ubJltO o l,rftLUmrnto dr "ntle""
. An. 113 - o rodielodl .....I.u'. <OfI1.......ror..l(ilft r ..,. ,.uNhlo>._
.. dcic'UrnflUnt wI'IUUtI. •

I - I dt jonl.1I ... e..",.. p'.;'liclltla.,.!'ii>dic..:

.1 ~Iu'" do ' ou pcnlo<l",a. li'. d. ftd~"'. ","~'"lfllCta • _.11.""rr''''&I laf1lC"Cn40. '''UlnIU • ":,,. 11 .1.0 ,rbpnu OU! ch tft'C'J...........
~...dft. MUr 1' ~ rnpt"I'fDl pr'\'PrwI4ucc;

111 _ •• idoclo. ft..csfo.... ,roo. do _lOIl.~doclo do diftler ... ftda_
ch:!:;

d Rom••1da•. rotaldl",••', pro... ~ nuioMlld'dI 00 ,ropr-1at1G;

til lO prcopricdadt dr ,....,. jurlc!le......plu "" .... pc<'UI'O, ...ta........
C'OftUalO s.oci.~ e IIC'mC'. idade. mldlnnl I P""'& da aacKMlwdade (.oid~
I"""ICS ..... do prllOl jurldlCa prop"o'w;

11 - flOI ~UO& de ofl'tlnU nn.prnWfU:
.) _. ueioaolidaclo. id.de • 1áI~""" do rnnlO • elo P'''rNt1tIo •

'"":í .:'~';' .dmiftis'fllC"'. lu,." N' ••Ii....... ""cio lu.ciONIU IA o&IaM •
de.......i_.... clt...; .

c) Ilcmpla, do C"tIftCrl'" ou nlllUto 1ClCiA1•• pc-mncent.ts a pc~ Jurtdca:
::! _ ftO caso « III'tPft\& de n4to<Lfv.J"I,e:. • . .'
3\ dc1.,.~~:t I\a r .... ·':oOf' •• k";''; ~':' ,\1..1 .4,"lru"''':-;:~ c l'loC&t d.'J.J, ...---:.:~

~""'dio; • ..,
~) fl,Ofl"e. it4~~ ft"Úd-tnC".t,. /ofoA" .. roM'1OOl.hd&d. do ctinlcíl fJU rtdlu,,·

.llcfr l.. poft·.~.,1 prlct "''';01 di aocl<lu.~•• _aúnoo••kla •
:~·~i"u·

I'v • ftO C'&!O ck cmr"~s.u ftOIiriaw.l" . •
II hOI'M. "clOn.bdli~". idack I "",dh~l" 60 .F""I~ " 6# p~"S"n-e,v;.., '"

;t-c"\Ot. ~"ltlr.l;

lt) ..dr..da admutuUA(&o:
d .,.tmr~l' de- C'onUalo nu C'11JN10 loc1lt1.", peno.. ,ul1,bca.r ,. - A\ .:1tf,<t\rltr-l ,,~.dqhCf Jl.~ docJ..n..;l-tJ. o-.. d....'I:tH1"'I'tlX- ·.}.""(C'I~ti3

.~r ~.rt'ttIQI.S na murkulA ~, rnh) de' ('1111) dLu
11" .• ), .. ,~ .. cv... t.,..ç~·f to ~. :'ltroJ.d& a;"cn ro:rnf>.)l'ldcr \l;r. ''''4'\M''

.'~••&o, .
An. .,4 - A ''''11& b: mltncula du dcC:Uü&(bc.• •"i.:....~ .),) ""qf .....' ..~....

,." d .. ,,.~:,~.-:, .. ,-, .. h .... ':-~"" &er. run}(j, ro'r" mvh' -"f \uA () "':Li .. , :;'.c -.elfl ,", ~kw
...UnM,mJr.lmOl da r1',110.

I 1,- - A Kftlrnca qur impunf a multa fill/i pruo. nlo inferior. ri."
..... plra ....Ukvla ou ahclaç"u 4110 ~larlÇbn.

, 2· - I, mult...r' .pbcoda prlo .u.unillclo judle,lrio o•• ,cvrr..ftllClofe". rol~ 0/1<1.1. r <obr.da por pruc:aID lleaal"o. mrc!l•••o 1(1a d;, o..ato c__
~~k, •

I 3.' - S•• "'.Iri.ul.....11010('" ola ler "rrio.d. 110 pruo ftltri6e lO
11.' d..lr ..'ilO. a juIZ pu&rl ""r"" _. IIIUIt•••" ••••dao-. de 50". I.i"qfollll
por ftftlol toda wrl qUI s.rja ullrapalll60 de dn diu" prazo aum.ladu 'UI """""'1.

An. U~ - C....iclrn·.......clcIlU.. o janoLl.... ou'" "ubbo't< lo poriód...,
.ao rnllriNlado ftO\ trmlO' doan. I" ou de cUJa mltrfrula 1\10 constem 06 M'\ft'lII't.
•• "u.!''''l(lIoo da dlrrlDl DOI mlltor • cio p,apricl!no.

A", 126 - O ,r_1ID de !IIlrkula .,,,•• __ do ..,iom , ........ M
.".UI.

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

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

.............. , .
............... -.: .....................

......................... .: .. :; .o:: '.' .o'.. : • "

§ ). É vedada a partlcipilÇão de pe~~oa jurídIca no cilpitill
social de empresa jornahstica ou de r/ldiodlfu~ão. exceto a de
partido pohtico e de sociedades cUJo capital p<'rtença exclusiva
e nominalmente a brasil!:iro~.•

§ 2· A participaçào relerida no parligrafo anteric>r só se
eletuará através de capital sfln direito a voto e não poderá
exceder a trinta ror cento do cilpital social.

Art. 22~. CorT'!pe.te /10 Podllr ~eculivo outorgar e rellC"ar
co~ccssan n,.~,ec"",. JIIlllt,""rl'.~;Iot.':: ;'~ ..~ :- :=;-.;;~ ~.: :;!~:=~b,.

~U!>30 •sooora ~.d~ ~ns c ir nagcns. observado b pnnclpio da
...."'... U)...I\;.'II.,;,IIWI ....:.""... uu~ ';'1.;JU.llla:, JJIIVdUO. pUVil~CU e e~usUlI.

~ 1·. ? C~ngresso N/lc:bnalllpre~iaréÍ O ato no prazo do
art 64, ~§ 2 e ~ • a contar do recebimento da me'lSagem.

§ 2· A nà~ renovação ~a. concessão ou permissão depeno
derá de aplOvaçilo .de. no mUIlmo. dois quintos do Congresso
NaCional. em votaçao nominal.

. § 3· O ato de outoraa ou renovar;,n <"mente produzirá
..reltos leCl~'s imós t1,.I,t-"'~Ç~(; d.:. Congresso Nacional na lorma
dos pilrilgrillo~ antr.rk1re~. .

~~. O cdncelilmeroto da concessão ou Pf'rmissilo. antes
de w:."t~do ~ prazo, depende de dec:isão judicial.

S J- \.' prazo al) concessac. ou permissão será de dl.'l
.~'1::'! ?~r~ L'!S r:m:s.sorÕ5 de :LJc.h::> C" de quinze para a~ de televisão.

J'!.t. ;24._. l-'~ra. os d;lt05 no d i5P0.stO lleste capilulo. o CO".
g.eS5:1 ~i"-I~lll"! mslltUlra. como argila aUl(ihar. (> Conselho de
Cr.mlJ"i-=itç~v~Ídl. nd formd di! lei

'LEI NO 7.716, de 05 de de un.

Define o. crt.e. re.ultant.. de precon
ce1to de raça ou de cor.

o .p It I I I D Z N '1' E D " R Z P O I L I C "
raço .aber que o Congre••o Nacional decreta e eu .anciono a .eguinte Lei.

Art. 10 - Serão punido., na foraa de.ta Le1, o. cri
... re.ultan~e. de preconceito. de raça ou de cor.

Art. 20 IV Z .. " D-O).

Art. 30. Iaaped1rou ob.tar o acea.o de alguém, de
vidamente habili~ado, a qualquer cargo da AdIIIini.tração Direta ou Indire
ta, bem como da. conc•••lonária. de .ervlço. público••

Pena. reclu.ão de doi. a cinco ano••
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Art. 49 - Negar ou obatar emprego em emp~4.a priva

Pena: recluaão de doia a cinco anoa.

Janeiro de 1999

Art. 59 - Recuaar ou impedir acesao a estabelecimen
to' comercial, negando-se A aervir, atender ou receber cliente ou compra
40r.

P~n~~ recluaão de um a três anoa.

Arr. 60 - ~ecu.~~. negar ou imped1r a
t~"~~.~n rl_ ~lunn _m Q~t,hpl~~!~~nt~ ~~ ~~eino rúbl!co
quálquer grau.

l.nscrJ.cÃo
;::-:. ~l::':!=:

ou

Pena: reclusão de tri. a cinco ano••
Parágrafo único - Se o crt-e for "praticado contra

menor 4e dezoito anos a pena i agravada 4a 1/31um terço).

Art. 70 - Impe4ir o ace.so ou recu.ar ho.pedagem ..
hotel. pe~.Ãa: estalag... ou qualguar a.ta~lect.ento .imilar.

Penar racl~s~o da tri. a elnco ano••

Art. 19 - Impedi~ o aces.e ou recu.ar atendimento em
restaurantes. bares, conf~itari.". ~~ lo~ai. semelhante. abertos ~o pú
u~.i.c.:v.

Art. 90 - ~mpedir o ace.so ou recuaar atp.nd~mento ~
e.tabelecimentos eaportivoa, ca.&a de diver.õea. ou clubea &ociala aber
'1;\). AO público.

.!U"t.. l.n '- Impedir o ~ces.o ou ..:ecuabr •·.....nGi1t..•.H· ;,,~ \':a

~.pl&e& d& cabe]·Y:'~'r'=",..ba!:~~~"!~z..;, ~e~3 ou C"~.z..: ..:: ::':;'3~~~'=-~ ';"'" cr:.~~~~''''

lect.ento. co- a. mesma. finalidad•••
. Pena: reclu.ão da ua a tri. ano••

Penar reclusão da ua a tris anoa.

Art. 11 - Impedir o ace••o ia entra4a.
• difício. públicos ou ra.idenciai. e elevadores ou e.cada de
_SIlOS.

sociais ..
aces.o ao.

Art. 12 - Impedir o aca••o ou u.o
blicos. como a".~~~. navios. barcas. barco., ônibus,
qual~r outro meio de tran.porte concedido.

Penar reclu.ão de um a três anos.

de transportes pú
tren., _trô f)Q

Art. 13 - Impedir ou ob.tar o ace••o de alguém ao
.erviço em qualquer ramo das Força. Armada••

Pana: reclusão de 40is a quatro anos.

Art. 14 - Impedir ou ob.tar. por qualquer maio ou
fo~, o casam~to ou convivência familiar e aocial.

Pena: recluaão 4e 40i. a quatro ano••

Art. 15 IV E T A DO).

Art. 16 - Constitui afaito 4a condenação a per4a. 4õ
,~ar90 ou função pública. para o.ervidor público, a a .uspensão 40 f~~
clonaaento 40 e.tabelecim.nto ~articular por p'r~zo não .uperior a tre._....

Art. 11 -" IV E T A DO).

Art. II o. ef.ito. 4e qu.. tratam o. art•• 16e 17 .
4e.ta Lei não sã6 automáticos, daven40 .er .ctiva4amenta declarado. ·na
.entença.

Art. 19 - IV E T A DO).

Art. 20 - E.ta Lei entra •• viqor na 4ata da .ua pu- .
blicação.
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Art. 21 - aevog..-.e •• dlipo.lçõe••• contrário.

Sábado 30 04679

Ir.dU. ,
l'19 4a In4.pendincia e 1010 4.

.. 05 de jano1ro
lt.piibl1c••

J08! SAIlNEY
Paulo BIW,ard

do 1 ''',

Lo1 7.718, do IS ,~. tano1ro do 1989

D.f1n••• cr1••• r••yltanto••• pr.cenc.1to
d. r.s••u d. cer.
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~o .'~1~4 10. onde •• l.: •.•
D~ :f~lt•• do qu•• tr.t~. GI .rtl. 1e • ,; ~•• t. ~.1 ..• ,~~.-.~••• O•
• '.lt~. d. que trat •• o, .rt•• 16 ~ 17 Ô~'l~ L~l •••

u:: 11.' ~., - D' ~ 1;1 n~i.llllliJ tI[ , ..'i
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... Hlklll ", 1 '"<OMOII '0(' rt.-

• 2' - 0." 10 "'", .,. R'" W Rph< I 'M pftlt
c••.~ hc......" , n"..,•. ao Ior..... 1ft 110 eM"" •
VI.' ,,~,,'\l'.t Ii (""",,,,_ rc"""'i 'U"T' • "".., ••,.. " " I" ,. 1\ .. "..••, r
...", .... .,;.... =":••,:~=.,,,, ....1M"1•• ftOt~lMft••, ".-Í'ftI' n ....
" •• *,~IWI...r.",. tl'\tftO 'I"'M'" IM ftl.d.. """NnflM'ft~ ....

An 'lO - .1t.,"'.I*..I.·~...f""·..l.I\••, ""m..........·...... "I"""C
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ntftu... '''u,..1(" ,'" ttulh ,""'IIMr'
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i ...• - AI mnmu ~ftU wrAo IpllC'llin 'qucl~ em pRJ"cno de qWIR rI"I'ft.
1ft' ~ limuJnlo ou fi"'" • ))o"wet ót,,,mu'Jado ou prorntlo.Jt»

, t - - Eu ao nc:tcidn rb dllOOdO M'\ p.r.p&.f'''ll 1.· e:.· Ól"tl" ""íto AI
pubhca(M a:nuh,:••. '~r,",,'•. U~'C::-:IU. ( ::.·,)1,[':'. 'I~

. ".- 4.· - r""..,., lO'"; .. " ... " .....1'''1.- .. ft.-,c. I... :",,,,....~"'~t ':' ~.:---::..t.~~:.~ fi:
",rihrtl.-.;ot..,\t:ldtt"f\iai e ~:..."_iH'':\~;·''·''J,.;.t)r tc'"n.'o·::'·~ 'J1' r,.-';:lU. rt'P"'n.~~tnl.COmeta·
;:::::,: .-r1l,..... -:":.:"","t\p., UoIh'rnutl1 .... ror'''' rfY)"'"'\ dr r.dH.....1:IIJ· ... :-

, 1.- - Ewdada» h IfllprnLldI' 'Id_'dlfulio Inln". crt.\ntol de UIIAlftti.
pica ... emprnu O" O....OIUcM a"a"~"I. o",r • '''pCIIO de .dll'tlni'"''
C"• .., de euana(Ao_ Irado I'\IOrDl&lMn'~ JltDlbldv CJUI' nlU. por q~qvet

Jorwt lbOdahtbdc. pmultl Otl rapcdlltl'l.·~. m"'leDha.m o... a.crntlrm W'",tdorn
o .. Im q&w•• 1Mm. (.U'~,. D\I meia",I •• lenh.m It.I~r"'Vfn(lo 0\1 tOMICII'ftCft'O
da til••4millt"'••"" o," CO. OTWftfA(1e d. ~mp~ do: ,.dl(>(,'udo

• I· .- A .,.latAo do pan~aJo ... terKIC nlo .k."". , parI.. nUnarncMC'"ic. eu II1hlica da rro1rama,"" I di, ."al"'tib.mtnICt ela ~"'prna .
Art. $." - A, prt'I!·...~í I qUI tf r:IIRtn o § 11" do ':-1. )." c C' i I,·

do art ....·.Ao.. aplteam lDt C'UOI. ót GOftI"t" ~ aSUSlina. tichK'&. com nnprt"l.l
... e,.,,,,w(1o ""aAfrJra AJo IUpenol' 1 N'n mnn .. tJIChu.•••lM'ftlr ..,.. TI "1' j

' ..c tIe •• ,;IoCAo I IIJIC1ID de 'Uklt'-'.~\OÔ': C.C:ClP&IM~r.IO. m.q\ltn:.~ c ;;,,:_11,,,, •
mca'elÍC'aíe'o.

AIt. Cf.- - Dtptnl: de: prh'l .pro-~C'ln do Conlel qualoutr '::""":'10 qur
uma t'fttptC'U ck radlO&fw&e preuIIC:' 'UeI Cf\nl emprfta 1)\1 O:'llnU:A(~ bl,an",i.
la. "'" poua. 6r ,uaJ~uer J~m.l. "", o r:,inlc. das dj~?OJJ"",'1 dos aI""" J.- ,
4.·. lC'.uSo '.rnbma pra Ihtdu qL!a~qwr ~aJld.fIoo:1,('('Inl'ltUIlI Ci~ de mlntu.
fllre,. N inducu 1\oU""rt'm ti ,nlprtpt ~I orl.1nll.ldcl ulr.n...,rul\ pt.u':'PAtao
ftOIl~ br'vIDJ, o» liquidol du ell'lpresas pm.'iAt"., .11I Gr udlOdlíusJro•

Art. 7.- - No C1trt'icio " ~Nrtl.dt dr rr.ar.t!:uad" tio petuaf!1tnlo • de:
inlormado. nAo" pc7'rni:tdo .. Ion';)t".a.,.lo. xri. """ C:l'"uh). &UrJUf.6:l c rrspt'ltad.>
O ~"II .WlIIIII b k.n........''P'' elo ,nk-,I'IOÇ1X' ..e<bi_ o. rn....,IlIl(\u por
,iDr8aJnl&l. rad1CJl'cpOnern ('I", ClDrntlll ......as..

, 1,- - Todo JOluLl ou prnxtko i obnrt.c!o a hl.mr", r.o leu ~chtC'atho. o
ftOl'M' .. dlft'lO' ou p\·It..I"f'·,,·hdt. tllH devt' "'u no 1010 Gul \cUI ÔIJ'TIIOl cr.i. r
pofálNl. km eotn, U\dlC,1 • wdc da _dmlnlllraç&o c dc\ nl.hd,·clmtntt' ,.Aflco
..... IInprnso. IOb pma dr IIIulll dl,"a de. no ftlállmo. VI......no·mlnnno u
R'i.... _ lO"",,, clt> .n. 1Il,

I 1.- - fa.cari l.J:tI10' .pl'ft'lUlo pda autoridlde' pohdaJ todo imprnlO que •
por 4Ivuqycr meIO. areuI,.! Ou &or ellbldoc.r.. pubhe'O k11'I eS'lmp.r o no"" do IUtor
• editor. t-cm como. indK'(~ da 011:'.' unde- toj imprrno. Mdc da mntna c ~(.

doailn.........
• l," - OI _re..... elo Mlici'.,.. rrpon........ COfIlml'tIO\, cIcb.....

Cft',,"i..... " •• unnlOU' de rad~lhl"o.ck""'i,' CftUrKllI. ao pnnciplO r ao 'Inal
• c'" Ym. o~~ rnpcC1l-o IIbrelo, ou pf1)chnor.

f .... - OdintOf' ov rnnc1pal mponuveJ do jornal. ",.ma. ,.&0 t' tt'lrI'wiJ.1D
"'....rr' em liwto P'ÜPno. ~ue abn:; e rubnc'" ,,1ft tod.as n rôl~l." p.ra ....bl' em
julio• .,.ndo ,ara 1110 Ior ,"um.do. o ""'"1"0 dos pw'll\ünllr'tOi. M'Juldol d.
auiftltlna do, xu.....huntel. cuJD10 tr.baJhctI tc,Ja"' ah dnovl.,oad,,,,,.

CAPITUlO 11 - DO RI:.CISTItO

Art. 1.- - E••ao lujtitot. rrpsll'o 1'10 cU1Ório compelltft,e do Reristro Chil
... feno&l Jur khra, •

I - t"S jom'i. & demal' p\lbh(.lo~' pcriôdicu;
11 - IS ofN:lnu IInprt'ISoOtU de quanquc, naruruü. pe'nenC'Cnld • peitOU

8.1""&;1 011 Jurid"u;
111 - ..... t"'ilfl"'\,;I\ dr radiudiltJ\lu que nl.nlrnh.m \.C"'l(n~ de fWlH.· ... I. rtW"".

ta~nl. C"C)rncntif'\Ot,. c:!rb.l('l r .nlt("'IIII'.
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1\' - ai cmprnll qu: ....nhalll por ubJelo o aacnnAmrnlo de noliclu.
An. 4.- - O pcdacb dt ""litro contera It ",tormIQX,'e .-:rll'".ruido C"Of'I

OI dnc'umtnloi wrU1n1'I'
I - M;r caIO ele JOrruul ou ouu•• rubhc&\"'6n reriôd~...:

at l!lul? cb JOrntl ou p:uéd.:.o. ,eik d. nda.c&o.•dmlnllltlCU e OrtClftU

Nnprtltorll. rvla.rcctondo. qUIOIO' '11&1. M 1'0 pnipnu ou de trtcCII"OI. c IndK'ln·

do. MUI' (110. 01 rup..""'C1I"g, rro.pnuinos.
b) ftCItnt. id..dr. I"n:dfn~u r rf'tl". de n"tonalidade do damor ou n'"''h'''

ctl~fr;

rt I1t'mr, ,da•. rrllllh","1 t prn'. de naC'l(\nlhd,dI' dn pr()J'l'~I.no:

d' te' "f11p..,."h"~ 1< ,'r"._, Jutldu.... runlrla, dct rt.pc'''"II''''' .UII.lIln ou
,,"'J1lr~ht """,,,I, 'i\.,"" 111••••,' 1\ ""."'ft, I", ( I',.i,." .h,' ·U.J"I"I: ..ihl~d" u ••\ Ihu"II"\"

tlt'fnlf\ r "-'lU\ da f'C'\u.. , J","dt," 1'ri'UIW'una.

11 - no u'" 6r ""('lrO:'" IrnrfU....'t.'
at Ilon,r. n.nonahOIl1t. ,dade f rt'lIdinna do ItleNe r 00 pn'purl&.'IO. \.C

pt'SOI ft.-h..',,1
h) vdr di .dmlnislllt1o. 1~'If. rUI r numf'ro onde funcIOnam ai ohC'lnu c

dtftOrtun.Jdu dt"... .
". C',,·n·lll.l' d,_ ,'unlr,J111 ,tU C'''I.lht''' """I,JI, W ·(k"u.:n..·...nl,,·1o ., f't'''" .... lurlllk,J.
111 - no (1'00 No rmrrr\&~ de udl..,dlfu.&u
,1 dUllnlt'o d. C'maSkJr." wót ai .ua .dmanu,,_.. lo t' I",,~I du .nu.I.,,"I\e,

M "'udr.•. ' .
M ft"mr. Idade. rUldinul C' "ro\o ór n.cinnlhd.~r do d·rrlnt ou redllur·

,,'hd, ftlflOl.~;':~1 titios \Cnu:"" rl~ •. .:.:::...... '1:POrI.~.. •.•. , ... "..C'ih"'rwS. deb,lIu C'

.~ÍlI"·'''. ".
IV - ft,() CI\t) tLe emttrt~u nt'ur::. ••.,

• i .".me ..":·,nah·J.d.t. Id'dr c ,nlf'tnCla do I't""lr'" d; rroprlf,ino. If
:~';'.." nl' 'rJ~

~I ""~:!s &dmlft.1oul.. lo. , :'
~. '! ltrrt ri H dct rc.rl1, &1(\ 0\0 n~Jlu'o \OC'ul ).(' pt':.~& iUfldll:.I.
:":'_"11'0 Ur.k:fI .- As .lttUtc'Jc1 tn, q\lllqucr deUIJ ~:cl.",;ú.:.. 0\1 ÓClCUfnt"

.<lJ ~'trj,: '" "U'~.d" 1'11> rrrl\lrO no prl..Ul dC' ti ''''h.... dia),
An' ';. - A bh... dr' r\',"'IIII(,.' dt"'l1r ... \lo(" tal":"";,, Ih' .UI'Il" ",nlt·lt.•'. '''1

.~.. .:a'~''''''.a\'~'' t. ... .11 ... :,,\.1,1 .....',J runlâ ... ""m nluh" 'IU( :,'1 •. " '.I:"{ .1c' "'Ch'. 11,',,,
,~I;'''!I·nlln.r:''';I da rr.tL:»

.. J •• - - :~ ~~I':-(I';'~ .:;-';:',-w: , ·,,,.. lIa ·fu.,. pr ...w. l't"llnlcnof • 1(. dt.~.
r._r. r:"C·'.... o:: . :~:rudo rtl\ drcllf'~I.

:; 1" - ~ :nuh.a 'W:r ·ur.,J'ntC'II;~· .. I'II' ... d:a (Ir'" l1uh'IUl.lc1r Jud''''I:n:J "'·1'
""~"" :v-; ;.. ~- '-', ... ao:' :- medi.·.. : : 'I.: ==_ ;w:':....... :1"\'" P. ::':~ .. -i'!'v·~ : .....
nUh.ul.. f\\'I'·IUI/. t1~•• I.., "un'r'.d"., dc"r hu. J

i J." - Se o "I"lro ou 11:1"'~1o Alo for.de1lndo no prulI rc'rndo no !i
1.-"'""1: .,...,,1. IIIU!I rttettl" Imr"" n"'. muh... at'r"'illldn·. dr ~''' .. I" ,n~uc""'11 ("t.,
C'tnlollod••rI qlW IC'JI uhrar"udt. de' da di" o pruu anlnal,,'" na senltftC'•.

Art. II .- Conllck,ar·IC'·i cllndel..no o ""rnal ou oult. pu1'tho\'Jo ~nodl("
.10 fr,mudo PIIM Irrmo. do an ..• e. ou de ev)O RJl1lro nlo ronnrm O nomr e
qUlhhC'.~'o do ductor Ou I'r'daror r do propnnáno.

CAPITULO 111 - DOS ABnOS ~C1 EXERCICIO DA LIDERDADE DE
IolANIFESTAÇ.l.O DO l'I:.SSAMI:i'>"TO E ISfORMAÇ.l.O

An. 11 - AqU('!~ que. IUI'" d", mrtol de informaci..ct f' dÍ\'ul,..~&o. prllt.
clfem abulO'.~ r'~rcK1l)~' ..t.rl~"dr dr manllulacAo do pcllumenlo c Inlonn •.
do rlca'~ IUltl1nS ai pt'nu desl' UI t IClponckrlo ptkn prcJuiwI qut' rauLlrem.

. "alil.r~lo I:nlCO - ~M melOI dt Informa,,·'o t dl\'1e:I;acio. P'rI os tlrllOI &t1r'S
InflO•. (tl JIIm.lll I' oullu p\:bht'&c6el ptrãNbca•• OI seOICO' de radlo.)dlf",d.:) e os.
ICfYtÇOl nOllC'IOSO' • .

An. 13 - COnJ1I1Wm rrimn na upkna"lo ou ~lihz.(lo doi metol de inlol'
lDaca." c dl'ul,.ç&.1 OI r""IIOI no. '"IINI telUlnltl

Art. I" - I oAltrprup:lIo1ndl1 d: a:ucrra. ,h, prCII.·n~,,\ pua 'ub'cnJodl urdcm
polilic'. r ...'"Iá.' ou de prtccnC'cll." de Uc& ou danc

t-cn.· dt ••• Inol de d:l& n(lu.
Art. U·- , ..blleu UI: dnu:"r

• .) \C'~rTC!n de Eu..dl\, n:lli"'la (lU fl'l'nrmac'o rdall"l 1 prcr."c'o.t'a ddru
MUno. ou ruema ci.) rli•. tks.ae Que e 11.\10 se)1 jUlllfM:lcb C:lmo ntt"fturK"
InC'dllntc I'Of'm. ou IlComend'ç:LO pnh':lJ Gelf'nnlnand.:a Je~~'l'(i()••;coMld:nC:la ou
..",nl. . (

. "I hllidoJ ItU in'nrnla"'~"II.tlCJ\I de InlC"rr\\C" di SC",uralll;..."a'lnn:Jl. d"~11' Q\lt
d~'~~' ;:~~~nlC".110""1 o.., ftcorr.mda\&o priVI' de1crml"f~do.'~crt60. con,.6fn..

Ptftl: d. Iluml , 4lqu'lrul ."'" li< 11<..·".,,1...
An. 16 - Pubht., ou dlv\llrar nOlki•• Isbu ou'1"IOI l'crdadC"lrot 1rvncldol

OU delurpadol. qtle pro\'()~ur"" ~

I - pc:rturb&4.1o da nrMIn públru 0\1 Alarma lOCial:
.. - ducohhan" nll IIUtlna banctuo QO IbaJo dr rrldllo ,ck Inr.nu.çA,,_

r",anccua ou de qUllquer cmpf'f.u,. PUlO" 'IIIC' ou lurirhu .
111 - 1''''lui/lJ ..,I ",;111111 dI Unl),I. dn EJlldIJ. dn 0"1"10 Fcdcr,~I'ou dct

Munitipio: " '
IV - 1C'••lwd penurbl(lo PIla C'OlaçlLo du mrn:atSonll t 001 Ihul\>l mob.li'·

riot no mtrC'ldo '1n1llC'eltv.

Pcn.:.dc Ilum) I • Ikni mcs,el de delcndo. quando It lutar do 1\01.0r do
ncrno ou lIanuruu&G incnmlnadl. t nluhl de ~ (tinto) a 10 I d-:: 1) uU.,tOl.-muumol
d, ~~i"'. .'

I'OIr5.'r.. r..1 únh'u - N.I\ ....n.~ dI" in.'-'I,ol' C" 11. 'C' o C'tlme t L'uIJloo..l·
"C'II: delcn,lo. k I tun,) a J Um) mun. ou m\lha Ü I tum) , 10 'LMZ)

uláriul·minlm:l' da rtilllo.
An. 17 ~ Otender a mll,,,1 púhlica· C" OI bons (OnumM.
Pfnl d:ttn"lo de J Urr,) mtJn I I .um) _no c m\llu d.: I (um)l 20 ('lnlel

UJ.!.rIO' mln:m'n" da rt.ulo

.
1'.. ,iJlrafl1 un ...·.' - ~I,ultar. ror qualqutr mtlD t dt lorm. , alln.:1I \.tU\

ohJt'II'o\. anutlclO. 1'110 oy rnuh.do dt &olr"1 nlo IUlonu~•. to>frn rom" de p:e
prt'lbuio. uivo (,Ulndo • d"'ul'lcAo il..er por o/:l!tIO lnC'qUh'OCO compro,ar Oil
C'rlll..:":" • f.hl de. reprruio ror P&rtt das IUlond.dr\ rrponu..cu.

Ptn•. deltn"'l. de • (um) I ,) urk) mr.el. ou muna de: I (um) I ~ (cinco)
ul.in",·mlnlmo1 d. rt,,!o,

An. 18 - Obtrr 0'1 pl't'C'''''' obltr. P". lí ou par. oUJrrm. fnor. dinhtlf'O ov
OUI,. "nurem plll nlo lucr ou unprdl' qut se 1,,\ .. púbhca. ,Jran'mlulo 011
tt.'ulhul·.·.~O dt :no1iclll .

Prna ",.:Iu..a".. de' I (um. I ,. (QLoUro' ...., •• rn~!t. 6 J ."'>h) a lO "ritlll)
,,1hwo\ nUnI""', d. n,llv

• •• - k, ""11('1' C',,~. rl,l.I ...·.tf,c "Inlmlu.l.o ou dntnt"u&l,ko IC' promtt• .,·
,,:......, •. , '''t' ,nl('lot'fi., UU" W' ••,. n,"'nu' 4ur r.prr II. ~., Ct""nh•• f~"uf"

r"-.:r.ttll.l fi" '''.Ir... 'ur"la\. '.Jt./C'1. 60: l'nlodulII "' ..uh_" '1" dC'\1I1Of:,,, • .1I'f' dI
h,nra, d. l'C'lIUlut. dI' Itl,ucm . .

J'Ynt h'ch,,!,' dI' 4 Iqualftl) , ICI (kr) "M'''. Ct\f wlJh. de ~ (Clftco) a $O
(nnq(Wftll' ...111''',' mlnlfT,(I, di ITr.k .
. ~ 1" - "a,rt ou ohatr QUf ll' I..... mr'dlcnlt pa..íl ('lU rrromJ.oChU. publica.

CAca ou uanurllnlt. ~~ unronr' ,m C'rlmr prn'lllo n. It.
PIona ra:lu.ar. 6r I Iuml I • Iquatm) "1\('1, r mui.. df 2 Idc.o,.) I )() (lnn1~J

...l.i.rll~·rr.inlmo.. d. F't'I-'o
Ar1 1'" - IMII.,., prl.tlu rlr G:.JalqUC'r Inlracw h 'tIS prn.il
....,,, u_ , ............. : , .• C""f'u'a 010 ~I r.r•• Il'Irra:~1 pro.ot'"&t:••Ir co .1 :'-::mo eSC' •

h,",,) ':"" 6e dr1C'nêlo ou muiu ct~ : h;TI) I 2fllru·'IC'I UI1rt:-' r''II~lmu' I~.a ",'1."
••. - .~ ~ .... '!"o("l'!\~'" L~ .O:-"u·(b t.11l r';l;,..' ••v. ':~i~C. aI ;'o('i .....ns.o a•

W'tt1mu ('OfT\ln.Ga, • clle .
, ). - f-urr "p:'llo,,, 6c' falo ~t-nl~ ou de- aUlor dt' CT'·ne ..
Pto" :,(.. 1 ,. ...L.I .. 1 _, Io'! 14. ~ : ~ , 20 "yrr:.'

".I~n"I""nI",M".•"" ~ .. f"fl .,
AU ]to - falun ... , .'1llt"1l Im":I1",'"I·,.Ihf' '.l..... rr.rn!f 1.1:.- .:kÍlnloto "Im,·

"'ime ~
:"rrtl ~Il"n,~" "I(' ~ 1'1:-.:) • :\ Itt+~) n..ol. ~ ",~I!. de : , ..'1\~ & 1'0 ''''''IC'\

...til'ios mlhlmo\ cfl rtr11n
~ ! • - ~c J:1el:r...i pi.:" In~'N"TC G\,.'(';T... tc.c<;,;dc !..Ilo:l li impoJl.\~ -rro.1UZJ

pubhC'I"A('I nu ".,. ..m'I"o ulunU1U •

5 " .. - Jtrt".·It'· .... I ..-?o" "' ..... "' .....~ •• !.~. '.~ "", .... ~:-., .....r li"'" l1'nbo'a
tii 1(/1..: ;·ut;.'h a. {," (".)t.,:.':" 'u- .t·",h.dl. f'0r •.t''IItr,CA •.,,·,.\rrl\l'

J .l to _ "'''l' \I" .d,..,·,O' , ~n". G rf""hdr rt'lnt'" " py.,,",,~~ ..: ::%: ~':I'':';'''''''.'

n P"'''lIk'lIh d•• \I.·" ..d •• t-n1r..'r.l1 ,. "rr :1, nlr' cI.a Cima,. 41"" Ik"ullcill'\ '" ""n."
f'....1,0 ~ul"'n'nl"l ,."'"n_I .,t1cr.. l, ('hr(t, ck 1:.\IAdu ou de' Cmtrnll nll.,nJ("lm. ~
lIiIl'U" h'l"l'",'nl""h~ dllll.'nl~lk;'''

An. 21 - Dlbm., .1'UCil'! Imputanoo,l~t falo ofrfulYo. u, f'f"PutA<'&r
~n.· mlrne'C" ck J (lIi". a I~ lOcl-tIOJ muC', r rnulu dc lldeu" a 101&in)

&lli"",,·minlmM d. IC"Jilo tt

, I ,- - A tlCTl;iu d. wcrd.dt \.:Jmrnlt K .dmrtt:
I) w C' triml' i rometu:1" (flnlfl funC'lonàno púNlro. em urjo das 'UftCbel PY

"""""""1':,,, nu C'nlll1.HJe' Ifur nrr,. lunl;ior", dc aUlnrldldt puhh,·~.

". ",. u u'thlhd" prrmllt' 11 r'uu
-l1..· -:- (nn..llhll ,·"nlr dI' I1lf.m... "'" e •.hi :.,l"oulran.ml\\.Jo. \.;Ih.. ".

I'nOli'ld. n.nl' Ullrlll" pütollClI. d:", "1(\ ôtt.~~.:.......~ '!" c~..,,·~o iA fi.-rl C'umpndo
prn. a quc Irnha lido conÓC'nlóo tm ""uei.: Gclt.

An. 2J - InJunar aJrurm. Il'fcndrndo·lhe I dlllUd.dt ou: dCC'Ot'O'
Ptn. delenc'" de I Cuml rré> , I luml ono. ou mui.. de I lçml I 10ldezl

ul.no.·nlinunOl d. rt'.i&o
PIJÁ,r.lo unlC;v - O JUU pode' dtlur M .phear a pena'
ai qUlndo (\ olendldo. dt forma rep'C''f'á'f'C'1. pnnOC'O\I Glt'tllmenl' alnjúna.
li) no C'.sa dt rtlonlc Imtdllll que' conSl'" tr.: OUIr.' I:'1Jun.
"ra 2.\ - A" pr'nn c..,nuhad2S"'" an~ 20. 21Ilumrnl.m·\f de U". Irr,,'V. It

qUllquer do. crimts t com~h~

I - amUa o PrtlICXnl, d. Rr;,ülthc&. P'n:lldtnlf do $<-nldo. rrtlidtnlr di
Cimata d..>s DerullÓOl. Mlntslro de- SOJ:'fTmo TntounaJ Ff6~r.l. ~eJt d: EJ.1adu 0\1

G<"trno u~r.nfC'lfo. (\tJ W"u" tTp:-e1otnllnlMo dlplom!II('Ol:
11 - ronlre lunC'lonáne- J."ú~hcC',·nr. ru.le dt Il'a.' funtkl.

111 - ·Ct'nlu or,1o ou aUlorld.dt quc CUICI funtkl de IU10ridlde púbhr&
An. "4 - S1lI runiytls. no\ lcrl':'l('l, dul an, 2G. 21. I calunll. da'lmado t

injüu. ronlra I mcmónl do, mt'no'
. ·"'el. 2!t,- 5.t clt rc!err:nClu. l}u!tl1('~ ou fr.~~ se in'rlt ulüniôl. dlf.m...

,lo. o~ inJúria .. quem IC I)~t"&l .(l!cr.d,Qo pOdeorl nou'":a. judiCialmente o ru·
pon~vtl. l"UI que. no pruo dt '!wo hC'ra. ... a' uphque.

ti" - X DC''''C pr'I" ro n_'III",.n" n.liCl d. nph••,,~I' (tu. "l·rllir...~ JYII.
n ...., n1c'. ÜoJ 1.li~lalôr'" rrlpondt J.t't:. olC"ftu

" 5 'l!J - A flt'dldo 60 nouhcrnle, o JULI pOOr drlrnmnlr quI' a. l'Iphnclllt\
dad.n IC'Jl.m pub!lC'ld as ou 1".I,..r",lld&~ no;. lermo, do.. anJ 2" c ~,uinln .
" ,I.n. 'lú -.A rttra'I,k'(II: fC'uIIU\.N' e"ronlLnt,.upruu I' c.'ç).I.lrlla ","Ies

de' inidadt., n flrc"'Tdlmrnll' Jud ... 1..1 CltluU .. ~ .\~~ 1.C'n.1 ,·,.nlr, li ,C"sp.I(1\:',d IlC'k ..
crimrs prc-"JJlO' nos arl\. 20.22

" ....e _ A ~If.l.,l;o du o!tnt.Jr. rm J\,Ii,o. trNnhtC'C'ndo. por Itrmo la..,.*,
hM aUlo"... fah.I~'óe da Imputaçjl.'.l' r"mtra da ~nl dcs.Jr quI' p.,ut' .1 cu,,,,
da~rrLJr.-r"~'r rnll","'''. 'loC "'''Iht I' "(");C'J" ('I "'trodado. ckoUu de CUk'O dl.1\ r V'\r ","01
COnl•.• dnul._Cin d. nolicl1 dI rt1ratlç1,(,

• '1. - NoJ cuo" ~"It ,nl,;" r d.:;t i 1.••• trlrlu.,,10 doe", ter fru. (lU
di\III~ ..d.. ·

I) no mnmo)Omal ou PC'nod~C'. no mtlm<' Ioc:u. romoJ "'tlmos ,ar&C'ltru C'
\.",11 li n\Cur.a tpi~r.ft. ,'u

b) nl mnma tu ... ..,.. f,nno,ou I' no mt"\mo proltlm. ou hor6no
AA 2' - NAu ronshlue'm aou",,"', -no nrrt'KlO da hbc'rd ..dr ar mlnif~I.~.o

dca prnumen10 c de mfurma-;lo
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J _ • Optru",o "n/uoI ... ,,1 ~~ ("I'."C.-III".'I1 ...n~hc•. tlu"lru.• o", 6r,
P'fln ua u,ho quand\.o IntQu'''oÇI • 1>,:lcnçL" te )t'ljUnU (111 dllamu.

11 _ • t'CJlruduci" 1"1f'".1 ('\.: Irlumld. dnr\c' q~ nlo ('Onlllhll ma1in.

n:....:-n .. I1.l rrv \1~11..~ di' rd." .."", r"'~Cfr'. (lor\"nc' "U "I ..' rhllfnd~ pr .......
Ó"Ll'I C'(\mp<Irn1n óu Cuu Ir"I\I'1"1'

111 - "01"1., ou f'('~rnur. fTwn'uOJ OI' ampla",,,,,\(, f'rt'JC'O\ t "0\ do
fodtr Lc"llo'&l."f'. ~n'l come- ~h'Ir'\ ( "r,cu • M'~' rnpellO

1\' _ • "rrod~.\lo InlC'illol. pUTILl 01.1 at-f'T",ad •. " 'I':)'k-.'. crônICa ""
~nh.. d..>\ d<'t"utn tloCntf'\ ou C\r,,~ ~f.n·t ,"VU C' H.tJun.... ~m MI'I\(t •
d,.ul,.c1o &: dcIJ'W'ho' t .,.nltnl'~ t Óf' I",Or' qu.n.u JOl C"'rdcnJÔC'" ou rumluuc.óo
pot .ul('lnd.c:~'u ,Vdl("lal\

V _ • """I•• ~'" óe .nlo\,'u:.6..... , O~OI., "I' .~••; .......... ..·~A .... , ..... - ••0:::-

pcl&, pann Ol.l W',",' pnxl.lfldot't"

~:I _ • ,,; •• '"; ..,: ....... "" ... IloI ... 'O 11 • 011",1 Ot a;CH , ~tlatar, 60 1"0*,
tu'( l.I:'.o.' "1loI' a'lIl;". ónt.c ql.lr nln. "l1r Ór nl'#ru f.i.< nalu",,, r",,' ...d~ Olllol-'

'll~"'~

YIl - • ")lI'1 li lIl~' a ~"'OnllrllHk> 6r ,ui IhCOn\c"nJhol ou "toPorlu".
dali<

"'lfl _ • CI1IIC' U""'II"'" l"'f"1•• 10101""" PU~hll'

IX - • ClP<>P\1.tI ch d~lulnn. ,,1.1 .doIlI
'art,r,to un'Cf' - NOI Clh" d0. I~;l\.('ll 11 • \'1 ",,-"11' .nll"" • "r,ochl,in 0101

r'K'IKlt,1O q~ C'Or.lcnhl l"'\ln. ,ai uni' 0101 ddamaçlro OCll&" Or C'OnUllull ll'tuK' "t·
rsrrcino da ht>tnhót to, m'crml(io M fortm "'t,. , '''li.' dit' modo "..~ ;.••
(·~,or.llrcm "li' tI

AI' nl - U runll, r'Ol't.I,.·.ÓC' rrn "'","I' OI". l"I<" ....t.,;.,>I ..... !"fI ~,,~.,.,:k- (\lo ~ •. ,

'\1\(" ;;',ud. '1110( l:J",Ó(
) _ f"tk' frÓ""! d. I-({;lo Cnl qur i rubllc.do. "t o .JDrn.1 0\1 lotriOdIl(",;,)

ml"'u,:, Y.'~' >1111tllt" 1oO~" 'o!"'Or'\I~'lId.. ÓC cU NrlOI f drltn,\II'lado, ttcStlO'f"1.
(v,." l"'()fT\e, nrlU Il~\"or Ull p':'r,.....nrnnrnt ... "

11 - p<'kJ c1nr'ror ou rtr1.,('~,("",,.lr,,~ .':'uh!"'.~,~1 ". ~I""~ :-tlll<"~;l~

~i1 - r"C" ....' rrn'r>!( ,)l' r~\o 1""'tl)HI,IIl"K' t..~ ~.!.:,,~•• r:r,:'"': .~.or;.\.~· f .. '.>'·' t':.:

"'to r.l1r l,.rón~,.1

§ J • - "'" tmlh(\{' ót radIOdlfl.lü..rl l.t' r,k t-•• ::..,,~,,".\1a do • "Lo. 4 ...
IfIptt~"'''lt, hlldu ou dl\ 11T... ,rn~ na.n,n'lltldl\ c 1•.1..' ("Of"'(" ... I,J 1l.lI(H

sI o rdll0r 0\1 p~'ll('! c'~, rm,rfm. H' óf"..I"A'~ 'l' "l:'\\1':11,,10.

bl o dU'T10! tllI "dl·"r 'f'"f"IU"{\n ri.~ .,...... ......y.. 0'"' .... ':' .... O" ; ... ~.:- '~t .~\::.

I. nr' '\'l Gr. ~rOllrllrn.·.,j: "'f\·.i~·lh .t"~'I{lnl.r;;~ ,,,~n .. rd)' lJ'\, (if'f'.";,, ti.' I'nlot
.... :.,.

:) ., d,rt1N DU r.-of'r".~;n,) ". UIII~·~t> U'n:t;.:-c" .. .., .:),,:1\, ~" i!r.;,.&q

P"";'· ';'.-.. ~:'

i 2 ~ - A IlOIÍCl' uaMMlIid. PO' .,fncia n04.IC'~" J)f"f'Umf·t( rn .....d. pdo
fTrt'nle d.I Ilt'rnCla dI" onJt' I~ N'Cltlt ou prlo dltt'\ol ,I. rmrl'T~ -

CArITulO JV - DO OlREITO DE ilnPOSTA

a.cva.ado ou ofendido rm put-iln,{iD Ifll' ,.m lO"u,) ou J'lC'flOdK'O. 0\1 rm uumu.,,1,co
de ,.dlnchlY.lJ.o. 0\1' cw,o rnptllo C)t mrtOl de' In'o""'lcli' f d'''''1Ia(&.o ....lItut.~m
r.IO &n ..,rid,C'O (tU rrTÓnro. Inn dlrt'l(\ 1 rupo"ll ou "''''u:'Clo

J J - - A rtIP(>It. ou rt'I'''cac~ podt W'. f.lnnvl.d.
.) pela prôrna prnol 0'" lU. rrp ....M'nlanlf ktal.
bl pcan d~n1",:e a\<Tndrn'.t. dnC't ..dr"lC' f' .rrn~o. \f' " 1I1""idl' n" IUN''''''

tStl P.i). W" di\ul)t;J( 11' t i'nn1r & Pf'\\('I11 mon•. "'u 'lO a P'M\o. \ 'Iad.. 'l't"~\I Or'--'" d.
olm" rUfbld •. mu anle~ de' d:1'Ornóo ° pruo 6c 6«.6t-nCl& do '''rito df
fftpolll

, 1- - A ~pot.lI. ou rtlifk.:lclo. 6c.t"f W"r 'e-rmullCu por t"K'Tt\O, 6tnl"" df'
pUIl' 1St bO lwu~nl'} dll' d. d.ta d' pubhClC60 0\1 .runmiuJo. sob pcTI' 6t
d«.dinn. 60 dlr'Y'lto

i J - - Er.tllllv~·w 'Il\Ô' ti dlrTllO 6t rC"'POsu rom co tJtrric'JO dt,(i,o pt'nar
ou ti",1 ro"t,a o )Oma.). perlC'dl:o. fm'ltOra ou .,rr.c-i. d, not)nu. C"Om 'wnd.m,nto
n. plolbhc.," ou Ir.MmluAo Inenm.."ad.

An . .lO - O dlrtllo ôt f"C'Ip"'lll conlnlt·
I - n. P\lbhe.\'lc. d .. ,upo". 0\1 ~Iihc'cl('l do (Ofendido. n3 mC"fl"In IOrn,1

""" J"'fflOcflCh\. "I) rn,'lT'to lu_ar. rm CUI('Itf'n Ilpo"áhcOl idtn,tCO' .0 nano qUf
Ih, ISru (luu. t C"TT, fdl{ll- r dia norml.lL

11 - n. fr'nlm",1.o c1. rT'P"UII 0'" lT1ifr.(lo (tentá ~ ol",duSo. ftI ff'lC'\m.
tmlUor. r no melMO p"OIu.m. r bor.no tm CllH toi dl'''1I:Ich • tnnu".uL;, qvc IM
/kUf"'u''''au

tIl - • Ir." lmll\lD di "'lroJlt. ou da fTlih('.t~60 o'rndido_ pcl••"'Mi. dr
t:aolM:-l&J • lodc;o, o, ft,rlO' d, Inltorm • .,;A.o r d"uJ,.ciD. qUf' 'oi t'I"J",irid, • noÜct,'W Ittt óru (lun

• 1.- - A fflpct\U ou ~dido de' P'C1lhcackt ónor'
.1 tio, U\'·i.lt ,e-rl.,1 rou r«'r""o(i!;.". ,,, d""f'nüu 'rual â do ft~:n'o Inmmu..~.

'1""lido ° rnl"lfn~ ót 1((1 lC'"t'1T') IInha\ .•
ta, tI<' ,&W dr lrl~"mr"A.t- por udw:xhfu,lc-. Oful)1f lnni''' lI"lllD d. tr.nt·

"',"~C) InCTlmln.C:. podtndo durlf '00 m,nl"W'> \Im "unulo. Iln..1. qut Iq\lll'l. lt"nh.

"ÔI·~"'"
c) nnenodt .,ff'lcII dt notk-tu, tCf ."TIt"mlollu.l' d. n('llk'i. II\C'flmlnad.
i 1" - Ü'\ h:Tlllt\ rrfrod·.·\ nC" pl~i.J'ralo anlmor pT'l"'Wn'rJ('J p,,, r.t.

n· ...r-·'l ... nu (\1111,",,)(0 ,'''1 ~f'I~' ,d,· n.ll" P.... lt"dC' ~r ~"uf'lI~I... lI,,,

.. " - "11 i· , 6t I"',ra .. l ,.trl''<111f\ Ou ,pin.l. i\( n"'IU'\. a r\"\,.............
""·lIh••h.i.. 'IoCr,) f'"hh d" PU trõl;n"nllld. ~'''ll.lll~m('nl;·. i'"l'("n\1o \' i,\",h' ,Ir lT",,,l..
~., ..1.n .... '1 "U &" .·itOc1ld" p,,,I •• rnll' (,r,I";'o /1 .. P(..1c-r 'Ul.!l. l:ar'lO, '\<r •• TT'r"o.n ... .i,,1 ",)"

( fi dl't'10r ou (I ITd.lor -chefe do JlUrn4J. n'm CX'Im flt Irnt-•• ('Onl,.lo de ••• \talhn OI.: .~

"'''('I r ,crrnlf ou propnrlArKl d. 1'~'f'lCI' de nolicu "fm C"Om tia. l,ualmt"nlc
m"nltnha tr!"to ót rmr""o

~ • - - NIl If.nu,pn.,'lcl por radtOdif\lUo... °J1'lponajyr) Pt'la lunwnDI...•
........fn"'.d. "in I ° dtrc-IO' 0'" pf:)prllrllnl' d. cmprn. fA'""n'lOo.'~' r.em ("O'"
cn.. tfm C'Onln1n ôt lnbaJho. di' ,ubhadldc o .. o.: pro~u;l.o" pro,ram•. o ,,,"4)

ch rr.,....u t'lhr .,.,..f"n"" f'U a... olC"ndidn. cnnl'''tnf ôrC'I~.'d""lMk-,Ju,I,,'ul'''' .
" ~. - "",,,I ri lO' p'r"'\lo, no\ parã,nlo, l." r -4 ., " rmprtl" IrN ''''1[1

tU'~lI\"P'fI h.yrr °C"tlO ó, p\fbhl A\lo o~ u.nlmiulo cs. ~lpO'.I&. d.tluetr q\oH'
# ."I'ldo ,"ronl• .cl .

• ta" - Ainda que. rup;JIIl.uttLluudt de olr"" .,,)a 6t ItrtCIC'VI, • nnp"''''
,,·u'" •• ,1I,,",h' dr ",,,,,., ...1"'.. fTlfndo no • ~.". JC nlo "lnlmUf • ""',.. ...1. ao"'
,rau)I r...cIo. no an. ~ I

~ "'I .. ~~ !:-'~~. n"'lIl1lt"\ UI • ..:.j .... : .... :(tU rttll"" :'l'.';:,. ;"!",=-"~'!',:'. " .•
POOf'~ ., tlhrap,ulrim ,Ir n dott'o dnÓC' que o o(rnc1l00 P&fU~ C' rttc:c. di p.n,
".~~""'''''' •••• _I~ •. -:-:-:-::~.: :c'.;~:·~~i ç::,;. :;:'.;.:.. ;... "t __ ,..: .;••n; .
..-1t" Ctw d","Ult:.t'l'

" .... - A 1'u"'I"·'C.'" nu IfI"'''''''.... '' ch ~f'It"U ,..., rf1l1Ii· ...·' .... JU'llU"'1fnlr
ft'l!'PI C'O"tnf'",'nOl"" c.rl:n 6c' rf-,,'fCl .•,,,,"',. .,., olrnd.ÓO d",no. nO.' ~'POU'

~n li - O Ptdlôo dr mpo,.. O:J tlual.C'I'olo ck•• ",,'1 .hl"lut.1

I _ d,nlfO 6t 14 ho,n. rckll"mll. f",.nll" dC' ,.rltl.dl',,'lo ow ••'nCl' U
1'01, .. \

11 _ n,'1 pllmflfi,1 n~mrtl'lrrp'flM'I no ri'" &t.r ~rh)d ... C' "lU' nto ... " di"''''
'I" - ""u~·."..J,rC'm"",·,.dt,.JlOdllu\"t't .... op,,:,'.::·.rmqurlol'cll ••

If.n)·""" ••. l·ntr.""rll"l "". r d'''Il' • ·"'\U,.·,. rt''''~I~.r•• '·'·,rl\l'1 OC' r ... bllC'
'o'''' tI'" rtl:",'no Ph'f'.:1.' 1C ~·""'t~~...~. f'lt"d,óu 1\ .;,",'" <1<' ft'lI("'~t'l' r 111 ••
~:"""J1••,.,.o p"'."l.··r{ ... : '1J'~IIl~ 'I.J"I)' "ft't't'hH1''I(':JI(1 di"> J~11(i..,

l 1" - x d.r ''':'',Ii' o"m u an .l.,) p"/".;' , .. r" "' .• f'ml"rtu f •
rt\íJ"~nu,rl ~tlo C"."IO dI 'tf"',·· •. podr r >nolClnn_' • r,;~IK"~."ln (lU 1I.~vnt"l·o t

.• '. ~,' • ;~' :, ' fn. ,u·:.' : ·1.· ',( ,:; , I·· ·•

~{'I ..~;)\ ,;('1 1:1"'1\00 l r ni" ~ , -

Art, JJ' - ~ u s:'C"."I1~ ,:1; rt:"\~n\l' f'oU ({l''';,''j" n'" h" witno.~~".:I\ l>r"h)\
~!t'lId:'1' n:. .n ..'1 (' O'tnl~·.• :~ y..:1o':rt If'(;.ma, , ..d.(IIl:rucnlC a \u. pubhCltk> O'J

" .. n\nu... ~'" .
• , " _ r.'a n~' fl"r ':·:'T~~'Il.'. U,(\ ~.'ir.~I.~ Jo-"","""" 'nrr.tT\I",&ÓO -e 1;0'

o Cato. ou d''''".era .".n~ml\.ll' :.·rflftll·l.dl. I"<crn ("("mo" 1(11(1 d' '"tou. o'"'
~·lj'. ~~ \" ..~ (1 ........ "';' 1.:·,:-·!:t"I .. ,>~, rcOl' "t"I!"" .'1 .. I, " .,,·n":I ..1 ..;." .••. ;'"r ....

lu)'.\.", ... ,1 r,lo ..n,k'l Ot uf)"·,.··',, r O"·.lf ....to 6 ;>"Joh'l"j.;al''' er"'''''.H111.0. nol
~•• ~ •••• Uu Jn. J.I

t 1. r· .- Tr.'~!'Ido W' t, CIl'lIl1u,. '" ,.JilOd,lu.~. ,. ofcnd.dn ,JOOC'III)"'l"Dt
•• "" ,~.~~.".: ,'"'u....... n.....C... ~Ifr ....' OC' I.,.., • ftllhc •. w O~ dJ.r "r_'po\&'" ""'tOa)

mtnlC'. drnHo ck H horu. cunu~n d. Inlim.,iu Jutl",.J
• ). _ RrC"t~uSo t" Ilfd,d!.t dor K'rt"U (lU rtl1'.c,.,;1n ° ;ulI rt~nlro 6"! 24

hor ... mand.rá Cllar ° rr·.pronu,,1 pcla rmrnu qU~~l'IpIU" r:ltlU ck InlormhA~ r
dl_uilla,lo rI,. qUf. rm l,u.1 p,,'u. dI" du ralttn P'>' ~ur nA" n pwM"'....1oI ou
tr'ft~m.llv.

4: ... - NII ~cI ho'lI Ir,IoII"ln. (I JUil proferi'" lU' dh.I\lo. ecron. o f't\flO"

'."fi Atendido (lIu n"-r ; I"Um4\1.o
f ~." - A I.rckm ,ud4""! Jco rubJ... :f\·A,. 'lU I'~ft ..mu'.'· U"oI Ir',. "'.", ''''IU ""

muh •• que podcrâ ~r ll.,nt"ftIIJ. pelo ;UI'. lIi (\ dobro
I) de' ('r' 10 CXlJldrr mll"-C\1.uir",,' JlOt' cf... de Ilr.tO nA 'U.·bl;c.·lç&n ftOl CI'lOl

de ;um.1 c , Ik "O'iclll. C fIA eSc fmlllO" de udlodlha.&o te CI rra,'."".lor
chá'..... :

b) ~q\lIUlc"IC.Cil IO.CJ(X) 'ÔC"I mil cnu,I'irod por di, de .nltr.. ak. Inllr AI
Idl\,"MI o" ~u'l.rAln•. no UIO di' Imprt\1O ou p'o"aIn' nlo dllno

, ~. '" - 1 ,,,.,,ndi' "" d( COR""'''''. dt' ",t..odllu,.l~ .• \f'nfrn\", '''' .11.' lk',IIIIf~

I~' r'· ...p..n"""d rc-1o,·w"l\I d, u.ln,r.u'oIAo r fla .. r...1 pr~,(I d~u~

I '!.• - Oa dcou'J,o ,..rulffJd. ~J" JU-u rabrt. 1"')""0 wm ..,,,In ,ut-ptnt..n
• a.• - A rftUn o.. dc'mou de r\lb~lu(&ooudllul~.t1c, dr rn",,'''' qu."';('

NuMr. con'''Iu' ..... unr .""ón,ft\O r tU}C'I'. o lT,ponuYd 10 dulrn) da pena "",""n.4&

" anlr.Içao.

i Cf· - A rn",nll cu;. dí~..l,.çlo nio hou"lCroNdf"C'ldo &o dl\Po"o IInl.1rr1

r to'Onlldrrada Inca_li""". .
AI1. J) - Rrformada a decu!o cio JWI com Iftuir...." l"patOr.• rlr.p~t.' q\W

1"~' cumpri4.•• ordrm J"Óh'l» de ;"ublicaclo ou lranlm'uJo da rC'\po\lI ~
~'ilteA("" lnâ a,,,,, rueuta." pua heycr do .uIO' ela f't~pt..$I' o CU'IO dt '''I
put-hCl(.lo ck 'C'flIOO COM all~~' dc J"rt'~, pau o, wu) IU'r',O' ck dnul,.,1o

An. J" - 5t'râ M.adl • ploibhC'l(Ao ou u.namiu.... dI rnpo.... 0\1 RII'I
uç&o: .

I - Clw.ndo nio li..u ",1,(10 com 0' 1"01 rrfnu:l~' n. publKl('O o.. Ira",·
ali,do • que' prtttnck ".pondc.r.

li - flUindo (onll... " tlprtubrl CaJunIOUI. di'lmllóriu ou inJurio.... lObrc
óP''''I, puiõebco. rnnllot. ou .,tMII dr ItO!KIU ~m qw buu~ • ~ut;J~'o OU
1f;rn,""\U~ q~ Iht dru ""'111\0\. lIum "nnkJ \Obre ~ ttUI rt\P\Jf'lU\f". ov "r

""I"''''';
ui - qu·.ndo .cnar \Obre aios ou pv~~M:-aç6n ofi.:iW. u«lo • rttUacl(k

panir de 1..londade plÍblil:.;. . .' .
IV - q~ndo K rtl~rir a "n:rll'Ol. tm concliç6a """ CTltrD pua nata lPU

direilo de fftpcma: . "
V - quando ttftr ror objtto attic& tiltr1ria. IU"~~ r.nla,IC•• c~tlfica .,.

".p<"nn·a. lIho k "Ia conü'rcr clluftl'~ diIIDl&ÇL3 ou la,""&'
AN. 1! _ A pubhca(lo C'u Ullumn:w da ""'POlte ~u ~di<'.o de rctir.r~~

r.&o pC'tju«:i,ul AI L~OcI do o't",d~r.uI pron,,,Yfr I relflOR"",,b_hdadt pcnaJ r ~.iI.
An. )t. - A rT"~'" do aru, •.1Q 0\,1 olendldo t~ri lambtm Itln~nllCN dl'l'\ll·

.ada ~m pclo mC1)nl um ~f)'. ~m.: •. ~nódieo, ou ",.kWOI do: r.dKw!,~~ qUiC
ho ..... rN'm dl"'u~(ado • ~ubhcaClo rr.OIl\ "óort. rrtttT"enltmfhle ° de ,"~or arada·
(li> ou ~":>'c·ui.o. kua hlp6u:u. a M!f"t'U cc:nrâ por coMI de ór,1o rU;lot"b,1
pd. pubhc.çlo onyinal. col:.,& ...el por "'I C-lU~"ti.....
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CAPITULO V - DA RESPONSABILIDADE PCNAL

Soçl.o J- 0-1. "' _

AIt. 3' - 5'"" Rlponshr:is ptlol t'nm" c:ometidot .'.ra",", ds imPh1l1& t d.u
ftni~ra. ck fldiodlt\l.do. lUC'clll".Jncnl~:

, - o aUfor do C'scrilo ou ItlJumlul() ;nrtiminada fln. 2:8 t I 1.-). tendo
Ptuo. id6nea c midcnlt no P..b. uho tralanôo·w de rtproc u;1D 1~1t& .rll o ""'"
C'OnJ,fnumento. CUC' enl qUt re'r<"ndtrl como J':U &iJtor ~UUI\ I lI.,tl rrrroduJ:do;

11 - q"ullCSo O &\ltor CSCl'llU aUtente do Pals. 0\1 a1l" ""Cf iJonlldaóe rUa
'"Pondcr pelo criIM:

a) o dlrrlor ou redator reti~uu1o dI!' acordo ~m o ano 9.-, tncit? UI. Irtla
~. no cuo GC pro,rArTl& de ntltl",u. fYpt#naJC'D". comen1..,.... dtbalCo1 ou entrt
"'M&:I ••ri.,umihdolo DOr fttuunraa ~....~io<1lrua.1o:

'" - M o 'n~n'hd. nc.lltrmOt 60 LaO'O anlenol. tJ.t"U 1l1Ub!a do , ....
ou alo Ih,tr ido"J.ldaÓl p~r. rcsptlnd.el pelo crime: '

· a) o p:ruu, ou o propntlinu du oh<'lnu tmprruoru no e....o ",pornA1I ou
prri6dKQlj e..

b) OdlrrlM O" p~ri':t'no di. cllar;l.o tmu\?u, ck arni('Ot w r~di.odllullo.
IV - OI 4ltlnbllldrll"tl ou "t:'I~t"l.1tJ'tlGa rubhc-.cl, llkl'. ou cLandt-Illna. ou

da ~"aJ ...to CO""., • cndKLÇ~ C:" &utor. ,4Iw. ou oh:UJa ond. "r« .c:b "na J
Imprta"".

I J • - Se o "crun. _ lranlnu.ulo ou _ notir... Jottm l:!!,.ul: ..d..u _"' •
Inl"~'':':'r do IC'U 'ulur. ao.Jl.J:w LlU,. "'''"''' I""~'" ,J •• " la P"J"'~!", ; • c; . 1'*
""nsuwt.tde como tiL pn.o.rra "'ou"""''o lununÓI'J o ,nP'f"'1"'o on'lluJ r • 6f'ofJu.,
..u t"'C' ....rl· ~I.l"!'\·'.'''''' , '''''.pc h.·t-.I~'l.... ,

• ,. - () CSI\ponto hnlC a"I'O M' apiJe.
I) ,,:o, ~r'f'u, ~r ud,od••ul.lo·
lo! ••• ta';","" ........,.........
I ,) - - .-\ md!: ,(<in do auln, lh'l' " •. .'fI ..... lo ~: •• r-"~. r~r'uétla a "MlXJnu

tuhctadf' do rf'tia.or dt ~ .. ~. c.!U"tlv; ou rcj~õ"" ... t... :.:. 0101 Úv ·aLi,.r. ,)r...dulor 0"
dl~l~ •

, 4' - ~."'t'rt '11-r ., re.pon"·,"~ f'\,lV Jit l!'T'u,ad"óc .. pltlr o~a.du:i....
poduÁ promoytr • _t'L' rontr. o ~srunsJ'f't) I.UCnlIYO. ca orôem d.n If\CUOJ. a1n~

&Mtl"
§ S.' - i'iOlCUMÔI' I'nponulniidad(' rOI C.,IPl prr'J.s1m no.,., 37. SoI:. rwn.l

n.hur.. ",riu.J"" Úl\ i:trC.":.:i( '.)c ...... t :.I.f.·.\ :"--":" = .l'.1!; rc-...ctr.:"~ ,;"ho.t :..J.7t1r'T,lt ...
rena pctLõn•.kna.

ÂIi4. ~';..- .)~: "., ...,r,,; .•,:- ~ll~; (~h·:It. ~('" ,~"';';'." l;Õ t.&cr..~.;•.) c.. hrxrda.Jt
M rnanHntlCio' &: p:MA..'l't~nlO C' de- I:Itt'rM.,l.I;"" "llarl:s LI_ ~ncl" oOh;"KrU.
'UC'Cllh_.,tnle:

I - • lutor anot"'. transmilid. (art. 2&. I 2. -). tendo peuo. idônu t

residente AO 'ais:
11 - o I'ttmtl ou propnctirio da ...,.meia nOficiou. quando o lutor ~sUyer

IUlOte do 'Ih ou n~ "yu uSoD~d.derUI t't:~nd:r pc-lo cnme.
I 1.- - o JtftnIC cu pftlpnctirio d.la,inc... ftol.:J01.a pockr. nomu; n autor

da 'flntmi,1I0 ilK'nr.unada. F",n'lndo. dadarar;lc de$re. usumlndo a 1i:'''f'tmu.bLh.
...de prJ. mt.ml. ,-lC'lte ,uo. I A(Ao proue'&':ltÃ C:Olifta o '(;101 nomudv. sl1yO It'
C'lIIYCf auxIIII.dó) Plt. ou lur dedalldo Inldbneo pua ",s~Ddc: pejo cnme.

I 2.- - "rhn·" • este anilO ('f dapo'lo no § .... do an. 37.
Art,.39 - CabnA .., olendldo. etilo o dcW')C. mtdlrole Iprn.rn:aeJ,o ~ do·

rumcfttOl 0'1 ttlttmunhu mtrtcrdoru ck li. iuc:r prou d. 1&1:a ôc n.lo.Jl':':'ldf.de.
4VC1' JnCH'aI. qver 'tft&n«lta. doi ,ellJ'Onu't'ClJ rei"" cnmn P,,"U.'OI n,.,." .u. alll
ordr:m I DOI rAIO' I qlN' toe rclrl't'm 0\ Incisos r PUaç..fOi cios anil'» an t~JQrn.

I 1.- - Eall prova. qw: pode Ioer condLlzidlil pri.L"\tt quaJquer Jua e1L'J'lIlUJ.

ler' trÍlI tm Jtl'DCC'oIO tumuuumo. C'Om a mtunaçl0 do~ felpOn1.à ... rll: cuJ' iôonci·
dl~ H' pnl~ndrrM",. pAra. em &Jm_ .audenaa, ou. 00 mUJmo. tlD lrit. k~m Df

11\01 at.OHSoI. proVidos e tontetlldcK.
I 1.- - O jub. d:ddtri nl aud.traC"Í1. nn GUC • proya bouYCr sido concluid. t

dt 'ua ded,1o t_bre IOmentc I't'cuno ~m e'ftl:o lutrC'r.JJ"D.
I 3.- - Declarldo inidôneo o pnmaro rUflOns.l,e:t. p.xl.t o ofeedJdo. u.erc~r l

I(Ao pcnú contra o qur lhe luC't'der nttu reS?ODsabih~,;.dc.n,. or~1'I1 dos il'.:ao'l 6?l
1"11;;)1 """lOrn. C'uo a rnpelto deste novo rt){lonúvct nlo se: hlJI a.1t"1t"do ou
i'I"D"f'IM falia 6t itSoneidade.

• 4.- - Aquele que. DOIlumo. do par4rafo anttnor••uceder o n:'s;>ocs.l'l"'t1
6c:'_r' lu,Jeilo .. um terÇO du plnu comuudu para o CTUflr. F~u,. entretanlo,
IWnl"dtpraalC provaI que nlo concomu pua o cnme com nClli,énaa. imperá:u
OII,mprullmaa.

~D _ DaAçle,......

Art. 40 - Açlo penal scri prolDO'rida:
J _ ..,. erillld ck Gue tn lAm co amo 20 a 22:

a) pelo Minisltrio Nbllco......diaD,," n:quisit;lo elo Miniltm cio I~.~a. DO
ouo elo D.· I do ar\. 2ll, beco como _ ....,. em quo o olcndJJo lor Muwll'O ""
Eslaclo;

li) pelo Minisltrlo P6blico. mt<l1Aalt rtp.....DlaÇlo do oIondlóo. _ CUOl cle&
111. \I C JIJ elo aIt. 23;

e) por ""rixa elo ol.ndióo. ou de quem luh. qualidade pan ..p....oIHo:
d) pelo c6njuct. alCcndenle. descendente ou Irrn5.o. indlsUntamrr.lt. qu~n·

do se: tratar de crimr COhUI • memÓria de allu~m ou contra pes.500,J qu': tenha
falecido .nln da queixa. (1)

n - .801 demw crima Por den6nda do Minis~rio Pílblico.
• I.' - Nc:. CUOI do inalO I••Uoca t. IC: o Minis:J!'rio P'óblko Dl0 apreo.

tentar den6ncill 6eDli.D de 10 diu. o ofendido fl<:'derl Iprntnu.r '1urlt.u.
• 2.- - !.ob pc',. de nuINja&. f obrirllbrU l InlenC'Tl~to do Mln.:.sthio

~blwo em todoa OI processot por abulO de liberdade ô.! imprtnJ.I. a.i..Dc1I. qur
pn".doe;

ele I~ i:'.- A quciu pode ~. adilaclo pelo MiDinlrlo P6blico. QO prazo

An. 41 - A prrscrlo;l.o dA aç10 po:w lo'" crimes elelini<lqs nnlA LoI orormi
2 aDOI apól I data da pubhclL(lo ou tr&.Dln.·.w.&.o iDCrimuI.d.t,. I lo C'eDdChlÇlo IW
dobro do prazo cru qVf for luada.

I I.' - O c!lrcllo ót quru. 0\1 ele repl"OUtllaÇlo p.........rl... 010 Ior
amido de."" de ) m«eI d. cIota d. pubbcaçlo ou tno.mlJllo.

I 2.· - O !,ruo rclrnclo 00 pari.... 'o UI"'"", ..... lounompldo:
.) pelo nquenlnCnlo iudicial de publl=lo ú mpotlA ou pedl60 ót rrtifo.

t::&Çlo. I .tt qu~ .Ite ac,a indeferido ('lU t1~tiY&n,:Dl& ALeoQ"uio:
. b) pelo r«c!ldo jud.<w ót doclan.ç'" ele iDwlooc:&<Ud< 60 mp<l...l ..l. AI! " ....

"JltamllllO.
, • 3.- '- "'0 "cãlO dor per1t.d.iC'Ol' que Dl.O mcuqurm d&w.. o pJ"&ZoU n::ig tüq 'l'a'Il.C'

,a.rtl~~~Irt.aCOfTU do 61tuuo di. do mb "'" outro pe:ri~ Co qua COf"I"eIporu!er I.'
PUIJUCaçAO,

An. (2 - Lutu do <!d114. pU1l • dctormlcoç", da <OIII~ tmilOri-.l.
..ri aqoclt ora qUI for Irop..... o jon..al ou perl6dlco. I " do lo>aI do "Iiullo ~o

PCl"W\lMloOuirio ou conaulonJ.1io d,J titt't'i;o eM r.d)odLiuI1.o. bem tomo o da Idmi.
:lJ,lrtorlo da a.-fnci.a notKlou.

Yallsr.. fo ünlit"o - Apbc .....~ - •. :-;S dt 1.r»PA'J·~" .. Wltf\Jllto Di:lllt. t\,) OC'

:::MICO l" VrxulO Penal. .
. Art. U - A dotnúnca eu Q:Jt_1 t ...tI. U1h·wc!A l..:lm 'J.tnl~la.r do tamaJ ou

periódiCO, obcdl.nr' ao .!J'P'"tt, r.o l~, 41 doCbd';,f'O de rroc",w P.enal. tbnlirl\(\().

tnd,uçl.o dAS PtO'ru qyC' o ~"pr PIl:I..ll;Lt, vruuuw. Soe • LQJi~'O r-rr:.al bV'l'r .~
pnhe..J.· .(uy', ~ ndlod:,.".alo. a dctnlDC'''' 1.'Y q\'~t1r." Kli. c,\ttn;\I1't. cc\!) ~

U")UfK~\o de GuC' trila 1)'" s,'
'\ I· -- 1.0 dcsp..'har I ~r"un(''' c.u ~UC'12'. c ! .•:t ;trt:.-;'"'lr.... ~ •. 1. CltJ,:~/. :$;

~u parro l( 11: "prewnt~ dot:'n.a ç:hu f\O Pft.ZD tV C'tr""O o.b.a.l.
i :l." ' .. --Nlo lendo o rtu C'ne'"':\l~no. kr. CIU.~ ~r l'~:::r.J e;,.n ~ p:a.:.4J de

';U:'IU dl.ü. o.corrido tue' plUo~ o ~t~.c;~tn.o pUI. ~:!tU Drt'v:.... IoCJ, c;;.l-f (I riu
I;.,)a oo~tt:ltolrlo. ÓC'nuncLa trU queu •. OjlJU o ótc!.:.rut rC""j (~~r. u~n'u:l ddr:.:".tcr
á.alht:,... quem w dar" "1111 c,\ut, .I·I~'" v.n C'1tr'h'l:f r1rfru rr+-.-,,-

~ 3.& - ~, ('~:ea.~ .:r~h_. c,c.'Yt.n ~ .f,u.d.u u pr:iJm:~:'t1 V:l'otY'rif. ~-("m

1"01':". o.:c:ç1D ~ I:'; ~v... 'r"."'.:;",:.:,,~:: :_..y" ..':'".:. t·. ' rnthr·cf... -: ... ) 1"1""'<' ..
JlLf'CI., pl'CodwJd...... '

I .~" - ;~ ;;;_ yot t.;1J'o ~.:-: ;.., ; :>.~.$.. ;. ;... ,.. .:,-:~:
.trio Público.
.. Art. .w - O Juu pode ru:cbc:r ou I"t)CJUI a dtoüoC1a ou qUtlu. lpbt. a dde...
prtYia e. nt» aimc::s eSc ..,.10 penal J'nuJ.&.. em ltK'uda • promO;,10 d~ MLDllwnt:
Público.

S J - - A dcaf.nci_ OU qudu ,,"i reJeitada c;c.ando Dto houytr P.llA Cluta
para • açlo pe..... bem COmo DCO e.... rm-u,co !lO .n. 4) do CódJ,o olc Proor_
\'tOA!.

I 2,- - Contn I deci'10 de l'E;nur • df:DÜndA ou queis•• cabe .....'U'lO dr
Apela( l.o t. CODlra • que recrM-b. I"kUISU co lCondl) C'StnlO sern IUlptru.&O do C'Uno
elopro<ouo.

An•. 4S - Rocd>ida a eleoú""i>. o i·.1& d"-""arl cIolA rara a .p....olaÇlo do
riu em Jull.O e man:ari. d..de IoJo. dia • hora ran a .oc!lloo:,.. de wlnaÇ'" •
jul,A",tnto. obtenadOl Clt lCC'Uin!~ pttC'rilttl:

I - ~o nu a.iocomJ1ancerp&n a Qo&alJficaçlo.O;uiz considcrl·'o-' ....'1 e
lhe aomcu' ddclUOf dau'Wo. Se. o Itu COI~p'RC'Crc Dl0 bycr adYOlldo conlunaid.:
DOI auh..~. D jua poderi. nomea:,·lhc c\cfcr:sor. Em um t OUlro UIO. bUlad I
pres.eõ.ça 00 advorado ou de:fcnJlJr d.J riu. nLll au:O'I da instJ'\l.çlo;

11 - ca .ud~nclA lerlo DU'Wldas u Itslltml,lnhu de Icua.ç1o c. em kJUidtl. a.:
de 6e'na. m&n:.n~KIKJ\'U ludJ~~iu I.C DC'ICas.lno em pruo DU:ta. inltnor I. OUI

cIUs.
III - po<lerj o rbJ ~urrrr ao i"a que Kj. IOlUnlfedo. cm.:ndo....... e&1<o

ter dt o:JYido lnlcl de inquindal U lt1ten1\lI'th.u;
IV - encoerrada I mS:1\I(ln. autc.r t tt\l lcrlo. IUC'CIuyatmnle. o pruo de lrl::

dlu pua clerCC'eRaJ ale.aç~s acnw.
ruirrafo único - ~ o ttu r.1.o O"d Iprnentado deleu prl:via. lpes.ar dt

C'Ít&do. o JUiz. o CXlnúdcrar' ruel c U""c darl defcns.or daO'iO, " quem se abnri. o pru
de cinco dlU PUI (ontena, a cknúncl-' ou qucu...

An. 46 - Demon.slrad.. I l')"C'tuld.a.dc de C'C'Iudbr. de rrpU1i;lJet pubUcu Ol
.aurátqukaJ. e.& de qU.IJ.IQUtf CUIDCS. o JUIZ RquUIUri .aqudu e dele'lmlnuá aU'
mcdu.nlt 11I,a.r;to de pra..w6 ?arl o c4m;.nrncnlo d.u tetpteU'Ju d.t: .....nau.

• 1.' - Se cScntro do pru.c, nAolor .lt~c11da.sem mOLho JUliO. a ftq\liUClod'
p.iz. impori este a molt. ele CrI 10.000.00 (dez md mUI"""')' Cr1 100.OCQ.oo ler'.
mil cruuirO'l) '-3 '.,lnci:tnJno ~lroct.!...d c lurpenl:!:ri & marrhl do prlX'tlSO II~ qy.
CTn novo praz..o leja fomoclda a CtTUú:.O ou IC cfet\lt & c1IUCIDCII. Aos r:SPOnsi'W'C'l
pel. nlo r..l~lo desta úl!l:n•••eri .p1>Lac!a • "'olta ele Cr$ 10.000.00 (de. ID.

CTUltUos.) I CrI l00.CO'J.OO (cem mil CTUlC'lfO't A apheaçlo du G'1uhu ICUb·
rder.du n10 ~chn I RSPOnJ&bílit'adc' por mmc fuDClonaJ'..

I 2." - (V.,.lio).

J 3.- - A. RqUIlIÇlo ck ten~bes c delrntluu(10 de Clamei ou diJiI!ncl1

10(,)0 ltll;n no d..,p...:no 0(' I'h·chlmrntu d. dc'nunclI uo qUtllA.
An ,.: - CaOrr.i apcJa.ç.lo. cl)m dclIU sUl.p:ru,yO conrra " Jotnte'1'J(1 que

",n6cntt ou ab\lllycr o I'tu
Arl "8 - Em ludo o q'JC n)o ! t'tff\ll.adn por norml C·.pCCI.) Gesta U1. (I

Cõ-.:h.:o hr.al t o Codl"~' de: P"JC'(,':.!O(, penal ,t IpjlC.m .l rt~ptJn ..",ht.ll\hd,: pcnal. 11
.,10 pcnal C' In procoloO C' JUI'I".lnlo c\(!1. cnm", de quc lraLa C"I Lcl,
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CAPITULO VI - DA RnpONH81L1DADE (IVIL

0411 4q _ Aqutlt q,Jt no utr,jcio Ja lit.'otrd.:1r dt m.ni'tu.{lo &r pcnu
r.'If'"II"': de' In'ormof,lo. 'C':.I (bloc.u culJ'I. "101. dUt'ltO. ou 'lU" prtJl,;U~' oul"m.

...... ··rr~.~ :J:~·:::' ..1 (nU1ffial\. no\ (UO' p'~nIO\ no In. lb. rn It t IV, ftO

I" '" r df (e1",n••. th(.ml,4n ('\. tnJ"'"u.
11 - 0\ dLn~ ",l1tn&l\. nc\ ",mau cuot .
~ I. _ No, U1oO't dt ulun,. f d.bmac;Ao.• pro....d. "tffhck. cklod, que

"dml\,i~rl .,. 'l!rrnl do\ .rtl'O~ 2(l t 2'- tlCfJ'C,,'!".cta r.:. r &I" OI C'C":,unla(Jo.

"riu'" I IUf">nublhd.dt \.'1\11. uho Iof o 11'0 Impul';'(),,), tnlt-r.,. wc,dadcU"o. dll
..... ,)",... {. ~ •• ..:. t .••.•~ ..:..•. :,; •.: •.: .; _ Ot~-I'.'h' ..~O'"-"'t n1."11'10. eM .~f

.nlt'~'~ rü~III"~~: •....: : ~~ .L_ ci ; \,IIl,'''''' hil~ .• i~.Jf- ..~li(~i.o-Õl.t·

.,.ltl~rnl\\a.... Im ,01 n.1. ~f101od1(0. 1.'1,1 \f~ ICU..k ra.dll..-11Iu\lo. o~ dt '1' noa naHCIOU.

"\r~lndc r"C'1. no r' " ... ao do ,tann ar( ",a. n.lur.1 ou Jundll' ~uc c ,plC'lt. o metO de ,

in'u,nu('o ou dn"" ••(l" tanl~ll ~I', ) __ s.... \lolaclo r.:t'nr medl.r.'e pubhc.,.lo de amrrruo Á:'n P'f'ri6dICO.

rc"r".ndt rr}a ,..pafl(l.o do ~ano

•• O ,"'Ii)r c!o C'M:nln M' nrl, In"II,.·.do. 01t

M • r,ulI' nah",,1 uu Junc1.\". quI' upkK" • oflcln. Imp",uor•. ., 40

•nl('l""' ....' n1n Uln\" o nume ~u .uh,)f
An. !'-O _ "tm,"'':'' .... , 4Ir:."a O "ltIO~" Inh"",~ ... I" t'I\,I 6101,11,,,, ao ttrl

.)\~o' .t.~~"" fI'" h'~cr 6.,1 .ulul do """'u. 'r.n"tllI'io 0\1 ft.>U"•. OU du

-.('lo..~... l ...tj J"Ilr , 1110"\,1110:0\( '0.• Ind ..nuA(ao que "a~., f'm '7;n"dlr d~ J":'1f'Wl"'~1

lIJ.o! ,''''''1''' n ·\I:. l~
4.'. ~I - A tn.'Unut'olll~.dr (1,,1 do lon,.h\:. Vrllf;UIC'MI Q': C'C.v"'r~

p.r.,,) ô.nc, po<tr tH"I ••:tn...... Inlí"'C'''C1' ou 'mp"llj~n'I'.f hnll"d. .m C•.I. rl"nl:)

H.n~"',H:c. "'; !lO~~U'-

I __ i. h''''''''"' "":"1'",,0'. d. 1('1'0 t\() C'\('I de' P\,t):.c~l ... "'" 1r~f'u..tlul0 (.c
M"lln. f.~~' r,· ':,.1.;" .•0.) tY li!" ·1Tt"d.lÂlro IrvL"'c,,'-:·. uu ..... :-'·f'••h l."
Ib. nwmn?\ i. , I",

11 _ • CI'lCO .. l~nr,\ r.~i""llc' ('I. ",'llo, not U~ ck pu",:..:"l,} .)o'~ II.n
mil"" Qut o'rrnb • ('~r I 'I ~r UlI (\('\"("0 dr .IIt"J#m.

111 ._ • 10 \llt~IO'l r9":r,""M';: .. ~1l.&O. "'" ~.:.ot doe Im:"ul~:lo ~ '.10 )Icnu_o
i """~,,....cI·.o ~ el;vtn;, .

1\ _ .;'01 ·.I"".I..~·.":l'·i':n,""'" ·t+~:t-i ,,'...,\. ,,:. r:'t li:u l:"1pu;",I,\ 6" ... bIC' A

'Ir.. "" "'U i'\r 'rr·'H".~.(' .... ~ .... -";. '~.~." ~"'.';. "(' a-.:-;. .10' ..... "'!:~ • ". :.~o .C.r.HIC •
C'l(,"~'\) <,,,, -t,d,a,J.: hn ~.) i I'" .

""'&.',.1.. '~''''!.l'''':''' '~nnllót'.m·w n.: ".-:' :,oonl:'''~n ~ ctC'"·.~

Qnlt &:"\1_,"

I' CY..J'lrnallua'CI"t m.nl'm f'tII.(M ~ emp"'root'\)m I emp",,,* Cfue upk..r.
o "'CIO 4~ Inh..r:nI·;11'l ou d,_u:t(lI(lo ou quC' produJ pro.ramu 6r n.ctl~IJUIJ.,,:

III Dl '1ut ... nlbl.'1I t.tm ri I.", I" ÔC' cmp~IO. rrochlura rrf\lYr~nlt"nlr:- ou
pr02'."." pubhuom 0\1 Ila",ml1ldOl:

"., o redlte!. o dtrC'll'lr ou ~daIC'W'-cht'), 60 ](\,na. ou r-rnOdiC'o: o C'dllO' 0:.1
fo!"Odulor do fm-,ram. r O t,lrt'''' rdcr!do n. '~"a b. n· ItI. cio an. 'l-. 40
ptrml",on.rw- ou COMUllon'no d~ "'"1((\ ck ud,od••",,,,,; .. D ICR"1e e o 4inlC'r
d••,~ 'K'I 1K'1""m.a

An. ~, - 4 ",,~nl.b.t,,:s.d~ C'1 ...il da rmrR ... que e.plo,. o ~.o) de 1"'or·
mac'o Ot, d .... u•• aç.o t hlfllllda • du, .e~· ~,."'pon'nc..s ~'~ndat no Ir1~o

1n.lc-nUl ..... rr,ull. "" .10 ,;u1rotO de .:r,;:-:; ~•• ....,.,.~ .. " "'tfend... no In. SO.
An. !J - "'0 ar\'tll,.r."IC'nIO c1.I 'no... ::::..~Ao rna rcpar"ao do dano InOral. o

JU" ICrI r'" C'unl •. noud,II:~cnlr

I _ I .nl~rt,ld.dr ~o W)Jnr.1~nlo do ofendido.• 'rlndade.• n.turru f

n'pr'"Tun'o da h'CO!\l. t I pMl('io KIC'.. I t poliu,", do ofrna,liu.
li _ • Inlrnl,d,dC' do) d(\l:) ou 00'"'' da C\Ilpa d.J r",pond.,tl. lUI 1In:ac;:lu

KonómlCa t tu. C"Ilndc'n.~Ao ar.ltnor ~m .ao (nmlnll o.: chC'l 'unó.d. tm abu'VI
no C'u,nC'1n d. hbud.M. M ~Unllnl&(lo ctn prnumcn:o ~ Inlormac;lo;

111 _ • rtlrlll(io C\~onl:'nu r cab.l. anln di pr:'lpo\Ilur. d. a<Ao ptfl.1 ('tu
ri\rl.. pubhClC.'" ou "an,mlldo di ,e,pcn1l O" prrdldo dI" ",'I'.caçlo. "0'\ pru.:,
P"'rIUO\ na ICI f Indf:"C'ndenlctr.rr.te dt Inlc"rnçlo Judlcl&1. r a utrnllo d.
Rpall\: lo ~, C'U~ mC'tl) obl;d, pdo o'rndldo.

Arl. ~ - A ,ndf'nu.c;lo do dlno ml'rnal tem por fina);4t.dc rrnitvlr o
p"'lu,il('ado .0 eSl.do .nlerk>r

An ~~ - A Pl"' ,cnclda rn~n6c ptlOl honor'riM Ó<' .dyotleso da pt"f'
n"crd(\rI. Ot'de '0'0 huc!O\ 1':' prcpna s.rnlcnça. bc:m ""mo pel.., CUI\&J Juó....,.r.

An ~ - A 1(10 p.ra h."cr :ndenlLl.(to por dano mor ai poder' ter nrrCI~'
.rplraC!.m'nl~ ~ 1,10 rar. h,,"rr. rrp.raçlo d"" d.no mllcnal. c toob ren. dr:
dcudiMII dr'"i11 Itr p,c.pou. ÔC'nno em ) mel.... d. dali da pubbc..I(l.o ou.

.lIln\"'I"lo qu. Ihc Mr UYU,.
PIUlralo "nICo - O ~1C'n.ino da I(Ao ri"cllndtre:»dc da IÇa0 pu,al. Inl••

"'da e\II.-.r aletC'.... ~UCII n. uC'etlo da nrc1adt c "" "&1& tc hlJ)Ôletc cm que
di t ."'ml1tda como cleh.d:nlr da; rnponuLllhd.dr (,I'rll ou cm oUlro "'noaWlcnlo
c-oIJI de~,,'o no JULIO rnmi"ll tu ,a".. ,ul(ll.da no ri ...d. o juu: delerroun"••
In",t:'\.l,ll'\ 6tI prottllO ri_clll~onde POIU p'O'tICI",r. IndC"$)cnôtn.rflM'n,e di dt'c\ll.o
li••,.J" pc"••

An ~7 - A pcl~10 Iniri .. l d. &(10 para N\'C'r rc~"I(.o dc dlno mO:-11
dC'vrri wr 11I1""wlda com o rU'~plar do JornAl ou pcn~l':~ quI" ""rr p",bhcldo o
:"IeUlu W ,neuio•. ou C'On, • n'Jllhea,.o fCII •. :01 Icrm\K " '-1. Sl. , J .•. AtmJ'rn.
ck radtndlfu\ll,). e eScura dndt k1~o ...dlCa, lU pro'll r. ~111,lnCla' quC' o '1.1:0'
",I,ar nrealarLa. &I'n)l., Intemunh., c ler .companh.. .:.:. G, pro,. doe..""nl'. rm
que IC' lund.' o pcdt4o.

I 1· - A p",lo InKlllloC'rllprtloC'nlad.a em dua.l w"I. Com a pnmcU'1 c OI
docu:nc-nlO\ :lue ••C'Omp.nhlrtm 1C1' form.do P"",'C'uo. r a CIUÇi.O .Ihe••! t<,l
Icul medlulI~ I UI",I d~ It",nôa .....

• }.- - O Jun dnpachlri a pchÇ ao jnKlAl n(l rruo dt 2" horu. , o olie"1ll
Icri "ual pUlO p." ~nlfl'ar o ""mpnn;ento do nunc,.l:ÓO dr (11.,10

•. , __ ~. (0"1(\1.,10 .• prC"1u'Iud. no PU,LO ót S te ,n("Q) â!.u. o rt'\l f'urTt'ri
I I'U'..-lo da Hrd.ór ...... for o CUO. &ndlC"u, li prO"rll , dL1lptncl.l i Q\l1' )1,111'"

~C'C''''nu .. anol.ln.l\ IO'f'm\ln~" A C'Onlt11~'0 Wl' "'omp.I,~aJ. d. P';)\I

dCC'umfl'll.1 'f'wr p~rlrf\dc. proGu.u~
• 4. _ NAo h,_,ndo c(\nl"I~lo, o )'olII prnltnr. c1r~ 10010 • W'nlrn<: •. ,m

cuo ",nuir..,;). obsct"''' ~ 'o prrY."'tdllnrr.lo ort.lln.r.C'_ ~ I)• ~ __ t,. "lo pu. h ...... ' rtp.rlo(lo lk dano moral sot":"Y.nl( Irri adn,IIIO'

IrC"\)n,cftII;10 dr 'lu.1 a,lo.
, b. _ D ..... nltr)(. dC' JUI' (I~r' .p:1ac'''.'' C'/w.1 ~m,n't' .... ,. Idm.llld.&

,,,,d;.nl' (omp'(\~a(lo do r1q.Olll .... pcl\l .pcl.r.l'. ~ ~",."tl•• ".,.1 l""'VO"lIk.".
10:" ~ con!Jf'na.c;lo (011\ a PClll;lo ~I ,"\(~l('oJ dll n:C\lno o .pc.lI'llr ~JII.
... ;"r ..!~~~'" :~'II "H~.? j,:,~~-:.#'\'" ..... 11(" I 1 ....,.laclo 1.. 1" • .1.04"_1'.':-:· • - ; .:..- ~

'IoU ~nll'"p":l'u,"o .. r:JC' lor C",jTIprow.Co Ó.dcPQ"110. t21

CAPiTULO VI/. DISruSIÇOES GERAIS

An. ~ - Ai rmrn'TIIS pcrmluK'n'n.. ou concMuoninll dI' W'''''l(~ 6r
radHldthulo &t"f'ItO ,'onloC'l'"tu rln ItrU' ."'~UI101. pc-Io r'lIn de' tJO d,,,. t dc'"d.
rr.rnlC' .ulU'i1 ..·.do\, Dl ""01 do\ ..."s p'''',"m.,. Ir.rh..·u"c 1'I('1110.~~

I I· - O. pro,r."", •• dr d,.h.lrt rnltT".".\ bu o.... trO\ <:vc ,,'o rnrr"
~"l'!I", • 11' ....\ rl'T',.rnfnlr ~\C'lhl\ dt"~f',au \tI ,r.".dOt f conW'n.~ ~k •

P',"l. I \TfII'IU, ti. dAli d. "&nl",I,\111 6r "':.' ""'\ ~I , .• ,,, ...... """.:

tnn"T·.\ ....n'n. l' .... ,"\(.,. ~II ; •• f df' \() d •• , no' 6o:mll\ rl\n-.
t ,. - O dl~f"o'"I\' r'·. ~~,:,:.;-",,; Ir·· .. ' .,.,1:,. to( :,. "I. ,-"tltw-\ c.•.--.p ... I.. '

n,mrnlc r\l.·.,d.\ rm 11'1

j ,. - Of'ntrll ,I,""" IH"',,", 'T!rrod,"'\ "Ir-Lr .",tI.... ,\ \~\;-I·\Itn(l f\.,t-l ...'o :)~

.,Ju.lI'I,It'I 1"I"r\,.,',· ... , .I~r, " .' r

t"U.llu,I.".lmrnlr /"OH' ".1 ... 'nrrv,' ." i" 'to _,~ "f .. ~" ... J.. yl.· ... '.m. -a\lr
cor-r,I1"., ........ :r ~ .... \ ,,.. ,Ir' ..• •• "'.:'~'':'''J("'' iJc OIT':; .11,,;:;)- .... (,.. 'ti, .1,
kJ.o.,.,r \lcr. ocr pr,'p ...·\' •. .J .'~' n'.o ·10 \.(';1 ):.'1,\1' ,101') I"~: · J.t'~.

Ji",,·,. ,... •• l"t.r..IC,\.".... 1" '''I por\.- ;""'1' -'''-l '.lI .1 ~ lI' I j>(':";""l, •·...... ,1J.- ""\,CIIIU--

,1411..1 l"'ltu '\I'{'I)Illitr;J..>

Ar'! ,Q _. '-' p~r~,\l'o.\~r: .. ' c .l)'l.t~". r-.:Ut ,k w''''' "~>1. ,\f' 'I,' ~... ~\",", .. ~"
,'onllnu.m lt..}C'II.l) 1i porl'l.ll'ld.ll,\.:1 rrt'"'l\14' fi .. ('0I1\;4c10 {li1't"'l.1 .....'Ofl: .. rn.,rft.l

"n r-II r i .(\ ~"I' .',A :," ti, )>1' ... "~o ..... r .)"!'(("\

(. - V "'\1" .~\l~ ~.l ..... ,. '.t: ,.;,;.

,IIfUITI.- ...t:t Inf'~C;:'<'1 prT"','&t "l ..... lr:\ I~'" lI), c", QV.II ,'·.;':'"~)0 '.: .li ".) ·'Ir·'~

P'OIl",d. rM" ('11\. p..>' il'f'n,,,lo '\~ "'t <l.>," ~loI>1 I'?1luIUU! p.Hun. JC'l lu I "c" U'~IIO

OU do .-i'J"lI\lrlJ JA J\I)II\I f' ....Crv<~ IUln''''fM.• phe.ndv- ..... nC1:t ('.'0 0'1 pu"

'fi"'" do ..n ~)
• 1· - AQuIlt qUf "f'n(i(, t\puY.'~" _clld. OU dlunbult rorn'li. r"'!ro.J~cOI

hwfOI t'1U Im.."""", .'\1.1' rn'L"'ada 1'10 P.U\ ~e~'" 11110 pn'lblJa r.. f"'m .. J" l"u1I."lo
.nun",.•Ii", d. lM'.da d01 nlc'ml.:1. InUlrn ri el1l mu!U dI' ale C•• 10 ~\lOO ;tO'
",rm.oh, IIH'unl'1ldo.• ~u.1 \tU Iml"'O\t .. ?",Io IUl.l .:'nm:-'C'lcnlc .. "I\!' Jo ~\I'" ót
,,,",c"'I.:I. "ntn :ta J«IIJl,). """Ira o jUU ., .. " ....do no ~ruo G.f' ~ ~r.llS

I J. - t::,·~o ncluu1u do dl\P_"":I.:J ~t)1, ~"a"IIO'\ 1,~ r l- Chlf' .111"'0'"

pubh..:.\IX' cl:nfilitcu. 1«:r.I('U. :-uln.:rI3 ~ .ar~~'IIC4J, \))
An. &I - E\flo \Ulf:llot •• r'""' ~o U1 Im;UMIOI qUI'

I - rontll""m propa,.nJ.a.Y. tf\ICltI ~'U ,te ;>,t'C"lnCC' 110' dc ri,. ou rt.o .... ,.,.
!'otn, C'UfTW OI ~~ p,omc.....,ut'm In.. ,II!'!·r:llo llub"'t'r.Jo Ja '1C'ln poJiilU:' e 'OClaL

11 - oCrndcrt'm I motll publica t N bOI" cMl\lmn
I I· - " 'pn:T1nlo pl"t"rl1lJ1 "MIl' tI'to \C'r' IClla por o,dc-n. ;l.Idi('ul. •

prdidv d<l Mlnlucrlo Publico. 4·.... o fun~u~'''rnl.ri r o InUn,., • ..:om , 1Tprt"'>Cnt",~o

d••u:orlduW, \~ holu_l'1'. , o nem;!lu j,c, Imr~u(\ InC'Ti:'T'll"ado
, 1- - O Juil OU_I(•. no pri.JO mUlnlO c'c 14 t"lnlf' r ~uarro) horu. o

mpondl'el f'C'la p.abhu('lo ou dJUflbulÇJU d" Imp:-MSII. rcmetrnOO-It·lhc' '-:OPI. do
p(dlôo ou r:;.rn",..;a.r;lo.

I ). - FInd., nw pru.o. rom • rop"'"," 00 ~m 1'11. t~rlo '" .ulO\ conclu""
f. lfenrro df 14 ft"1'11C' ~ ~UII'('J nOrli. o ;UIJ rn:-Irnd ~nlf'nc•. 14'

f oi·· - ~o ('\0 d~ dtl~nm("IO 6~ r-odldo. VIi clP'('du1o ~m ma.,d,dll r
r:mf'lIdo , Aw'",n"..d~ pOlln.at c"om"""'~"le. rua 'UI f'HC\lClo

, ~ .• - O. Iotnlcnçl clb<',i "r('iA41o ~Uf' t<r. recebida \Ot:'l"'1I( O" rlnlo
c!c'rc,I\lI .. o.IS)

i 6- - ~O't C'IoJ'I etr ImvrnloUl qur of"nlÜo I mo)flJ ~ '" bOM cO\l'\Imn...
poderIo O'i J\I'!" .-ir Menort:i. de' oh .., .... 1"1 medl'.nte P'Ol'OC",Jo d:.J '~"L\ltnr

P\ibheo. C:t\crmtnlt. '\11 .pl"t"t'n,,1ol mlcJ"L' ra~' Im;:><dl.l ,u' C1f'Cwl.. Ao
An. b} -- Nn (,'W) dt Itlnel';~;-1\I'~' Inl. ...,;!o p,........ UIL no .rr. (.1. ,t\.... "" I;

pntlcada pt'o mumo 10r:'lal ou r~ri(d~o. p.." U\C'ur.a t'ITlpru •. 0:.1 por rtr.hdlC'OI
OU rrnp,"&1 dilucn:C'. mu qlJC" ,,~t"ln CI rn,;,\:.1O d.,tlor n·\~naltl.O JUll.•ltm d •

.ptftn1.Ãn "'1\I'ac!. no Ir'. bl. i>'Jd<r1 .tn:"Y':ln"" I IUI~n.lo da Impmrlo.
C",,",lIç.lo ou dl"nbut(lo do Jo..,,,1 o:J llf'nn..JICO.

I 1.- .- A ordem de Ju\prn\Jo \o(r~ lubmrlldl .0 jULl comprtf'nll!'. dotnll'O de
-4,8 '~U.,'nll I Ollol. horu. cor., _ IUIIl'I,;'Iro(I() cJ. medida,

. I 1· - N10 w:ndo C"Umpnc!a pdo rnp.")n\hel a iUfptn\lo d.ctr'r"Ilflld::. J)(1c
juiz. ntr .ÔOI"rt LI nudldu ntt'r,..inlt ~ 0$)1<1"1 MI' da ordtm. Indu\ll'~ rt",N~nh

aplun\Jo u:cnu'r. du ~diç6t1 pCUct'torn. conudn.du, para clrllot Irl\lJ. come
rl.ftdf'llll'U.

I J.- - Se houyu rtcuno ~ tlle br provido. ler' k ..an ...dA • ",rde", d(
sulpc-nslo t lu:ud. I .pl)o;'Il...;lo du medidu .dofada~ ~..,. a"etC",,"·I •.

i 4.- - l,.anutada em JulC.do • Knlcnç •• \C,1o o04.crt.du li Wf'UftW
not'mU;

I) ~ohhettndo I wnl~nr;1 IinaJ • OCOfrfn.ci. dOI. "101 q\l~ j·'uiflC.IttlI ,
tu.pens'". K,lo utlntOl ot ~"'1trOl d. m.rCl comern" t d.. dtnornuu.(l(\ d!
tmpl'ua rdllora f Uo JomaJ ou ~r\6dI('O tm qUf'ulo. btm como o. rt~lrcl • q ..... to.

rdt1"l o .rt. 4)- c:.iNl. Ln. mrt.lI.nt.e mandl.du dc ClOCCI.~"1O upedldo ~'.do JWu d..
f'lcc\&(Iç.;
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b) 1110 reconhecendo & Y:nttlr;a fi",.l oc fatos qJe JUstif1C'am • lt.:tpcns1.o. ,
medida Kri let'anll.da. fic*ndo lo UmA.) ou o C'LAdo obri,..do. rqJUa.ç:o GU pcrlU:
t dane·.. Iput&4'1'S CQ c.ctCl prbpna. .

Art. 6J - Hot (UOI dcs inà\C4 I e 11 do tJ~. 6t. qu.ndo I Iltul.{l., reda..m':
urt'-nci•. I aprecn..to f'<'4Cri Xf d:ltrmin&~. inóeptndcnccmcn.LI d.I f.und&l"c
judicial. pelo M&nu'ro da 110111";& e Nc,u<lCl lalenClm. .

I I.· - "'0 (&tO de'tt••nito. dentro do prazo de (lnC'Q dias. C'onta6:ot di
.pftefl'lo. o Minil'ro da'SulUça 11'bnltlcn. o IN AtO ~ ,proY~ll,). ~o TnttullIfr.
Fede••• cia RIC\us,:-'&. ju,unclnd:J t t:~'ld.d4 da medid.... urt,'.r.C1C em I::
eomacü•• ,"uNindo alUI ftprncnt-<I.oC'Onl",ra<J:f"n)plu da Impn:",o·qu.c 1M Ó<:'\

c.v....
• 2.-. _ t~ Minul'"t\ ",I.ter out'ir6 e ~nd'Nl ~lQ impreuo no pnu 4

aftC'O 4Jat•• ã"W'cV" subtt\cttrl. • ;~ • J'U'lm4IfttO r.. prn"C'lf. tce- Qc

Tril·un.' FedlAI do ,Rt<Unll'l.

I l.· _ s.. Tribu.al Fo_ clt R........ jul••' qua a .1'-..110 fd il<ral.
.. 1II\M1I1Ior.c'."" pfO'Wldu I tUI ftC'«tllda6lc ur,.fnct.a. arden I d:"'foluçlo iltM
imp~ a....do pou1yd. nu,t .. penlaa o d..... q... a U do"o", PI&U.m_ ..C;~_.

I 4." _ So"",ruo ',"1110 •• ' I.· o Mlnhllo da lUlllça .10 sub...... o ....
.... a. Tribunal fodo.1i do 1<............ lIIt<re&udo podo'" pedir &O Tnbuno' F~al
4. Ruut'lOll • lib:l'lcto do imr""11O I a ,ndesuzaçl.:3 pnt' perdas I d.l\OII. <Nri4e o
:"~:''';.;IO ú.a ; ...4'~. t-u ci~ di." O proctei .rt jua.;t.do n.t. prtInClra MUio do
T"""oll rodo.al do RIC'II ......

A". 64 _ rc-..·.cr" ."\".""f1d&~ ;:"'~~~4! C'a'Pftate. d.s~n."'"ca MNre&I
.. 4II,,,,plal ar,..ftdide••te-'11'IInlt • tua Ó"'1tN'Ça.o.

A". "" _ AI I"';U·.... li'n~""'..IIU. Il,Iwnudaa & "'MIO"1t l'Mt 'da. alo
ibndIt,.. 4la.ribuir J!'t)CIc&&a ftl,(k"'Ul' .:T. QU&J4''''' parti do leml6t\o ~,..uWtre.. sob
PCft.l Ik 'lftAllmcQlO cS.I. ~"ofl ..... k ~ ato Go MlAutro 04 H.I~•• ;':'p-..
1r.1&_ •

An. f)6 - O JMn"t·;•• i',.,..h:.J10t1cl "lo poder' t-C1' dcucl<l fWM ~lul..\o P"""""'"
''''u d. wntrncl .r~:u.II.d. c... (u:'i1do: em ~u.al~ut"" (ASO. 14mentc em ui.
dc«nl~. u'P'Iadl r l,)nó~ C'nr:"Q~.tre :I.'CUI li \""OmoclldadC't.

•' J :I"r;oh ~rtKe .- "pcliA rr Itr,'ac. de ;"3r.l.h'~A '<:'i \·U:l'J"rld.& fIT. ot'Su.b-:IC'Cl
"'C'·U. &J"Hn;", dof. ~L~ ,ia ':nll1l&doI li ... wol ~c ("' .. ~.: ,~7-":.~ .. 'SI"r" •••:.'~"',", ..

'fualotutf n'lZlrne' pconl1cI\Cnntl..:J;,a ,al'\·erano. .

Art. • i _ Ao rn.ponub,l.da& p-:n.t c ctvd nlo"l.:II~'" c1.'lbdcada t'UI outra
lei•• 1\)-1", como. de n.NtnJ, .uh~ln."t1.nor••• que nUo luJal.... AS f'mpft'tu de
..adlo..hfui11J. sr,undo • 1e1l'l'$I.1(10 prO':'na.

Art. ,.,. _ A ""I~ft;. condcnat6nI"OI p1"OCnJDI dt Inturi. ou dl'amaçJ,(\ 1Cri
cratu1:.mt'ntc publicada. w • pat"lll' o requft'u. na tnelmA 10(1(&.0 do :orna) ou
pt:0Ó001tco em que Apll~Ceu o ncnto de que 1o.e onA"'ou • 0\(10 1><"81. ou. em IC
tn.indo de c"me pnuc.do PM m<M) dt rid,o Cl' tc":"u.:,o. lnn'mtlwia. tamtXm
(f..:UlIamcflte. Il1O mesmo pro'1"Im... horino em ~U. se Ocu • rnn<lmluC.o
Impu~ad•.

~ 1.° - Se o icm&. ou poenixheo ou .. eslaç.lo "an1mlnora nlo rumprir •
dot·~ .. ,nonaçio JudiCIal. Incornri !'la ;w:na de multa de um , dOLl IALl"os.mSnIRlOS da
n:JLlo. pot edJÇlo Ou rrolrama em que Ie "cn'ie" 1 omln.l0.

§ 2.- - ~o ~1100 de .ab\OI"lÇlo. o querelado !ert o ''''rell''' de' bur. , ~.U(a do
querrlAnle. I dl'f'uJIta.;.i., da \CRlent;. em ""mal ou c'u.açJ.o dl(IIJ?r. que nc"lher.

An. 09 - Na u:let;:Jrcl&('lo c ,phcJ<;o dtsta lei. o )l.Jiz. na iiz2Çlo do dolo c
da cwlpa. kTari cm co'1l• .11 clreunsu",c:,.'I c.pecllis em que foram nbt1d~s u
mfonnaçOC's d.adas C'o:no Inl:lncet:tn da "anTI. penal...

Art. "'0 - 01 JOrnais e outros pcnódK"Ct do obn.ados I c-n....ar. no prazo de
cinco JIU. uc-mpllrcl de IUU edkôes 1. BIblioteca ~aclOnal c , cliel,d dos EUlClos.
TcrntllnC1S r C'hunto Federal. As blbliOltCU 'icam obnaadu I consef'\at ~ c'lcn....
pla.n:s que receOcftm.

Âr1. 7, - Nenhum jornalista ou radialiltl. ou. em rena. ar penon ~fcridu
no J.n. ~. J>C'derlo.er compcluiO'\.:Iu C'l.·.~dos 1 mdlcar o nome ,1e leU Informante
ou a fonte de .u.... mforma.çón. nlo podendo IotU SI~fK"IO. a "",f'C'lIo. so'rer q ....aJq~t
1.&0<;10 dan:t~ ou U1dlreta. nem qualquer C1opf:c1C de penalidade.

An. 12 -.A C':IOCUÇ'lo de pcna nlo aupenor I Irt-I anes de dctC11Ç.~podc ter
IUlpcnu por" ÚCIS a qualro Inos. dcJde qur. •

, - o 1oC'ntencudo nlo haJA S<'l'rido. no Brwl. condtnaçlo p« OUlro C'T'i.mc de
unPA:ft...:

.11 - OS anlC'C"edenlC1 C • penonaJidade rlo IiCnlcnc1ado. OI mori'f"Ol C ál'alD"
cJ.nclll d4 come auEonzem I pn:sunçl0 de que "lo loma.r' a dclinqQit.

An. "3 -. Vcnfic&:" a ~1I'~cldlMla quando o arenE~ (('lm<'lc ftO'WlJ mmc de
abulO no neraclO da liberdade de ma.ndC1l&t;f.o do ~nl&mcn'o e ira(ofm.,.lo
:i:~,C::all:::':~~JU!,IÔO a SCnEcDÇ'a que. no Pall. o lcntul: condenado pot~

Art. 74 - I V•••c/o).

An. 7S - A pubHca.çlo da sentl:nc'a dwl ou crimin.aJ.•ransitada C'm iulaado.
na 'nre,r. Hri. dc:cn:t&da pela &utnndldc t"Ompetenll•• pc:dldo di p.nc rl"'l:Ju
dlCad•• em J"mal. pen,;c!lo:o 0\1 a'''''''' de 6'i1o do radioddu"" do ..,al am.I",1o
ou UP";u.lo. li ClpenUI tia parte- YenclcU ou condenada•

Par1,rafo v.nlC'O - Apllca·se & dnpon.;10 conl:da nellc aMiro em n:II(La &OI

Inmos do 110 judicial qUI tenha h~molo'ldo • fttrll&Ç'.lo do ofcr.sor. ICm preJubo
do dhposlO no I 2.·. )etns • c " do an. 20.
. Art. 76 - E~ qualq~' h~pôlese ~e p1"OC'e'dimcnto judicial ir.lt1urado por

\1ol&çl0 dos preceitos dc1la .Lel. a l'eSltOnsabdidade do palamento d&.J custu
processuad e honodnoa ele adYOI'''do sctA d& cmpt"C'$&•.

Art. 77 - Esta Lai ....ui om YiQOl" • 14 de março de 1967. tno.adu li
disposiç6n em cunu.lno.

PROJETO DE LEI N° 750, DE 1991
(Do Sr. Alberto Goldrnan)

APENSADO AO PROJETO DE LEI N° 3.232, DE 1992

Revoga parágrafo 39 do artigo 20 da Lei h9 5.250, de 09 de
fevereiro de 1967, que "regula a liberdade de minifesta
ção do pensamento e de informação".

(À ~OMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDACÃO-ART.Z4,11)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA~

da Lei
Art. 12

n2 5.250 de 09 de
Fica revogado o parágrafo
fevereiro de 1967.

3º do Art. 20
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de 1991.

c, citado p"rq~ralo )0 00 artigo 20 ,ia ~n..,ada

leJ de Imprensa ~xcl~i B ~rova da verdade·c~ntra o PresJde~

te da República, o Presldp.nte do Senado Federal.o Presidente
. da CêmaIa UlJb Lkuutad:::i~ c C~ ~inist!'os Ijl:' Suprrmu Trihunll

Federal. "~ ~as~ or J:~COS~Q ~O! crlnle de cald~:~ contro u
profissional de imprensa. Permite no entanto, o parágrafo 20
do citado artig~que a prova da verdade seja usada contra
qualquer cidadRo que se julgue caluniado, constitulnoo-se o
artigo )0 em exceç~es'a regra,

Ora, nRo nos parece válloa a exceçlo. Qualquer
cidadfio que se julgue caluniado na ilii::;rensa, tem o direito de

processar o profissional responsável e este pooe usar oa pr~

va da verdade em sua defesa. Julgamos que ele oeve poder
fazê-lo em relaçRo a qualquer àutoridade que se sinta caluni!
da, por mais importante que seja o cargo por esta ocupado.

Nos termos do art. 119, c.put, I. do Regi

mento Interno da câmara dos Deputados e do item 111 do Ato da

PROJETO DE LEI N! 750/91

lW)c\.~'-
'hILDA DE SENA CCRREA WIECERHfcKER

Secretária

Sala da 'Co~i3são, em 14 de :;ul'l c <'t. 19S1 •

Mesa n! 177/89, o ~r. Presidente det,rminou a, abertura - .e di
\"ulgação 'na Ordem do Dia das C')missões - de prazo para ,'pre ..

sentaçãc ::e t!r:'Iendas, a partir de la /Oó /91 por.:. S~SSÕ,?s.

Esgotado ::: prazo, n;o foram t'ecebidas e'menê3s ao proJeto.

COMISSÃO DE CO~STITUIÇ~O E JUSTIÇA E DE RED~çAosua
tU!!

Art. 20 - Esta lei entra e~ vigor na data de
publicaçlo, servindo inclusive aos process?s que nlo foram
sitado~ em julgado.

Salo das Sess~es, emJ~. de (J'tz.·f'
.-- .1

(r'"'"1
\.)

De~tado ~l!lerto Cold••"
.---.../

Hoje, na forma da lei, protegem-se alguns cl
dadAos pelo cargo que exercem, o que nos parece um prIvilégIo
odioso que tende a se transformar em uma couraça contra 85

criticas da socledaoe,

• Sala das ~ess~es, em v'Yde 1991

PROJETO DE LEI N° 1.439, DE 1991
(Do Sr, Genebaldo Correia e outros 8lfderel)

APENSADO AO PROJETO DE LEI N" 3.232. 'DE 1992

Concede a~i5~ia aos crimes praticados por meio de imprensa .

(ÀS COMISSÕES DE CIFNr.IA E TEGNOLOG!/'., :::8~.~:J~~:8';Ç';C c:
INFORMATICA: E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA E DE REDAÇÃO
- ART. 24. 111 .

ti CO~GRI;SSO NACIONAl. decreta~ .

LrOlSl.A;AO ClrADA. AHr~ADA 'ELA COOIUJENAÇAO
DAS COMISSOU I'UI.MANEN7'ES

Al t. 19.. E concedida anistia, a
5 de out',.lh=o de "1988, aos condenados por CT imE:5

por meio dE imprensa, previstos.na Lei n~ 5.250,
fevereiro ~e 1967.

contar do dia
p<'atic.ados

áe 9 de

UI N,·S.- - Df. DlI'EVIUDO DE ,...,

de 9 de fevereiro de 1967, até a presente data.

ÇA-'T!J!..C ::; - DOS AILJ:.os NO EXERCICIO O.. L1IERD"!>E~E
IooIAHIFEST"ÇlO DO ~NSAIoIEto."TO E ;NFORMAl;40

.. --.. ~ - , ' .

Art. 29. são revogados o I 39 do art. 20 e o
§ 49 do art. 37 da Lei n9 5.250, de g de fe~ereiro de 1967.

Art. 39. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições e~ contrár.io •

An 2n - Calunuu abcuim, Impullndl-'1.l'\! fah,..mr"lr lall~ drhnldll ,,~,
......r

Yf:~.r O!'IrM:k âfo b \Iit\j~ •.t u'"~~ '•.NU. r a,ut·" c!.t â \".1."tJ1 a iü i.i11lr)
....: , .... ~:'õ.::-:-...."": ;., r:6~:':'

;i : ~ - h. rnnr.u pena ,ftCOI'ft~m .....~d.n 't11 , 1 1"':""tl;l.o. ft!'~,~! ~

publK&l;1D 011 traftll'lUUlIG talunaa
i 2· - Mmllr·1f I P""'I dr 9t'fdadl:. uI'ID It do mme ÍII'Iputado. enbora

de &Ç'k' pübbca. D ofendido Ioi abtolndo por MIIllIIlt••rn:,,""'-t'l
J 3· - tua Ir Idmftt a '""I d.a ftrdadt coelr. o Pnsiôeftlt da Rcpúbbtl .

., Pn.·...I"'"nl'· di, xmdll FC'ekrôll. It IJrniMrUt 6U Câmara .... DrrulldlJ\, D\ Mini'"
Ih"" di· SUf'R'nhll ri"'unall-'cderat. C"hel~\ clt i:uuklou dt (iM'eTnn fttrôlnJ't"lfll. ou
..c'I' n:J"In.~nl..nIL~ dlf'llnmanc....,

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

JUS T r F r c A T r v A

A necessidade de edição de nova Lei de
Imprensa é reconhecida por quantos militam na área jurídica e
de comunicação# diante da vigência de texto legal, marcado
pelos resquícios da fase .8utoritária. Essa necessidade é,
principalmente, sentida a contar da nova ordem institucional.

in~u9urada pela Constituição Federal, de 1988.
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Sertdo impossível identificar aqueles que

Janeiro de 1999

fOJ:am alcançados pelos dispo:-itivos, marcadamente

anti-d~ocráticos, e tendo em vista que a aplicação da lei, no

seu conjunto, ocorreu êm clima de suspeição contra a imprensa,

é de justiça que o Congresso Nacional, no uso de suas

atribuições, tal como preceitua a Constituição Federal, em seu

art. 48, VIII, conceda a anistia aos condenados com basp. na
atual ~e1 ae 1mf:JreflOaf c,:,;"cuJltiu u i..Jç'ut;:.c~,,-,;,u av~ au~.;:,:.as UI:

·atos ou fatos praticados ate a data da apresencação uu

presente projeto de lei.

A concessão dessa aniscia enobrecerá o

Congresso Nacional, que deixará consignada sua rejeição a esse

t~::to, qUI: ':;:;:::.,ue o apodado "entt;] ho autorit~ri~;', e, com tal

1~ici~c1va . estar-se-á acelerando, tamb'm, a apreciação e

aprovaçáo oe nov~ 181 ne Imprensa, por caces enrenaióa CC~C

necessiria A ccn~ol~daç~c dd otcle,l, democritlca e a rlen~

eficácia da Constituição de 1988, sendo certo Que já exi~L~m

Imperiosa se faz, outrossim, a revogação de

alguns dispositivos da atual Lei de Imprensa, sem que tal

constitua reconhecimento da posi~ividade do diploma em seus

demais preceitos.

A concessão da anistia t-az, como
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Cl.pl TULO li - DO REGISIlW

Art. 1.. - EJ, Ao lUjrilOO • n:uiu ro to cartório c:omydt:ftll do ltt,tmo 0rlI
das Peuou lurldicu:

I - OI jomtl•• dtmaa I'\ll>lic~ pcriódlcas:
11 - .. oIlciJu. Impr~«u Co '1uaiaqUtt n.~U1, ptmnct1llei • pe!U'lLi

n.l ....alI "" jurlcliê:u:
111 - .' C'"lp1'l:"~\de' ndj.,xiifuTM 'l!!-e ma;'1lenh.!lm tffT!;O'I f% rn~k:ln .. lT1'C""'".pa. CO\'Mftllnoi. <leba..... _ ul1llT1lsr"'l:
IV - u empre.... q.._ '.nhUl ,.,.. obfc1<> l) 'J~lUMntodoi ""ddas.

cI nome. id.<le. rMidtnci. e J>m"1 ili rucion.lid.<le do propriozl.l.rio:
d' te propried.o.i de pc""'" juridi<:a....mplu do =~<1i.o '.1>1"", ~

,,","Ir~h' ",,""Iul l' n.'fl1t'. it.l.uk. f":"'ít.l<Il\:IQ C' Pfl1'\!:II th: n·~":;'\f1.,lidaÓC' i .. , j,n·~~•
f'"tntn c 1Õcit» da pn.a.oa }urldkt pl"Opri~}iih: .

li - no cuo de' ohonils J.mpre-w)'1'3.r.:
.> DOme. nK1OnJ.1Jdac:. i ..2......d·r -: r:tl6l-.'1;:b ço .jUtTi!;: ti do ;H~·p':.ct.t.r:o. t'.t

peno. nalura!:
b' s.cdc dA admln\1lr~, ~", !l, j:(. '#1" .., ·.1<~(.1!··~\ C ~ ~.: h ';':~D-'~' a.... or:.d~;u •

dcnomlnaçlo ..xlIU;

An. t.- - O ,..dldo cb ...,Im" 1:Ofll""l u "'lcrmt~. l!If'l ~r..Jdo coe
OI ~IotWJ1'ln'n:

I - ... CUI>'" jcn.alJ OU 0>11 ... p..blk..~ puiMI:H;
.1 tllv.lo do jonlal .... pcriM\a>. VÔO d....~tc. a4IoalAlllr~" • oIIcu

"'p~".tlCl 6o• ..,anto. oo'u... ~Io~u .... de 1-.1.".•• IIIcl1<u,
do. _. c... OI pK1I>c4 propri<tliricK:

bl _.~. rnl<lbcl. e .,...,.. ck Daclctt.lldode do dbwtcw llW n:,!alof'
dl~:

Cllpftulo I
DO PODER LEGISlATIVO

-CONSTITUIÇAO
REP.úBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

. ...... .... ~ ~ , ~ ~ .

ScçaoU .
Da!i ,1ltrlbulçtks do Congresso l"ladonaJ

I
.....rt. 48. (ane ao Congres50 N<1':!-::~~!. :~r.~.~ ::.:::;.1(: é:. ?Te::
dente da Rc~ública. nZie ~,:ji.j~ t.,~ L"~::J ',:' c~:~lç:;)t:~d,:, ... ~ .
3Jts. 49, 51 e 52, &.'por sobre-tM-JS ~ m,,·.élld~ :i~ '~cmV:l~n:::,~
da União. especialmente sol.>re.

LD H.' J.]jO- DEt CE FI:VEUlJlO DE ,...,

REGULA A UJEllDADE OE ~AHIFE.STAC'\O DO PEHSA~EHlO
E DA INFOll~AC'\O ,.,

l'A1"1 ULO I - DA L1nllOAI>" 1>1; "'ANIFJ:nAI;~ODO nNSA"'''"l o
E O" INFOII"'AI;,\O

An. 1.· - EI..... aaaaI...açIolllopettlUW1llo_.,renor.......'"...... _
• dilut.lo • Ia~ .. 1<1&•• """ ~alqllCf ...... _ ~ •
'T"'U". ~>."lttMln. nd...... _ ler...... ot.ln. pd<>o .""- q... .......,.r.

• 1.- - N..,-'k>Itnd.a.~.nda • .-n.•__...lrocnI-
. lia ool\na pooIlt.ce _ MdaI '01 de h(II "" d_.

•. 2.· - o dltpoolo _ ." eAo se opIice I npctAaolot , dlotnlln ,üloli·
.... _ lKar" IUjri_ 1 aa lorwoa .. 1ft..... aa~ do ..ode •
~",t. qundtt.t <..."TfN't I'C"'dC'r. 'Itn."tf • CY"",",. \I*'rr "" ;'lf1Ulk PU ,..n.'-hn- r
...,~..., • ra6W><lltu.... _ -.hrlu _l<iooaI MriA..........0 __'-

'i\lIlr o drc1rrmtn.,.",. ('I'IICftO la.rnw.. t1ft. ~1A4;1o ~ons N.quc:tl ..dida.
Art. 1,· - I: h.~. pu..h('-e&rtr n"'..... IOl\'.., kn1......., NW..wt'.I.• In"",

ÔC" " j" c uuln-. ~·ICi..",,,- ...h ..... "Lal\dnu "'n. lU _ •.,-u.rHt.) .k'nlt'ft'l
.,~l'a 1c .... ~"" ~.._I,,~

• ,. - A e~'" doi wróços <le radiodi'.... ljqc~ de ,..,"'.........
"""cnJJo 1rdn.I.•• Ionn. da Iri. '

'.2.", - .. I~R"'" t,pI.~~t J" C'mpt'l'U'\~ in'Aa",~ ..,0)1'1" ,I aJ"1l".'U·
,","1"Ih' tk- "''C'').,1\,. dc-wJc'~ 'TlO"''''cU' N" kf,",," tIn art. I.·.

AIt. ' .• - E -'-d•• pnlp<iNo6e de ..._ """all..;.u...ia.. poIhicu
CKl ..mf'ln"'mlc'_irioou ..........i_ •• .,.io<lodn por a<'Iln .. ponado<.

• ".' - Nato~•.,,~ ..m pnlOU ;liri<b<u. n<e1"adoI .. pat1idol pooIl
'1<'00 ...'ionaU. podor.. lU .ono. ~u p.níajlu cio _iedadn p"'pridárlu •
cl9tr~'" ",,", ..li~~II'" I'tC'm ncn~r ",lIltt"(' I:'I.~ ,,~!qUN Iipt.' ck conln~ dP'tt., ••
.Ó1mo.

. I l." - A ~"ubiJk:bdr e a otitlU"çao isul«tu.d e IWimhllllratha dai
lfmp1'tUt. prnaJíl-litll cabtrAo. l'uNliw..,M1ur.• bn..s.i\c:il'Dl "afot. lntJo ri,oros.a·
~It' "",dada quaJqu.rt rDOdaJidadc ór coaUalo de a.u.iJlmcu tl!tc"n1C. C1)at C"Dt'pITUI

.'0 'IfJUnv.i\·~~lr~")lClr..~~ I~ f~uhC'. k~ ~u.l"'tJ('r prTttllu ou ma."•. 1"
pa11lCtpoçJ<> dllT1 •• lad...... CKl 1Ub-..pdci.o.·por ....mnMío cio __ CKl ....p ...
pâot.. •• adminilln,çkJ C fta orleDtloÇ'1o da anprna jonsalb.&ka.

.. J.. - A ~"·"d.J,dr que' nplt.",ar rmprna ,onu1:iIlM.:a podtr' In forma cn il
•ou ,,"\~IC'n. .....1. t"l:"'pMIJod:n. as rnlriçbn L'Uf'I\.lIl\k:Jl"lnabo r k,aa rd.ari.,a"1.ua proprw.
dalit" c d,",·~l.

• 4.· - 's.., rmpnua )onWi.oic... pua OI ""'. da Pr<UOlt ltl••qutlu """
adna.rrm ,ornai•. tTT~tUou outtos pcribdlC'Ot- EqWPUa.ro.iC h nnrrTUJ jIOC1.a.l!:l.
1"'",,- p..1r;l fln.. J< rn-pt'lflubLlklarJc ...nU t: pcn..a.J. oU que npkx.UTm krn."'06 de
,..~1tftnJ,c • trlrnu.o r o al'C'D(;iamcnto ôr ~tciu

I.rOISLAÇAD CJTAbA, ANZXADA 'ZLA COO1U>ENAÇAD • ~' - v.,.J"]'",," J'h'S'" '!'" W)"''''' .,., ~~."" l·' ""U' ~, "-"r·, ..r,,"'"
DAS COMJIIOZS 'ZItIrlANINTZS ..-n Yiol..,.., do ';',)'''00", "";,~ ,~., '"'''r'''..... '." ','.' .,., ",.Il' ''''' d<>." ?",.,

... ~\&II.r" \t'rd,)ónro pr0>ncl;lro1l. ~,(.... UI. t:~';,·~H~ ,.-1 v , ;;, .. : 11.j.i~Uf Ifl.ttl:.:, L.Ui! CN

,ut""nr..lnuu' Ib ... r;;'pn.>.'H y.:r.ull!.H.: .1. ~:.-.J :;~.J' j i -ro .. l ':~r.:l (~ 1 ~ ) .... ,,:.1. ..;!'
d<~"',C' .uha ór .0.1100 :uIAnt'»·,m-.IY-:v\ ·~~';n~l'u",.' C W1.t.::l! Ó:l ?lh.

I ' .• - As.anmu ~nnJ JU·to, .1.;>l~!'!.:G:j ; .....wdt";'~ p1"';'~...) ê: '::.:~ 7:"'.'ff

tu' • Ji,.u)açlo OIJI qM'.1I hotTrt:r ctz1t"n·.'ttn~CO e'~ .,0-•..;.';.....~

I 7· - E.s.l:lo t:'tclu\d6.l do dl\Ç~,1tO!.O'$ Jll~!9".t!0'~ \.0 't 1. 3 u!'!>tt l'J'Il.tO' ~.

pubhcaÇ'Õt"S ti<ntiflCu. tkf.\tCM. CUh\l.n.··.~ C ;tf:i"I~.H. 'H
Art. 4.· - Clii)-t"rÃ r.:td..L~p. ..~r.'''t'la ;. r·:~.~ l!lTr..-! ~1.t''\i ü r~.~oZ!n;:)l.hc1:ct : fi

onmta..cio Il1tc\ectual t Wlf11h";\1 ~tp~ ;(Yl tt:rr''r~/'' Ó': lf..;.~:""';.'" ':"'r;rC1"t, lti:l1. ;;ZoU..."it.

lanoso ócoatn e rnl(~l~.>!'. '.v-,..... r."llt'd.': .... i~la.l....1'l~r:.s.iad.e llàl<,:Olf'..l1-l.O.
.. J.• - t Y't"dado ls i:mprc'J.U Cc 1.,i.:oUÚ'.oLj..J:!:t ou.ntu :...~nlr.,trn i.k lUQ~f.N1Q

\;icuKa com emprnu ou (Yj"':'&J.ll~ e:x.tr.Ut:: ...""I.r.u.,'f~ 1 r..:-sycno d~ r..dzoull~a·

--------.-------,------------------- ç&o. quer <k on<nl"'&o. ttndo nJO~lb'" ;<'V1bt~o qLlll ulU. )M GUJJqun

DA ORGANIZA~" O D08 PODERES Ionn. O" II>Odtlidalk. l're1nto ou ""p..ilCn::• .1>lottclllU.", ~:CU ...r~rn
'YO ou l«-nicol q"e. <le Io.m. dirt13 O" iudin1t. h"hlJzt1 1Jl1tn<:l>.Io .....~ ...

da rid. adminll.lraJlY& ')U d,) Q,rJ:i111;;l..o rj.l, lli,.>,-:L.l ·~z hd.irxl'ft:.M.o.
i 2.· - A "tda.clll) do par&lJtllfo l:..a:...-ru ;l.o\", 1"c{.r..çil o p.r1~ t1lnl.arnrnlt

úcnãc. ou anbtica da Pror:ru.ma.~l.o~ rl;) ~p.Lí-:~UJI1ltlto ·h lC1pn11.&.

An . .5.' - As proiblÇén > que", r:fe,·:", " J 2.' elo 3n. .l.o e o J L·
do ano ~.• :l:O w: apbCfot.:J "iC.i cl\1.CVl (}:;: co-.Hnlo~.: ü:.ir..j!-~ci.llk.ailr... C"Oft1 lT'llÇ-rna
ou (}f'"Sptnl.u.ç1o nlran~t:ir. 1'10 1n.).tn:'"'r '!'. ',?,":.... :.~":ln ~ !:~.c1u.!.na.m.t"b~~ ""'~Jtt •
fa..!A" de IQltala.çJ,o c: Ullc-.o Jr t',H~(.-H ,. .. t-.t.U..r.1 I.: :~;'.::p t~~w. !l1t.quil\.H t ~V'!ina·

mme? tb.-n.cv. .
An. b.· - Ikpcn& ,ir V~"l~ti..J 1;.'1'1)"" '.) }:. C"Uh:l ~~lJ.llqv:.1 untrBlO Ql.lC

uma nnpreu de ra..dJc.difll.1.iv v{~to·l.t l~r '......... t I :1'1 ~r:a o.~ Vi"-';:::ul:"'h.!"!-n ..-c.trJ.na-t.
:a, c.:ut: ,:xn.u, ôe ~ue..lqlX'r Sorr.u:. k1~: 'I:':'''.~' I;:. C4f J.ap.o1iÇÓi:J órr~ IU1I:O~' J.• ..J

o! -. 6C.~~ l.~:r.~': j:rclb;-doll :Iu:","4-'~-"::" •..:()o;ril~.;•.2c; \XIotrill\UÍ.l qu': 6.0: tt'\t.e.a.fa

,11.<: \,) ,~ .. 1.-..:1lrr, .....~t·!IJ ..,:m "l~ 'l1 ..•'rr:11...... t : ..·~A·ll·.~v~ l"1-\r4oa-eua!. ;>~.:':lp,,\}.(.o

:\1"10 llJ,t'n:'So br.1101 ..,\~ :1'llJi(,bo:. (;l..l ::.;;::0:."' ...1 JOfr. uttHC:'O C\.l d'll tn.dr:,<h~~\.b.

An. 7." - fio aerdoo dI ~b'r ·.a.dt: '.../ ..;).u;...·:elllçn." 00 Ytn-:.ol.mC'::lto • Ó1:
;';,!wrr.&.o.:.u. ú1.v é G<'lll~U~ li ~vnl.11...... tO ~:,,::,i. ';fJ ~3(JohW. A.Jj.ed'll'~oe i'\."e.pau.-oo
o "terlo qu.ant:) U ktn:M DY onBt";~ ._; 1"~Cftl1.\;t-t's J't"c:b1ou Qolj I'X'Oth:e...u ~
.. ~. '.IA~a\'V. J.r;"·r:J..,("r'l. ...I.r~ 'n.. c..... I)U-:·.1rL/t·J~ ,.

~ I -.I _ 1'tn......1 l~ê'',l101 QU 7f';Toof!.\( ')' ,..t:'''I'':')~O s :-s.tLrl'lp.'lt....:- ~'U ('~j~~. H

'W~r.t OC .:h:-:ttr' OI) :,,01""\)-1' ~hdC'. O\·~ f"'of'~t l"'C"""";." -- :""t'J'r ..t..- ,:",:,'1$ ilimi- ,..,.,.... ,.,
)Oh,,,u•• o...m como mdícar a ..tt!e di r.dr:1i~I1\.!r~ç.o • di" t31.b:eIr-~-nto p'l..fico
>nde ~ impreuo. lOb pma M mulu <l:ihi. c.:. "" mbimo. llm MUrio-mbW!>o ~
~Io. "'" te""'" do ar1. 10.

f 2.· - FICar1 .ujeilo 1 .pn:tlIUo çd.. .,>lcrldnU l'oliclal to<!o u..prt'U:) '!"C.
p<>< qualquer meio. ri~uJar ou 107 .,ibi<!., = y-jbli:" .,:ll e:llampar o l>OtM do Il<Iot
e editor. bem C1>mo • Ind>e"'\lo dA 01'.c133 cade lcllmpr'l">O. lCÓJ dA -.ml t dal.~

daim~.

f J. - - Os pn>JfU""S <le oollclJor.D. r:p-on........ Cllft>ClSlÚÍOl. debllts t
mll'eVil1u. "u cmiuoru ~ md!o1it"sw. dc-<cr.~1nUDdn. DO I'riJlclplo e ",liW
de cada um. o DOIl>C do reop«:tivo ,jir.-Ior ou p-:.>du!<>r.

f 4.· - O <lu ...... ou princlpll n«p<:nú>')J do JonnJ. _1st•. rldio t lt\rYlsJo
manlor' em li.".,. ""':'.iv. qw ."nr; t rubricar1~ todu as bIhu. PUI tliblr_
;"\z.o. qoJando para luo Iot inIi.'Tl 1>010. o I'tJÍSlro d:>t I"""ud&imoo. Iq"~ da
usin.tur. dos teUS ,,'Uiunl.... cujoo Ir1Ibllh01 ujAm .11 di,ul~.do\.
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L') c:aCl'prlAt JI) ",·untr .. lo iJllJ ~1.lulu ",,'iar. w ~r1~n.,;~nh:~ • pt~"''' jurídica:
JII - no C'JO de .mpr.... de r.d>o&/ul-k>·
., dni.naç&O da .minora, ",de da .u••dmini.traçAo • local du illllal.çõn

do ",,,dio:
b' nome. id.de....siclhCla • pro'<a de naclonalid.de do di"'I"" ou redatOt'

,,"",... re.pon.".1 peloo "'.... içot de noIlciu. ropor1a,a>1. comentários. debaln I

C'D1tT'ristu:

IV - DO CaJO ~ =pr-:>t noIicious:
a) nome. nlCionlJ'';'·~. Itl·:1e • residinci. do Jttmt. I do proprietário. K

pnsoa n'Iural;'
1») lide da .dminislraç&o:
C') elemp1ar do conlnlo ou ntal\hu MAi";. "' yc.~. j",.:~•.
rar....1o único - A. all.raçl>n em qualql>"r de...... dcclar.çõ.,. ou doclUn.n·

lOS dcYerlo ..r •••rb.du no ~Ilro DO pruo dc 8 (oito' dias.
An. lU - A f.lt. de r<]Ii'l .... da, dc1:...r....a raiwilb,- n...nill" .nl.ri..,. ""

da a\'C'f'tt~~u da .11C'raç~o.....ri runM:b I.'lm multa 4ue- I~r .. " \aklr dt rM'io. dui~

saJúlot·mlnim", d. rqi&o.
I I.· - A ..nlon,. que impu..,.. muh. fi.ar' pun.>. nIo inf.rior a lO diAs.

para rq;llro ou a11....,&O du d«lar~.

• l:' - .. _,.1,-: ....... " 1;'-1"\ 'rmcn}C' I.plkada ptla auh\. ~~~dc judid.~.N. ~\..
brada por prl>"uo. ra~uliyo. m.dI""l....~ do Minislério ,";'>1;<0. dq>ois que.
-~;o., .Jd-.l pt:lu iui/. n~u ri"" 1.'Urr:.;--.-:,.f", OClr:\:>a.lhoH.

I J." - 50 o "';>1'0 ou a1t....,&o lloo for .!divado no prl.lr.' -:r••.;Oo 1>0 t
J.-dnteani;.tt,. ,<uit ptlodrri imp<'lf' no'\a' "Itil.• ~a"';lnc.:o.• dor ~"'. h;inqfKnla p.~

=:::~=~ ~:~= ~7 '\"- .~:...h,..:'.-:- ....,v de d."l cLu o l)ra~.:> A,J,.J.4naJado na Iltntença.
,\t!. 11 - Consi<!crar·,.·/; <h,;:'-"'.ltlC o jornal ou oulr. p"blioc.,,&O periódlC'

alo ~;utrndo~ 't1"t!'tOJ ÓCI ~~ ••~. \ OL\ ~ cujo t"ec1s.uo nlo connem o ~..oml: C

'lU.;irlC~1o do dir~or ou rt(.a:or ': ~ \>I''''~r}f';t '-rio. ~

CAPITULO 111- OOS AaV:;O' ~O EXl::RCICIO DA L1BIÔRDADE DE
r<f' 'li~i-:rr f.V.O ptj ,'CN'iA/ .F.....-~,) i: a-r':h!'i \:;'..'.0

.~.rl_ 12 _..'quck1 '1"". Alr..t. :lo> m<:>t•• de in/o,ma.;lo c di.\lJaa.;loo. pnti·
...""M"'t '~''::~..:,;.. "....... :...~: ~ ':;X,u.-..:.. ..:.: Dlan;u..~, .... ';'" W ~s.a"':-:,;~ , :";:";;.:a..:.
cio ficarlo joilo. às penu delta L.oi • I'O'IpOnder&o pelos proj ~!:.>I qlll c.UI&mft.

Par fo único - SJ.o m.ios de in lonnaç&O • divul••çlo. para OS deilos~n
anlp. OI jornais. oulru public.çõn periódic.u. OI ..rviços de radiodifullo I OS

lCniços DOIiciotos.
An. 13 - COlulil....... crimes D' .aploraçAo ou uliliuçlo dos meios de lDb.

..~ • divul.açlo os pfO'Yilt'" l>OI aniJos ...uiDln.
An. 14 - f:uerprop'Kan.u de ~rr•. de procn"" p.ra wb..n1o d. ordem

poIkica I lOCial OU de pruonccil'" de raça ou c1u..:
Pala: de I a 4 AIlOI de detençlo.
An. IS .:0. "Ilcar ou divul.ar:
a) .......:...:.: "1:"~~. ':odeia ou Inlormaçlo relati•• 1 preparaçlo da cIdria

._ou exlema do Pala. tItsde ClUC o aiailo K)' jusdfic&do como DCC'CSÚriO.
-.d1u1C DOnII' ou m:omondaçAo privia det.muDando IOJTO<lo•.confWlbcU 0tI

rncna:
. 1>, ""Ik-ia ou infnnn....to .ijilou de inl.~ da "i\Jranç. nacional. dnde que

nllla.lpaJmml•• norm. ou recomondaç&o prévia determinando "'Jl'tdo. conlidlB,·
dao............

hea: de I hlm) a 4 (qualro) anos de dd.,po;s...
An. I~ - Publicar ou divu"ar nOlleiu fal.as ou falOl ....dadcil'Ol lntncados

0tI delurp.dos. qlll provoquem:
I - pe11urbaç&o da ordem pllblJc. ou a1arm. aocial:

11 - deKollfianç. DO mlema l>anchio o.. abalo de ertdilo de Íllllilulçlo
linancrira ou de qualquer emp...... peuoa flsit. ou juridi.:.:

111 - pn:jul/.tl ....Tt!diln d. Uni&o. do Est.do. do Oislrito F.der.1 ou do
MIIllicfpio; .

IV - ....sl.d pe11urbaç&o .... C'OIaçlo du mcn:adorias I dos Ihuloo moblll!·
rios no lMn:ado financeiro.

Ptu: de I lum) a 6 (..is) mn« de detonçlo. quando lO 1I.lar do autor do
ncrito 0tI I'lUIltlliuJo incriminada. I m·uIt. de S (c1J1CO) a la (dez) saJúlot·mlnm-
da rqIIo. -

P.ril""fn ún;':o- NOI .,..". dos Incisot 1.11. li o crime I culposn:
"""•. det";,&o. de I I••m) • 3 (Im) moln. ou multa de I luml a 10 (dez)

saUrlo.·mlDilftOl da re,iJo.
AIt. 17 - Ofondcr • moral pública, OI boM COIlumn;
h"a: detCft\:1o de J IIml mnn a I 'um' ano. I ",ulI' de Ilum) a 20 (vlnl.'

saIirios·",1nilllOS da ....iJo:
P....",,'.. ú"l.:o - Divul..r. por qu.lquer melo • dc forma ••11n1liT ......

objeti.os. anWKio••vi", 011 ....uh.do de loI.ria DAo .ulorizada. bem como de joeo
proibido. uivo quandQ • dlvul••,&o II..r por objeto Inf'quhoco comp,.....ar ou
criticar a fali' de l'Opt"OUIo por pane das 'Uloridadct reponú.ds:

hn.: deton,..... clt I (um) a J 11m) ""'I«. ou mull. clt I (um) a S IcIMol
~·mlftimosda rqi&o.

An. 18 - Obttr ou pnxurarobl.... p.r.1I ou par. oul ....m. I.vor. dinheiro 0lI

OIllf••anl.,.", par. D&o lu.er ou ImpcdJr q.... li 1;00,:. pllblin; Iran.mlsl-k> CMl

4iH~buÍ\:&o de nollda.:

Pu.: .....1....... * 1 (o,m) a 4 Iqutro) anoo. a ..ull' de 2 tclol1) • JO IIrlnt.)"""""101 InImos da rqIIo.
I 1.··- 50 a-~ nlJ. ,.,.bh..açlo. Iranlllll...., ... dlllribti"'lo te~...

li"" 1.,." .", Imf'C'dir 11 f..... -.mo Q'~ "prn.ada por dncnhn. "'lIr.
""',,'~m......>11".' pal.. clt pmdu/Jr ' ..uh.do.. ,... de\.hottador. da
IIoftra Ir d. C'OlIdllta de a!I~;

htJ.: _I 4 ("lIA'ro) a 10 ldet) .......... ,,"ha de S Id"a.1 a SI)
(rI..q""I.) rlos·..lnimos da rqlIo.

I 2.-.- F~r ... obt.r "101 ao I.... a. .,.di.nl. p.,. "" 1'OtOfn~~. publ'"
do ou ...." .... fuJo ql>" Iml>O"••m CTUM prnillo n. Ie.

l"cn.: ""~1oSo CIO I lum) • 4 l'lu'lro) anos.• multa <)t 2 (tIoll) • JO (lrin,al
..U~.::-~l~ lj.. ,...~~

An. 1.9 - IllCkar' pr'lk. de qualql>"r In'r.ç&O .. leio penai.
':ell': .... I.rço d. previ... D' lei par•• 1D1r.,&o Prt>'YOc.da . • 11 o ","Imo de I

1..,..1 ano de detmç&o. O<l .,lIh. de I (~m' • Xl lvinl.) saJuiot'lIllnimol da re.IIo.·
1'1.· - Se • 11lC11.ç&O for ",.u1<U da pr"ic. do mrn•. u penas ....&0 ..

__m.. cominada. a nle.
I 2.· - Fuer apolotl. de f.to crimlnooo o~ de .ulor de CTII"".

"'n.: del'DÇAo de J (Im) • I (um) ano. ou mul'a de I (um, • :lO (vint"
salJrios·minimos d......i&o .

ArL }(, - C.lun~r .lliIu~m. imllulanctn.. 11vo ,_;·•.•W\Cnlr 1.lu ~f:~~"'" '.-':~~'

aitM:
:\:"1' de"'· •• ,;:..... ~ 6 (:r.;:J .. J {-'!'"l.' ........... ~ .. ': ..'1" t- I h ....m) ~ 20 h"Olcl

uUrIos·mlnlmos d. rrrilo.
I ... - N. "' pena iDrorn q-...m • ..bendo !.l... Impura,to. roprodlU I

.r..:":;t..\':"" vu ,,:...:.~ r:..!L,;;:,.if.':'.

I 2.- - Admjtt·~ &~ ... &t- '-d.h~, i.a.ho.c do ;nrn< tnõp utl do. embora
clt- "lo pública. o ()kfldido kri 'ir·v.h~ por Iolr.t~c. 1~:l.'\"."n\l·J.

I J.• - Nlo ...dmlt. a p",..• .s... rdo.de "'''Ir. o l'nIldc:nle da Repo.lbhc•.
•, Pn.,i.ltnh,· d.. ~.~d41 Ft'tkrsL c~ Preu,k'nle da Clmtrl c:k"" Dtru1ad4.n, 0\ MIni'"
In... tio. SUI'rt"nw'l "!>un.1 Fc<kr.I. Cho;r... de !-.llod.. ou 6< G",.,nn ntr.nllC'n•. 00
\l(tJ\. n..·f1n""4'nl;anlt.") dlphl1'T\ilH.~,

Art. 21 - Di!amar .'.:;!n :"':'::-UH~Ó':' ~~:' !~.- ~!~",í"":) t 'UI tf1:'1tt ..~'

"'na: detenç&O de ~ (lrf1) • 16 :de%O,lo) DIt,.... ~ Q".w'a dt ~ ,dv;~i • I': (,lu'
"":;'.lO>·mln,r.'I?' da Tt7'&o .

li I • - A .Uff&o da t.rGa60 ~""ul....dmi:t:
a) te o cn.mt' t romt1iuo COtJh. tl.lftC1Onanu publK'.ll. t ..~ ; a:60 o., )""toe, Ou

""'Ir~""IlS"I'" .nlidade tlue ....... fu","""" lk .Ulori.ude púhh<'l:
1>, ...... l>fondi6<,permil.. '1''''''.
.J 2." - COlUtitui crime dc dir.maçlo I publiL'açAo 00 tran.mi>w,. "'1\ ......

~lvada por iDI......... públicO. de f.lo delituooo... o okndido ,. ti..r cumprido
peDa • "UC lenh. sido COftdeD~ em mude del•.

An. 22 - IDjuriar a1J1'ém. ol.ndendo·lhe • dirni.ude ou~:
Pen.: detençlo de 1 (_) Iná • I I..m) ano. ou multa de I (um' a 10 (dez)

t.a/ários·mlnimos da rqIIo.
'arÁlr.1o ...icÓ - O juiz pode clciaar de aplicar. pen.:
a) qulUldo o ofcDdido. de Ionna rrproor!..I. provocou dirrl.rn.n.. _ I01Juria:
b) ao tUO de RI'~ bnedi.ta. 'IlIe collsiR' em outra injúr4.
An. lJ - A. pmu comina.u. ftOlo .rts. 20 a 22 .ument.m·.. de unI 10";0...

.....quer dos crima f cocnctldo: .
I - C01llra o J'rnide"l. da Repúblic•• J'rnidenl. do $cc&do. Prnldenl. da

Clmara dos Deplltados. Ministro do Supremo TribuDaI fedcral. (bel. de Est.do ou
. GCweI'Dl> tsualllriro. ou IC\IS reprrscDtanltl cliplomilicOl;

11 - C01llr. IunÓOtlúlo pú\:>lico. em ruJo de IllU haoÇ'Õn;
IIJ - CODlra 6rsJo ou .lItoridade qUI exorç. lwIç&o de aUloridade pilblic•.
An. 24 - SIo pUllfvri.s. DOI termos dos atU. :lO. 22.• calúni•. dilamaç&o •

iIljúria conll•• ~ria dos 1DOf\OS.

Art. 2S - Se d. rer.rb>ciAs. a1l1SÕCS 011 (rases .. W." aJÚDí•• dif.lTUl
~ ou InJlIrlA. quem lO JpIpr ol.Ddldo poder' DOtiflcar judlcWmcllle o rIS
pollJiftl, par. q.... DO prazo de 4S boras, as expJJque.

li I." - Se nnle praw o nolilic.no MO da ••pJi.:.~ln. ""... criliri<' do jui7.
asas alo ... salisf.lórias. responde pel. OfeD.... •

I 2.· - A pecfi.do do Dotific.n... o juiz pode derermilW' quo as nplicaçOn
-cbdu lCjam pllblicadas 011 IrlUlt:milidu. llOI Imnos dos .n•. 29. IOJ'lmlos.

An. 26 - A retnlaçlo O<l retilicaç&O osPODllne•• exprnll' ••bal.frit. anln
de laidado" pn..:..dimen.o judicul. ncluiri ...lo pen.1 .'tlll". o '''"P<'''ú,'' ".......
crimes prmllos _ arts. 20 a 22. .

I I.· - A rdral~ do ofcnlOl'. em Jubo. I'COODheCelldo. 'pot Irnno Ia....do
_ autos•• IalLidade da imPlllaçlo. o ••itTlÍr! da pen•• dnde qlll p.".c as cuRU
do pruo. pn"'.o...........m o desej.r o okndido. deDlru de cinco doa•• po.. sua
_Ia. a <fi ".çlo d. _leia da Rlr'laçAo.

I 2.. - Nos CIUOI ~e .,,;,,0 • do I I.·. a mr.laçAo dev'O .... leil' 0<1

~letad:a:

.) ao lDCImO jonuI ou periódico. ao mesmo local. com OI mesmos caract......
.~. a mesma epI,...Ic; ou

.).•• _Im' maçlo "";1>01'•• DO mesmo p...",.am. ou borúio.

M. 17 - N10 CODRilUlm abulOl DO esrn:lcio da Iibcr.ude de manifesl.cIo
110 pe~lo • de iDlonnaçlo:' .

I - a opiDiIo dc1lsvorbd da c:rlric. Ii....w·. anistie•. cieDllfica ou deI
)IOft1... uivo qlWldo ~ulvoc•• ÍllleDÇlo de Injuriar ou dil.mar:
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11 - a. reproduçlo inl.,ro) ou mwnida. Ó«de que ..lo C'OnSlitu. rn.\lpia
~'.do ou lI,il"u. de rrL.Il;n.". P"<l.ocrt>. ck,.·iso~ ou .h... prolerido-, pdo>
..... compctC1lles das C_lqisl.lr.as:

JJJ .- ~iciu otI comeular. rnllmlda ou ampl.m~nle. projetos e ai'" do
Pbckr I.qiIl.llYO. bem como ~bale. e crlIicu • leu mpello:

• IV.- a rcprod",Ao iol.,..al. parriaJ ou ..bl'tYiad•. a """d•. ~ica Ott

~ dos debatn~ .... ""';s. pera.I" Jum e Iribllnail........ _ a
c1i'''WaçAo de~e lenl.;lÇU e de ludo quanlo"'r ord.,udo ÓU comu"iuiSd
POf a"loridadel hodldaIs;

. '! : i:.~...-.=- ~ ... ,t\.. ...:..~•. "IW"\,o(U ou ••t ••'~. ,,;.:....ivrJd!' m. ~ ..!.;,:
~lu p.ntl ou lell' prncuradores:

VI _ • '''lIIIaçlO. » '"cun'" , I ""'U ., alOl , eH_S eo n:>oer
E.nllli""t .UI.",I....~ .... It&o "'1,.1' de ".IlrI. dt /l.IunU nwn-o. oU
1l,1Iou:

VlI _ I erlllclb"h ti demonalraçlo de 1".IIIcon"/l\fncla W lnopof'lun\'
dack:

VIII _ I crlllc.lnspirad. pe~dn~~... púl'l1oc..,
IX - .......lçlo de doutrina"" ldIia.

Par"'.'" llalco - Nos caJOI dolllK"boIll a VI de"e l11i1<>.• ~lIÇloou
·aotlcl...lo _~w.,...,;,.....;,;.;.....Iúnl , "lf.",.~", ~..r' de conJlilulr abulo lu

·.aen:1C1O da li~r"lI6c !k :"lormlçlo Io~m fitI. c Irlta..... lftOdo 1IJU<" ..~u
"'rnO""r..... l'l'~ ~.

An. ;li) _ O r.allo l'"b1ac.C"JO em "·n.1s ou perlOdlcol ..mIndlcoclo "" .....
alllor q,n,fd"r.·1It rordi,iIlo:

• _ ...."'" .....1'l.'M d. vr&n ..m CllW # Duhli.... tfn tt o jor".~a) ou cr~kO
;.."•.. ~,~ .., .-:"'~ IIbli"'l>!lO\> • "'P<'",ablhdall< ~='''<' ~f'1lll"oAc>s "<1.'''-.
:'"1..~ ~fr'l:1. ~1J.\ !isur;;J;õl S"«mlah~:.tfm<nll:.

f: .. ~k: :t;'lttor cu rtô'lo,.rhtl•. ~ pub:kaoo ..: 1'~"1' .di.o,.;.I: .
11: . ~ r;~ FJ~ol~ JW p.c~ i'fopm:iTl-J d.u ",i:i"'''''': 'f,IJu...uoru. M' r~bl~~

•• p'rt.lMdíloral ..• ~.' _"U emi~*, (Ic rool«!.luUo. li: ..~ lIt :.•dic.~", tio .uto, das
nD"'~ f&l.du!lu du Im...,>l lt.nOMilid... i 1M" ~A."" KU "ulor:

. t) ) ~-6••.:'r ~~ rl1:.lh~l"" r)( rI'=' .r~~. lJ': ",:,cJ.r.~ fi" Irt .~:r~l.r~.l.... ~ ,
~ ~ ...:~. ~f". =~ : ::...1.... : ; ....;l ... :.dt, -JC ;':':fu..": .,\.'rr. o r.:-l • 9.• lnr~ •• ,. kl ".

.r,.. 111) PH'I~ •. k p;~f••" :. « ~)dd.U. rrport~IJCn\. \·Iltn...nl~/~. t..\eb.lt'\. (.lU fnlrt"
-~~ ,

. "~'I o diretor ou propriellrio da ",aç&o emissor•.•m rdaçlo .... dem."
PfOIramu.

I 2.· - A aotlda Iran'mitida pot" .pn<:la nollclou p....um.·....n.iada pelo
arrmle da aafnó. de DIlde ... ori,ine. 0Il pelo dl~lor.la emprou.

CAPITULO IV -00 DIREITO DE RESPOSTA

Art. 29 - Toda peJlOa Dlt..C'· ~L ,iuriclic•• "'loOu enlidade pública. ql!f Jor
~~'lado o" olt..dido em publi.:~:" :.::- = ;=::':iõ1 O" peri6dico. ou em ,,_ildo
de r.diodilualo. 011 I cujo rnpellu OI meios de InJormlçlo c dlna""çAo veiculamn
filo in..ridlco ou Irr6Mo. lati dinllo I mpoII. ou rctlllc:açAo.

• 1.- - A mpoIIl 011 tetllicaçlo pode Itr formulada:
a) pela própri. ptIIOa ou _ I'9'reltnllJlte Iqal:
bl pelo cllnjuJC. ls«nde1IIf. dn«Dden.e , irml". It o alin.ido ..li au...nle

doPAI>, K' dhll"açlot'Cflfllr. pruoa mon•• fIU It'. peuoa tiJada I.ltccu dep<>is da
oleDu ftC'tbidl. RiU anles .. decorrido o prllZO de decado!nria do direilo «
ftlJlOlf··

I 2.· - Am~I&•.ou rcrlto.:açlo. dnc ICI' formullda por escrilO. dtollo elo
prazo de 60 IltUCllt.) dias d. dala d. publicaçAo ou trIJIsmluao. aob pai. de
dec.dEn<:i.a elo direito.

I 3.- - Extin....... ainda" direito ck rc<poIt. com O uerdcio de IÇA0 palal
OU civil COlltra" ,jonlal. peri6dico. t1IIÍl$Ora 0\1 ..fnei. de noticias.~m fundamento
na publicaç.. ou Iran....iu&o incriminada.

Art. JO - O direito de resposl. IXlnlÍlI.:
, - na publicaçlo di fClpI>Sl. ou rclllk.çlo do ofendido. 1\:) m~1Q(l jom.1

ClII peribdiraa. 00 JIltJIIlO IU"r. em caraclrres lipo"lficos l~nril:06 ao csailo que
lhe deu e.UIa. e em edlçJo e dia normais:

" - "llraJUllliado da mpostl ou retific.çJo escrill do u....dldo. ao~....
ani_ac DO mnmo prosrama e bodrio em qu.1ot dlna"ada a traD,mi,,1o que lhe
dtu~.u... ou

lU - IlraDlIIOiuIo da rnpoaIl OU da reti/icaç&o do "ltadido. pela qlncia de
1I011d.. a lodos OI lDeios de údorm.ç&O • diYuI,.çJo a que IoIIRnlmitida a IlotIcU
que lhe deu c......

I 1.- -.A RIpOIl' 011 pedido de rcti/icaçlo dnc:
II . Ikl caso de jornal (lU peribdico. ler dlmcmlo i~.1 • iSo escril" incrimin.do.

prantido" mlnilDO de 100 (cem)linhu;
bl r>o cuo de Iransmlssio por ra4iodilusJo.«upar lempo ÍlllaI ao da " .....

min&o incrimin.d•• podendo dur.r DO IDlnimo um minulo••inda que .'11>tU knh.
sido menor:

c) ""CISO de ..mei' de r.oI\du. te< d.imenslo iaua! ~ da noticia incrimin.da.
I 2.· - Os Iimiles referidos DO par"'rato anterior p.....aIecer'" p.v. c.da

~""1:.1\~ ~tifk~"'(l~m \.('f'l-,r\l\t(l. ".)0 n-•.....-"'tl":'....O U:f 4t'Uml,':.Irlt)oO,

" .1." - Nu 1:.\", de }Ornai. ~n""dl("() ou ..,é1"M.'1.a ~ no.ll· ..·\.. ' . .a r,' ·""",t. ,\,I.
h."tiri(~~U Sot"r~ publk.';ad.J ou Ir... rurnllJlta I-f"LoI1~lilo:n\c. \. .. {';-(.1 ...... ~ .. ,. .. ~~. ,.,: t'; : .....n-1d.

auu's:nJil,4,lrnU aunftndidn.&:t't1furmc dtt.:rsJo do Pod.tr lud~~rkl, \(' \oT"( ....~\{\ ....i .. rt n~ut

/0 dirttOf' ou O redalor-dl.r. do jornal. OON c.><D ele ,enha <:<>ntl.llo Jc ~'o':o.lho _>I, K

Alo i JCrenle ou proprielUio d. atincia de \>O,l,;io nem """" oI •• Íll"""" .',
Jnanl..nh.o ~laçlo de CtIIpre,.,.

, 4. 0
- N.. lran....Wões por radioôitwAo. ~ " n:·.pvnú..l ;><I~ lIar',","..w

iac:rimin.da 1010 I. u diretor .... piopnn!I>O do .mp,..... !'<""i... :'OO....... Dt1ll ""m
tIIa 11m rotO"alO de Ir.balbo. de publícidade .... de pro<IL>Çi<l <l.- p~aJI'.' ., cuslo
da J"C"'pUMa ca~.noJC'n1oOr ou aoolend.óo. ~JQfl"1"n(~·N."1.,,P'.:.tkr JIJl .. ~n~ •

,. :),- _ No, ("asOI prnUIUI nos p.u"~Af· 1':" ~ , 0. tl\ ;:-n-Ct~\t. \fr1 .,'\.l.:s..:t

""P("\'••V. ~.r. 'h ,·o ('u'tn.4.. ;'"u"'-';....'t"',.." ,., , .--~ ~ "' -'

i lul,ado r",pons"'.\.
li 6. g - Ainda qlK a rcsponubilido.k cl, ,;,. 1~ ",jl o: .ercel,,,, •• "."...",

(ll'rdc I' din:ilU ck tttml~tI\.(l... rrferido no i !>' H' nJo tunlmile , rc-,~"",••'"',.,
pralos fiudos no 111. JI. .. .... . .,.

~ 7. 11 - 0\ hmilC'\ m:.llm01o da rn~~ I '.~ rC'fthc.·~\..H 1t!~'1 ''-'. ''!I .:

podem Kr uhrap....dos lIi o dobro Jcadc q~. " ,fendilk> pOI"" o preço "J pu;,
elceMn.e. à. lariJa. normais robrad.. pel. e;np .,,' QUt ..pioro o meilJ Ó<: inb:,rm.·
çlo o" di.ul,.çlo.

~ K." - A puhhcaçlo {)I' lran..mil'tl(, di rnpu·).I& ou rf'tir ....' .. I·.I.~ : .. "~ ,...:0 .'
"v•.• ~...:,""·f1t'ri,..~ ~m (.tl.ler de r!pl)C&. "u<&f\.ll'& fio:) ol(:,·~~ dl:'"tito ti De""" ....·A.

d

Art, .~I - O petLóo de re.ro'l\1 ou r:lIfl{',ll"II,,:1.{"\:\.o..f 'I(··.U ......

0, _ dnstro dt 24 1\0"'''. p~1lJ jcMA! c,.... ~}()r' ~ udl.(~:fihuk ~., , '",;-;" ~e

--:-.1--""
15 - n:> primt1tO nl"inero imprtuc>. jKJ ... ...,) J.c ~n ..~~:$·qtl: t'.~c .;. ! "":>.

tI.- - N<;~'toôr:m;1~r~d.t;".:r;h..,dii ..~ljv.~ •• ~;'""I6.:·""II;~ ~':~ ... laell~~
.ranunilllo io,"rimjn.d:" tiAo I di!Ono. á ~miJ:.'.)" lnpt-.Ur: ~ ~l~~C"l ~< ..,ti;)I~6·
"Ao AO mCimO· pro.ram-. ~ ,....·onlot .... lk_ ::~':J:~''''' t't'~"""'u. Jc, i"!iilll:' i\.:'" . ~ f;j: t 11
lrasminlo no primeiro pro,Tlm. a;.6. " recr\llme"\o do ~;il""

• 2.· - Se. \le &Cnrdo com <> 1:1 . .lO. por~rlk, J • r ~. ' .• t ,:"tu ~ I
f1':""P'O'''!fjvtf ptJo C~l'!~a d~ !?~u.,~ ~n1~"''Q~."r • ~.. "-)V'.("M n" , ....... ·\·\\u.:!..., \,
r~lh;.f cito 4U(' 1I 11t~ndídt) a n"iutrrLõ em jlti/' •. ':,'ni~IH~"·.t &r\t:J , r./"O_ ' ... j r~h~"

rd~rJ.OO1 ::c.. in('hO ~ '6. ;,- ~ ~, .. ,

,A.rt •.J2 _ Se Q prdido dr rt1Ptl$U f')(; ('t'tilicG-\:tt.." "~l\ ;!.". lh:;ldlQ.c ';. ~·.t ;':.J.'."•
R'ftridos no al1, JI. o ott'ncneto pvdcr. n:clama. j\K1l...~.o••• í.~ ...... ti"' ...........;:.: -"
lianlminAo.

I I.· - P.r.· ..... lim, aprcltnuri um nemplar do ""rllo lncrir~in.tIo.It ror
o caso. ou dcscr"....á • It.nuniulo incrimin.d•. bem como ., ~.10 dartlpoJl. 011
"'Iih"...;lo.•m du•••in cblil"wralad... requ.n'ndo In juit "rimin.1 4"" ",den. ~o
respondv.1 pelo meio de Informaç&O. dlvul."çlo I publlcaçlo ou Inn.mi~. ''101
prUM do .n. 31 .

• 2.• - Tral.ndo·... de emissor. de rad~ilul&o. o ofendido poderá OUlro>'
sim =Iam.r judicialmente o direilo de ranr • rol,l'icaçlo ou dar a fC1po"" pe.wal·
menle. den.lro de 24 hor.s. contadu d. ;nl;maçlo judkial.

I 3.· - Rtc'tbido" pcdido de rolJX'lI. ou ""i&.,&o. o Juir. denlm .\e 24
hor.l. matrdari"cilu o re.ponúnl pel. em...r.~ q~\.plo.l melo 6t inlorm.çlo •
dI.ul.~1o p.ra Que. em i,uo) pruo. di,. d.. rll6n por Que ,,"', ., publ.......u ou
Iranlmilill. " .

li .... - N.I 24horu ltauinle.. o Juir prolerirA ••101 dec"b. ,."~.,, ...,,,,,n'
laveI at.ndido ou ..&o à inlim.çio.

li ~." - A urdem judicial de publkaçlo l'll lrons.mis.\lo ser. leirl ,,'" p,·n. <lc.'
multa. que poderi ser .umenlad. pelo juiz••lé o dobro:

.1 de Cr. 10.000 Idez mU cnuiros) por dia de atruo na publiclç&<>. nos c.._
de jornal ...btdu de nOllcias, e no de emissotl de r.d.iodifusJo. lt o pro,r.rna for
diàrio;

b) rqui-alenle a Cr' 10.000 (dez mil cruuÍJ'ol) por ~i. de inl.,..k, .nlre li

ediçOr. ou pro,rama. no C.IlO de impresso ou.p~am. al.:! <Ii4rio. . .
li b.- - Tn.l.nd,...., de .minora de r.d""llIu\lo.• v.,,':n~s .In JUfT. ~'Ilhrá

.", .....pon".;..ol pelo CII.h) d. Iran.miu'o. Iiurá Q p~" des.". .
I 7.· - Da cleciJlo proferida pek> juix c.beri apd.çao 11m eltilo suspenmo.
, a.· - A recusa ou demor. de p..bUc.ç&O ou :\j.u~... '" &e rt'posla. ",,"ndo

~uber.conslit..i <:rime aUlônomo e .u;"ill o mwnú..1ao dobro da pena L'OmIllAJ"
à infr~lo. . .

I 9.· - A respolla cu;' di...I••çlo nlo hou.... obe<l:JCido!lO di'P"sto "oma lei
t' considerada inelÍtlenl<:.

. An. JJ - Reformada a ~iJlo do juii fIlO UlJt i. lUJ?Cr\or. a trDPrc,. que
I;''' cumprido. ordem judicial de public.ç&o ou Ir 1I&o da "oposta ....
rctilic.çao I.ri ~Io ncc:ulin pua ha.a- do .10101' da mpoltll o clll\O de sua
public~1ode acordo com a t.bela de preços pu. m ...us scniços de di.ul,"ç&o.

An. J4 - Será nt,ada a publicaç&o ou \lansmiulo d. mpoll. 011 relilí,
caçlo:

I _ qÚ&ndo 010 li••c ret.ç&O com os I.tos referido.... publicaçlo ou \lanl·
milSlo I que prel.nde "'lpOoder;

11 - qu.ndo conliver ~.PI"t<s.kJ c~<u:';"~&;J' di/"'nlóriu ou inju~1U sobre
o jornal. periôdiro. emissor. ou .~nci.l de Rol!<:'" em qu.- b,)u.. a pub.bcaçlo ou
lróln'lm.i:u.Jo que lhe d~tJ moú."cs• .J..)sim ~'Omo ~b~t cs. seus relpoJUá'VCli. ou l~r·

\''\:in1'\:
111 _ qu.ndo ••TUr sobre aI"" "" p1lbJic.;óes .,;lCW,. """"J • ,."tiflC.>çl.>

PA-rt\l' d-.t ~utl)ri.! .. -.i~ !')oi~')tl'('>l;
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IV - quaado • relcrir • tcrmn>I. em _cII~ que criem para nta !pai
direito de respost.:

V - quaado Iiftr por objeto crltlc. Bterlria. te.traI. U'tbtk•• dcDtlftc. 011
cSetponjy•• uIYo • m. CODtiYef calI1DI•• c111unaçlo oulDjWia.

Art. 3S - A publlcaçJO ou lr• .lllmln&o da respost. 1IV pedido ela rctIllcaçiO
010 prejudicarA as aç&I do oleDdIdo par.~ • mpoasabiJldacSe peDal. c:IYI.

Art: 36 - A mpoIta do ac;l!sacS9 ou ofendido terA tamMm lraDSCrh. ou dl...l
pda ... pcIo~ _ cb jorDab. peri6dicol ou mcwo. ela radlodiluslo ._
bollYUaD CÜ't1ll.ado • pllbllcaçlo IIIOII.,.do,.. prduaatcmC1ltc o ela maJor drcvla·
çIo ou c<::,,'C.>.Ilk>. !"ttC. b1p6tcse•• cSespcu -.erl por emlt. cio 6raIo rctpOIl,,",
.,.,Ia D"bllcaç..~ or\fi..lII. cobrA..1 por na cueutIY••

CAPITULO V- DA RESPONSABIUDADE PENAL •

~1-o.ll",'a.A,.

Art. 37 - SIo mpoalbdl pcIot crima COIDCtidoI atra* da ilIIp,... .....
emJa6ras ela ràdlõdlluslo. -..l,.-tc: ,

I. 7 o .lIle1'.~ ncrlto ou tra.IlIllllollo lncrúnIuda (art. 211 • f 1.->. ende
........ ""'-"'.I~~ ao 1'aIe. uhoo tral&Ddo-~ela~Io Idt•••• _
COIlIC.Umento. caso IDl que ....;:c:!,fori _ '"" k~;;:'~ :;""''' • tiYer"?~:: -, ';>""'QIO" ".U14~ atlYer .11__ do M. ou alo ti.- IcloNldaM p"n
mpoader pelo crime:

• ) o dJ.ntor <:'11 reclaMo !'Cf'';;'-J''o clr. 1oCOrt'.o _ o art••••• lJIdIo 111. Jetra
W'. ~ , •..,...,.,.. , ..v:>(;'i;~. cs. ..,.t\.:'&~~. ~...rta • .,... ~~.~__ .l4h.-.- ~ .......

"!!lU. trulünid.t.... ~« .'t4....".~ ndIodIl\IJIo: ' .
li! - .....mF.:~"cl. llOt lU1DOt cio Iac:lIO !I.I!~. ~tI.- 11_. CItl PUa

ou 81" ,lYIrIcbSldu. r ...·.' mpoacSer pào cr!IIIe: '
a) o pl'C." w ~ '1'O")1kt&rIo da oIIclnu IDlp-... .ao cuo do jomaIa lllI

~~!OII
b) o diretor O(! 5'''i'tietl.>io da ataçlo .mlslOnl de Nl'Yiçot ela radIodIlvuo.
~'1 .~ ~ :!Ltnl"'..I.j.,...,. o ...s.do!n dl! JIIIbllcaclo lIklta GIl c1...dcttl CIII

...~ l.Io COI<!t"" iMite-: .:. ~""• .t\1/Q.~ PIlcIu aodot lI\w Iida s
~'JJP"'"~'

! ~ • - Se .. .....nl... ' ~ •• ,,.its!n Ott • _!da fofttII M1ovIt~ _ iI

IlIdinçk' do NU ."tor. aq",1r q _ lemo"'.1o ari. la. par'""", '.' .. ;: • ;..
ClDIlslcSerado~ ,ai. poderA rio.nd·lo. j1NrIMde • rnpcdM oriPlal • a ~o·
cio _ .1110' _111"'_ •m:polIubUlcSadt. '

• 2.' - O dispoMo IMIte anieo .. qIlc.:
a) ... IIIIP_ de rNiocllIuslo:
~) _."ndu _1cIoIu;
f 3.' - Aladkaçlo do .utor. 801 - cio f I.'. alo pnJtrdIca a..,.,....

.alcSacIa cIo.-.etalor de 11(10. clIntor 011 rtdator-ebtlc. 011 _ Mitor..........
dll'Itor.

~ .... - Sanpn .... mpOIItlYtl par • _1IIIIdaâ. a ,.... ......
~ '11_a açIo ClOIIIn o mpouj", 1ltCaIbo... ordta .. Iedtoa .......... '

I 5.· - HOIc.-ela rnpocasabUldaela por CIIlpa pt'CYiIt_ 110 BIt. 31•• a pctIlI
8IÚJIlIa prt...tIwa ria UMrdtdt .... I (-) _. o jyb podtrI aplcM' _ ...
.....pocwrIlria. ,

Art. 31 - $lo mpoe.... pdoI C1ÜDa comctldoe ....-dcIo .. lIMnIadt
• ....Uataçlo de pcIII.. ,.to a de.~ ..,.. da .,bela lIOddeu.
~y~,,: ' ,

I - o .1IIor da IIOtIda tnalBlltlrla (an. 2J. f 1.'). -.do ..... ld5M,a •NIIdnta _ hlt:
11 - o l'ftllte 011 ,ropr\tllrio da .,latia aotIdota, quacIo ........

_11 do ,til 011 010 thw JdoadcSacla para rnpoedcr pelo criaa.
f I.' - OaaaIlOll Pftl9rictlrioda ..lDd..otklolapodtd_••1Ot

ria Inlll.lltlsslo iDcrImlDada, juotando a clecl.uaçto cinto. _alHo o~..
cSacIa pcIa-.. Nntt cao. a açlo JlC'OIXaulrA CIllIIIra o .... -.do. uho •
tItira' _11 li;) hlt 011 IOf declarado IaId&1Mo para rnpoada' pelo criae..

f 1.' - Aplica.. a nle artIJo o dIIpOIto 80 f .... cio ... 31.
Art. 39 - Cabcri to ofcodido. CUO o dacja. _dJp.. apraalaçAo de ...

_lot 011 Ialnnlllbu --.dona de N. fuer proya da laIIa • JdoMIdade•
.... --a...... 1luDcc1ra. cb mpoaslyàa pcIoa crImta pntittot ... lei. ..
ordtI8 • _ ~_ a ...... nJcrca _ bIcboe • parA,nJot doi U'tIp aac.iolw.

f I.' - EIta prowa. qN poda ter coadllZlda perAIIIl qualqtaerJ* m.biII.
_, 1rIl. _~ _arIuIao. cot8 alatiaaçlo cb nspoul-reJt; ewJa icIorItI·
rIadt .prcJnder..ar.para.__••udIIsIda.OII.IIO~._ trta. __ •
fatot UJtIdos. prowadot • tlDIIttttadot.

• 1.' - O juia dtcIdIrlu tudifDcia _ qua a pro.. lIotrIw lido COIId.....
de sua dac\sIo cabe lO_ta nall10 te,. efeito 11tIpeJIÁYO.

I J.' - Declarado IaId3Dco o primàro rcspoal•..,d. poda o ofcadldo csen:at
açIo parti COCItr. o qlle Iht suceder DCIIiI mpoasabilidacla.~ordcacb lDdIOt cb
U'tip antcríons. cao • respeito deslt llOOO rcspondYCI llIo • haja tJcpdo _
prorido falta ela IdoDcidtdc.

I .... - Aquele qlle. tMlIttrmOl do puA,ra1o uterior. A>C*5cr o nJPOClÚ'Wf
ficarA sujeito a .m 'crço da p@u comiDadu para o crime. FIcarA. ntretAlllo.
bento de peIt... ptoYu qltC DIo CODCOfT'CU para o crime ClOCD nealilfada. iIIIpcrtda
Ott Imprlld&tcia.

SaçIoD -Ila~"'"

J. '1. .cf,- Açlo pclI.hai promoricSa:
, - _ cri.IIIa ela que tntuI _ U'tL ~ o 2Z:

aI. ptIo MIaII*'o I'tblleo, .-Ju.. nqIIlslçlo cio Wàllltro da ~a. 80
caso di» ..' I cio art. 30, beta __ euae cm que o ofeDdldo for M1D1Itro de
Estado;

li) ptIoW"'1&Io l'tbIIco, .edlu.. npmeataçlo cio oInd1do, __dai
.. n • 10 cio art. 23:

~) por quelu cio o'cDdIdo, 0lI ela ...... Inba qvaIIdade pua~Ia;
d) pdo c6nJ~. oICCDdCllt•• dnccndcntt ou 1rmIo. btdbtJnta.-:.....~•• q~

~7.t~:;d:~;;e~::O):; ;::::::~:!: ~: •.!;;~~::: ::: ~:;:;::~ 'ilae laDL;.

11 - _ cIamtII crtma por cSeDóDcI. cio MlDlstfriq I'6bUco.
I 1.- - N_ c:aIOI do Irtcbo I. aIIDCa C... o MlDlsllfrio Póbllco llIo ap..

...tar cSecr4Dcla clatrll'O ela 10 dia. o ofcndldo pocSc'" .pmeatar qIIeiuL
I l' - Sob peaa ela oll1ldaela•• obripl6ria a IaIlI'YCllÇIo do MiAIstfriD

I'6blleo _ lolSoa _ .-por ablllO ela IIbcrdaela ela' Imprcma. aIDda ...
priYadot.

I 3.' - A .,aIu poda _ aditada pelo Miabtfrio I'6bllco, 80 pruo
ela 10 cIIu.

.... 41 - A~~~. ~-~ ;--.:....~ c:rtm. ~!'..I:!~~ t~ ...-:--A
:2 __ ap6t • da.. di ""blkaçlo /;li tnlWltlulo 1Dc:rlnüztada. ~ • coocSeDaçlo 80
dobro do p;uo 8r1l q.. /01 f=;'.

f I.' - O cIInllo de lIU'lu 001 de npraartaçlo~ .. alo ....
atrddo deall'O ela 3 _ da da.. da pIIblcaçlo w tnumIs&Io.

, l.. - u pruD ....nüu ....# v-:.~..:- ;;;~::'..:=~ ~~~JA,v

,~7 Fel? rtqt..rn-nto jtrdIcioti da p,,;'~1;,; di~ civ pedido :it l'IItle..
alli;~...... 1114 ab N!a !adrl~,!:'" "" ~*'::_.,.tndl~ , '

li) pelo paclJdo jlIdJcIaI ela dfr.lN'açJ.) 6&Ia~ do mpoIlI1tflf.~'"A.~
julpmttrlo.

I 3.' - No CS8C) dto~ que alo ladIqIIam data, o pruo rthrido lM'lIIO
arIito coawçarla _ do 611imco dia do ... 0tI outro ptrlodo a .....~"'=~11

pII;'ll.:a.;'"

Art. 42 - .., .. dtIha, ,.,. ...... luçIo" ceeptthcIa lOIrlIorW,
.. aIlNJa _ -..- .,.,.., .. ,.n6dIct. •• de leal .. &It6lIo ..
ponIItaIoalrto .. 'I lI' 'I ......"........IhIIo. ..._. de .....
~................ .

. PuqraIo"\co - Aplica-. - m- de as ..
adito de '--....." ,

AlI. 43 - A _ tnrIdt _ ......, .. ,.,.., ..
pertWIco • ......,. art. ..I ..C .
JMicIç ".. _ "....,. li aI8"-do ...., ....
.,. J("l:~ ~ ... ....,... .
llOdIbçIa de In\a • .." 57.

• I.· - ..,.'"'-da ,. _ ....
... ,.,. __ ,... daeo .....

• 2.. - ...se _.,..., 1ft dtUo,... eclltaJ _ .,.... ....,.. Dooenwo_,... ,.,. Mria.-.....
..._ Jltk.MIanII..,., -ndt'-
"\hoo, ..,. riIta ,.,..-.-...... ,....

• J .• - No prtYIa. UIOIdaa .'"...,..,. caNtodl. ...
_ o~ ."... Ip........ aliidlc8clocSal...-.

-- peodaIrIaa.•.... - MOa..-,... oçIo ..... ,.meIa ....9Illo o ...... W....
*IoP6ll&o.

AlI. ... - Ojldapode ftjIIW a ......... .-.. ap6t addtsa=:-_cn.. .!lÇ1o pdYarIa. .. lfItÜrIa l ,roaoçIo cio MIaJItfrio

• 1.- - A *a68da -' njdtada .... alo lIouYIr JIt... ca..Ct1IÇIo .......... - - c.-""'" 80"" 43 do C6díeo derr-
• 1.' - CGetn a dtdtIo de njdtar o dea61lC1a ....... cabe~ de

apdIIÇlo lo_Ira a ... neaW·Ja.__..1IcIotttrilo-1UJPC1IIIo do NnO-..-.AlI. 4S - "-Ida o dar6ae\a..jaI& rWIparl da" pua o apnsaItaçlo_
1ft _ jtrbD o auart.~ loto. dia • bora ,.,. a .lIdlbcIa de lIIlttnaçIo •
JrrlpaaalO,~ _ "l'l1a" prIC'dtaI:

I - •• Ift aao_pancerparaa~.jaI&COMIdcrA-~Amel.
..-.ri dtfaa« datiYo. Se.,~ _,.- • alo lher adwlpcto CIllCII1Itllldo
_ ..lot•• "1& podai -.Jo.1he~. Em ODl • OGlI'O cuo. lIutarl a
~a _ adYopcto CIII~ cio m. _ .11101 da ~Io;

11 - _ alldibda .rlo ouYIdu as IlÂtlllllnhu de &CVuçlo c. _ fe,wda. as
• cIcfaa.~. _as .udibclasse -'rIonnpruo DlIDCt lDfcriora 0110

~
IIJ - pode" o riu r<ql>Crcr ao juiz que seja IDIm'Dp6o. dttndo. _ CaIO.

- de 0U"rid0 ...~ de Iaqufridu as lIstcmunhu:
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IV - aK'Crnda. IDItNçlo. autor. ma 1aIo.I1lCCUl..mCllIe. o prazo de lJts
dIu para oIerecerem aJepç&es acrfw.

Pariça'o 6aIco - Se o álI JIIo tI_ .._atado defesa prMa. apau de
citado, o ....iz o COIlIiclerui rnd • lhe clarA defcmor daliYo. • qllCm • ibM o prazo
de dIICo dIu para _tatu • dal611CÍ& ou queIu.

An. 46 - I>aDoutJjda. _idade de ccrtIcSOa de repartlçbcs p4b11cu ou
aullrquku, •• de quaisquer aames. o ....iz nqulsltarl aquelas. del.rm1Dar6 •••
-'iaDle Iiaaçlo de~ para o eumprimallo dai mpecliYu cIlJlebdu.

I 1.- - Se dealJ'o do pruD llIo for .laldida••m JDOtIyoJasto•• nquIsIçIo do,.Iz. bnpod'* a ..aha de Cri 10.000.00 (clu IDIJ mazàroI) • Cri 100.000.00 (eda
ali nulllri_~ !lG !-.J1lCioalrio rapoIlÚ",lalUlplJldcrl. asarcb do procaIO a" _
__"jifúo 1Cj.~. catldlõo.lC deu. CIIIIIeDÓL Aw mpocsiftls
~ ...., .....m-...~ 6!ri....,~ ~:'~~~...n1f~ ~ r~ !II.(IOO,no '."- _li

cnuároI) • Cri 100.000.00 (mil IDIJ auzdroI)rA apUc1Ç1o dai multu acima
referidas .... ac:1uI • mpoasabllldade por c:rime hmc:IouL

12.' - (VnHo).

J 3.' - A requislÇlo de ttnidr.et • dellnninaçlo de namn ou dililfncias
..rio ,.it~s no despacho de recebim.nlo da dendnda ou qU'ÍIl"

An. 47 - C.berl .pelaçlo. ~m d.ito IlIspensi.o contra ....lInç. que
condenar ou .btoIYer C' ~u. .

"n. 48 - Em hodn o quc nlo ~ rerulado f'!ll' ~"';. ~u.1 ....,. !....,;. "
('.'>(hlO Pen.: ~ :: C~\t(O de ProccHo I"'nki li .plk'1II1 rupmu.abilidad: penal, •
atlo pen.' c .n P""""IO • juI8.n~r.:C' dos trimes <Se que I...ta esta !.e'.

CAPITULO VI - DA RESPONSABIUDADE CIVIL

A" 49 - Aquele que no aercld" d. liberdAde de m.nifnt~IG de: 1"'''''''
"",r.l~ ~ de in'orm:oçlo. com doi" ou culp•• rioJ. direilo. ou causa preJlllzo. oul!'lm.
í",. :,t,ria.do • reparar:

I - os danos mor.is C' m.leri.I,. "'" ~._ pIC'YiJlDI "" Irt. 16. M. 11. IV. ""
arl ";'. c O( calúLi~. c:ü.rnaçlo ou injúriu:

11 - l>' dallOl' rr••,uia;l. nos ~msh ':0101. '
, I.' - !'Iasc:asos de .~aJúni. r "if.m..lo••' pnIl" d r~,de. lt\llt lIu,

,"miui.c1 n. Ionna tios al1llOl 20 c 21. ncqh:ioo"da llO ..I' _.~;..~:.

nduir' • responubilidade ci.il. ""o se o fato impul~do•.•m~ ..rd.deiro. diz
~peilo1 .ida privada dn ofendido •• divult..1o alo fPl motiV.da .m ruJo de
inlnes.. público. . ' .

J 2.- - $r. riol..1o de direilo ou o prejulzo ocorre medianlc ~bl~l~ llOI
lr'''daniulo _ jomal. peri6dic:o. ou ""içode r.diodi.lu~ou de.,e-~.
mpoade pela ",paniçlo do d.no' pnlOll Mtur.1 ualllrlcfit. qltr eaplora o 8IIJO de
!n'_..lo ou dmal'IÇlo ('l1ilO 50). '.

i J.' - $r. riol8(1o ocorre medi.nle: publiC:1Ç1o de illlpmso alo peri6dlCO.
rnponde pela ftparaçlo do d.no:

.) o .utor do ac::ilo. IC Mie indic.do: ou
b) • pn_ a.hInI ou jurldíc:. qur eaplor•• ofICin. imprnoora. li do

impreuo I'lo COIIsta e nome do .utor.

An. 50 - A .lftpral que uplor. o _io de inform..lo ou diW\l~açlo lerA1('" ft,moi•• para haycr do .ulor do _rito. "'umiaslo ou aotiria. ou do
fWIPOIId'" por ..""'lpçlo.' .......... .., ,.,., _ tImda ........bI
Hdade p""lsl' /lftla Lei.

An. II - A 'twpoIlaabllidade cl.U ,,; Jom.&IIIIa ,ftIIINJoMI --
pera o dallO por 1C,J1lt1lC1a. IrIIpcrkla MllIIpnId"c'" • 1IIItI cada aacriIo.
lraaamlnlo ou 1IOllcia:

I - .2 "'ArkJa.....Imoa .. rqIlo ..CaIO. PUWicacIoIU .
1IOt1c:l. f..... lU~.. * falO ftrdadclto lNllCa40 ~ (art.
••• d_roa 11 • 'V);

IJ - • c1_ lIJAIb...nl_ .. ,.Jllo. 80f _ • publlclÇlo ou 1raII'
..latlo IIU1 Ilhnda 'l1IpIdade lU decoro * a\ptlll:

11I - .IO..IArkJa..,n1_ .. .,Jllo. _ c_ de "pulIÇlo de ..10....
, I'epUtaçlo de .IpI_:

IV - • 2O.......IIlIDI_..nallo. _ c_de falaa bDpullÇlo. m-.
• Irufm. ou de Imputaçlo de crIaM..rd.d,lro. _ C:__ 'UI •!ri alo adrnltt •
uceçlo da ..rdade (an. 49. i I.'). .

".rA.,.fo óleo - CDIIJldenm·1C jonIalls'•• ,roI1uloGaJa. ,.,. aa .lc:Itoa
dulc .n11O: .

• ) • OI jonIalillU , .....ltm nlaç6es ••mpnlO_ ••mpma .-esplor.
e ...io de bIIonnaçlo lU lIiYuIpçlo ou ,ue ,roduz prosramu de ndIocIIfuIIo:

b) OI qUI••mbora "Ill ",11Ç1o de emprqo. produJens npw-nle artiIoa ou
prDIram'l publíc:.doa ou tranllnitldoa:

c:) o ndator. e .in:lor ou .,dalor-chet. do paal ou ",rl6dico: e adilor ou
produlor do proararna e o diretor nfcrldo aa Ittr. 6. a.- 11I. do art. t.·. do
permiuionArIo ou concaaionArIo de."~ de r.diodlflUlo: • o ,.ftale e o diretor
da ••fncia noticiou. .

An. 52 - A mpona.bilidade clYIJ da empresa que nplora o tneio de IDfor·
m..lo ou tlivul....o f Ilmil.da • de& ftlltl U Impon1Dc:iu referlc:Ju lNl anlao
.nlcrior... resull. de ... c:ulpooo de .J",_ das peuou re"ridal no .n. SO.

ArI. $3 - No arbilr.menlo da IndenizlÇlo .m repuaçlo do dano moral. ,o
juiz ler' em conlo. not.damenle:

I - • Inlensidade do sofrimenlo do ofendid.... .,..idade•• aalU" .. ,
repertuulo da olcnla e • pooiÇlo soc:ial • pc:.1J1ic:. do ofendido;

11 - • inlenlidade do dolo ou o .,.U da c:ulp. do mponslwcl. lua Ilcv IÇIo
econ6míc:•• lU' COIIdenaçlo IDllrior .m IÇIo crilllia.lI ou d ..1 Iundada •• 'DuIO
no uerdc:io d. liberdade de rnall.ilcslaçlo do perualllmlO e blfonnaçlo:

11I - • relralaçlo npontlnca. cabal. Mies da PfOPOIItura da IÇIo peIlal ou
d.el.• public::..'o oU tr.nsmiulo da mpolta ou ",dido de rellflClÇlo. _ pl_
previslOS na lei • iAdc:pendenllmc:nte: de lDte:fYIlIÇlo JudidaJ••• ealellillo ..
rep.r..lo ror nse meio oblida pelo o'endidP

ArI. 54 - A indeniuçlo do dano _:=-. ;~I k"l por finalidade n:st.illllr o
.._i..A:,.p ----=,... _ h ••

. .. "n. SS.:...-;\-P;;;;;cida rnponde pelOl bonorlrioi'\ió .d-;ciladi,· cia. pa'iíC'
.. .;;..:.~..:....••. ~~;""v :;••~:-. .... .:..... ;.. KfI\C'hÇa. vem evmopaai C'USlUJUOJOaÍI.

ArI. 56 - A açlo par. havrr !ndenizaçlo por dano moral poderl Nr aetdda
scparad.mcn,e lb açlo para ha.... rep.raçlo do dJlno ""lIrIaJ. • 1Gb pena de
dec.dlnc:u. dever' ser proposta dentro em 3 _. da dai' da pubJicaçlo ou
Ir.nsmisllo que: Ihc: der c:.usa.

Par'.ralo lÍníc:o - O elcrtkio d...lo d.ellnC'..",,-de d. ~r ."". 'nlu,
tada nta.... dcf.... K b'Ki. na elC<lÇlo da _dade • .., It-' .se.. 'c em que.1. ~ .dmilida t:e1DO ....I..~-tI dá mponsabilidade ciril ou .... outru ...nda_• ..,
-:-;;. ~;;;';'u 1>0 juizo criminal Ih c.usa jul••da n., d ..·•• c !,Iiz delCnainarl a
insll\lçlo do P"":tl7.> d'c! "~ onde poua rroueruir. indql<1.oienlemc'Je ... .t...ii10
".1 .t.t;:ao 11~1\_;. J •

An. 57 - A pc1ir;lo inicial da atlo para lia_a" repar..lo de di" '1>01'&1
de..r' lér inSlfllllla tom o e'templu do jom.1 ou ~ri6dko q..e ti ocr publita<io "
:>enIo ou n"I~;I. cu COln I DOtll",,,,ll> 'e.I', nM "'rmO$ c:lo .."t. 53. 'J... "_presa
~ rt1;N1ih.tI<'. ~ dcwert ~"de !ar- indic.i;~ p!'t'V", ...~ clili,.!ncias que: O ~ulO!

JL ~IT f'kcu!J&rs..s . .!lS'clhl tfit:tUU.,.o.\u ~ ~~ ".l.Inl~",r:~d:o.. pn,yl. ~~JneDl&J em
qlUO ,'" Iund.Õr i) pe<li<!<>.

i I' ...t A pctio;lo iDicial ......prc~nudacm da.'d viaJ. (vm. primeiro e 00

:!ocllmtnlos ~.;e " :.romi'uJ>.a= "-,,1 '''in.AJo p,.,,'tUl'. ., • .:itaçlo ~1 aai
1t11' meoi.n!e , entre.. da Kl"nda via.

" 2.- _. t..J J~ii~ dup..'lo:"j.tl~ .. ~IXJt. ink~J 00 pru..' ~e ',1 "'''.1.. c t: '~'\w1
•.-ri íruaJ prvn o.-r. C'PTt'fw-., n ""-,,,,.,rrnen',, ':t":" ~..\J1"'JÓC' d.. citaç~

§ :I. - ,..,. 'V'llr~llçl~ ••l':-e-<n....da no prazo de ~;'I~?;!ti;U••O rã> n~~~n
& lItif..,;y'aO dI. ~dt. w: f(W l) .:-:::.~ indk.~..' L' P'~.;w~ : _u............. .;-: I""'"
ac:c:euAriu c an-eIa" U ICIlemunhu. A conlcslatl....rl acompanh.da da J"O'Io
doc:umental que pretende produzir.

i 4.' - Nlo haoendo COClIIII..lo. o jui& prolerirl c\nde loto. IIJII.nça; ""
c:aso c:nnlrArio. observar·ar·' o prpeedimenlo ordinirio. (I) ,

I S.' - N. IÇIo par. ha...r reparaçlo de dano rnorallOtllCllte serl .drllllida
recon..nçlo de jauallÇlo.

i 6.- - D...n"!IÇ' do jui& c:aberl .pel..lo•• qual _ ....rl adMililJ.a
~lanlc: c:ompr..-1Ç1o de dep6&i10. pelo .pelante. k quaalia \pai , 1ftl9CJft.~
IOIaI da c:ondcalÇlo. C_ • pe1Í(1o ~ iDlerpOIiçlo do renno e ."'1.... Jlldir'
espediçlo de pi. p.ra o dcp6aiIO. "'-:k ••pe1atlo juJ,ada clcsn1a li. ao prazo de
.... lnlerpoliçlo. nIo for corn~~l!o : ....~!' .. i2)

CAPITULO VII -- DISPOSICOES GERAIS

An. J8 - A••mpresas permiuio"'riu ou c:on<nSioftirias de ..",itut •
ndioclifuslo "crlo c:on..",ar .m IIUI .rqUÍYOI. ",lo praro de fIO dia.....ida·
_nlc ,vlm.lir.dos. 0I1n10l doa IIII~ pr••mu. inc:luli.. lIOlíc:ioIoa.

ti." - Os PlOlr.ntas de deb.les. enlmilltas tlu oulroa flUI alo cann
pand.m • IUIOl pm'iamenle ncrilOl. deterlo arr .,...dos • _",Idos ",I..
prarl>. • cont.r da data da traalllliuln. de 20 dias. 110 caso de permiuioúri. ou
conL'Iuk",lria de .mio_. 'It I IL_•• de )O di... llOI demais ca-.

I :l.' - O disptllk> "" pa"IIf8'" .nl.ri..r .plic.·.. lslr'Mmisslln ",",pu"'..
,rlammlr n1.luidas .m lei.

• l.· - Dtnl'" dM pru(>I ~'.ridM nnte arl;"'. (> Minislfrlo Nitlíc:o lllI
""'''aurr intemud.. p.>derA n",meu • permiuionlria ou ."","uloftjri•• jvdiclal ou
ntr.judk.-i.I....n... rara .1" tlnlruir Os lelh>l ou ""I(~S do pr......ma IIIW
1IJlt''if",.r. N..w C'IC>. lU' deslN~lodc:pen6crA • prlvia .uloriuçlo do jlli& da1('" lJ\Ir .ier • wr ""'POlta. 011. C'IO ..I' nlo aej. plOp\>Ita _ prazOl de dec••
dfnri.....~le>:idoI na lei. pelo ;Ui! criminal. que • permiJlioniN ou COlICftIlo.
",ria pedir .ularizaçlo.

An. ~ - M permissionirial • C'OfKftIiottiriu de ..",içoe de racllodlluslo
continu.m auJeita. b ",n.lldadu prcvulU n. IePJ.oçlo ..pec:laI IGbrw • _Im..

An. fIO - Tflll IÍY~ .nlt.da no .ruU OI jonuls. peri6dicooa. "'roa • oulroa
quaisquer imJlftSlO' qIIC li publk.rtnI no Illra.llo.

i I.' - O dilposlo Mil' '"iao nlo w aplica 101 imprnlOl qIIC COIIIMmn
.!pm•• ti» !nrr~ "...IsIU _ am. 15 e 11>. OI q...1s poderio lU • lAI' .atrada .
JII'Oiblda no ,ab. por perlodo de att doIs.1IOI. media~1e porl.ri. dolull de Direito
ou do Mialslro da lu'liç•• Ne,6dos Inlcrion:s••p1ic.ndo-ac: nale caso OI perto
.,.!tle do .n. 63.

i 2.' - Aquele que ..nder. upuscr' ...nd. "" dislribuir jornais. peri6dic:ol.
"'_ ou Imprc:uoo.-uja enll'd. no ,.h tenha sido p",ibida na form. do p.".,.Io
..terior. a»m d. perda dos mesmos. ''''''''''''' em If uh. cl!' .tI Cri 10.000.00 por
nemplar aptee1ldido.• qual sc" Íln!""l' pelo juir fompelenle•• vista do .ulo de
'Pft"ru.1o. Anl'S da decido. fN.ir. o juu o &f:Usadt no pruo de 43 ho~. ,
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• 3.· - Eado ndufdal do disposto tIOI PlrAarafos 1.- e 2.· deite arria0 as
plIbJicaç&:s cieodfiCaa. tk'alcu. ClIltllrall li anfsticu. (3)

. Are. 61 - EstIo ~jeitoa I apretollo OI i...prasos qtll:
I - ClIIIlt_ propapnda di ~rrloude pre:onceitoa de raçl ou de c1....

... _ OI CI'" pro_,eICIO fncltamento AIIIbftn10 <ta ordem poUticI li social;
.. - ofndemn ..... p6b11ca c oa botai COClIlIIICI.
1 1.- - A apreanIo prcobll DeIte ztJ,o.,. feita por ordem judiclal. a

pedJcIo do Mlalslhio NbIico, que o flIndatnelltari e o lnltrlllri com a reprcscn~'o

.. ItltOridadt... houftr. li o nemplar do Imprcuo incriminado. .
• t.- - O jtllz 0In'iri. 00 prazo mblmo de 24 (Yinlt e quatro) horal. o

·fnIlOIlIl~' 0111 PlIbllcaçAo 0lI dlstn"blliçAo do imolCSlO. remctendo-...lbc co»ia do
pedJcIo.lÍIÍ·ftpmen~ao. '. -. . .

' ..3--- '·~hIdo_!,"-M. 4"0'1'.~, ..u .......~ _.,,,. ."tos conclLiSOl.
c. dnIro'" 24 (riate. qaaatro) botai. o juiz proferiri ICnlttlÇI. (4)

1 4.- - No =- • drftrimenlO de pedido. acr' ...pedido 11m mandado e
-wo lautoridade poUdat competente. puc 11I& ...ecuç-o. r

I 5.- - Da~I caberi apdaç&o que .,. recebidl IOmente no efeito
dmlIII~(5)

a) I'CCOIIbccado .. NDletlÇI ftnaJ I oa:ontnc4 doa falO& qull.jullificlm I
......... lIrIo ntilllOl oa ..,utroI da man:a comcrdaI li de denominaçlo 1ft
....... tdItora li dojornalou perI6dIco em qlltll&o. bem COtIlO OI. reptrOl a que •
...........t.-_liLeI, mcdIulillttltldado de cancelllIIetlto apedido peJo juiz da
--ele; _ ..

lIt alo _htcndo a It1IltDça IIItI1 OI faloa q,M jultiflcaa .....peDllo, •
--'Ida'" .....ttda.lcudo. Utlilo 0lI~ Estado obrijado11Cp~1odll pcrdal
• da-. .,.rIlCIoa _ ~Io pr6pria.

Art. U - Nota- doIltIcbot 1.11 do trL 61. qlIudo. alIVaç&o rcdamtr
........ • ...... pocIcri ., determinada. ladcpcndeotemenll de lIIIndtdo
)NIdaI. pelo MItIIatro da JtIId;. li Nea6doa lateriom.· .

• 1.- - No _ dali utIao. deatlO do pruo de dllCO dIu, coatldoa ..
......... o MItIIaIro da JlIItIçl ",bmete" o _ alo I aprDftÇlo do TrlblIuJ
FtdenI • ICtlllOl, jaltllJcudo • -slda~ da medida li • ur,eada .. .,
......• 1IIslnI1IIdo....npran~1ocom.IIIICltIl'pltr do Imprmo qIM Ibe dett-. ".

• 2.• .;;. O M....ma. CllIYIrl o~'" pelo ltnpreuo DO prazo de
-. ..... a IllUIr IUbmetarI o~ a Julpmmto DI primeira acuIo do
TrIIuaI 'MmI dlltoelIl'IClI. .

11· - SteTribuuJFtdtraJ de RectmOIJlIIpr que. apreendo foIlltpl.
_ , .. alo lJcaraJa prowldu a ... nechlldadt 'lII'IInda. ordtlWi I cIeYoIlIÇlo doa
........... ltIIdo poafYtJ, fIlI~ ...perdu li danoa ll'" • UnlIo dncri papr tal
-..qllhda. '.' .

• ..... - StMpruopnvlltollOll.-oMlalstrodaJUld;1 DIo sub_t4iro_
.'''0TrIbuatI FtdmI deR~ o II'IltraNdopocIcri pedir ao Trlbuttal Federl1
• R~. !JI!eraç&o do Impnuo •• ladcnl"çlo por pmIu li dtnO&. OlIrido •

MIabW da Jllld;a _ cbIco dIu, •~ .. JuIpdo .. prilMlra NUlo ..
Triltulll1 FICImJ • a.cv1'lCll.

AJt. .. - Podtrl. avtomlade judldaI-....... dIpndndo da utu....
.."1flIlP1ar ...lIdIdo, delarmlur ....~

Are. 6S - Aa_~ .lnftIeIru, nlGriladu • IloIlClaaar .. PI1.....
polkrIo lIIItrikIr IIOIfdu udoub•••~,.,.... tmit6rle~ ..
.... ..~_toda gtorluçle por I" .. MiaIItn da JIIItIç•• fkt6cIaa.......... "

An. .. - OjoruIillI proIIIUouIllIo pocIcri ., detido lIItII NCOIhI" "..
latn tia NtlIC!lÇI lrUaltada .... jtllpdo; ...lUJIiuet' cuo. _ .... MIa
~!e.~~.tb '!..de _~.,....t.u~~!4a~ . I

"""'10útIco - A ....di prltIo dejorulllta'"CIIllIprida.lII ....beJId,·
;r....IW lIbtla:o d::e~ I!o _:li::~ 2 *.&:. ma ~~'.l~\r·'~- ..~..••
qu)qucr n.... pnhetld&rio ... -"lo.

An. " - A mpoa..WlIdade,...a. chillIIondul I ntablltddt ia OU\nl
Irh. ... _ • de ulllrtu adaWstrttlrl...... nl&o auJdtu li tlIlJIfUII de
radIoclifllllo...... I lqilbçlo JdpriL

An... - A It1Ikaçl coodtDlt&ia _ ~ dt IIl,J4rit ou dlIuuç&o'"
"IVi~lIIC1I\I publicada••• parte • nqIItnr. U __ 1IÇ&o do joruI ...

1 6.- - Nos cuos de Impressos que ofendam a moral e OI bons cootllmel. 1"ri6cIIco ....... apa_ o tlCrito de .... ortF- I ~&o pntl, DlI .
IIOdtrllloa Jllfzn de Menor-n. de onc:iu ou medianle pnwocaçlo do MiniSltrln trallndo de e'" pralkado por !MIo de ridio ou "1nIaIo, lraaamltlda. lIabhl
NbHco. deler1llinlr a 11I1 apn:cnalo imediata para impedir llII CÍJaJ'~.;". IfllhlltarMllle. ... __ ..._ I~ 11ft q.- • "" .I lraua"'"

.-It. &2 - :-:.. c_ ele ~nci~nci•. "'" InlI1OÇ1o ..revista DO art..~l. illCito 11. IalpllpadL '. . . . '
pratlclda pr'" mesme ;0;1Ul1 OI: ~riMI<:ó. "." !'>CJm', ~1I!1'''''''' ,,<I por ;>er'f><!;COI I 1.- - Se 11 juBú q .. ""nMico 0lI I n~&o trlJllmlJlona aJll "'Iml'rir ~
CIII talpn:saj diferenln mas que tenham o mesmo diretor Jnpo....vel. o jlllZ. aU:m dI dnennlaaçlo jlldldal. '-conai 1.1 pe.. dr =Itt de Im .;, toia aalúb-naIm- da
epreensIo .....llda DO ..... 61. poderA de1erminu I IUlpensAo da Impreulo. refl&o. por ediç&O w P"'lJUl& ..... CI'- w >Uif'.cu I omIuIo.
~I:':':II~'.~~ ~~!'i"'11t:'J:'~ ~~. ~r ~~:-:'" ; 2.• _.. ::.~...o de ..~Io. ~ .:'i..i.;:~ ted.:. ~.::te=~~. ~ ~"'.!.~ ~

1 t.-· - A ~dell1 de.sulpCtUlo scr'2lIbm.ti<k ao juiz tOmpclcn:'::. deClfo de quere~lt•• llIWlpÇ&o·.lio lliioi-P>ÇI _ jonaal 011 ~Io dlfwOlt que· ncolhcl';-
"li (qurml~ 11 lli~) bm'u. 00... a jllStilic~lt> da mr:dida.· . .'
. 1,,2.- - Mio soen.do ClImprlda pelo resp.)/ls!vd a SIISptllllo clctenninad.. pelo "n. 69 - "*a isIterpr~llIl> li aplkllÇlo dali LeI. o juiz.... ~14l.Jio0olo •.

;'1&. nte tdoIlri u ".edidu nea:s,s1riu , w...rvlne... di ordem. inclulioc mediante ela Nlpl. le..." tlll eHla .. cbI-:Vlllt.lnciu upcdais tIIt ~ forlm obtidb I •
.,rendo sua:cui.a dai eltiçlln posteriores. co.ftJideradal. para d,it05 le.ail. romo IDfonnaç6cl dadu COII'O ~'frIaacr~lUda DMII& pena!.
cialldat":.. . . - . . . . .. ..' . '. An. 70 - Os jorD.ÚI tl1lllboP perl6dicoa BIo obrl,.... a etInu. lMl pruo de':l. - ~~~..... ente f<v l'f':"'Ido ...r4. ""'a~' •."ll t. o:lfd,;l'! de'~ dlu. "tlllP!~mMlun,~$~ Bibtlotr.o:a Noclooal li _ o&'A~ F':lldl:e.
~1IIIo 'llIIlada I apllcr.çlo dai tnedid.u adoudü plt. Uoel/l-ri.h.. Tarll6riooa ~ l>i&trito F,,~rnJ. AI t.lbl!'>'~ ficatra oori,pd5a a ~_t.,.r OI neIfto.

• ~~ - Tnt="~~~:''= ...;... í,-,.r': \P • ;';~~~:'":'..~k.. w.~; .:'.•_:;'~"~o(,,& ,~ ~kl.l·~tu piam que rrcebcnat.. . '
-..: "re. 71 - Nnh"allcnWlI'"~ ..di.oH.......... 111I Jlral:'1t'_1 ",'Mdas

110 ano 25. poderio Itr cocDpctldol 011 coaPJoa a iDdku ('. _ di _ IafonnaIaR
0lI a fonte de IIIU Ia'onnaç&l. 11Io podttado MIl siJIDcIo. I respeito. aomr qlIt1qller
~&o direta DlI Indireta. _ qllAlqucr tII*Ie de pena!idldl. .

Are. 72 - A ullCIIÇlo de peDI DIo IlIperior a lrts lJlOI di detenç&o pode 
iuspellll por dok a qllltro-. dnde que:

1 - o _tmdado 11Io lY,ja aofrido, 110 BruJJ. coodtnaç&O por outrom-•
IJftpreDl&;

11 - OI uteccdeoln li a penoaalldadt do 1t1I1tDclado. oa aMltfYll& li dma_
dllCiu ..mIMIII~ a pmutlÇ&o de que DIo lorUri a dellaqOlr.

An. 73 - Verifica·,. I niDdcIbda qlIaado o IJI1lte =-te _ ma. ...
_bOIlO ~ e.erckIo da liberdade de aanIIa~&o do petlllJllttllO li Iaformaçlo,
cle~.lcuanaltar e.juIpdo I _ltDçl ..... M , .... o ..nha c:ondtnado por criIM
da lntIIIII DllVrna•

Are. 74 - (V....).
Are. 75 - A ptIblicaç&o da 1t0letlÇI dm ou crIlt1i1111. truaslllda .. ju.....

... Iate.,., sai decretada pela &lItor1dtdc COIIIpeleate. a pedido da parIt pnjtI
dlcada. e... jonIaJ. pcrI6dleo DlI lira'" de 6rJIo de radIodifIIIIo dt na! dmalaçlo
ou npresllo. la apeDIU da pano -wa 0lI condmada.""'''''0 óleo - ApBc•• I dispoalçlo t:OIIlida _Ie artiao em nlaç&o _
lennoI do 110judicial que tmItt~tdo I relra~&o do oIelllOl'••• prejlIta
do dispoIto 110 I 2.-. letru • li •. do ano 26.

An. 76. - E. qualquer~ di procedimento judldal Installrado por
YloIaçlo doa prcmlO& dtalI LeI. a raponIIbUldadt do plpmmto dai ClIIt11
proctIIIIlÍI e booorIrioa de tdYOIa" aed da .mpresa.

Are. 77 - EsII LeI mtrati _ Yitor I 14 de IIW'ÇO ... 1961. mopdu li
disposiçetl tIIt cualririo.

dE.' 1991.

Santo

Comissão, em 19 dE.' novembro

Maria Ivo~rito
Secretár i a

COMISSÃO DE CIêNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NQ 1.439/91

Nos tern~s do art •. 119, caput, I, do Regimento interno da Câ
mar~'dos Deputados, alterado pelo art. 1Q, I, d~ Resolu;~el nQ 10/91,
o Sr~ Presidente determinou a abertura - e di~ulga;io rt~ Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresenta;io de emendas, a partir
de 11/11/91, por cinco sessões. Esgotado o prazo, nio foram recebi
das emendas ao projeto.

Sala da
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PROJETO DE LEI NR 1.539, DE 1991 •
IDo Sr. Cardoso AI_ • au\rDs 37)

APENSADO AO PROJETO DE LEI N' 3.232, OE 1992

Reg~la.enta o artigo 59, inciso V, da Constituição redo!

ral.

Per6onto únIco .. Quando a otensa 010 consttt/f \rl.t
os vdotes do presente artigo urDo reduz1do$ de 60" (sessenta

O~~J_;i(.tO)..

- G!':HERALOO CORREIA

- RotIALDC> CAIADO

- VICTOR rACCIO"!

- LUIZ CARLOS SAnTOS

- Enr:VALOO ALV~tt DA-SI LV"

- NELSON TRAD

- CARLOS KAYATH

- LUIZ GUSHIJl::r;N

- .lm;t CARLOS SAu6I'

- 1':'URID!:S BRITO

.. PAULO ""''''OS

.. PA~S LJl.HDII't

.. AHDRt 8ENASSl

.. l.:Dl1AFt MOREIRA

- JOst SP:RRA
- ADYLSON MOttA

- .lost DIRCEU

- JOSe LOURENÇO

- It:\R""IH ABI-ACr::EL

Al"t.: I,Q _ ,..,.""'n ._ 1-,.......-' .1ft -e.14!"" .... -- .- ::__ .:. .:..:.:...:...::,

cen,

Art. 10 - Jr!'t. le1 eht.ra era v1qor na data de .ua

- CA'tnoSO ALVT-S

- HtLIO "tCUI)/"I

- Gr.OOEL VIEIRA LIMA

- PAULO OCTAvIO

- .lOst GEH01MO

- EOUAttOO SIOUEU" CAMPOS

.. HAU1I1LIO FI:!It"tIRA LI"A

- ILr.G1vEL

- "~"TOR DIJAItTP':

- LUIZ VIANA HfoTO

- CL~ rALCAo

- NELSON "AROUP.:%ELLI

- GEORGE TAItIHOTO

.. "ARCELINO lIlOHANO "AC"AOO

... .lUTA'iY' JUNIOR

.. MESSIAS GDIS

.. 1I1CAADO IZAR

.. RICARDO rltlzA

.. GASTON'; RIGHI

Art. 79 - OCorrida a condenação judicial .. pria.ir. in!r tine!., o. riu., para recorrer i auper10Il; depoaitario, em Jubo,

~ o valor da condenacio, •• !llOCda corre~t. ou gArantirão • execuçÃo

;S--atravi. de fianca bancária ou qarantia real •

<AS COHISSOES DE CONSTITUIC!tO E JU5TICA E DE REDACM; E

ART. 211, In

o C0"9r•••o Nacional decreta:
Art. 19 - O inciso V do art. 59 da Conatltulcio 8r••11_1r.

i r.9ul...n~.do pela pre.ente lel, independente.ente da apUca;ào

da leglal-eio •• vigor, d••d. que nÃo haja conflito entre as IM!

$\ .arii9ufo único - Cont:lraa.da •• ae9unda. in.tineia a ccnd.!

I naçÃo, o ofendido teri direito .0 lev.ant...."t... ':t. ::-TV"-":~t'"t. Ap

;t'_/poa1t..u.:t.. 5e houver. ou ao C.U1I1i-'L6-Itlento e cxecl'çÃn dl~ 9Aumtla;

I... oferecidas.
:t ~, JV .Ar::.. 89 .... O rito do. proce.ao. ~e dlrdt-:» C!e ..'"€sp:t:ah e 1,!l

,;' J de.::~:~~'=""'o .er. ;'=l.l':'~•.:. _;;. .:.._:._-~~: •• _ :_'Y __ l : " _ .

~ 19 .- p".,.~ lin. ,t" S't'e••f'--.ft l,:! 4' ln.tttu1.Çio que: nO te.u. •.•. >: ....,~ !i~ proa.ino. ilWlar.1os. Conclusos Oal auto» paria "~ntrIll;'A, Q JI)\2' t~T.i
t""",. uu V.rt"r sotlo!'Y. h.p·)tf";io 9'!'oér.\ca ou indlri~.r da .es.JI n.t.!L j.,:'~./.o prazo lN1pr.orrQ9iivel .d~ lS·Y;\~lnu') dJ,D'S F!I~·l !,":'r,t'::d~.:'~_:. r''-
' ••'t(, eql,·'.pu ...-.e Ã ~slioO.l ofendidA_ > - - .~. ~;J' ;.,~j .i h·A. 91 .. (.tUarodo D luiz d~tet"':llnar •• '.!:-r'.-1'to ~'! l~~j:t..!ltt,··

5 ~ •. O órgio r ••pOn.ável pela oten•• de'v.ri, no prazo d. ~~.\.\ • aléM da•••nçõ•• penah, os responsável& pelo descUJI'lpr!!Ilento da

,11' :'-i\;"j,,'~!lta .;: elto~ hor.a de. rr.c.ebl.lUlr.to da ncA..ilicaI';,i.:>. velo at:! '--' ~ ..' /- ordem fiearilo sUJelto••1:' pagar.at'l'It" dl! ir,oPC'ctãncllI. corrcttp<mrJl'I:nc..e II
-.o lH!io d.sta. r ••por.der 40 r~uerer-t. se publicar. ou nia a ~lPl! ~JV ~/ ,J .. era 200.000,00 (duzentos.mil cru2:4!'\rn,,'~ ..... ~\, ......"'. r-'C" ~ .. ..,~ f',
p<t:ltA. J .. 4 .:.. oe (".or .. c..,:"~ _vf1c~.l "I: Vl90r: por d;.. ~k atrac.), de"/\dos " :"...!~

c"' ...•... 0 - .. -1r~"': ~ ,.:·-~ ..t< '; :~.t..~_ .::·.....u Y',.l~,;~ .:.!!. : ••l( .....,•.J'..,.•"'. tir da .u,t.1nI.·ca.> pôr. P(OCl"tiP..· v P\1~L:"v"",., .... .ltt"Yll:\ • ~ .. ':Ht: •.1~~ ~~f
,:r'ts... r n.l JUl'IUÇOl l'c!,n.~ :-~. o ped1o:'o de- lJ"nntla dln,~e .cu .dlr#:!. 1J do ...

~ 1 $1/
I ~ - s. o ..ofen4i40 exercer c.rljO ou função federal, 10 ~

~tincla leri da .Jultiça Pedaral.. .' o! _VI ~~

S 51;. - O .Juiz, entendendo que uiltiu a ofenl. ou~~ • /d! ~~.
W 198; io 4~ noticia iaputada Mreca aer re.pondlda, d. plano, d!

ferlr6 Q pedido. ordenlndo Ias nspons.4vlr1s pelo 6rO'0 ofensor a ,-~:t\'~:íJ'~~IY1

publlelclo di tISPO.tl. e••eu prl.elro núaero ou edielo. /~/
I ,. - DI .entença de prl.l1ra lnltlneSI que conceder o

direito da rl.polta nlo cablr. rlcurso Intl' de .IU c....prSHnto.
S 7' .. O delrespelto • deter.Sn.clo jl:otlchl Autlstar6 o

Infr,tl)r .s penas .. constQDlnehs do tstabeltelo... "':' .&1r1 C*lIl I,!!
brt a lIatlrll ..

Art. )1 .. Concedido o direito de resposte, o interessado

'Ie.ref..lo..'. por escrito ou orala.nt•• eontorlle o cuo, pessoal
Ilentl, ou Itrlv" di puposto, n. lIes•• p'oJoa e no aes_o ·lUpaç~
td1torhl, pelo ."SIIO te.po e nlS .~s.as condlçOes , d,,,,.h cir
cunstancia, ... que se deu 1 oflnu.

Plr60tlto únJco .. " tentativa ou • pr6tlcI de Qualquer!
to iMpeditivo ou que POSSI distorcer 1 resposta, por parle do

6ro'0 de dlvulglçlo JncriMinldo. suJt1hr' os que o praUcar. 115
sançl)es p,nais eshbe1l!'cidls n. h01s11C1o ,specI flcas. "

Arto .... O dire-ito de resposta I IUI consecuç'tQ nIo heo

h. o otensor e os respons'vels pelo 6rOlo de divulOI~lo DOr 1St;

ut1l1ndo da responsabllidlde civil consistente 0.'- ,tndensnçlo es
tabe1eclda constltuclonal"ente ou 'QualQuer outr, ç.onsuote dI I!
0151a..10 -e1v'u', caso I ela pret,ndl reeoner o ofendido.

Art. ~... Quando se tratar de Jnjúr.l..a ,0'0 dtra.ac1o, nos

teraOI d' eonceJtuaçlo da leJ pen.l. o ot,n.or, sol1Õ1ri.-nte co

as rlspondveh pelo ótOlo de divulOIClo~ndenlnr' o
ot.ndld~ coa a iaporUncla .lnl•• de eiS ' .. 000 .. 000,00 (seJs al

IhOe. da cruzeS,rol), relJultadoS' "10 indica de cotnclo oUelal
ea dgor I Itl I correspondente '1 )00 (trezentas) vezes o oanho
.~dio .,nsa1 cOMprovado do ofendido ea suas aUvidades nor.ds,

constatado por lU' declaraçlo de renda, se houver,ou por outro
.elo ,"erJdo por perlcia Ou doeu_entos co.probatórlos ad._iUdo$
judlclal.ente. 5e Issl. requ,rer o autor. acrescida dss cushs

JudJcials e honor.rios IdvOCIUclos na base de 201 (V1Vr
cento) d. condenlçlo.

Art. 2;0 _ OU- •• julqar ofendido por palavra., g••to.,

1Ugens ou qualaquer outr•• fona•• pubUcUirh- por jorn.h, aal!

_1'1"'''. de riirtio • ~ ... ~:_~ ..... ':'.:~ ..., ptlrlÕdlc:ns, h.a como todo. oa d!

....1. lnlStru.:.nto·, d.· dlY·.11gaçio, poderi, aed14nte d'ro'plell notiUe!.

Co.o prccocolLua, re$ellda, jUIoÍo.1c.:bl ou e"ftra-j.lC:lc.i..l.l"nte, AO d1

retor ou r ••ponsável pelo órgão ofen.or, exigir o direito de re!.

DO.ta.

....
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JUSTIFICATIVA

A liberdade ,de imprensa é inque5UonÁvel. t direito de t2

do povo clvlUZlIdo. t um dos sinaIs dSstintlvoG do rcgllle delliocr!

tlco. Se~ l!'1a, 'não hi democrac.la. No entanto, deve cessar nos I!

1Il1tea da verdade. ·Nunca poderá. transpõ-los para enganar, detr!

tar, mentir, ofender.

A liberdade de imprensa e a verdade deveJJl andar de ~io$

dadas.

Entretanto, deverÁ haver regulamentação AtrrONOHA do

referido dispositivo, pois vem ele no bojo dos DIREITOS E. GARA!:!

TIAS FUNDAMENTAIS e é de suma lmpat'táncla na dl"fesa da dignidade

do cidadão.

Atualment.e. a legl$laçáo a respeito é absoluta,.ente 10,2:

perante. O procedlft\cnlo pena.l. norm.a.ltnent.e. catllinha. para. a. pre!

cr1cão .........- .... -n-1cnado nlnguélJl vai para & cadeia. Fala-se, incl~

Slv'!. que a 'lei de imprensa é mu1to rJ,90ros.• , ror ser fruto da

npocit (}\tatorldl. 'Hel'e verdade ••• meia m"nt:!.H·. t comUB ... :-:!'~"'l ..,..rJ.

d~sv!.at"-s(.! da cl LdCdO p .. ra ~ene!J,c..lar-se "':.31 prt ser 1"ão.

o certo e que as pe!ósoits o(end .....las. no 9["d5.1, <i.!.flc! lme!!

te ,.onse"1Ucr.l SI! r~o1h~iit.a:'. f~cp d.•qld~'.1.: t~O'''h''JoJO~ lIldOS cie. COfl~

I\1C&1c.,iO qU<!1lldo de".i-1rt:t a iõ:a.;r- du .sltJ·,"u. o~ .:.rUSD5 ,::,id evide~

te!;.

Ora, lá que II C:JnstlLUlçâo Bra .. 'i ' .. ir<l Is·."'be1eceu o dire!

t..,.i Tt!!..potot", i: d i.r1L.CIU'u,;".";~., ;.'u:"".' ~:.,-~l~t..,r "f'r.'.t.....;.=in do:o C1.l'~

{já",!.., o melhor &~r.i umo] legisla;âo ~",!=,~,·t:·...a no ":f':ntido de ser

pr ...•... J\.\.:, !. 1.~";ff'H \!-.'" .~i1(}rt.i....~ ~ ·.·~.ll~~( ~ u'pre· .. .1 \~/~;...-c~t....

"Z-xPor 0\1'1;,('"" l' lI'" 1...... I •• r.~ fl-- J ... l ... r,.. ... I .~ •• ,to ,1,.;;... ""\

soc1edade porventura ofendid~ na totalidade ou parte de S@!US me!!!

bros. Por Iss,?, equlp~rando-a a pe~.oa tísica a lu igualmente

proteqe-la_i.

Anim, o Projeto de Re9ulamcntaçio do inciso V do Art.. 59

da ConstituiçÃo Federalrftvitando conflitos COIll a legislaçio vlgen

te, volta-se, apena., para o objetivo principalt o ressarci.ento

dos pre1uhoa do ofendido. Ninquéta te~ medo da lei penal, no que

tange aos delitos de calünia, injüria ou difamaçao.

Por ~tro lado. 9·... ]6I.ot.l. .. io_Lte1t.a que seja a r ••posta

por mai. expressiva a indenizaçio, COIrlO leabra o ilustre advog'ado

e eX-parlarnentllr Dr. SAmir Achoa, nenhuma reparação é plelSa, abc.2:

luta, total. Êntretanto, quando doer no bolso, tomarão mai,!; cuid!

do com tal procedil'llento.

Este é o escopo do ProJeto.

Sala das sossões, 8-/~ /711

....,~. ,Jis-..",
<J

U01.LAÇAO el""!>". AHUAOA rJl.A toClIlDIHAÇ.tO
DA' toIlIJ'OJl rUMANlNTJI

CONSTITUiÇÃO.
~.ry~."I.J'..' 'to fT"1l;JlFm'JI. r'ó NU\SIL

1!188

•• "' a .

TitulOoIl

.... 4?~~1,.. :
!!':.'s !'l:-~"rr()5F 1'\~'E'd'.s lNDM!X/AlS E (':OlE'IT'-OS

Art. 5' Todos silo iguais perlll1te a lei..sem distinção de ~aÍ.
quer nlllureza. garlmlindl>-5e 80S brllsilel!os e aos estrangeiros
residentes no País 11 inviolabilidade do direito ~ vida. ~ liber~ •
• Igualdade. ~ segurança e • propriedade. nos tennos segUintes:

........................................................
v - é assegurado o direito de resposta. proporcional DO

agravo, DIém da indéni.ulçiio· por dano mlllerilll. moral ou •
Imagem; ,

:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::

COMISS~O DE CIiNCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇ~O E INFORM~TICA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI w.~ 1.539/91

Nos t~rmos do art. 119 r caput. I. do REgimento I~terno da ci
mara dos Deputados. altErado pelo art. lQ. I. da Resoluçio nQ f0/91~

o Sr. PresidEntE dEt~rminou a abertura e divul9a~ao na Ordem do
Dia das ComissSe5 de prazo para apresentaçao dE ~mendas. a'pa~tir

dE: 14/11/91. por cincD S~SSÕE:s. Esgotado D prazo. nao foram. r~cEbi'

das-emendas ao projeto.

~;alc\ ela CDmiE;5~\O. (·:m 21 cf":novernbro

Maria Ivon~írito
Se:cret ár" i a

Santo
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PROJETO DE LEI Nº 2.065, DE 1991
(Do Sr. Ma.'iael Cavalcanti)

APENSADO AO PROJETO DE LEI N° 3.232, DE-1992
Disciplina a ação indenizatória por violação da intimid!
de, da honra, da imagem.das pessoas e da vida privada,
prevista no artigo 59, incIso X, da Constituição Federal.

(ÀS COMISSOffiDE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFOR
MATiCl\; F. DE CO;!STITlIT('~8 i:. JUsnc.;\ E lJ1~ 1,tDACAO).

lação da intimi~~de, da vida privada, da honra e da ~magem

das pessoas, qualquer que seja o meio ou instrumento utiliza

do.

Art. 29. O dano material ou moral decorrente ~~

violação prevista no artigo anterior terá uma só avaliação da

autoridade que decidir sobre a causa, diante das alegações a-

presentadas, da prova colhida e do laudo dos peritos judici-

ais.

Art. 39. A avaliação dos danos se fará por três

peritos, representando o queixoso, o acusado e o Juiz da cau-

sa, concluido o processo dentro de trinta dias, em cada ins-

tância.

Sábado 30 04695

Art. 49. A ação indenizatória prevista

lei só se inicia mediante queixa do ofendido.

nestà
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lJt. 59. Esta lei entra' em vigor na· data de sua

Art. 69. Revogam-se as disposições .~m contrã-

J li S T I F I C A ç Ã O

Janeiro de 1999

f, .leg~s.J..açao de todos os pa~ses J ur~dicarneXtt~

organizac;1os prevê o di.rei.to à intimidade, embora não he.j.::L, .:'lú

Brasil, uma legislação sistemática à altura da import~n~1a

~~sse o.l:t::.ic.....

Foi a de 1988 a primeira Constituição brasilei

ra a tratar do assunto, ne~essãr.ia a urgente regulamentação,

inclusive definindo a ação de indenização contra o agressor.

Algumas tentativas foram feitas, nesta Casa,

se;" chegar à Ordem do Dia; PQr isso arquiv~das por decurso

de legislatura.

Trata-se, portanto, de uma restauração, com li

geiras alterações, que esp~ramos mereça a aprovação do Plená

rio.
Sala 'das Sessões,
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LEGISLACAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACAo
DAS COMJSSOES PERMANENTES
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-.CQNSTITUIÇAO
~í'!!LICA~A 00 JI!t.!'i..!1!.

1988
....................._.--- ----------------- -._-------..

nulo'
... -- ...-..--........-....--..---.--------.. --..-----...

x- 160 lnvklI6veis • 1nIImIdede•• vida privada•• horvll
e - lmIgem .. peNOU, ,.-egurIIdo o c!!MItD _ Indeniraçbo
peio dIno mIlerlal 0"~ decorrente de SUlI vioIaç6o:

.................... ~ ~ - oi ••• '. _ _ ' .

PROJETO DE LEI Nt 2.735, DE 1m
• .• IIloo Sr. Zaire ....... _ 1I

APENSADO·AO PROJETO DE ~EIN" 3.D%. DE 199'.

I~.'iul .... i.:.~... "r::lJ:!_l uc! :!loln1:.~ut .. ;i.t) ~o ;:.n.s...."nt:) e dA ln

toe••ção • ôi Ol''''ra. proYl(\en~i"'\.

: APENSE-SE AO ~R:.J~'1'O O::' tEr lil ... 439. DI: 19:11 j.

o COHG.h.:....t»u ""C1UIt.. .." ..u ." ••

C:vlt..le I
_ '.llK:f'lU. lIElIAIS

Art. lR li livre toei•• "''Iaa .." .., '#••taclo .0 .n••Hnto, •
crl.cão•• expr•••ão .... "'''i_O 1:0-0 • ~rocur••• coleta. o
r.c.~dHnto ... ".'''.'0 •••,.for••c atr.vts 'e ~u.l~"..,. _'e 'e
coaun tcacão .oc i.l. ind 'uSeftt.lMrftte ele- cen.ura. • ...,.vatlo o
tI'.~o.to na Conat it'fiic:ão F a) ~ " ••ta L.i.

tfl - 'ara 0& e'eltos t. Lei. ent.n - ",o.. ...for..clo o
r.Jato _~ I'atol d. atu.) " d, ",t.., últJ 'co .. '0" ."'0. ti..
ca-an'cacâo soe ia1 toda. a'5 for ...... dlfu.l.o ... _anlf••t_elo .0
~.n••••nto .. da anf'or.aci-? ....t ,r ,.... • ...t.b.. l.e..r coa DlJt,.••
tlualtlu..,. t ;'0 d:.. co.un ica~" ...

2Q - 'ti"l iCCi. ,nt ..rnO$ ... or ....o. "or adultos.....u ..clal no
••~Ient.. de trabalho, t ..rio o d,relto d~ ...colher •• ".i"or•••1'
"'''10 • 'e t.l.viMO .. cu",. ~r••ra••cio ...tarão "I(,o.to...

Art.;!R lHO. ti. o ••,.ito ti C....o .. oltt.ncSo. Junto ...
r."art lc:......-ãltl ie•• d....... l ..uer cie. inclu'iv...I\t I...... 'a
.dalni.tr.cii.o in.ir ..ta c f'undac.Oftal, dI' infor••ch. de ••"
~art tcul... 'nt ..,....... d.. ..t..r~.'''' c.l ..t ivo ou • ..,.al. ~u....,.10
,.,.Jorftá,. ••••••d'.ta••nt••,.••t •••••

iR - Excet"••-.E ao ••••o.to n••t. art "0 •• Infor••ci...
relativa. ia; ••,uran". da soci ..d.de c....rt•• ~or.•""0 1....1. iR
...u.elas r.lat iv•• à ....'W c.a do Estado no. ca.o. d. eltado ••
• It 60 I' a.. , ..erra contra '.0 .~t.('flO.

2Q - A .•01 'clt.eSo do Pr.........t. d ......ú..llc.. ...reyl.ta "O'.".,ra'o IJ:nico do Art. 137 d. COft5t ituieio Fe,.,..l '.Iinir' C'CHI
clareza ... r ••t,..c .... IIrl''V15t •• no .ftc.so 111 "o -.rt. t3J ........
e:-..t It.. ICiD.

e:vlt.,.(é 11
DA ~IIIOIFIIIIO 'dIIL1CA

t;; 3~ ~1f::~:":Ede,.=:::;~;q:i~rn::::r-= ..: c::t.::,.~ I' ~::::::
cOftt.... l.rá•• ".rt ir .a ...bl iC.cio ....t. Lei ... i_I nt.clD lIIo
• I.tc•• dE •• i.sor •• 11".' .c•• de r'•• o • tel.visão•••• f''''
lucrativo... voltada•• ''''or••,io....uca,.o. art .. I' cultw-a.

iR - O. canah ..úblico~ ••rlo .r.orit.r .......t. cone."'.o••,
aJcans:ar... tr,nta JlDf' cl'nco .3'%) 110 total d•• Ir...úinci •• dI) P)MO
Nacional oc Di.trlbulcio- d. Cu••• dI' Ra.iOtllfullo. o ~ l
,.•••rv.rá a todo "unlcí. •• o, o..r •••tor .....nt •• " ..10 "'''0 .
Ir......fncl. li. rádio I' 'Ia can.l d.. t .. l.viÃo ..

2R - Os canai. "úb1 'CC'5 ...rão conc ..dido. a,ena. la ..ftt i4l .......
voltada, ".ra • educacic... a ,"for••cio, .. .'Q.oeio c i ..nt ir.c••
técnir;a, .rti.tica C' c ...ltural ••• tod•• a. ár..." do ••••r.
cOft.tHlJitla••ob o r ..,11aC "'u,.idiCO.... fun••~âa.

32 - A. tundaci.... a "'Itr $oI' r.t..r. o ".rá.r.'o ante,. ior .....c.rlo
ao ,receltuado nos a,.t •• 16, inc '.0 1, • 24 a H do Cci",O Civil •
• ai. ao ....uint .. 1

t .. "C'u tC....e-thC DU"lC'tDJ' "'~tl ~ ..nlfrri. ,~ .. j .t'''r1i{,'' ,'r••• .. .:,-c,r;,-." df
r.~'I'Uer.\kC'~U lIu It"l."'t ...r 10 P ,1:. ",:0.

li - .tu Con... lho ':';rctor to ..r .....orl\olrl ••cntr coall'o.to ~U"
r .." ... c ...ntace... tia" ..", 'ft,,,te: ti:' ,or''''JIl-t. c'iv,l ynlt~q"".. ~ t

.'ucaciD. a ,,,'or••cio.. a••rt..-. I' a cuU"";. 1'* lCHIoa ó. c ••o ..
lIIue • f,uII'acic r.ce.... r tloac••• 110 plKl"r ~.}bllcu .......r.l. «totadual
0\& .."nicI~.l,

IJI ft " •••••••0. J ...rilf'ca etc dlr.'to ,rivado .. c.r"e,
c•••rcla' rá ter r ••r •••ntant .. no ...... Con ... lho D.rettJr.

41 - O '"I'r Ex.cut ivo r ••uI •••ntará o ••••o,to n••t .. ca.itulo no
~r••o d. l'Ieveft'. C") .ia•• eOftt.r •• data d. publlcacio de.ta
Lltl.
c:...It..le 111
DA VDAClIO DE _....,D. ILIIDl'olLlD E lllILTI"iDIA

Arl. "'11 O. "'0' ... cOIIUnicacio .ocí.l nao "0111'••er. d.,..ta OIJ
'''11., .t ...-:: ....... '" ... :.", ..to ....onOltél'D ou. 01,,0••1.0, ••ndo v.'.d••
.u." ••I'ia.

3Q - C.r.ct iz...... a ..It 1••4'....la c,.c.ntr.cio ... u ••••••a
e.,.re•• ou "0 cOfttrDla'or d. veiculo iatlren.a, rádio Ou
tel.YI.So ~u.h,...r t i.o ou fre~uinc••• UII .....0 E.t.do ou
Dlatr Ito f ••er.l. .

"'I - Ouvi'io • tOfl.eJho li. COIIUlucacio Soe ial, o Con.,.....o
Nacional .l"'Crna,., nor... ~.,.. • r ••ol ..,io de .Itu.ci~. d.
__.4"0. 01l.H'110 ti. ratllo"f'U.ão "D '.bito ~D. ttunici ... ol.

50 - " COftc í ..o o "razo t,.' 0 ...ara. ~U. "I' r ••utar la•••s
.oe, não ate..tI ,.•••"t nt••••teieinc.a t. L.i •

'R - ti: ~ SH ••na li.. nvli_a.e •••0Iut., •••ui.'eio. o
.rrcn_a..nto ~ua'"ul" _tro t "0 d. o"..racio 1l'~1.....aI u.a ......
...r••• ou "'''''0 cOftt,.ol.'or .t In",. a a.tuacio dI' .0000o,n ía.
DIl.~llle DOI ...It leI.'••

71 - ...n..... • •••0. f i,'ce 0\& Jur i'.ca ou .r.."o controlador
IIH..r' ••rt .c.~.r de •• i ..... u.....re"a o.. f\&nll.cio cone.....onár I •

... •• i ••ora ... r'.io • t.l.yi.lo r.~.t I.ora 110 s.nal do 5i.t •••
Hac ion.l da T.' uc.clo. concc••ndo-•• o ..razo d. u. (i) .no ,ar.
~u.... r ••toIlar.z itu.C......uc níio atend•••r.s.nt .....nt. a
..te t"."OSjt.ve.

aR - o não c........nt. '0 ....~O.tD no. 5R .. '1 'lIflllc.rá .
aclo 110 'h •••tár io ,ú., ico ..ara o c.nc ..la..nto da.. conc de
fr ..Ii lnc cana •• à••ocl ~"I' não •• confora.r•• à.
etel.inci 1 o•• t .vo. no. r ••~•.ct .vo' ..razo, •
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CU/tulo IV
DOS IIEIOS DE COIlUNICAÇ&O

Art ~i" "'OPr l.tI.dl' de .wr Jor"al i.t ie. ou d~ ra""'If'uslu 4
,rl;.t Iv. "I' br Ii .. lro. nat ou naturallz•••• h ".z el.)
_no... ao" lI...a' .. cab.r' a r .....on••~.li•••t' ..wcluaJy& por sua
ad.i"i.tr.cào • or '."l.cão ,.te'eetu.l ..

152 - li v.d..... ,..rtici,acio ... ' •••0& Jurídica no c.,ital .oct.l
ti...-.pr••• Jornall.t Ica CN * r.'iM,'usão, "Mcato .... ~.,t '.0
'01 ít 'co .. • dI' .oe t....... cUJo c&IIital ~I'rt .."c••xc)".f". ..
no•• nal.-nt ... br•• ' Il'iro...

• oaante lo••fatuará atrevi........oeiac...... atol•••• v.l.,. ... , ••
c.~It.l lo••• 'r.lto .. voto ••50 "Mer' '.eMc.".r .. \rh\ta ..... , ...to
(31%) '0 ca,.ital .oclal.

3Q./- O ,.•• '.tro conat U"t ""0 ..a. ..r.... Jer.ui"llat ida. .. ••
r.cfiodi'u.ão «à••"vará • c~rov.clo , ropr , ttir.clo a

ori ..ntacii:o ,nt.ei ..ctuaJ, "",,,-.0 obr', ••ter,a '. ,"'J..,••o ao' na.. cio•
• Cionl.t.•• da ....1'.... .r..ri ..tár.a, "e~- t .tua.r.... d.. aci ..
ordinári ... coe' ou s •• dir .. ,lo .. voto" ao. n ...... áa. dir!tor .
• oe ••t ár .os •••t.tl,lt lir 'D••

..SI .....~ ..'...r ..." •.t"rn.l i.t _Co." t O.. r.dtod'C'u..ão ",,11\ .carão no
• i~ d~ 'UII'tI ct~ :- • ." .no G balance ...ual dI r ..c.. ,t.... Clelo.~••••
• c,..••cl' ... t.ndL-·.ô'I .. a r ....,;.o ,g-..:. :O.CI·:'" .... Z.l"'rc.~I'. ~"ltI r.,., ..nc ••
obr-l,at'rl. ã rM,.tioclJl 11= us"f'ruto. acordo dI' .clon ••t •• ou
lJi;:.p.r. ~yrntlJ.J' inu" Ir' d.,..O"c..., ......r.i'.c •• 4ul' "o••••
irlt.rf...rlr n••ro.rl"d.ct.. 00'" "'o .. )(..rci'lo do d.relto dI' voto.

".C> -'-a:,~;;~; ...1t" cIta..... n= ••r ••r"iO antc",or ".rio can""cI "to
~o r.";r.~.to. 1''' f':DCliJt os S"'.~ ricul?l. ar M1I.".C'.'" .. ,oa 4.
'W'Hrn&.:~~ t.\! Orl'r.;IlD d~ ~.r'u·'''..e.;llr. &OCI .. tilÍ'lll. "~.,,~I)
.:Q,.rtr .. rf'l"d"''''1lI ~ ltrir, "'~ftO; :r.: pcr C'1'f'>C:; CI'~) do c."itnJ .oei"},
d"vt.ndo ....4' co."ftICilcão s .. "roocc:,.••,. no .,razo dI' t"'nt~ (3'> ••a.
do ( ..to.

{,2 - ti ••u~ \_c:ot C obl'" t ,at~.. no~ t I'r-.o.' d.~ ,..r .,ralo ,ant..~r 10".
~ ~ ...t.o'-:"~;~J ~I,'''''\J~\ .li!••~~ ~I"JI .• ! .. r .. 'oI'" aUI.l:_''',". ÇoC'rr"'.I:'\ .1'.
. 'nn" d"~ .....r r. tO' .,.,.. ) ........, l

.~ t c.'J '\ .:0·••

.~ - u...c .... ~ ._~ .. ,.~u~ ...... IL..r-.o 1'... _::. .. ~.•r ...r'o t.cado O
no... do. t"i. (3) ..rlnc •••• s .c.on •• t o no 0 .,r..tor
r ..sltonsávcl .. .. d.tl'. o ioelll dt ' r o • • t .ra.... ••
r ...."ct IV. .d.,âo. bit_ c.,.:. o ..n...,. .."o eI" ...'r..... ...lItor. ..
••""....01' .... o. t ..l,,'on... _I" .t ..nd i ...nto .0 .. ';bl.cD.

Si - ,. nor•••0 .... r ••".'o :IIoI'itl''' ia" ,., olt..."v.... " .. lo. v .. iculoa
... r.d60.if'uaio. ""s,,"lt........U cif'ic ••••l'. na a".."tura •
..nc..rr••l'nto dI' .1,1. 'ro.r ••ac~o .. no ..nc..rr ....nto ......" "''''inCi'.1
,ro.ra•• 'n(or••t ,vo.

'i - ,....inci •• d.. not iCjl•• "1I'•• atr.,io ... c.rtíirio O na.. tio
••IJ d tr.tor r"""onsávl'l. • na Ic.nóo-o t ...bé. no. bO\l't in. • ....
... it ir ..

C.r/tul. 1/
DA r.~ IHIlErEHIlENTE E DoA REOJlINH.IZM:1O DA rlDllUÇID

"r\. 6Q A ..roo'Uc.io .nd•••n~t~ inte-,. .....da na l:ultY;rll nac ton.l ..
r.,ion.l ••rá t i I.d. " i ••M •• dI' 1'''.10 .. tel .."iloio, ..
~u.J~u.r t i~o d.. fr uénc.a. .

".r••,.a'o \Mico - ,. or ,.ÜiO ~ tel.vi.io não-,. rio
v.Jcula,. ....u. ~ro.r•••c;io dI' c l"l~pu"nt ....ar e ..nto (:;ex> ...
• rochac.5o .r••rl ..... c.ráter locaJ. ,. on..1 ou nac.Oft.). con'.an40
a ".rt.. r ...tante à ,roduc.io f ....' .." ...ftt. .

"rt. 7i .... I' or•• dI' ,.... 6 a teh'vlloio dI' ~u.J~ul'r t ••o ou
',........incl. ocu rio no .ta.ao "",.".nt. "Or L.,'nto (4IX) dI' lo"'''
'r~r.a.c.io total co. ,.rM..C'io lDC.) .. r ••• onal. ... conttu.o
cultu"al, .rt i.t 'co .. infor...~ .VD. no .uwár 10 da. 7h •• 23ft.

12 - No ......0 hor'-"io, "•• ini.o 1S~ trInta "CF' c.nto (31") d.
..ro.r•••cio tot.l ••rá oc ...,. ...o co. proa...cio naCional.

22 - 00 rc ..nt l de .r..,.....c5:o loc .. l .. r ••• on.l. Mtad....rá
••dic 1'0.,. cultura••••,.t i.t ICO......tadl' • litro.,.••••
lnfor••t IVO".

38 - D••roducio cult..,..l ••rtí.t.ca r ..alizada •••U •••
local••nt .. , o ....... valent ... \,I•• in ••o d....u.nzl' (15) .Inut•• Por
••• ..rá .en•• l ...nt.. .-..t I".do r.diod"•••tur.,. c à
t •••tt,. •••t ..r ••••

,.R - o. ItrodlJeio naclOI'Ial con.tar" cada •• i ...or .....
t .. l • ..,i ..io•• "KlbtCão d .. no ."".0 u. (l) '11 br ••• l .. t,.o d« lon••
...tr...... UM (1) filM. bras.lrlro dI' M~'I. 01,1 curt t"....... u.
" ....nho .n •••do ou docu...nt ..... a ."••• 1"'1'0. "OI' ......na ..

",.t. BR O••o... ' ....nto••~ul ..rl'. e sOC'.,. r .... ,. ......nt.t.vo••1'
corr.nt. de- o".IPlio terio •• r.ito • u. horáriO no• ..,.iculo. 1111
"ad lod 'fu.ilo dI' ..ual ..uC''' f 11t0 OU 'r."u'nc I". .tr.vr. .u••
..ntlll.dll. culturai •••••oc •• t • ..,•• r sln'lc., •• d.. ' •• ,to t ••ual
ou nac ianal.

II • OuY'~O o C....elho .1" CDllunlc.cio Social, o C....r ....o
Hact...l ••cret.r' "ora•• rI"."a ....ntatlor•• do d .....o.to no cwut
41••t. art ••o. ui .......... a, .... Il\&b\ te.cão 4....t. Lei.

H ~ - li •••••ur..... coa ~.... no .,.t. 512. Ine ••0 IX, ••
c_.t itlltcio " .......1, • 1 i ••r..... ... •...•10, tran•• i ••" ..
r.tran•• ' o. "IN" .. te ti...... elet"DII••nit .c.... ,"or '.0, ...or.
a i n••••ra eai ••ora rlhlio e dI' t ..l."i.ao 4.
'''Uo ntcip.h ••• 'in. luc,.at Ivo•• d.. "aixa patinei antll
r •• t.tr••• cart'rto local.

31 - A 1 ' ..no••" ura"a no p.rá.r.to ant ..,..O', n&lo cont ...,l.
~.i:f"'!1':""". v.1t : :-..... -:.:;:. ;~ ..:. .., '_inca .nllt Irr.

..rtl~'ri"

a.c.. IV. .'H. "r.... ••aACh•

Art. ,. ',.'. ti .. r •• to tr t.J ..vi.ão d .. ~u.IllIIue,.. t i"'o 0\1
tr.~.I"ci••~a tcarlo o .h,t.o _. trinta ~or c.nto C3eZJ ....."\1
'ahara..nt...a ~rH"cão local _ r •• iMal.

IR - O. lP ..rc","t",,,,. flM.dolo n•• t .. capitulo ...rãu i.planta.o.. nua
p'.ZO •••u.o 4.. t,'. (3) ano••"i•• "lJbl.cacMo ....t. Lc i.

2'1 _. ENraftt.. o ."1' iodo previ.to no pará.ra'o _tlt ..r.ar, a...i 1'•• 10 .. t.l.v'.ia .Dzarlie:t ti. d ..d caD ati v.nt .. !POr'
c.nto C2e:U _o ·_o.to d.. rRtlda ....r.. lucro tr .....táveJ •
..••t Ina"tlo"a • ,rotlluclo 'n...ItI'''_.nt.. .. .. r~,:iOft.1.z.clo _•
.roe....:'Si" •

,til... A não ~ rvacio d••••or ••• t 1P ...'~ ..nt\l.I. ,,1l1l_0. rc.t.
c:.... it ... l0 9.f':' alt ..n "Colante r ...r ....."t.~io ... "Iualllllu", ", ....ár •• ao
.. n ..ti: 'h 'Ú.JICO • .:_,

, - .una prOl""".''''••"ulval.nt. a d"z (i'). v.ntr ,:"V) I trtnlll
~i2~. v.z.... o f.t~ra.l'nto cse co.trc,.\,'Z.aeao 00- d'. fh, ,,'f"'''!lf'nc, ...

• pllcavll a t.~o.. oa t,ltOS a ar;.,. t:. a ,.::.ro,=,r "2.1',

11 - c.nc.I ....nto •• C'Dncc••io .,,, fr7:quir,r: ' •• l'\nu~'s ~r" ("'Idto (",
• .•':0. a cr Uér ia .0 J""Z •

..o - A••un ~r .. .., •• t ... no ~.r',r.t·n II.ntl'r,o' rr.vrrt ..,..Ct .n
F..nao d" F .nanc I nto da Cult~r;,. t <I." ArU.!o - r rc:un I que' J,~

'e..t·~)or" ~ ortt"",,. )~~.:. ",., :1',;..... I.:.e' 0)0 Y•• '~I'''", "'''''lo I':')""_'~

~~ - " .. r •• 1 ...i:. CIP.- (,": •• -':":"•.'"," .rtr, -t. , "' ..... ") ... "r'" d' ~

,JucJlltull ••rãio dt.~1n.~hlJ," t.onst"I"I;M.n~l" L.''''t."rd!. "1,,11,"'':,. •• noor.
t ..,..I')~ 190 a .. t. '0 "'!' ••r.7r.I,.,. ~,. .. t·•• r

Art. 1 ,.. os "'''ltOS dO d ••,o.to n..str CI',.it ... lo. conS.d"r ••- •• '

t - 'ro" eio '''.....ndRntRI ,,~l,Ic\. r ... \ iZ.Ga.. t. c:onfor.ltladc CO- a"
ner••• v •••nt •••• ; •••• I.cio .....r. a .rod...cio art iat .co-cultllr.l.
in'or••tlv...... d.r"itos autorai .....or ••••0. ,i.ic. OU Ju,l••ca
s •• vi",ulo de ..".IIIII"'l'r ••,.~e ••• di,. .. to 01,,1 .ndlr ..to, co- • ....r •••
v·'c\lla~.....

II - Cultur. n.e 10"'.1' O t"."alho .rt iat .co ou intel ..ctual til"..
r.trata. n.cio .,.a,!,ih'.ra d..nt.d.de hi.t',..c. &' sua acio
at l, su•• cr.nc••• i l for dI' 1'):1t,. 0, co.t r.aCão
ct ..nti'ica .. tecnaU,lc., IIIIU" .x"r heranc;. da .0cl•••de.

III - Cultura r •• lon.ll O tr.balho .rt ist .eo ou .ntel.-ctual til........
r.'.ra .....nt ••••• ~•••on.l. rl'trat.ndo u.os,' costuaC'.....0••1'
criar. '.Zl'r • v.ver ,.roduz ••o. Por ",a.il ... ro. d.. r ... íio on....1'
local.z. a ... ,.aor. IIIIU" o ••rar ou v"lcular.

xv - Cultu,.. loca)1 ,. d .. ItrodllCão .. do...ventos art iat ICO••
cultura,......"t.r..... inf'or••t IVO tIIUI'" Qcorr .." ... no loc.l _o
veiculo ..

\li - 'r"ucao aec:al ou r ... ion.l' ,. r ..al jzada ...or pelo ...... Ditatlt •
.or c.nto ("X) ... 1P....o .. l téc"i'~i':.. arllatlco dOlticlHado ..... i.
•• u. (l) .no no Jocal OIJ r •• iiô ......I••000a. ott.~rvado o I"C'.O
ant ..r.or •

VJ - ..'o.r foraat 1"0.' O. ,,'o.ra Jornal i.t \co ~.\.~.

•••••-r••Of'I••• , .nt,. ..vi.ta.. doc ......ntârl05. .r ..,ort ". I'
•••••• 11'1••0•••C*rl' t atu.l •••d" .- de- .nt ..r ü"J .co ou
c.....nit.r.o.

VII - T.l ••r.(••t .. ,...... r •• iodr' •••tu"•••• .-. nov.. a......ri ••O.,..r .... C' .It)l-..~rl •• e .i •• l.r.... v·I'Tculado. IPC'Ja t.l.vt.io ....10
r'IIIo.

UUI - 'ro.,.a.~'io cult ... ,..l ...rt i.t ,,"1 ...... r ....."t.c50 d r ••r ••••
..Ic••• , o~,.a. cUl•••to.r.flca•• aucl'ov'SU.i. dDCu nta .
"eelio , .. tác:ul•• d.. t ••tro, 4anc., '"era, "olcl circ••
• r04luct vi...... c .n. VT to

Cu/tul. 1/1
DO ATENDIIlENTD llO rllllLlCO

Art. 11 O. vwicu)o. de infor••ciio ~ radlodlf'usão ....u.l ..uer t iltO
ou f'r ....uinc •• ";\0 o.ser'.lnarão ..u.14urr ,. ....0 .. fí.ica 0 1.1 Juritt.~ ..
.aro. a vC'lcu' ..clô ....dlant .. r"lIUnc,.acâo r ••uJ." .. i.u.l ....r ••otlIo••
4••u"ll' ro"••and. ou tir I" •••a.

st - li licita' , ..cu•• d.. vClculacio dI' ,ubl.c •••de ou ..rop•••nd.
"lJer

I - S.Ja ol..... v .. ao v .. icuio 0\1 f.vo,.;'ycJ a " .. iculo "1,1" 11'11' ."Ja
concorr .."t. d.reto.
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UI - .'ront .. alo dirRíto. õa c'....h •• CN. ordr. constituCional.

2R - loda Y~.cu).cio .elli."tlt r ......n.,..cio s ..rá; d ...,acad...ftte
c.,..etl''''Z'.~. ~C'I. 'or•• •,ã'tca habitual 110. _"'lheIOa c"ere'.ia
ou ~t'la ..N..r ãc: 'In'OI'''' .... ticitár.o· ou -"atér' .... , •••• ,
...nclonando-st' 'r'" o nc.C' OD anunc ••ntC', tIIu.ndo "ao ...Ja
• ..,ident••• o do autor .uando .. tratr de- textO. de- terceiro,.

3R _ A nor•• do ~.rágr.ro _teor ia" 'lo. a .. ) ica ao. yeiculoS 1ft
radiod ,'".ia, , ....... it.d... aua c .'.eill_d...

"cio 11. Da. ''''clativa••)Ctr ~cl.i.
"rt 12 Os 'I'iculo. dt ,adiod,'as.ao DO: .l:"J-1Utl" t 'po ou "r..~ ...lnci.
_ ...: ,.. • ...#r ....tio ' ••rl'.~•••"t_io•••ar, ir 8. "oyenta C") ••••
da "u.Uc.cio O...t. Lei, u. s-rrVICO •• ~ .t ..ndi ...nto .... ~".co
de.. t in.do I r~c~bt',. su.~sti~,. r r~cla.aci.. s _.. " ..nc•• lnhar à
.,r.I;"O OD "" -_ .. - :~ _ _"!ir tt .. _ •••0•• cio

~úbl \1:0_

12 - ° SI"Y'Co de atl'ndl.l'nto ao público tl'ni IJ. rl'."on.'ye) tlut'
..n, ••• nhar .... lool"lt.;,ica r.IEr.da. ",..Ue .rt.so • d.recio do
VEículo, coa ••rec .., ..obre o ""'eto. tio •••0 .pdo qUI' ..nca.lnhar.
... r ...."o.t ... CS." dlrl'cão do ve-icul0 111' todas a••ol.citacie.
• "rescntada" •

:!2 - O r ...."on..ávl') ,rlo ~l'rvl~D dto .trndlMnto ao públ ico d ••,or'
de u.a coluna .e••n.,1 nos wacvlos e.r....o. O'J dI' UIiI "ro,r•••
....."'.1 dr"'''' '". ""'In::-r (l~' .,nuto.. ... "., ••ora d ..

..:1_J.: ......u ..ar. COlllrntJlr.o,," .. "eloP05t ... iIlO "ubllC..t.

•:"4.';. "7.. Oa!> ~ar""!' .~~ ttrofl ..... Oft.i.

IIrt. 13 A... i.te ao Jorn&l.totilo.4'-tfirl'"ato 1110 ."Ilá da farot .. "u.h~'"
n..c .....air.o ao e..:",cicI'" ,.,.oFI~s.onilll.

t;. .. ,.:Ã9r ....O uo tf) - O $''1110 diJ çontr não ~.c.J'J' ,r'I r..:-:..')o"..abfJ,d.DC'
,.e,. U " ... u't- da .. ,.f)....~ c=,·.. r s'!""a Ior... r .. adl .. it.,('''l·' a "Mc~,io da
··~,.1t'1r.

rIlrt. ~4 A"sl"te r.c.: Jt">,nat) ,'!t~ :o t:lt,. ... l~~ -:.~ l\ ... I.U'='r. IndlVld'Jal 0'.1

col .. t ,va.rntr. a" •• ter .a. ~". ~I"nha ,.rQd·Jz.do.

19 - EMctt,clon"l.cntl' c i\ S~t: 'rltrrl'-. po",,- :. ,.IDrn~ll"tP "'"O
~xC'rc.I.·" dlr"lto d~ a~"lnatlJra. C1tobrndo-lhr ;a~~.:õI rl:CUloil·1at qu»ndo
l ..... (:.c. ..·:· q,\lr:\ .... ~: .. lô"I ... ~t,·~',. - ..';:'1'.,;:,·, r>':t:ncJ"! lO P!"""~;) <'tr
~').;;.,~.

â ll\lt '''Idade I rio r olvido. t. fu",cão do ulttr•••e
publiCO •••diato .. co cld..nt. y ...ado ,..la Intor••cão.

32' - A ,....,.Oft&abiJ idada- f'x.". n.... ta Ir. c.b..rai:

1 ... ia ..... r ••• '

11 - .ub•• d ••r .....nt.,

a) ao ..ntr ..v.st.do tlU.. nio contcstar ou r.t.ftc.r a ..ntrrvi.t.
.a ,razo li. d.:t UI) ti .... da ..ubllcacio ou tra"•••••io.

b) ao ,.ro', •• ,onal autor do ...,r,to ou da ~ran•• ; ••io'

.. : ":.c .._t-.u .., ........ ~\.-......... , nlin f'\ln,.' ...."';'r.,,, -: .. .... 1 ........

111 .0 .n~nc'.ntr Ir .. '.&tor dr •• tir.~'So publlc-Itarl ..... de'
.ro••••t'Jda nll .U.i"~_Dut".' vlI'lrlllacnr...""'Iantr r ......n'rlu~in

42 - lrat ..ndo- .... de' ,. ~ons.b ,li dadr ...nal.. • ,rn. J .... I' PII ..... r ã
d. '''.''oa fi.,ca ou o.s fllU co... t.r ../'O iliclto.

:;; "~"r••a ••nt~rá livro ~r.pr'o ,..rA r,.".tro d,
"s.....din ••os. tlu .. rubr'carà ... tDIf........ pál.n.1o .. ~)(Iblrâ ..* JU'ZO,
..u.nela sollcatado•

6V - 0" Jorn.l" E outro...eriódICo'l publlcario, na ""I.car.
,.."na ... as r.' ..soras de' ,...idlo a tRIR"i .. iD. no Últl.O bloco do
,.ro,r ••• not IcaoloO dC' •• Ior ....dlincl •••s coftci ..naciirlo "1.Ie' Ioofr ..r ...
n .. JU'It .c.; .....ra:::o não Iou, .. rlor ...uar .. nt ... o.to (48) ftDt' •••
Co,..·.r do r~••cct IVO '~'. "' •

c•• ihalD "1:"1
o~~ !~NIZt\CóEs

A"t. 19 ti. "Iolor.urad. ih Indrntz .. ,io po,. dano _or .. } t por dano
."UC't"IA,.

,p - A Inden.zi'C~o .or dAno ..atrrlÕ\1 «.rrk rn""l')~t .. ctn oa.pt..l"aoo
Co.u .rr ... ' I' danes.. "cr r~~ t d. da i IJc,r:. t CfoS"'I')t r. ..

~Q - H.vcndo dano .",.1.'. • Inc:lpn 1z., i10 !.ttu Ir" IoC'SJ'J .nr Cio
••r .... trol. :

] - Ao dano Icvls.l.o. o ,JUiZ cO.ln.,.. Mult nt,.C' trr~ \3, C' "I'I!"
(", ....·7'c"" \J "1~Ci Io",~,,;;.al re9'on~, o .. c.lego ·•

lI! - Ao dano .ra"c. ault ...ntrr ..u.nze U~} • t" .nc. CJ") VlfZ... o
""0 ".larlal r ••• onal da cat ...orla,

;".' - ~lJ.r.JlJ • ~t'lOr.~·.. i. "1[":uS~r :: .:Ilr ..·,10 OL t\toSlnatlJfa OIJ
""un ....• .... """'Sof'h(.lal_G!'ntt iiJI l";'I,·t .. ':lo. tOCla ~ r ........n·, ..... '~ ......... ,.."".1
r.calra .oer .. ia _ ...".lloa. ia qual ..oa ..roi: ainda reCrbrr Multa
tr5~ecir.ca. a crlti-".o do JIA':"

l:-"oa.hlJ·.~..~ ...'- .. ;.:.·._., ")
... lar,al ""'Ional da ".tF!Jor",õ

" I

A,t. lS JDr'nal.'St ••• radl.lls:alo••"tlsta. I:' dC'•• I" ,.rorl"sionallo
C"'JO nOMI' ou I.a~t'. const ... Clt ...t,,"1.1 .. srr d.vul.ado....od.ric
rcc...s.'" a "reat.cio ou v.. lclAlacio dr.lot ••t .. r '1101 SI' o Me••o i
contr.rlo ao int ..r .....c ,úbl.co ou .0 Cictllo dI" át Ica vlltrnt ....ara a'
"rof.".io .. 'I". _UI" • ,. ..cus. "0""•• ac.r" ..tar tlualllu .. r t 1'1> d" ••ncão
,or ,art. d •••"rasa.

lQ - No ca"o dI' recus." a .rC'.t.c:i~ 00.& "'•• c .... l.c:i.o _ ..nclonad.
n••tc .rt 'lO. ou no ::a.o dr: a ~"r".a nao ob ...rva" • r.culoa., pode o
"rof ••slonal toa.r • Inlci.t IV" dI' ro..... r .. r .. l.,io dr tr.balhO co.
a ....~r.sa.

22 - Nos do.. c ••os ,r.y. _:..... no ..aralr.to anter lor cab... ao
"rof ••• ional dir.itos. ·..~ulval ...tr' ao dC' d... i.s.o sr. Juat. ca"•••
• 1... Clr indrnlz.cio ....pecla1 corrl's.,ondrnt•• vintC' (~I> vrz"s o
~j.o .alar'.l r •• ,ona) da cat"or,. dolo Jornal,.t •• ""ol',,,.'OlIal•.

32 - O. d ire ito.....t abel ...c i~ "O. dOI ~ ••r ••r.fo. antC't-Iorc, .ão
~:::~:"~~:s:~~:O:t~:.::::~~sle.tal tlu.nGo ....,r.". fo" •• '~n.d. DU
Secio IV. Do eon... lho Editor .al

Art. 16 Os ",Mnal. ~ d.... ls _crl'dlcolo c a' ... I.sOPa.'dC' rádio 11'

t .. levi ..io dll' ~u.'tlurr t 1"0 o'. frequrncla. .anterio '1rcrlolo.r' ••~nte
u. cons.. lho ed,tor ..d d..st 'na~:l a prOftt,tttc"'I'- .. r .qbrtt o ••"c".o
proFi"s,onal dos Jornall ..tas C' .obrl' a. at IVld.d~..~.. infor.at aval..

12 - O con•• lho R'dltora.l ......-a l.I. p.,.a c.da v .. iculo, co.....tindo
lha- "l."'II'"ar, d ..te".,nar a C'l(tcu,io. av....." a- control.r ••
at iv'''.dll'. infor.at .VJl,5 .... floll'cão d. r .. h.,io do veículo co. o ...u
públ ico.

2Q - O consC'lho ...dltar,al ....rá c06osto d. i,ual nu.rro d ..
r ....r •••nt.rtt ... da cat ...,or'll _,o/, •• ,ona} I' d. d'''''Eio d......r ...a.
co. cca,osacio .~I•• dr dOIS (2) ...abro•••1Í.>eI.a d. Oito (&)

....bra•••"Iunda O 'nú.rro de ,Jorn-.ll ..t alo ....r ....do••

3R - o......ro. do con... lho ""Itor •• ) t.rão .....andato da do••
(2) .n05, lI.r.nte o tI"",al ·"io lPocs..rio 'Ir" rC'bauc.úo.. ou a(.stado. de
SI'U. car.o. ou func••",.

4Q - O COfts.. lho ..d.tor.al lI.tr~ IM,lant.do c. ati noventa (91)
d ••" a" •• "ubllcaçlio dts.t. LII' ..

Ca. itul0 VII
DA IEIlI'_ILlDAOE CII/IL E P~

Art. 17 Todo '••ue'", .u.... na twtrc;f.c'o dt ),b.rtJatJ' dtt ••nif...stacio
do "lI'n.a...nt·o Ir d .. Infor••cio. Cb. dolo 0'0.& cul"•• cOMC'trr .1 ic ito.
rica obrl,.do a rr.. ar~r a.nolo Mor.11o t ••tll'''11I.15 .. qUI dll'r C.U5a.,
na for.a d.lot. Ltl r. slJ .. lrt tv••r:ntt. na da l .. , •• latão clv.l 11'

"enal VI Irrito... .

12 - li vedado o anon ••ato.

212 - O" conFlito. entrr a 1.IlI'"dadc dI" Infor.iu;io .. os d.r ... tolo
" ... prr.onll)"ad,. .. C'ntr .. rlcs :10 "1')"\1 ... 0. à honra .. a v.d. "rlvada.

IV - Ao dano Iraví".'.O. ,uH...ntr.. tr antll. (31) .. no.....nta (9.)
Y"Z." 0_'.0 •• lar,.1 rr,.anal d. c.t ..,or,a.

3Q - " d .. t ..r.lnacio d••ravldad~ do d.no aor.l flc.r' ad,trlta ao
,od .. ,. di.cricionárlo do .,iulz. o .. ",a \ .Odll'rà I.ol.l ...nt." .....t~ c ••
(111) vcz.. s • " ..na corr ..... ond..nt .. ao dano 'r .... i •• ieo.

-\2 - A...ult •• coalnada. Jlor d.no .0,..1 ••rio rev..rt Id.....
tanto" di ••-aulta lIuanto. o. dia. dI" vClculacão ·da. noticl. OU

pro,ra••c:ão o'''n.''''.

52 - A r.tratacio •••onti",... r cab.l diyul.ad. ". ~ ;feft.or
leva"á ia a~llc.cio ••••uHa. ~.la ...tade_

Cutt ..l0 IX
DOI ILiCITOS PEMII

.. Art. 19 0" d .. l ilolo .l ..nc.do. n ... t .. c ... itulo so ntC' .rr" ~l"fIado.

co••ult. di." ... corr ..."ond.nt. ao pua Ia" .al rC'ilon.l do.
Jorn.li.tas ,rof ••••onals ••. 'Iu.l " ..vrrt.rà bcn.. rlCIO ·d.yjt •••
ou ... ita •••• ~u.n.o .....ntltic.vtrl ••

Arto. 21 Dificultar •••" ..dlr ou pr ...t.,. "al •• ln'or••,i., tluan"o
,. ...u..rilfo à. r.,&rt teir. ,úbllca.. nolo ter.o'l do .Art. 2R •
~.r••rafo únIco _"ta t.rl.

"' ..n.1 ..... llc.cio d••t~ ..u.nhento~ (SI') dl ••-.ult •• "I'rda do carlO
ou funcio .. d ..t.-n[io dC' ~u'nzll' (1:;> di••• t"r. (3) ~....!..e•••
critêrlo do JUIZ.

Art. 21. O não c...r .....nto d •• obr"acieo. e.tabelecid... no ;!Sl 1110
Art. 1Q 11' no c.".t .. ".r••r.fo. dOI .rt •• li. 11, 12 ~ 1~ ••r.
• ...n.do co••ulta corr••pond.nt •• c ... UI') dla..-aulta.

IIrt. 2~ C.lunlar al.ué•• iaPutando-Ihll' fal."••ntll' fato d.finldo
co.O cr i~:

"' ..n" ••11cacio ele c.nto .. vlnt .. Cl21J da ••-ault., a.i. dll'trncio ....
u. (1) ...u.tro (41 ano••

Art. 23 DU••a" al,ui.. i.put~ndo-lh.. fato o'..n.lvo .ua
r .., ...t.cão.

'rnal apllc.cio dr .e....nta (61) dla.-.ulta ~ d .. t ..n,.o ellI' •• 1. (6)
........ dOI. (2) Me'5.

Art. 2-\ lnJur.ar al.ué•• o/.ndrndo-lhe a dllnld.d .. ou o d"coro.

' ..nal I\,llca;,io Gil' trlnt. (3.) dla.-.ulta .. d.t ..n;,io dI" .t"i.. (3)
..... ~ a u. (1) aAc..

Art. ~~ sio .""'''1 ........ no," ter.os dos .,tl,O••nt ..r,OI"'''.,
calunl •• d., •••~ãD 11' InJúria contra ......rla dos .ortolo.

Art • .i, lJiol.r ia Vida ,r.yada, a lnt'.ldad. ou .. la.,r. de al.u••
lo". ~Ul' • 'fIDlacio ."J.a J""t i'acada por' int.r....« PubliCO
coenCtdente e In...... vOCo.
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"«na' ~l.cacio de- t .. (6') ••••-.uU tencio C.)
........ U. (1) ano. .,lreacão 41a•. _lt •• :>="••• ,..1. NtaOI'. a.Io nao o rloalr. OI' " ••a"

a. eu.t •• da ,roc•••o _ ... ,rc.ovcr •• at .. c Inca (~) 11 ,a... ,or Io..,a
conta •• ivul.acao ea ..ot iCla •• r.tr.tacia.

I ...r • .., .. C~.D sociala

11 - d...con'Ia.n('1a no t bancarlo ou. a"al0 d. cr'dlto dI'
6" ..tlhalcio 'Inance.ra du "aI ....., , •••oa ,iaica ou J\lFi.lca.

"do 11/. De ".'relto tle rewlKta

Mt. 41 O .tr.UO ~. FI'S"Hta. Itrworelo".l ao ••r.yo, •
......ur ..~o •• tedo. os acu••'o. ou o'.ndldos '1'10••"10. dI'
c..unlcaclo t.oClal ou atrav•• ~.1•••

111 - ,r.Juizo ao c"dito •• União. tloI latadol, Distrito f •••ral
ou Klr.anlcl••~.

JI - utilizacão. '110 ofendido. do 0 I'"aco CKI t ,o ~ul' 0."10
.... c...."'II.~.r...... .:;': ••~_. "_'" ... ; :_ .. ' : .• -:=:- 'r-.~ r"::t........

a o'..n.a elvv.l.atla •••rant .do o ain.ao dI' t,..nta (31) 1.nh.S .1'
..t.nt. '""'''I "OI "'OI.I.,r••so. I' o ain ••o de u. (1) al"uto no.
veiculo. d .. r•• lo",',,"o.
JJI - A .U.trilllu.clo 'a r ••pOSota ou r ..tiflCacio. "a ...... e ....n.ão
ou dur.cão ~a .atRr I. ~uc a provDCOU. ".la a,ine I. not IC 'o"a 1'. do
.....0 -odo • dlfu.ão 11. r ...'ost. ou ret If,eacio ,or totlo. O. _ltO..
~I' dlyul ••cio atrav•• '0' tI"ai. for •• tran••• t .e•• a. not ic , ...
.'I'n.í""•• I' as "In li•• IlDr I'la. aot .v.~alo.

'ará.rato IMlcc - Con.i.t•• ~Ir .. lto ti. rr.,o.ta I'al

I - r ..tr.t.cio. ""10 .1'10 dI' co."'n,e~câcl .oc 1.1. ~M ..rr""· ~

inl'tlvivoca. ~. o"."•• Yl'icula'.'

Art. -4~ O '."'ltlO ,·)CtraJudtc •• l do tltr.ltO dI' r .."po.ta ou
rl't ,flc.,d'a ...... :i 04'.1,,0 " .. ate rt.z U') dl.s .p';" ~ ~utlllc~ci" ou
tr.nlo.'süo. foral.ol.f10 ,or c"crlt ... C". n 'Ii~1((0 r.a , tSIo'::'."".

..
Art..~' razC''' .ro........ dr .,rGdutos "UI, ••••0 nio ••ndo
,roibitlolo. c.u.... d..,endiacla 'h,ca ou. ,.i,ul'•.••• d...... 'ato
adve,t Ir o. leito,.. ... , OUYlate. o,", ..w.ct.dor .... n. 'or •• d. L.ei •

.".'t.:'" t"r.tu:"r 0'" .nCltar a pràtlca dr
d I Iocr 1.lnacio c. r azia d.. ~inl'r o lo ••"." I .

'ena' ~.llc.cio"de- cento .. vlntr (12') d •••-.t.lUa .. dltel'lCão ti. ua
(1) ,. "'letra ( .. ) ano••

Art. 28 Incita.. à d..., ••aci.o do .... 0 ••III.l'It« ., "\lendo ,rDi ...... ,
• caca .. ~••c. de an ••••• sl1v..." •••

.IV - ."n.'YI:~ prrturbaca.u
aobll f'r tOlo.

lQ .. ;) ,rCJ"dICado .odEra rCIlllUol'rl'r 1'. "ui:o • d: ....ult.c'in da.
.... ,. ri In tt.n ••11111", niin for ••""f"Iotaf' .

:;P - .Jà na cltacio ...rá. .arc."'a audlincl. ,ara Cinco (~) Olas.
a"lis Juntada do aVllO de rec.bl.ento do. auto••

.,.. A . CP" ,.- .. -. ••.• ••. ; .. - ": .'W~o'l .., t.I ... ....

_... ., ho,oS"": ~ d':';.'=~O q ... ;t I1rtrrJlIôI'),:O-. C'C'o.t'·O:~C1t Inrra;..,t.o !lI'a, .. o
Cõlf'tG: "rltl ."': .. ·tt:al"dà-la.

i
rrlo,otota e_ Jui;:o ~ dI'
de"."inc la. contJlClO" aa
"100 not IflcaOo lI"r••

6\2 - Haver. Ju.ta cau•• ,ara a r.cu•• ~uando ° , dido "0'
,., ..,.tlnrntl 0\1,. ol..n.lvo. ou a r ••,o.t~ ...n".Jar r ~osta ti ..
t ..rCl'íro.

"2 - O cartorárlo ~u.. rl't.rdar • cit.cio ''0,. via post.l s~r;â

ap ..naOo co- o de"conto OI' 'Ia ..ulnze ....010 (1/1~) dI' IoI'US v..nc I_rnto •
• 01" dia dI' .tralo proyoc.do • Mal1 Multa dI' atr trrzl'nta" (3.')
....z... ° valor do ... u .al.rIO. '" critérío do .JUIZ.

~g - O "r~:o .ar••)tl'rc." o d'r.,to dI'
4u."cnt" I' c,n:" (4~) nl""••o~ ....n. 13"
data e. IIIIUC o "eu) Clt CO.l.lnlcacá'o t IVI'''
r".pO~f ....

~u.r..nta • OitO (41:11 "o,..s,. coM.a•• da ttntr ..S1" co.,royaOa dO
'I"CSI~Oõ %lU-':HJ: :J, rr',.:;)~~:t. t " ..('r o tr:ct.';) al!rrado ?I.I niio for
"'Opo'·c I 0"''' \ "t. J1!:"4"OJ "'! q' ...ndo '" ., 11,"0) 1,.-c i"., _rlo acr.i'Sc '.0 fI'
co.cnt .... ,o'Jo. 3.1' .• '" u t:llrah':r ,,~ ... ipll"lt. ..

Par".raro ~ico,- A pena ..corr. 'IoC" aIJ...nt.da. a c"lt~rlo do .JUIZ.
conf'or.r a. clrcun.tinc,as dc cada l1icltet•••otlvacio do delito ..
a tlr..... ou .udiincla do VR'.iculo.

a-slo 1. Di..o.lci•• pr.1 i."Iar••

Art. 3-4 lal'dlata.rntl' .... s o ofl'rCCI.cnto Coa dc"\unc,a. "Deteria Iocr
r ..colhi~o. o...xe.plarrs o .. ·prolbl". a v"lcula~ão da" co.",n'cacir.
~u.. cont .v.r•• 05 abusos aCIJ I cl ..ncaao,.

Ca.lt"lo X
DO DIIElTO DE IESI'OSTII

Iv" .....:i • livr... "ubllc'&ciD de notiCIa•• na foraa de r.latol ~e
,_u, .. .,: ••::..;.:, •. ~.d... a...nt.r ...... "Ü.l1CO•• a divul ••cio d.
~ ~lIltlia na f'or •• da J.'ZO e. valo" .obr. os f.tolo .. alo " •••oa.
n.l volvldolo. nio· ".Itlnlo • "'I .. i ~t.lal~", .., ll •• tacio à
IntorNelo .. à op inlão.

'.rá.ra'o l.>nico li ."Io.. ,uraoo o direito d.. r .. ti'lcac&o ou
r ••,o.ta. ~rOJllorc lonal ·a:) .,ravo.......rcJuizo da acio 1I'''ví"t.
nl'.ta L•••

Art. 36 N. Ilroducão ... ytlcul~io Clr .atrrl.l Jorn.lí.tICO o.. I

v.íCl.llo. dI' co.uolcacio .oe: la) ob rvarâo & IIlural".d .. d.. "":";11'1
.1.uH'n at~rla controv<rr OUVindo ai "art nvolvlda .
"oll.~c••obrl' 0'1 lato. OI' atual.oaoc ...nt.r."... ~,jbl ico.

70 - " d,,'r•• ,od ..,.lÍ. ••r oral •• indr, ..ntl ..ntr.rnt. &S~ : .. :':. .:I.dl
do autor. .r'" ada. ti d....."" ....cio da ".rtlade.

I; - 110 reconh.cer a "roc.dincl. ti. "Mcccio d. Yl'''d.~e. o JUIz
~ ..cl.r.r••ldlnto o "roc....o ...... for o ca.o. rnca.lnh.rá .rc•• ao
"Inl.t"rlo P",.llco.

92 - A ."Rlacio I",t ..r"o .. ta d••Rnt.nca 4UI' Jul.a,. IIrocl'Ocnt••
.cão tl'r" uC'1'Ia .. "'l'lto d..yolutiv.D••1.ltlnOo-Io" .xecucáo
.roYI.'r la.

li - A'llc••- .... Iou~let Iv....nt ... no qu.. coub ..,.. as r",r~. Cio
,roc.o ....nto M-aar ilo.lao.

Par••raf'o .,)nico - " part ......... t IV"" r .. ll'vant. rnvolvl ...nto ... 'ato.
"ot íclado sr ';}rnt Ir ",.r,Ju,Clacaaa co. • o., •• io '00,.,. .. r ..~ul''' .. ,. ao
veículo o 0 •• (·;0 rr'l"tro ar sua ,0slcão.

Mt. 37 Todo. ~J!lD 11'.'t'''«Ios • "'0.0" r ..tif'Icacio ou r.'lIolta •
I"for••cio. not ic i.r io ow pro"••anda tlu.. contenha f"al.iCSadl'
proeoC:lon.l lIifu••• nic "o.lI1&1I"a••obrl' fato. d.. Int ..rl'....
.libllco.

Itort. 39 H... Inlcl.tIY•• C'xtr.J\lCI'Cla,. I' na. JUdICI ... a.'arada.
,.10 tll ...o.to nolo tIIrt ... 36 .. 37. a,llc••-.r .s "'IoPO'lCi••
••tab.ll'cla•• nesta Lei .ar. o dlr"lto d.. retif'leacio ou r ...'o.ta.

11 - " ord.. _ ,J ...dlcll.l d.. publlc.cão ou tr."•• ,Io••o da r .. t Iflcacio
01.1 rl''''o.t.~. nOl C."OI dI" rrrO ou oil'n ...... n~ ..u.lr. ,rr"'l.tos no.
IIrtlo. 36. 31 • 38, Iol'rá f"lta ..ob , ..n·. dI" .ulta...u.. ,od.rá ...,.
au••nt.da •• ata er. U'I> ".z... '1'10 Juiz .....undo a r.l.vi"c la do
Int ..r ...sl' ,ü.blICo .nyol ... ldo r a t.r•••• ou audiincl. do vriculol .~

I - c ... (1") v.z.s o '1100 ••1arial r.,ton.l d. cat ••OI"u .. ar dia
ti. atra.o na putlllcacio. no. ca.o. dI' .Jor"al •••incla de' noticia...
• Mls"ora di raCloditudo. lo. o pro.r ••a CS. ",.. "ulacio 'or dlãrlol

11 - c In~u .."tl. (:5,> Vl'Z". o It'so .alar ial r •• ion.l d. c.t ..,Of' ia ~o"

di. di Intrrnla .ntr .. a. I'di""1 ou pro.r•••s. no ca.o de
" ..ri.dlca ~ .'..r ... nãa tUárie.

t\rt. 39 SI' dI' rl'f'l'rinctalo. 3l1u.HI 0'.1 f'rasl'~ ... In'.. r .. calúnia,
dl'•••cio ou InJúria. " ...... SI' .Jul ... r o'..nOldo '~I'rt::--notlfICa,.
Judic'alaentl' o yriculD ow o r ...'on ..avl'l ..ara ~ur. no pr-azõ·ltr
..u.r ..nta • oito :48) hor.,. $o" "')(.1I~1J".

12 - A '"tlllcacio O(J tran•• i ••ão da ...titteacio OIJ rl'.,o.ta. nOl
'C ••Olo do," Itw't." 22 a 24 nio preJudicará as .cie, 00 of'..ndido pa,.a
,ro.over a r ......Oft.õl. i 1 idad••I'n.l • c;vi l.

Parágrafo \)ruco - SI' n•• t .. "razo o not ,'Icado não dá rMPllc.cio ou
..... cr.t.r.o do .JUIZ ....ta não ...at'5'atirl., r ....ond.. p.la
o'.".a.

C.. itul0 XI
DI\ I\ÇIO rDW.

Art. -43 O tJrI't'ciclo da acão ,...nal nos c ••o. ,revl.tos nos Art •• ~~
a 2~. "Iota COftCSlClon~do ...~.u.tão do dlrl'.lto de r .. s,olota.

.rt... A r.tr.t.cio r ••O'\tin..~ ...)(,rc••a I' cabal d IvultaOa "1'10
".Iculo ante.. de ,n,ci.do o prOCI'Glaento JudiCial. eMc:lutrlÍ. II acio
".n.l contra o r ...pon••vcl "1'10' cr ,ar. de c.lún,a. d'f•••cio r
in';úr •••

.P.r ....,..to úníco - A rl't,..~tacio 00 oll'''.or 1'11 Juizo. r.conl'll'c,,"GO
.!.Q.C. te".o lavrado nos &l.ltca • (al".ClaClr da ,.pl,Itacio. le....r ••

Art. 044 ,. ..r ••Crlcio "'a acio ,.n.l ,.ra os Crl.C. drf'ntClo. n...ta
L.. I ·ocorrera u." dOI. (2) ."010. contado. do dia da!publlcacio oy
tr.n•• i.s.io o.... OI.t.rlbUiCio Incr i.in.da., nio ...... -··.•pllcando .,
t; ...... s ••ra, ••• Int.rru,cão dI' ,r...cricão. "

12 - A prlflo,,"'cio da rxecucio da ...ntl'nç. conden_&._tirl. De or r 1',. á.
no .....0 ..raze..



Janeiro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 04701

22 - ~o C.50 de' ,..~, •••o••" .. não '''.J.U''•• data .. o ~r.zo
coaeç.,.. a corrwr do di o D,."•• do t_.r con"tc tc 'a.
~ubllc.cio.

Art.,,~ O ofendido _ecairá .0 tlirelto u.hca .., r." •••"tacSo
•, nÃo o .x.".' ...ntro ... tri. C3) , cont ••o••0 .,ia •• "u.
tOl int I••do • ,..c.b.. ,. o. • ..tos dD I'c.idO dI' II:M,1.cac1•• Dt.I

r ••~o.t. ou do tlia •• IIUIlt .e ...ot., o "azo ,ar. o .".reC'H"'•••
dtrnúncla. se ...ta nilu fOI 0,..,.."0....10 ",",.ti"o Pü"l,cD no
,razo 1.,al.

Arot .. 46 A acio ,rnal ••ra .rDeOYidaS

J - Por or"I;"~I:a do ",n ••'.I'.o pú"llCo••"'.a"tl' r.,~...."t.C,!D
."ando o ouftctido '\)r .r••u ..~l,c"'. II'''~~.'''. .!.: :":"-'r"~""":;'.
Indirl'ta Ou fundaCional. OIJ "unclon~rlo ,";.. 1tCO ,e' li of.n.....
... i. ..... U,fól....... o E.:,r:-C:·:-:: '!: "~.:,,:,:.:.:,,,:

n - ~o" lItut'uca dC'l o'conlliôo ou dR' iltuR'. t ..nh. qual •••d.. ~ar.

rcprco.cntli-lo. nos c ••o. do. ""t •• 2~ • 24'

111 - "ar 8.. ,.linc •• do "_n ••t.r.o Públ,ul fto••c•••• IC •••••

12 - O ..r azo .ara o o'..r.c.-eftto •• etc..únc.a à d. ,,,,,nze CI:;)
di •• c:ontado. ti. data c. que o "u".té'r.o Púbhco t.ver ci'ftCI. tio
",.occClI.R'nto Ou do••1.....nto....r.co...ár.lp••

2P - Se o ".ftf.t«"". rúbJ,c:O nio ol.".Cl'r d.núnc,. no ~r.zo
I~',,,~. srrã ad.,tIOa li ;,.,;'.0 "r.yada .,..... d.ar •••

':::2 A "UI'I"'1l podllrà ....r adleao. ".10 nln ••t~,.,o 'ublltC' no ,.razn
u(' C",CO (5) tI.a••

4" . S"b ".na dr nul.daGt' ~ oa., ••at'rl. iIl ."tC'rv.neio dD
f'l1;""~'~"11) "UIUICO 1l. todos g", ."U~ ....",Ãu """a ••

,,,.. t. ol7 Ã o~"únCla nu qUC'I:'"~ ra .n ..truirn. :0. o ~J: .. a:l'lal'" 00
.~,.tt.,,~~o O'J e;, .V'"'O dI" ,,,, va'.(,o o••a~ir I. ,,..1'1 ....... l'd~ I

Ob..,·ttC.,l'''' .0 di ,.,...o.t O no Art.. 4. 00 C•• 1'0 0:« .:"ocC'''~o FC'na lo
~on:~"",ci.:J O rol d.' tI'5tC'.'.mhas att' o ••"".0 dll Cfnc~ C~51 ...,... • .:-a••
'I.rtl:' ..: o rl'qul'r ....nto das dr•••••ro",... '

p ...,.álrafo Ur... co - A .ndl'nlza~.o ~or a.no .orio\l to.ra Jol.,,: ...da
."tl,.. ' I. ".,n,.. :.,:.a t" :'O"'~15t '"'' np. "p} ''::1,::0 .,~ t.,·.:~~r: ~tll.",:,,~er .~. : ...
t .ver" d~. 'Jf .:nc;. do.

A.~ .. ~ 40 DIt ....ch.ndo ~ dC'nun,:. a 0'.1 qu., Jooa. o .;~~.;;: ..anUJ,I. .: I~~' ~

"'PU "'.,.~ ",..o"n.rJl'r nn prazo de .ItZ (I" •• " ••

I~ - SI' o ,,;u não f"or ~ncont""ado. .rocC".C'r-...-1i. à c ft.cio "or
, ..dital. co. ~r.zo de dcoz U.) •••••

2g - Decorr.do o ,.,r.:o ~rC'Ya.tD "O ~.rá.ra'D anter.or o
d.cindio a'S'Io.n.do ~.r. ,. d.I..... "rel'.in.r .... r ••,o.t. '0 ré o
JUIZ o dC'c).,.,.. r.v.l • Ih• • 011".". 0.'''''.01'' •.

Art. "'9 O Juiz r ..J .. U.r' a d..núnct. 0\& • ~u.hf'a .P'.... det••a
~rcl i •• n.r .. & cOht••t:.çio, 4uM'01

I. o 'ato narrado nS:a conat itu I r c,. ,IM"
11••••)(,liC&cl.& ou. diYU1.acio". r.wo.ta tor••••\I.'at'r .... ,

111 ...stlvl'r·'cxtint ... "unibllid.dc ".1. "r...crielo,

IV .. r.U.r "rC'".u~05to "roc:C'.sual ou COftd.cio p.r. o C'KcrciclCt da
• cão Pllnal J

v. nio 'or ob..~rY.do o d 'S"O.tD no I\rt. 431

VI. o "l'd'dO 'or ín.pto.

te - HavllrÃ 'n,r"c'~ da d ..,uinc,. ou "'''~Uf'. ilfuando ...Irt icio não
d••cr«ver o, fatolo co nio ana ,car o," '.ndalllrnto. Jur id ICOS co
cl.r«z. 11 .r«c,.ii.o dI' .odo a ~1U1' O rclJ "o.'1. «J.:erclfr .'1. d.f••••

2Q - D. dtrcl ..~ ~U~ rejeitar. d.."úne,a 0\1 ..uel:lca c..... r.cursa ••
...nt ido ••tr i to.

IVt.~' "'.oE. d... excitei•• "rt'vist... n. lei proc....",.J. o r.u
"oduã .r.Uir • IIxCl:cio Ih vrrtl..... do t.to .wuta.o.
.n••.,.nd..nt ....nttt da qualidade CIO .•utor ..

'.r....r.'o WIICO - A exc.cio a. yrrdadlt d.v..r' .er o,o.ta no ,.r.zo
d. d.. ' ••• li co,.. ,..••• autos ..~a,..t.do u."..nüo .a cau.a.

3:P - [ftcC"rr.a. • .n.trucio, o autor « o r.u t ..rao o ",a%o
suCc•• ,yO ... c.nco (5) ti ••• ••r. a'S a' •••ci.....c.rUa••.
IWt. S3 O JU'Z alJloolv..ra 4.'d. 1"0 o riu .uando .,. cOftVllnCl'r de
c;rc.....t:inc ....... c.clua O er ••• IN •••nte •• ".". o ".v. .
P.rti.rato Lln .co - o..t ....c i .,'0 'ta••r' .".I.clo.
Art.:;4 O 'oro ce-"I't ..nt .. ~.,. o .Ju,za.conto d •• _ ...u'., .....,...
~r.Vista. n••ta LI'I ••rá e-aco,A.do '1"0 o'endl"O na C.Pltal do
E.tado "a ."111' 0t.I sucur•• l ·110 Yl'ic ... ' .... co-unlc.,iCJ "Ier ••• n.llo,
o.... na C." It.l "o lo.t.dO .0 O',nll.dD lItuanllo' o vcic.ulo n~o t.nhA al •
..... 0\1 .IJcl,lr••l.

Ca"'hala XII
DAI DIIl'DSlt8U FIlIAIS

" .. t .. ~~ ltI ~rlitlc.1I dI' ato dt"'lnldo Co.o cr .... O'" cOl1tr.vencNI
.:..,: r ..," Q", ,. ".n "~u .~I.I, r. " n.e.
Con(or•••• 1111. ,.na •• "I ..."'te••

Art. 56 .....'r....s dI' r.",odi'u.io cDltll"rv.rio ... SI'Y••'''u.vo••
....10 ~r.zo d••••••nt. (,.) dia., o. ori ••".i. e- d ••••• teNtolo
Jornal i"t IC.'.
1i - O.. "rOlr•••• dC' tI....tl'•• entrevl.t •• ~ outros ~UI não t ...n....

t.xto. ,.rivIO••••rio .u.rel.tfOl w cona..rv••o..... c." • • r.v••••
".10 "razo d. vlnt. (2') .,".

2Q - S. not í'· ... ('I~ .. ~::'r"J'Jdltl.l.,l\tc. "a" .tI .. l"•.I~" 10

r .........·"v: ..:~ ..," ".'''''0''.'' de r.'IO ~ t.ll'vl"ilo .I'riu ;\tlr,~.d ..
cC'." ..r".. ,. .nt,)cla. r ••1',...10 .",.yrVOI a••,.."'., ....... ao ,.,..0.......1\ obJl'tt.lli. P'c.t ItIC.C~D. à ••• ':-5Io;ilo da .Ju"t I Ci!: _'!'10 "".:,,,, ,n' .r.,r.. ta ' •• )",...

32 - A b....ca. ~ ..., ..e-n.i" de I."rr"o", teMto~ ou .r.v.cn....
., .... -: ...... ~.. - ..... " ..... ,..••",. ,;. ....."Id. eOt" "'r"'t>. Judlcl'l.
no" C:.too'§. .:I' ...." .. ~()f, n. Lt'1 ~lIr. • Iny~.t I ••cáo 01.1 ...... tru'.o
er ''''h.,".
Âr t.:l7 r Ir••nee.. C. Y'lor tOda. a. • ,.,0"lci.. "",.....a I.·' "OY
ad.lul"trat' ~ ~, ... ,..'11' .... ao" ".IJ"O. do't _1'10• .se c'''MIu.lcl\õio ha
•.... '11.cio 'lrei/lc ....0Dr" .I'nor ... , dr'.... do COl'l--",.'., r , ••• 0
a.O'l'nt ... 1""ltoral.

Art. Se A "",'tICil. Inducio ou InCltacio dI' dllcr ..un.,.iio ou
eJrr~on":lI!:tCl C" c,r. ra, ... rrl;,~in• .tt,",I" p~t :trOCC'd,;nr. •• ".c ....... ).
""1010 ."'0. C:C' c:.unlc.c.o. c.orrl""eIO~"ri() •• ~ ... 'a••rRY"~•• na.
•• I •• ~ I·" ~. ~.. • - ... " J"'1. I... ~ Z • ., J9.

A'"l. 5Y '" L.)nCeGII,. ar... t .... a todo. Q. condltl'l.do" flrht ."j. tr. ,ee.
cr ••e...revl.to. no. Ar",.. ~ I. lS••1i..... Ih • -=•. 3Q. IIn Le. "g
:S.2~'. CI" .9 d.. ' ....,er •• ro dll 1'.7.

Art... IIC'vo•••- .... a.. ... ..Q ::;.2:5. I' de-.au dl.posiC'iC'•••
contra, iD.

.r... ill •• , d...bril dI' i":!

.JUSlIFICiIotID

A ~\I••tâo d. 1 " ..r..... ti. , ..,..".. v.. s ....1I0".uh_.. ln nt••\I_.t ttuitla ~.la 40 0' · .. 0 à an .. or."clo 9.1,
lIu.n'o a. H.S'iltl u"" ....... 'cr....,.r•• D d.r.. Ho " ',,'oT••cão no Nt.
1.... O.., ••racâo u...v.r.al do. Olr.'to. Hu."nolo •

o..... e-ntão. o O.r.ito à 11'1(01'."'0 t .... '-'0 oltJl'to n50
., de tr.tado" ac. ••i.'co. E JurídiCO••••• te. s ..rvillo ta.bi. c..o
UM ...rã.lltro ~."a • co.~rl' ..n.io ela ..... i".de ~o. it 'ca .....
• Dci •••••• CDnte••orán..... c_o U. Yltor fun nt.l ~.r. a
.Ia.oração ••• islat IV. lItue VI ••• con.trucâo da ocr.c •••

No .ra.l1. d••d. 196.7, • L .. i riR $.251. até hOje vi••"te.
se "'a~unh. a r •• t.......nt.r •• J ilJ ..rd.d.. d.. ..ni'••t.cio do
...n••••nto ... ca. '"'pc"Fio·. "a....ta LCI. 1 i.Uada .. J i.it.ntl',
'unclonou co.o .... I,..tru••nto atr.v~••0 4u.l o Estado cont iftu.
Induz.ndo o euarto "od..,. ia ,rát Ica d..- ,.ddi..1a.scut I''''.'. no u.o d•
,n'or••4;.O do t ftt I'r ..... "úb 11 co.

Mo... , ~uando o Con.,.•••o ••••• .0 cu."r 1.....tO da..t..r •• n'l;ão con.t .tuc.on.l ....r. , _l'lJor.cio de- u.a nova 1.1 tia
''''D,.••di.o. i a ~,. ••,. Ia r ... J ' ••de- .0 ,.i• ..u.. r"vI"2. a ~r...'''c ia d~
". docu.ento 1.... 1 "u. di conta desta nec.... i ...d••

tlW't. SI Ad.it ..,do o p"oc••"&aC'ftto 4 • .,.é,;c:io. O Jc.silt'

I - .andará ouvir P.,..tll contrár.a no ~razo ti .. tri. (3) •••• ,

11 - d••••n.rá audiênCia GC' Ins.truç,io • Jul ••••"to ~.r. data nio
.u".,.,or • o,to (8) d, •• ar não ,,"ud..r d..c.d',.. o ,ncu'..nt .. 3t v,~t.

do. docu...nto....r ••ent.dos pclo "Mc"...nt .... " .. lo exce"to.

".1"".1"'.'0 Ui'tu:o
t ••t.Mlnh•••

A. p'V'ce-,S. "oct.rio arrolll.r ati ,três (3)

U.a lc-l ..ur in.f.ti 1' ••r nt. ·lei dIi.,..,....n•• •• Cc",-&ltClO ."ena. doa int ..,.e-..... da. ..~r..sa. d~

infor••cS:o • dó. Int ..r .....I'. do. jorn.11.t.". ".r i. ".a cr i.cio
corpor.t .v. p.r••!,..nGo u••t.ntada .. Con.t ituic:âo Fl"d.,.l.

o "r."r.o "ato d.....r ~ ·iftf'or••,io u. bl:••ocial •••• i.
c~o a. art ... c a cultur •• "Yldanc'a o .uanto a le. da infor••eio ~

..... lei nâa " .....s ..."r •••• d. 'n'or••,.o .. ,..r. O. JornaJ i.ta...
••• u.a 1.. 1 ~.r. li cid.d.ni ... "ar~ ••ocl~d.d. clviJ.

Art. S2 Il.ce-b'da a d.núnc 1.·0\,1 a ""eIM•• co. o...... o ••dido .~
fnd.ntzacio. o Juj;t: _arca,..ii d,. C' hora: ~a,.a ~ au.,iItCf. dr
in.trucio. Jul •••lInto.' ... ~raZD nio .u.,r,or • trinta (:I'u dia••

, .
lQ- Q'-r'iu ••rá .....a1 ificaao 11' Interrol."o ante-. 4. i ""''''1' i cio.. d ••

-t••t .......nh••• OUVindo-se ~r •.elr••ent. a'S arrolad•• , ..1••c.....ç.o.

22 - O JUIZ "oa«rã ••rc." nC)va 1I\16i"nr: i. ".r. cont Inullcio 11
..nc ..rr:.·Ii-~ntQ da In.trucio ...ntro dc, no _àxl.o. Oito (8) di.'S.

A Inlor••cio co • cOIIunicacio "cortenc•••010 indiváduo•• à.
C'o.un,d.d~s 41.11' .ll's 4'or••• I" • SOl:;C'd• .,C'. E o ,..~~J cOftat itucuMaJ
do••• io. Cf" ca-oJn.ca,io nio .. outro ...nio o d....rVir co.o .....nt ..s
...d ••dorC'.. ce-o .e I os, co.o VI' icul0. do ~roc•••o d. co.un icacão
aoe i al. P.r. ~ur cu.~r.. , su. yoc.cio natural. "1'...c ••• n••
,b•.UlO do ",,, .anea .. C.rta "a.na. flue lh.......enh. u•• ut i 1 idade
social at•••or~ "ouco not.da. a 1••ul.C'io t •••ado. ao.tr••
r.~.titl•• do ""'R' es".ra do Con.r••sD N.ciOf'lal. U•• nov. 1.'. a L.. i
d. Info~••c:ão ..
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o PrOJ~to qlJt ol""'C'l;C'aos. ao .rDc~~so d .. da"cu••ão pública
..ob i\ .l'dl.Ç~O parl.atnta." vl"),a ,.,. .."t,r flJ,l'\<I ...~nt.\.~nt.. _ ..
l,b,,"dadr da Infor ,ão JOf""•• ll.t te ... do.....0. de coalJnlc.,.o,

St:M dC'l):ar d .. ladn ,. .. o, ...,;.u (.0. toua car.etcr ;.t le. dI' ....r ....
Pr' 1"-'11••

A d'loto,.ciu do .. rocc."O da t:oaunlcacio .0'11.1. contudo.
atravr. da ,.,..to,. I.llz.,~p.. ao 'Iua.r .ono.... l lO. do. 011'0.... 110...
d.~ lacunas. 1.. , •• I_t IV;IIS. tr. Il'vaoo ao ."rofunda.conto da crll.1'

Inst Ituclan.) br ••• ll'.r •• 41 ....1: "a dura •••• d .. u••icu\o. " falta ô.
IJ .... LCI CSa Jnfor••,io J;a p .. "" ••t'nto'J • I'.trad. onde o. "'1for~o....r.
rC'Soolvr:r " cru.1' tio. cona'J:'oo ti u•• cr, ..... ,or. por carene,. de
ua r:nttnd ....nto.

HOJl" S~ 9tntra' ~Z'" '" convlc'",o dI' qur ..... •
d ....ol""rat ........ r.n.dOs. I'lII'IOS. dr cO.'Jn.cac~o n;':p podr",. ha\l'cr. )a•• I". ,
dr.ocra.tlza4;iio o.. 5>OClrd;a,dr .4" .• 111'1"'''.

Na ,..rill.lldad~. trata-.r OI' '.IMa drvol,.Ic'o. POI" fOI o
Pl'nsa.rnto al.ltorttár.o da. 'Jlt 'Maio dl',ada" ~Ut u~ur"ou eI. ,opul.,io
O q'JC lhr prrtrnct dI' rato t OI' direito: • In'c,.. ••,iío • a·
CO.'!O tC"'í'o - t o. Iot ... " ar .os..

A 'Iul'.tiio cl'ntrill eso ProJtrtc dI' LI'I i a dI' SI.r.nt 11".

.tr'avts Clt IJM conJunto "'0'''0 dF nOf"_il$, ql.lC' os IndIVIO'.I0$ ••"
cOfll'~nldadt''';-O COnJ1.lnto aia ~~ ...l1acãC'l. c-nflfll, PC""•• It",:u·.Ulr .. !o,,.
•nfor.adOS cOl"r .. t ••tntc, .... 5ou.,noo a sua pC'rCIf".u I: .If'J
cntrnal.cnto dos probl",uls !i:Jo.ClalS I' I'olitlcos.

ru,. ."to t l'l("CC''''~'''''' ,z, ':".11' ...... 1'. dô\ . nfol".a.cão ~C'.I'" ~ 11'1

0"' "1:'-.::1-.,11 ... "";'~Ju.",n':;· ... ~ ~' ••• oi 'l1:Jraill.i.: ;' d·"I','t. t"tr.
CO"".I"IC"". til.bto·", O\t,. ... v .... " al- rao.o!> t:: l.vi. ""~bllca", (1[' l"ISSOI"~$

de i.l'llto Mun.clpal, 00 ·C.rl'.lo OC ..nttna·, pa,.a iII.'50 cnlldao.. s
I."tilol~als. c n .. c 10.\",,:'. I:" ~. rl!allonõtll::iII.;iao liill. ~'od,..;,â" :'Jltu,.al.
",r tI c;.t 1(41 t. H '.' •• o. ••••••' .. ' "'..> " ,.. " ..

= r.e"'!"~'!"l!"'~ r!õt2:--:1c"':-- I'O:::''l.;:t.c3"c·Hr, co. 1t'!ll:I.Ié'aclC.
J",.O'CIO_OF li; "'ICal..f4 ....... tCl~t d'l~to .:lo d., ... co dr rI"SpCl'lotll. ••
';revenlr os. d~l,tu~ ~tr.VI"5 ~.». ~:lraca ,), ••,nl';:'t:' .. ~-''''~r.''.

Ê ntCIr's.!õãl'"'o. &.nQ;a" Gil" cobC'rtura le'Ôll a010
p,o(rsslo",.,s Ga co.... r•• cõa" .. ..: ~ d .. InfOI".aC'~o, pal"ia qUI' ,"vl'rca_ OS
'-tu'!> ôtrwtto,,- « ô.vrr« 041"-"-'on).\'f. co,," a'9n,,1~dt, por-"I.lot ao
dl·;,·'·I! .... titt o .. rll'''.· .. ~.· "'(:"'.'oA :: ·(I.u.. "'fI q.~ .. ~1'I't' ... c • r ..•... .:ro(I'f:i"
~I' Aa"'~.rll i'Ubltca. tr.ns,..r- i: t'l1'".f;c.o t1iil ~t.oo:, .. oad'!' Ir dto
D .. :~'

~ ntr("C'5~oiV·IC•• r.n···", ~'J(' a !rl rtconhe, .. JIIp Jc"nPl.,..o i&

substancl. de .... c.rat .. r _ ••terlco. r ... s..tl~.......~ v, e. tuaa•••
clrcunstinc, ••• ia ....rvICo (I: Intere.... publico da verdade. da
verdade dos f'ato•• A ve,..dadr. (undalll .."tD .. 1 '.It .. da Infor ••ção nio
:tode. «la p,.'pria. ter l ••• tes. Po,. '10"0 o ProJeto d.,Pô", ~.
~i'.rente. ~a••a'ens, ~..... os ."'010 de coaunlcacio 100c.aJ poderio
:trovar a verdad... contra lI e••uer 'lU" seJa.

~",..~scnta.o ~, •• o prC'sentc- ProJeto dF Ltl Jr, clt'vaoa
consldC'racao d. n05S05 pare" .. da .oCll'dadr. na cC'rtl'za a .. "IJI' Sl'rá
I'nrICluC'c,do no procC'sso aC' O'SCUIoS'Oll" púbJ Icas.

UDISLACAD CITADA.. AHEZADA 'ELA CDDJtDENACAD
DAS COMISSOZS 'Z/UIANENTES

CONSTITUIÇAO
~ I"EIlDUD'IYA 00 BJUlSIL

JSU
.---' , - ,

Titulo b

DOS DIREITOS E GARANT1AS FUNDAMENTAIS

CapltuJo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDMD<WS E~OLETIVOS

Art. 5> TWos sãv igwlis oerar-'" li lei, :tem distincbo de qu"~
quer Mtureu, garantindo-se aoS"brasileiros e aos estrangeiros

" residentes no PllÍ$ " Invjnb,~~ &--~_ ~ ';"_ ~ I:L ~.&.::
IJ igualdade, IJ segurllllÇa e-llprop~ ~-t~;;;;; ;g-uinte';;

IX - ~ livre lt expressão da atividade intelectual. artística.
científica e de comunicaçbo. independentemente de censura
ou licença;
......................................................................._..

l:tulo V

DA DEl~ 00 f:BTADO E
~.~ ~'1emUlçts !)"...if\O~.'"~~~

t:aplNlo I
()l) ES'f.'\DO DE DEFESA
eDe ESTADO DE sITIO

$c).N,. .,

Do Eslildo de SíIJo

ArL 131. o Presidente da República pode. ouvidos o C0nse
lho da República e o Conselho de Defesa' Nacional, solicitar
ao Congresso Nacional autorizaçbo para decretar o estlIdo de
sítio nos Cll50S de:

I - comoçbo graVe de repercussão nacional ou ocorrên
cia de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada
durante o estado de defesa;

I - dedarllÇ~ de estado de guerra ou resposta a "9'"e5-
$CIO êImlada esuangeua .

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar
autorizaçbo para decretar o estado de sitio ou sua prorrogaçbo.
relatará os rnc:Jti't'os determinantes do pedido. devendo o eoo
gesso Nacional decidir por maioria absoIut4.

................................._. _ - -_ _..- _..

Art. 139. Na vlgencia do estado de sitio decretado com fun
cl&mento no art 137.1. só poderlto ser tomadas contrllllS J'e'SOlIs
es seguintes medides.

I - obrigaçlto de permll~ncia em Joclllidllde c:letennina·
da;

n - detenção em edirlCio Mo destinado lt lICusados ou
condenados por crimes comuns;

m- restl ições relatíves 8 IrMoIebilidade da correspolldên
de. ao sigilo das comunicações. 8 ~lto de InformllÇ6es
e 8 Iiberdede de imprensa. rediodifusão e te1evislto. na forTM
da lei;

rv - suspens80 da liberdade de reuniãct.
V - buscll e epreensho em domicilio;
VI - lntervenção·nes empresas de 5erv\ços públicos:
VII - requisição de bens.

Paragrafo liníco. Não se inclui nas restrições do inciso
11I li difusão de pronunciamentos de parlamentares efetu3ÓOs
em suas ClIsaS Legislativas. desde que liberada pela respectiva
Mesa.
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LEI N!' 3.071, DE I!' DE JANEIRO DE 1916

C6diIO Civil.
LIVRO!

DAS PESl;3AS"

.1 J.- - N• ."r""";. ~~~ !nl"'f'lrTlf' qlJoem....hePtJo fAlu. imDullçlo. rtOroouz I
publlcaç&o ou uanlmiu&O nlunioll. .

I Z.· - Admite-. a prova clt yrrdidt. laivo K' do c:nmt impu1ado. embora
...(10 pública. o ofmdido Ioi absohtido por lernmça irn""urri\..:1.

1.3.- - Nlo 1" .dmh•• p_. di ..nIade contra"o Plamnl' d. Repúblic.,
" Pn.'\N"·nh,· dll S4:n.:ulu Ft'dc:ral. u PrnitknlC' 11. Cima,. do\ Dcpu'.&lIo" os. Mini".
Ih" du SUpn'lnll ., rihunaJ .·cdC'rar. ("de\ de- Ii"'adl) ou eX Gonrnn ftlran,eim ou
tC'U\ n:ptl:'\t"nl~nh,,.diph""álk...... •

•• '. o' " ••• , " - ", .. ~ ,. • ..

TituLO I
DA DIVISÃO DAS PESSOAS UI NV 7.71', d. O~ ~. da U.,.

o.Un.. oa cri.......ultant.. d.
ceLta d. raça ou d. cor.

precon-

Cu>ilULO li
D~. '3 PESSOAS Jt1RIOlCAS

~1Io1

Di,po'iÇÕeS Gerai,

o ,aE.IDEIITE DA aE,OaLICA
,.co .at>ei'" que o Con4Jr•••o Macional decretl a au ••neJono a ••quint. IA!,

Art. 10 - aerão punido., na f Orai d•• ta La!, OI er1
.,_ , ••v.ltant.a 4. pr.conceito. 4. raca ou d. cor.

Art. 20 - IV E T A D O).

~~oIV

Da. Fun"dações

. An. 2<1. Par. triar um. rund.çlo. r.r-Ihe•• o ,eu inslituidor. por escrilur. Púbh
calOU testamento, dOlaçlo especial de bens livres, especificando o fim a que a destina, e
declarando, se quiSer. a maneira At ""!minislri-la•

~t. 30 - JllpecUr ou ob.tar o ac•••o de a19uira de-
, nt. habilitado, A qualquer car90 da Administraçio Direta ou J~d!re-

:., eo-o da. conce••lonirla. ~e ••rviçoa públicoa •
• ana. reclu.ao de J1oi. a einco ano••

Att. 40, - We?ar ou obatar .mpreqo •• empre.. prtva

Pena f reclu.ão de doi. a cinco anoa.

. Art. 50 - ~ecu••r ou impedir ace••o a eatabeleci..n_
comeretal, neqando-.e a .ervir, atender ou receber cliente ou compra-

Pena: reclusão de U1I\ a três ano••

. . _._. __ .- _~_ ..-..-- __ .- --"'''-'''' .. ---
An. 30. Verificado Jer nociva, ou imposslvel, a mantença de uma rundaçlo, ou

.encióo o prazo de sua exillenci., o patrim6nio, salvo disposiçlo em contrário no .10
constitutivo, ou nos esrarufo5, ter. incorporado em OUtras fundações, que se propo
nham a fins.ilulis ou semelhantes.

PariJr.ro único. Est••erilicaçlo poder' ser promovida judicialmenle pel. mino
ria de que tr.t. o .n, 29, ou pelo Minislério Público.

Art.. '0.. - Il.c\l.a~. ne9ar ou i_pedir a Inaericio ou
,~,r.'.O ~ aluno ••••t.abelec:1IIeJlto de an.ino público Ou privado d.

.:,;al~" ,rev. P...a ....elu.ia d. t.ri. & eInco ano.. .
Parágrafo único - s. o c:riIH for pratlcad() contra

...:lor .....oito ano. a pell•••,rava•• d. 1/3 ha t:erco).

~~.:, 70 - IJlFe4ir o ac•••o ou recu.ar ho.ped&ge. _"'t.l.....10, ••t.l.::::.O:.:i::C.~ ••::i:-~.:=:t:a:~11.r.

Pen. r.cluaio d... a tr'. ano••

Art.. '0'- Xçe41r o ac•••o ou recu••r aten4s.a.nto _
••u~lecJ,-.nt:o•••port.1YOI, c•••• de 4iv.r.õe., ou clube••oelal. aber
UlI .0 pibllco.

P.nal r.elu.io d. W, a t.ri. ano••

~. 10-. 1~1.~._o ac•••o 0\1 recu.ar at:.ndia."'to ..
"Jtauuee., ....1'•• , COIlre1t~~la., ou loc.i.....lh.nt•• aberto. .0 p\i
.u...

DECRET()'LEI N!' 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
e6digo t!e PrOct5S0 Pello/.

LlVROI

DO PRocEsso EM GERAL

TITULO III
DA AÇÃO PENAL

Azot.. 10 .. IapecJir ~ :.ee••n t;'J .._ -:.~~= .:'cllaiaanto ..
..160. de caMb.ra1ros,barbc&1"1.••• 'tenaaa Og c•••• de ~·.gf!ll Og eo_tabe-
lec.iMDt08 CDII ........ fin.l .•.eI.d..,!! ••

••na, r.eluaio de a • trê. ano••

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá. exposiçlo do r.lo criminoso, tom lodas
15 suas circunstl.ncias. a qualificlç3D do acusado ou esclarecimentos pelos quais se pos'O
sa identifici·lol a c:Iassificaçlo do crime e, quando necessário, o rol das testemunhaso

Art.. 11 - X.pedir o .ee••o i. ent.rAd...
.tUIeio. ·público. ou r ••leS.ncial•• elevadorell ou e.c.d.", de
·.sec••

./toeitl. ~

ace••o a05

u~. 12 - l.pedir o ac•••o ou ~.o de tranaport•• pú
blicc"~ ee-o aviõe•• l'Iavioa p barca., barcoa, õnibu•• tJ:en., • __t~õ C"J

"Jal.;\Mr _"Ut..o ~:I:'u chr tl.1''I!lporte concedIdo",
:'.~~.. ~ ...",01.,;:;.• .:. ~~ ~ :. :,:,;:. '''•..;_ ..

11:1 M.· 1.250_ DE' DE nYEU:IJIO DE ".,

IIEGULA A lIJERDADE DE M"HlFESTAtlODOftHSAM~
E DA IHFORMAtAo . /

Art.. 13 - IJlPea,l.. bU o""a~....c o ecea_", ....... .1gQÚ 80
urvico _ qualquer raao 4•• rorc•• ~Ida••

,.,.al reclu.ão d. 40ia • quatro .no••

Art.. 14 - l.pedir ou ob.tar, por qualquer ..10 ou
loma, o c .....nto ou convivência f ..111ar * .cci.l.

'.na. rac1u.ão 4. 40i•• ~.tro ano••

Art. 17 - IV I: 7 A DOI •

Art. li - O••f.lto. d. qu.. tratam OI art•• 16 • 17
'e.b Lei não aio autOlláticoI, d.ven40 ••1' aotivadiaaente declarado. na
.enten"_

Art. 15 - IV E 7 A O OI.

Art. l' - Con.U.t.u! efeito da condien.tão a oardia do
cAr,o OU funcia pública, par., o ••rvldor público, .. , .u.pen.io do fun-'

C'1on"'Dto do ••tabelec1Mnto part.icular por pr,zo não .uperior a tri•......
CAPI~ Ul \)111 _ DOS AJUSOS NO EXERCICIO DA L1JERDADE DE

:':..NIFES rAÇ}.O DO-lt~NSA"'EIõTO E INFORMAtAO

~ _ ';" ,;; _.:,_.. r.· . __ «: , "'O ..

An. 14 - Fv..rprop'r.ndade ....rr•• doprocnliOSl>'àt..ub..Blod.onIc..""'''ic•• social ou do procot><OilOl do raça ou da..:
....: de 1 I 4 lJlOI do dol.nçlo.
An. 15 - Publicv 0\1 djyul.ar:
.1 ..rrrda de ESIIda. nollcia ou inlormaçlo rr!ali.. Aprrpl...lo da deI...

w-t"",. -:'11 .'1(',..... do PalIo dc1de Que ~ slllJo Cc). justificado como ~1rio.
Jfttdi.ntl norma ou rilXOme..,~'çao prénl dett",,"lftando ICJTttk'l ::=r......"t"~ .. -,

rrJCI'"t'I:
h) hUlidOltKJ infonn.lC;So .i»,il:.:.: de inltres.'te da K»,urançl nltlOnal. 6t"dr que

nldlo iJualmente. norma 'lU n-rolr.endaçlo prhil determinando SC'JR60. r.onfidln"
ri.. ou rnena.

Pena: <Se) (um) .; 4 {quatro) anel.~·dcll!JM:luo
• .. . . " .. 'O .. - _ ., _ __ _ " .

blle.~io_

Art. lf - IV I: 7 li o OI.

Art. 20 - E.t. Lei .ntra •• '9'i90r na data dI' lua p'u-

Art. 21 - ~.Y09"-•• ai dllpo.tçõea e. contrArio•

Arl, 2ti - C!llunu.' 'al)tucnto imllull1ndn·U.c fllh...mrntr ftlu &hr.: ••h, nlnl"
cril:ne~ ,

!'til,,; &.u:r.l;'lo.o< 6 (·..eia\ ,.. J hlh) Usol. r nush. de J (11m) a 10 "'m!e)
....,.:a.rioJ·m:lnímot. d.. '!I.ia.à.

:n. di
• ...rUI. .. 05 .. j.net.O

Ind.pen4lincl1 e 101. d. a.pG!>Uc••
J08t BAllNtY
PeuJoS-.uI

d. 1 tI'r
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PROJETO DE LEI N1I 2.741, DE ,1992
(O. SI'. ".. LIda CJaoeq

APENSADO AO PROJETO DE LEI~ 3.232, DE 1m

Janeiro de 1999

..Di.Põ••obre a liberdade d. intor.açio atrev•• doa ••10.

d. co-unlc.çio .oeial.

(APEIISI-.$! AO P~OOITO DI LEI .a 1.439. DI 1991)

o heai4enlt: da llcpúbt1ca~

Faco aaber Que o CGnll:..~.so Nacional. c1ec:rcll e eu

aanciono ': ..(Ulnt. lei:

CAPfTUJ.O I

DOS paUlcfPIOS GUAIS

Art. I!. Esta lei dilpCl sobre o Uberc1ade ~e lntormlCio cotnO raranti:\
eDl'nda! do 1st_do DeDOCritleo de Direito.

Art.. I!.. t Iivt"O .. ..nUeliaçio do penuau:nto e da intonnaçõo por

qu:liJquct ;:-..1.. l!c: ro"r ..."ICIt.;:lv .~ :~...J. inde~.''''''''::' u. ttllSura ou ..~....\,~.

1 .. :"1u.l, " :-1:\'1""'$0:

), _:.1,,, .. lrlc\'~s~"'

111 .. qu..lq\õcr "h.l\.'O v.:f~\I!c PCr!ÓUi:"') <.11: !ri~:·II.~~iQ ~r., "';I!:o!;Ctl:

IV .. tlr.r.nd:." de nr,l:ri:..

, 1!. 1: vçt1ac:... n :.-m.llíl.:'lh...

·Art. :!. A Ii')(·,..huk: I!" iUlür:";lt":o o • ~ivu:",;,C'.~.c.J ~ ,r'lIca ,,~U!>O .11... ~

Art. I. Aa "pr..u elpeciaUndll na diJlribulç;o de veículo, o têri.u

&-pre...... · beta cocno ... bt.ncaa de jomo.i&. não poderão c1i1cnmin:ar ~end:!s

.se publieaçõe. relUtantent. edita4al.

.CAifTDLO 11

DA ollGANIZAcAo D~' EMPRESA

....,. C,-"~,v''1,,r~~ Cn.f"1 A r

Art. li. A propril'dad. de" ",praia ~rna1Íltic. e de ndtodiCu.ão sonora

0'1 d. lOna' '''renl i prSYaUva ó. bru1I.}~ nllol oü ·nãturaJiudo. há 1:1'11"

61: lG(dU)' ario•• ~ quala caberá a ftSpooublUdade por IUI admini'ITAÇ30 c

orientação IntelCK:lual.

AJ-l. u. a ve4ada a parUclpaçào de pUlGa jurídlcl no C:lpí\:al s.ocint de

..prtal Jorm1!.Uca ou d. racUodUulio, exceto' I de PartHw Po1Ítieo c c,b

loC"clt!d"l'" C""" -::".:':' perlença exclu.h:....... lhc ~ :"r""li.:;t\"~.

l",páC'rnfo únko. O c'1pital dai ,"ocicd:ltlcs de que:' tr3r~ ulc :Irtigc 1':.;0 'CI',J

d1rclto a votQ e t:m1t,er-I~-~ a :ü,\ (IrUl''l por cel,lo) uo ClI;>i\ ..~ soei ,I ti.:!

eJIlpre .. :ra Jorn~lrsnen ou de raaiodiCus;o.
i •• /o. ::: : •• _ •••• :': ••:: ::_~~.f.•::~_ .. .. ~ _....;..t'l;(••• :;~ ~,.1;.. 1\~lX'i.'1r '\1,.

.CÕCs na noh,3 dC'50c q\l~ 0' :rCiol)CChvos. t{tl.oiOS ),C):Inl ··..: ., .. It.-'1I ...

~;':\\H!'.r,'.,..,:1 ~~\O .:": b~ ....~.lt~lro n~t') ou n:'llot':lli'l;'ôrio h.; m:ai-; de )fI!I1 t) "!ur •.

Arl. 13. .0" n l,.oio.;.,",". ,1-: •.. C'ÍCLI:O •• ch C'O:nLl·,lt. "';:'0 sO'.. i~1 -': 'rn t xi:.. ·' • I

COnll'U"U\·;t\.'üo de ))H.priLlbdc ü., cnl~\rCs3.

\"Ut- .:~ , : lu'l" ,." Q'~ "'~'ins Ile t."lnlullic:.c.·,io i'llllrcss.os iuth~,Jr:io. c.., .. '11" ~ pra.; •• - •

jcstlu:aÓI). I:' nJf..e .:Jtt ,'ditur r .....~n'.i'u. t O·.U (' o 1..Y,a' :j .. im,.·~ ...s:~ L .... I

I - O 6ClUO· •• obten..!.:. de dacSo4l junto ãa rep.rtlç:Õe. pÚbUcas de qualquer

. ..pÔd., ~u1ve.....entldl~.1 ela acs.1AIltração Indjrc.a e fundocional;

11 - O allÜO pronaalona! •• -(\W"do da tonl.;
.111 - o p1.....u-o de oplnlio;

I't' - a la~paDdÕcIa peraal. auloriclad.. pÚbllcao;

y - • eoncorrê~ entre ....ao. de ~UJ'ISe-çio aoc:lA1;

YI - • aut.onoda da er;eprua:

't'J1 - a IaYlolabWclad. doa arqulYO& doa aaIo. da COOIunlcoçio soda! • elo.

lItab ,oatSe No e1ll:1ondU • produzlclu II ..lerlu.

J - • direito dI:.H lnfolWU';

n '- • dlr..n. de laloraar; •••

111 - • dlnlto de acr lnfonaado;

JY - • d:ln:ito do int.n....do d. Idchtlncar o rupon.;v'l pila pub!Jclçio 0\1'

tnJ>oaluÕo;•

Y - • dinito de re.posta. ntl. eot:IPtHndJdo o direito de rellncA~ãD.

Az't. I!. NI d1vu1eaçâo da f.to•• oplniôo., oi 1MÍ0s d. cocll\:nic:,-cao &OC:l~1

obMrYarão De princíplOf. étkos que .antenham " vlloriur'G o relpeito n
cU.mdade da pnsoa hu..nl. . .

Art. T!. ,.. ofenla. eo.cUd:a. ntr"vê. dos .'Clos de eontunjc:n~iu soO:\1

.uJeltarão ~ RU' rclpona.iYC'I. à fndenboç~ pelo dano aa.I~ri:.1 ou JUj"f':.f.
i.M. du ';~cõe. crir:lSnaiJ e adallnJ,tralh·t1s.

Art. I!. O COIIOl'o entre a Uberd:lde ,de inrc.mu~lt':\o e Oli direitos ,t,
pcrsonnlid:ldc. entre ele. os reloUvos à in.h"id~~ • .i \'ic1:1 pri":Hl:•• i honr:' :

à lI:Ial:CUl. seri' I'C!soh'ldo ~ I,vor do Inlercss.e públicu vis."do 1",·1.1 illrOrt!l:I\·;v.

PnlÍcrafo único. ~.io cõlr:u:lcrizam viol:lt'1iu :aos direitos dA vcnunoJitl.. t!L":

a) • divull:nc.3o d~ Inform:acào d.1lb pcl:a .tJ'or~dlldc:püb1ic:a:

b) a dl!~IIr.'''~n.u dd lm:ar.c. ou do SOla f,.'OI!lhJu~ Cu, 10c;.I1 I'Úl1JiL"U uU de I&(,'C~""U
púbUc:oõ

e) a !,:arrtlcno c a"'pnlica de f3'OS do Interesse público;

d) a publieocio ou Iransmiss;o óe 'nformDCÕC!:'i colhldu nu c ••u Leai.l:llivAI

• em pl"OCcdimcntos udministr:aUvo ou judiei.l. rC'ssalvldos os C'350S lc~3is

d~ aleilo.

I I!. A lIDe..a e:d:cnela ...:J'~ observada pn. li 'tividades rcJ:thv:as i
radiO<!JlusÂo sonora e de IOn. .' Ica.C'cnl. na .bertura c cnCt'rrom~nto dr>
pJ"O(rama jornalístico.

• l~. 'As arenei•• d. notfela '.Ião obrl(.d:ls • n&is'rar no c:lrtôrto o

De*e do ~'" .Ctiter responúvel.·

. u.",:......t..-
AI't~ 15. 4~pa.a.-Jg~ man.erão n. parte editoriaJ siçao

..pedal n .."sda i cSIvulpção de relposta 0\1 "tilie.çio.

h ..ã.,.~(o ánJ.co. Eaptoço co-. a' ':!W".... t\naUds'" ..r.: su..euraóo pclu

.,eoru 'de rádio e te1eYiaio, no ••~ :~rario di transmissão que oririnou
s rocpoata cu' rc:Jnc.aç~. •

CUfT,DLo JII

DA ll.MPOllSAIIILIDAI>. CIVIL!! PINAL

lcçÕo I

nu d1sposicõu prai.

A11. la; Aquela que. pol' .~io ou omissão voluntát'i~. impt'udcne:b.

MC'llrencia ou IRlpenc:i:a. vlohllr dir.ito c causar dano a outrelD. fie:a obri:.,CO

• In6eniuC;~.

'~rlÍ.(I'ifO Ílnko. A viol:açio culpo." ou· dolou dos direitoS à honra. .ia

Inth.,ld"de•• vlÜli l)riV.cSa ou ã '.n~ do. p~no~s. obti~ ;. ,indcnb·1t M. 1"+"

. dano C1:&terbJ oU :POraJ.

COtIIuniC'~;o:

i)"-~ni",. o aulor da public:I(';".o ou truh"'nliss~o. n:ls mal~ri..'ls 1I,"sitlil,t~...

~ ou. pc'; outra lo,... de au'oria IdenUncad:l;

11 .. eulpc.:ullcnlC':

a) O .41lor relpons.ive). quando ·nio IdentificAdo o .utor d:1 pubJk:aç;o "01.11

tran•.atuao;
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b) o editor responsável. no cuo da corr"pondento no ex'terlor ou de autor

r"ãid.~t. fora do par.;

Parál"'o únk:o~ O Intrevil.adG , ..pondl pelo conteúdo da IDtrcvhil1 ••

• io • eont••tlr ou I'tUfiear no pr.l~ de lO(eiel) dlu. eontadol da pubUc1eio
0'4 .rAft....aio.

A1t. li.. 'ara OI d..úa crilHi pnYi.t«* n••t. 1.1 .pllc....... quanto
• ..:~.a:ão da· clu••lIdada. o CUlpoato no C~lrd P.nal.

Art. li. A peaaoa jurfdae. QU"'pubttc:a ou trlrwzil1.1 I .n.t~ri. Incrlmin3dA

". ,ptIra ,;,. .1.~IL.. "'I'na. lIOI1oanunantl relponaaVe1 .1 o lulor ou o

Intrl'riatador ..IUvar I leU Hrvi~.

Art. ti. A absolvição do J'éu .. eo. fundamento m CIU.. eM bençi.o de

pena" não exclui e ~dlcSe de lnd.ml~ão eontr••1" ou contra o Utlaeonlorlc.

Art. 21. O valor da lndcnlll~ão pelo d:mo moral ..rá .rbitrado pelo j"h..

no. U~ltcs de l(ucaa) • 200Cc1ulenln) vens o vaklr do pia0 ~l:.ori:'\' : ..

)\oI ••~:&'~:f. A~ I:'~.I üól InfrDc5o.

I )!.. 'ar" fi"Dt"5o do v.:dor.· o juiz lc".,~r.i e'" conta I C'l3vld:\de c ~

repcreus';o cJo d.1lno. o l:ua de vohllluried.'ldt ou d:'l culp:lhi1i,I.:.dC' fou

or':r,~uT. 1'ou:a ::.itu:\f::2 C'''~I~:''I,icD ~ U l:'~ c.:rnpr;::.u;'!cla;) pcs:cJ'ín:- ::1:1 l.tl':);

I _ :·""~I:.t·;.,. .1•• Oocrvi.:-h ;. r.o..··uli•• Ide. ',n~ 1."li"s L" '''.iO~'ItJt ... ' li;:'..

'(,w.~) 1I11·,.....~;

11 .. multa. n. fOrnt3 e nos limitcs n"adol pelo art. 21:

JlI - sUlpc:ns5o tc:t'llpOrnri3 do exercício profissional. no liatitt m.;lChno~ dl!

30(1rmt~) di31.

• 1!. Fica ren:dv.d. o COfIllnDç'5o do' pena própria p.n a violência quando

• Me''''a for elCl"lento con$Ututlvo do delito. aa

• 2'.. À e.pécie e • execucao do••uyicoI em fa.,or da COII'Iunid:'lClt lerão

adequada. â. condiçÕes peslOal. da conden.do e não pode u.ir caráter

humilhante 'nc", prejudiellr a própria subslstineia a de lU. I uu••

I 3!. A p.n. d. mult. cominada para oa crime. preyl.to. n9. art... 31 a

30 teri deito rep.ratório e conaistlra n~ p.,.D'tCnto erl' favor da y(Uma ou de

NUS aucessores.. da quantia ·ftxad. na ..nt~nca e .erá ex.cutada no próprio

jura0 da ação penal.

, 4!. A .plicaçáo d. multa :,é~iraiória .b.orv~ o Y~r. d3 Jnden!uç'io pelo

clDno ~ral.

• ~!. O jul& poder.. acresc.r à multa cominada llOl.d.lftenta•• pena d.

proatação. de ••nlco. • comunidade e a susp.nsÃo te.po~árla do .,....crcio

profl~al~a1 qu.ndo O crima for pratic.do por Inativo fútU ou torpe .. INdI.nte

p3(a ou prolnCssa da rEcompansa ou o réu ror reincldent••• criee preYbto

n••ta lei.

I I!. A .uapC!nsão referida no Inciso lU duto .rU,o apHca-se

exelusivamente aos pron.sion.is elos melo. de comunl.c::.çio socl.l.

I 72. A execuçÃo d:lo pena nao ~dmite .uspensÃo condiclonaJ.

.Seçio 11
Doa crilftC. • d:los penAS

A.-t. 23. P~ver boicota, eontra .-elo (1e ca.unlc.c30 social:

Pcn" ... I'rrllu"róo de tt~fYiÇ'Os ia COMunldode e muUa.

~~t. 21. l>C'lilruir. inutilizur ou Llelerior:.r t!l.,quin:".ríu. InSlrU:1wnl~

"J,-'U'clbm& u"Jh·:n..lu~ pdu:. rn~it>" fh- ~Ullluni.:a...:'o S-l.'Cilll tlU. de qn:1hlu"r {un::•••

(..nl~:-:lIO":):.r n,;.,l~·ri:ll vi:':1I111o l' iUIIlL',lh' ou n ,li(i\'ull:lr li. 'um,. IIllvil1:Itl...·":

. Pena - Pre.uçio de servlÇ'O' à comunidada e Multa. alê., da pc-n:'l
correspondenle ao dano.

Pararrnro único. Na. "lfII" penal Incorre que", d.atrói ou inutWaa

baftea ou po&to de venda ou de' dl.trlbulCdo de Impre.lO' ou de outro IUtarl:aJ
ar depoaltado. .

Art. 2S. Con.trul.l". ...diante vt.oláncla ou crav. ....ça para ou

p,...••• da recoepen.a. admnlltr.dor ou pron.slonal de c:o.unleaçio IOdal.

Yiaando a laIp1dir. faser ce• ..,. o~ d1~ltar .. aUYidadu de lnforaacao:

'ana - Prut.cA4.. c\v ,.erv.co. à comu'nidadl I .ulta, .lé. da pona

An'.· .d. Exirtr. JOIlcl~~ ou .ceeeWr, para d CN para out"",. ··Ylnta.._

lDcSevldl pari nap fazer ou lmpe'41r qUI se laFã publ.lcàcão. tranMd..Jaio ou

dlatrtbulcio de qualquer ...teria: .

Penl - 'rcstacÃo d••erviçol • eot.unidade I _ulta.

'aricraro único. Na. ........ penu tncorre qu... IDa ou peR"'1 qve .e

'~Çl. ll'iodilmto p::t13 ou pro."1lIella do neoMpenu, a pUbJfçaçÂo. trAn..f.ÜO ou

~.~r;~..;c;o da m3ténA. .

. .vt. 2T. Imp~cii" ou dlfic;uhDr. Ir.dev.donlcntC'. o cxerefclo d:as Jiberd.uJ.·..

de acesso e d~ oblenc.3o de d::ulo» junto .0. õr~Zlos do.. 10''' "'cr púbU-:"". ;.-elutl....•

o. da adr.tU\ístl "cito "Idirel. ou rl.o,\d.clonol

J'tl:r;;r.I·.'l!U·'H~il"Co. ln.:id~ na ",r.:"'"" rrl':I quem. iudevidllmen;c. '-'1:111(" ••

cxi»lionc i:l de- I:\h) uu IH'('»la il1lo; rn.• ·,:tu) ~::o ,,:rd..deira.

:.r:. 2~. '';Ou,:.: .:. I.·..':· ias t,dsn'" "ue 1.··.l...~I~·I·.I. ~·t '10': ,,,·,'hu ~ ,"'~'.•• '
urd,·..\ ""lI:I~:' ,l:U f· J1.'IU·.·.r:'l.

Art. 2'. Incltar a praticA de! crime ou IDzer a .poloçia da '.'0 crtalnow:

Pen.. - Presl.Côo de .I!rviço~ à cOflllun'd~de o muna.

Azt. 31. CaluniAr alrué.. Imputando-Iho lal.a"ento fito denftldo COII8

erlJu:

'ena - 'ri.taçio de servieos à coeunld.óe e _lI1ta.

'ena ~·Prlst.ção de .ervSeoa à eo:aunld.c!e e ·multa.

Art. u. Jnju~iar allUéra. or.n4e!uSo"lhe·. ~lnidacH"ov.ô decoro:

..... - Nuna.

Art. 33. Dlvull:'l1r mattrla r.lu capu de .bal.r o conc.ito ou o crédllo êlt

pealO3 jurfdica.

Pcna - l1ulta.

Art. 34. C.lunior. dill1....r ou inluriar a .erDÓrla do pe.soa .\Orta:

rema -''''Ult•.
Art. 35. Dis.tribuir ftl:lléril1 que conslltu3 criMe prcvh.Lu nesLa lti

reproduzld;J por qu:.!qucr processo ,râfiC'O. mCc3nico ou eletrônico:

Pen3 .. ~lult:a.

Art. 3G. \'iol:ar. indcyi:llt:.~ienle. 8 intimld:&dc ou " vida Itrivad:a .Ito -.I~'h~"':

l'ctn" - :\hiltn.

SCçio 111

Da pro•• da verdade

Art .. 37. A provn d:lo verdade do f'nto imput3do .erá ,u'qUida cu. c:xcc,,'ão

prôprin. na lo,.,. do. arts. ,. a 51. ved3d~ era c.ao d. calúnia quanâo:

a) o r.to ~mputtldo conslituir erime do .çÃo privadA • o olondido nÃo ~h"n

.Ido COndtn3do por .entcnç:. irJ'ecorr(vtl;

b) do rato Imputado. cmb<>ra constituindo erlm. de ação privadA. o otendido

Uvar ..ido absolvido por sentença irreeornvol,
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Parirr.ro único. l admitida • ex~ão ela verdade quando .. tratar de

""-"o.

Ieçio IV.

Da utInçiO da pllJ>il>!lldade

Ali. 21. A preserição e • deca4incia v.rUle..•.... pralOl; ••peehala HS

,......' ••,. Sei.

Art. 2.. A relrataç;o do Ilento e o perdão do orendldo exUn"uem,,'I

pvlUDlIld:lCIe tOMUCn'l quanto aos cnmes de IÇa0 putmea.

Ali. 41. Ao reconhecer Do procedência ~. exee~:io da vercbde o jul:

dac-Ia.....râ ~xtlnlo o p1"OCCSSO e. ae 101' o caso. ene:tmlnh:lr~ peco. DO ~Hnl"'lrrio

P1ibllco.

Art. 41. O juil poder:i (Ox'tnC'u~r o prOe:csso sem julc:u:".t'nto do s;.':'ri:u

q ..:.nckt rntC"udêr que :l dÍ\'~ll=",l:~o d:,s ;XPUC:l('ÕCS uu d3 re"i)~I:I ~"con'ôi:ui

• "rt:.Il...'1.

Ar'. "Z. O JUix I'CoII,,"':' dci;c:tr" ,1" tll)lit:ó1r Do )'011:'1 nos C.I~I~ dl" c:.';mi.. uu

..!iln.u.\.;.~o ',:1.' UI., i"'~\·..:r n •• :·.... I..~:'••!.. ,." t.l... "••:-t" : "h.. uU t1U:.IIIi4J :. 'o' I

c.o\?f'ruLo J'.O

Da PI:OCI:S,;O I! DG JüLGA"~HTO

l'e<:io I'

Daa dlsposlçÕC. e-erúl

Art. n. o exercício da acio penal nos caso~ pnviltos nos .rtl. 3D • 3~1

.-I1Ã con,.,cionDcO .. ~XQ"''50t"f) óo difc!:lh~ do '0(.>.IIt.'Io1 ...

Art. U. O ro~ cOII"p.et.ntd pua I) &jul::ttf:)en~l" du medida. e ~I

pt•• ~...... n.,.ta .111:; ~ o ~i: "~: .Jv n::':'U:'" t~....~f\:-~v", ~1~.i-~ou",~Ão '"' u';'"

'ranual••io.

• 19. No I:JSO d. entrevi.,. pubU~.d•. 0\1 Inn..lUda. raponaJ ou

~Ia. por ,,,.Ia do UIB voifc:ulo do COlll~.·. ofendido poderá

ncolher o foro do ...u doaúo'lio ou do dotalcnlo do ofensor.

I It. O juílO _polaola par. _bocar do podido do a.pllc~.... do

n1roeta ...bê. o ..rá pu. c:onhecer Ga açio pna1 Que ' '\'f~ _ MI"

prop..-Ia.

Art••,. OI proccdhDenlol dct.t'xpllcaçÕel • de fUpcMta 'a,io a MJerJd;ade

• • KOnof'ftll processuais eoapR.rveia cc. a aua naturela, neSca _'\lando
exeluaiva...nte as partel a o )1d&. .

Art. 41. A aç50 pen:ll será Inltrufcb coa OI autOI do ped5do df>

~XpUC.1cÓC'. ~\I do re»posta.

Art. 47. O prdido de explicncôc" ou \Ic: divul~:'r;o d:'ti n'~I)(l$ln Ik'r:~

Ion.u).ulu ~u intert"KS:ulu n~ ru:lt~ri:\ t'quívoc,). orcn5tv; c.u c:rrõn~3.

I I!. flUAm» k' lr.l:ar dll' olcn"", :.. orJ:'hD I)úblk-o. inclui;hN '"

...IMlihi..... r:"::... int!in..l:. Utl rumlm:iun••l. ou .l"·r\mci~l';'riu Jlúhli,v "in ruM da

1\1:\. ru~.. o 'i1h.·r,~~rdo poderá rrpl'\.tJOent:-r 110 )Un'loh~rio ,iabU..'O p:.rK _

adv\·i.., ..lnl inic:i:.llv:., rrt.·vi'llu't ~t,. Y'ti{:t'.

I 2!. Caberi ao intere.saelo aceitar ou nio ... expUc:\t'Õea ou tcor ct.
....~t:a, be:. como deaJatir da "preMntaçÃo.

AI;t. ... O ax.refelo do dl..Uo do pedir a.plle.çÕoa ou do dlYUlllnciio cb

ntpoata COIIIpete ~ cõnjul., ueende.te, deM:enden\. _ traio,
IlIdlaUntlNMnte, no euo' d. morte do ofendido. quando dec:tuad6 ."..nt. por

dedaio Judlcla! ou, ainda,. no cuo do ui. U.

AIt.. .1. Oa pruoa de pl'eacricio • decacSinc:la para o ex.rd'do da aç!.
peaal .eoiirNnt. eo.ee.-rão a eornr .pÕe vencido. •• pnzoe par. pedir
...p~ OU • d1YU1racio da ..._Ia.

....trar. Yftlco. O alld.._OIO. cIO pob!do da oxplle~ Inlorroaopo •
,n.. pora D .,.orekIo do ciJr&\.IO do ruPoela.

Art. SI. Se, de relerencial, Jlusõea oü Irn.. ai inCtn qualquer dos

en.c. p,.YÍat" noe .rt. 3D • :t4, que.. M conaldarar ofendido pode Jlpd;r

apJle-eõe. •• julao. Aquele que lá r~~ a dá-la. ou, a critériQ do jul~.

não u di aaUd:ltorillrwente. rcspo;dc ~1. ofensa.

.,.rÃI1'810 único. O pr:Slo pan rcqu~rcr D$ "'exP~c:leõc.. é do U(cluhl~"')

df:ts eontllcSos d. pubJfcncâo ou tr:ansmis~õo e de- 5(clneo) c1i~,. p::r:. 1':-c"I.i~

b'i-. conl:u:So, 'u... uottt!C'OIC'IO'

Al'l. 51. 're.tada. a. ~xpUc~,. o I'\.~ucrcnle serú UOura~;\tlo V:I1":l ~••

1I::1.'~('''loI3r n~' pralo de <~(qu:&rCUl:l e u.!10) ht.r:.s. podcmlu lh:dir :. ,m:,

cli~,:!;:=;w.

Art. 52. CCMtlI :*:; rX)'lic:,\,"i"•• btl $t:rIlI "':'11&. O" :'Iu'ns !'l&'r~o "nlr"'I:II\"-'" ...

no'Il:"'N'utC. intM.·lx·ndt·hl,·t....·••h.· uC tr~n"llldo •

Do d.ircito de respolta .

Art .. 5:. Q~P- 'e coru.idnar prcJlldicAdo por p.blie3çio. ou itr2J1l.s.nrin.~~

~...;:,:.~.\o lfrIt:h~rir. .., ....·'v.. .lU crrc,....' tIO'" n di_ilo ~ rcsnosta. nroDOrclon:'l1

!tO .f(~..;;t>. :-

~:.. ::.. O pedido de ".~Olt. poder.. ur extrddo dir1!IDm..:nte PClI)

tnt~rc:&'tuio.· .')01' NU rcprelOntlntc le~&i ou pe)u peno:;s :oden::.... no r:.:r. U

Co::orftnde ... :oJpÔteHs .U pfl'vi.tu.

• 12. O f1>:.rn Dara ~ t"xerclri" ~11. tr"!IJõk:::t dt:: c!ll"l."l~ ... d ... u:·.p....sot. ;. da

llJ(":...) di... ~r~·:~a da public3"'Ão ou di lr.n.m.l....ão.

.ut. SI. O pnjudieado podo.. r&qu....... juCao • d1vu1ltocio da rolpool•

..-:
I. - • deatlft&tário de pedido üo .. aanlte.t.r no prazo da U(quuenta e oito)

...... eentadu ela entreI. comprovada do pedido;

11 - • Na..,t., .... alteraeão 60 luto. COIDpoaiCÃo vinca. dI1a:ra-ac50 ou

Múrla 'do cllYUlpcio.do ..in do OOllIUnlCOCÕÕ não ror propordonoJ 00_I
111 - • .Y1l1peie, .... aerêad.. da COIJtCJltárioa, a...ualr o c:arátC'r c!e

rápIIea•.

• 11. O. pra.e pera e:xareer o ·d1mt. de ~spost. eM juízo é ~~ 30(trln:.~)

dlaa. aob pena de deel"sêncb. cont:acSGa d:a d:lt. e. quo o IM'lo de ccwaunJt-:t\·;.,
U".,r &leia IKIIllleÓdo por. a ....._ ...

• If. O jull "",I,r•• pn::o dtl ~Ccil)O) d1:as paT" o requerhlo prur.:DY...•

• dlvuls:õtÇ;'o IMI .~U'",1r u r:azüc:" 610': i-ceu.....

.) ......da r... "portlnenl. "" ofeoolvo;

') • na"'t. cmaoj2r napoata de tcreeiro;

.) ...lirla Iaprc... ou transaltlda cltlYer dentro de qUDlquer das hlpÓtc~»

tia paráp.ro iiftlco do arl. t!•

Mt. A. Dlytl10da OM não • na~t. De a\lt~ ••rão entreJ'lc, fIO

'~te pua pl"CMIOYer, .. for .. cuõ•• ação cabw.al..

.ut. I!., A pnoericãa da _ """"\ doo -. dorlnldoo ....u le1

.-.-ã .... 1("') anoa. COI'Itadoa ~ d1a da pub1lbção, uansaiuão ou

~-.

• lt. A prnerIçio da ..~ da ..ntença condenatória oeonorá no__o

• 11. 11ft eMe de '-'preaaoe q•• nio blltiqú~. data. o.prno ~rã D

•e-rnr ne dla .. que o ofendido tomar eonhedmcnt~ da pubUcacão.
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• H. o necbllMnlo cSa denúncia 011 queixa não interrompe o cura0 Q

P""'~·

Art. U. O ofendido decAirÃ do dil"'Cilo de qucht::a'ou repruentOÇao s.e n~o

o exercer ~\I'O d. 3Urõs.) II'ICSC., cont:ado, do diD cm qUD for lntl....,ôo u

receber os nulos do pcdhlo de expUC'ÔI(õe. ou rC!6pos'. (art. 52 c 51) ou 1:(\

e.ao 60 I '2' do art. 5'. do di..~ ent que M esçot:'lr o pral0 r:.r:I I)

ofererintento eb. d\'núnein.

I - Por ~'lIiUlt'l:1 du :\1ini:-.lérJo rÚbliro. nu:cll.:uh· TCI)rC').l!U\:;'cülJo .'UlII"l" ..

ofendido .for ór,:ilO .,úblico, h1t'luslvl" (:01 Adnllnls.r:....:lu. indinln I lO

rund.~·lonnl. nu IUlIciun:irio 1"lbUrll .(" D nr.,.":,,..:II M' nollldou:lr ".&;.1 ti

excrd\:lo cl:. rUII-:üo:

11 .. por quel." do ofcrndlclo ou de que", tenh3 qualidade par- rcrrc..ntâ-l0

no. casoa dos artS. 30 • 3':

111 - por qu~. oferecida por qUllaquer dn, pCUG" relcridu no art. 4S

~--·:"~u ,:,. ~.::"_ .. AO't praticado contra • mcmorlft' do l)ClSOD mortCl o.. ::,·'e
, • .,ha falecido ante. d. quelx.a. ou contr~ a bonr:ll d. peno..'\ 8l,oknlc.

anJ.. decbtraaa ã>OJ' :S*ciIDO JUL1k.L; •.

'IV - por d.núncla do Mlnlalerio Público noa delNLla CasOI. '

I l!. O prlu. plli_ o ütar(:clm~nto d. d~úncl. é da 15(quln~~;-.:ai......

eont-OOl1 d~ ".t4 "1ft QUl!! (J .1I~1Itéri'" Públ1ço UVllr ~ênQR do ptoceoim.:nto. QU

doa .1~mento. nece:...rloa.

• 2.~. &l' I) "1in'.AI';ri'> P\Jblico nio o',,:r('C'r-r :1'!nlÍr.r:ic r.o pu:c: lec.:l. ".r~

admitida ."Do privada aubatdiárla.

1:~ ~ Q"~""a ocwt-,.' ....... '-:,:,t;,:\. :---'; ..:!...:.tE=~v· '~:'Nk:" .P »ravo de

${c:hlCO. (I!".

• 4!. Sob pena de 'nulidad. _, obrilatória a Intervençio do ltlnlltêrlo

Público •• todoe Da atoa da acÃo penal. oxceto na I~sailo de juls:..u:mto do

Júri de l.pJ'tnu quando •• tratar d. acio penal privDdl1, do cujo. deb.t~.

participarão apenai os adYOlactol d•• ptrtea.

Art. CC •. A denúncla ou • queixa ..ri Insirurdll. cc. o nomplor dO
S.prcllO 'ou o avlIo d. prc....ryG~io d. .,.têria transmitida • obcdacen l'O

dI.posto 'no art•. 41 dc.t CõcUcu' de Processo Penol. contendo I) roi de

t••lemu"hos :ltó O aixl...o do !Hdneo) O o reqta.....I.,UO don dClMis pro.,•••

"'';,,-alo único. ,\ Ind,"nb.:lC';o. peJo d:mn InOr:d J.C:ri p1eitCl\d3 r.tI prVi'rb

de"ÚftCiA ou' q\M!:lxa c corudltJrÃ ntl ",pUCOC;lo ~ Qulttl repnr"tór1. eM rôlvur d~

ofendido.

Art. Cl. n.:spuc;h.mdo [,.d(."Oúnci:l~ou q\h:hca. o jub lIl'lnmt:lr;1 C'lt:Jr o r~'u

p:ar:t rt.'14'''>luk·r. no 1Ir:I!U de lQ(dt,,:c) diu.

• 1~. Se o réu n:HJ for cn(..tI~"róldo, 1)J''Ol:cdcr-Jfe-l$ n chu('âo tMJr rdh ..I.

C"'GrI' rr.u:o ele 10Ct,}c7.l tlia".

I 2!. Decorrido o prno puvlsto no paróc-rafo anterior e o decêndio

.1a1nlóo p~r. a defel. prcllndno.r s.rn resposta do réu. o Juiz o decbra~.i

nveJ o Ih. n0lllC3ra defensor.

• 39. O .Jnpre.....dor do réu leri citado parA intclra1' a a,';o na quõl1id... dC'

de Utlsconaort... a ..ntan,. que conden• ..â. i~danb.ção puder' alc~ã-So.

I 4!. O Htbc:onlOl1. podari cont••'ar O pedido d. tndenbaeio no prllzo

nl.rfdo nc;,. an'p, at~ndo c:o-.o llU~nt. dlltinto .. co.- N ....-.0. dlrcll~
• prantlu......JUr.óo. ao nu. .

• 5!. A ""'.Ua do 1itl.ac:onaort...rã "lUllda pelo disposto no Código de

_110 C1.iJ.

Art. '2. CÕat I der.. preUrrdnlr=. o rt~ poderi requorer • produção de

PI'O'fU e .inquiricÃo de. no~. 5(dnco) tutemunh,;,.

'Ir_lTaro únÍco. JCUal númeró ~e teltemu~h.. podl2rá aer arrolado eplo

litisconsorte.

_Art. 63. O Jub rejeitara D denúncia ou • quelx. 'pÓa • defesa prelhninot,

• -~ contestacÃo. qu:sndo:

, I - e r.to ftlnado nôo constituir, c:rtse~

11 - .. explleaeõe. Ou • dIY\lJ~ft'~'d' J'e:spos~. fore•••uaratórlns;
111 .. e.tlver exttnt:l D punibilidade. pelA prescriçio ou Dutra c:IlU$:l~

IV - faUor pressuposto proccssuai ou c:ondi~~ para o exercíclo c:b: "çnCJ
pen.l,

V - não ror ob»rrv:u)o o disposto no ort. ·U;

VI - o IH!dhl,o feor inepto.

I I!. U:"·l:roÍ bh~pl:i3 da dc:-núncln ou. t)\lei::õl qualu)o D I\cllçàn .'oà..
-l5"f'~C'rc\'cr u:s j";.lt.~ co mt!ll·'lr CtS fUlld:"!.:nt"ntoJ JUl"lUlC·". <:u~ ("a.ln·7:l e ,..~I~

de ......iu c.UI:. o r.~u IWs>.'\ l!X(~r('l't' l\ su:, t1cft.:ai.Il.,

• 2!. Da ~I.io que rejeitar a denúncia ou queixa C3be recurso e:.
aentldD estrito.

Art. IC. Além dAI exceçÕes prevlatl' na lei procenu:ll. o réu e o

lIt1scon.arle poderão ariuir a exeec5.o da Y~rd.cSe do C:lto hnp1!l~do.

· Plripafo único. A execcio da v.rdode devcr3 ler oPo••" no prazo dI'

defesa • correrá ela autos -apartadoa, .~ &u.!'~nai" ~~ ....u••.

Art .. GS. Admitindo o ;a:v..:ef'....me.,'., di '''luiçãO. o lula:,

Xl - dedcnar. audiéncia db ihlltruCÃO e julgamento para date nio aupcrior •

IColto) ~' le nio ruder ~,:if1lr. ~ fneidc;tr- :n!t~ ~o, C!(IoI"'·J:M'...to~

aprenntldof pelo exctpient, e peJa .x~pto.

......... ti. ~, \.(..~!;Ã~ ... '. n;l,) ~.:~.:.a_ - -:.•'-_ .._t! r "':'U''' 1,:;:~.~

laIproc~donto, caberi ncura.o era ...nUdo estrilo Itaro ll{,.h., :;tJaptn5':" • &e

tu'pda pl"OCed~nt•• clberi lpel.cão do excepto.

AIt. I'. Recebida • denúncia ou • qu'elx. oca ou .... o pedido de indunf

ucão. o JuII.:ll'Cari dia e hors para '••udlênct~ de tn.trueRo • julC-lUntnlo.tm

""10 nio ...perlo~ • 3Dl\rlnll) diaS.

• lI. O réu será qualUle:ado .. interrolodo antel da lnquiril:ào dai 'csto

.\mbu. O\I~!,do-l. pri_ir~nt.a. arrolado. pdo DeunçÃo.

• 2!. O juJ& poderá MOre..:!r nov'" ftudl~ncl:\ partt conUnu:lr;'o (: eneC:~mc"n

to d:1 Instrveio dentro de, 11O lD;xl~, ICoito).di:u..

I)!. Incerrnd.:a a insJruo,·,lo. o auttlr. o riu e Cf liUvt.-ol1loUrle tcrito o PN'~
ao .ueeltsl,"o de S(C-itlL"U) dl:;~ ••:'1'3 ~. fllC"(:'u\i.t.-s M('rUus.

Art. GI. O Juiz :JtJ~ul"'L·r.i "cNd~- WI~(J o rru (IUllnelo "e euUVC'll1:,·r cJl! c;ir

e'm....lün~l~,_~'V'. exclua ti crÍlItt' ou isente de ')(.'U:I o ";'u.

'ari.p'aro único. De.'a decl~'caberá apclnc:lo•

Art. i.. Não hnvcndo f'und:nncnto "para a absolvlC:lo SUIn"ri:., o juiz.

.adilnt. slmplc. delpAcbo. lub••terá o riu • Jullnmento.

AIt.' 'I. O jul,l.ento compete • u. Tribunal d. -Juradoa dononrln:u.\o

lúrl ele '.pron... pl"<l1d1do ~lo lull do DlrollO quo .houver dlrl;ldo •
__io ~ PJ'OC"UO•

~. TJ. O JÚrl.d1 I.pron.. lerã <D!"po&lo de 5(dnco) d<laclÕoa lOI1~do.

don~.. lS(quln.o) JUrldol do llOIa anllll" Tribunal do Júri de e-rcl."

• li. O oorillo doe' Jur_ lerá follo ~lo Pres' 'enle do TrIbunal do

Im, _di.nle· nqulllçio .s.: Jull do procur. 5(dnco).•d1~ ....1.. di ...oio
de JuJra-eDto '. na proenca daa partes. .. o qullere..: O nluJtado elo

-uIo ..n .-unk:ldo 10 Jul1 do proc~11O por o!fdo•• que _á "'l'lodo 101'.. .••toe depois de onSenad4 • 1ntb.acao da. pa:t.... &.Jun~s,

i .:2i. o. jurados que, A" 'lIlOtt~ Jusune.do. não c:oenpareeerlHD i ...aio

de JulllUl\ento. ..no IU}altOS ã mult. lmpoata pelo juis que presidir o

proceüo, de acordo com o que estabelece a le(lsl.cÃo penll era vilOr.

• ,!. o•. jundos nõo poderão eSCUSllr-&Il. unc.o por motivo cle docnç:'l.

provDd:a por inspcçeo de ..údc dctc~mln:lid. pelo' julio .
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• ..!~ Não podem _~rvJr conjuntDmente no ju)rllmcnto COfftO Jur:tdolt. o.

,utccndcntcs. !J'IDi.os,. cunhndOI durJlnlet O cunhadio,. tios c sobrinhos. soFro
o cenro,.· pQdr;l'~o • cnteodo.

Art. '11: l:o di.. dc»ign3do pn".. o jull:<ln1l·nlo. obc)·l:t. la umJil!nc.'iu e (",,1Mo

o' prcC'Õt:" de pru:rcc. luouccdt'r-1tC!'-:i ft eh3m:ad:l dos jur:a;,lo~ to o Juiz rr"(lI~.,..á

sobre ,111 eJoocOu,,:;,s qu<' (""em :t1'rC~t·nl:ld.,~ c ~ubre tI~ I:IUU:l~ que d~v«1M ~"r

hhJlOKI:I~. ~,. huu\'C'r Ilimu:a:u lco;::.. de jur:.ú.l':. nmnd:u'':' :õl'rc-::u.lr I." 1'U't'1lW

c ns tC:S.lc.'3lU.lhol». h'I'UI.)il1:u, c"t:I$':a uutr:\ ":.1:1. Sr uilu huuvI'r U1UIM'ru .......

I J!. 50 o autor da queixa nno compnr'C'Cct" ..em JnOUvo jUIUneado•••,,';10
será decbr3d:a perempta. Se for o réu o raltoso, o juiz notM"ar-Ihc-á dcCenlM.'tr.

Art. 73. Conaultadoa • dotel'lll •• aeuslCão. lueeulvAmenle. poci1'r;.:•

• at••• ae. JnOllvação. recusar. en"d:t uma. alé 3Uria) do. jurados aorte.dol•.
....1'. o Jull:nmento.

"_-t. 11. O..~..u;zadO '" TrJbun.J. o jub deferirão o compromis""o ~.c.J.

jundos. ~nnndo o primeiro ler o &eg-uln'.:: '"t'omelo, peaa minhll honrn.

decldir de Dcordo COlft a verd::tde c. o tusUCól-. ('. delf":l.I. repetir,;,o: -A••hn

o prometo'".

Art. 1'5. QuaUflcado (I r5u. ",. jub C~r.á. brevc r--:latór~ do processo.

expondo o fatd. a. pr&'".. ::olhlr'a, c' a5' c()(Ic.lusõcs du" parle50. sem. de

qualquer modo. rnanifcs1 ..r ~ reapo!it"! a ~u •. opiniio.

• 19. :'lfl 1e-\CU:da doUl 'l pu.l"r. ~ If.'U~"'~;,,) ': ~ d;!e~..... !'1J('·~si ...;)[aentc"

dI"'PC'''óo. C)",. \lJ'r'I". r', .....,. hC",:a pa:. i"l~r. t"orTb~vel • a•••u ol'dldo.

por lrintA r:llnuto•• A ré"iu:. e a trépUca deverio s.er lrUas. cada U"'O. ~ln

,~...... -:::•• t..: ...50. !..,;:..{;oo... .l~;"ltj~. ~url comunJ " limpo 00 réu .. ::........""lIaouHc:.

• 2!. Antca d. Iniciado. os debetes. qU:lolq~er das p~rtes ou qwalqut"r

JUrl~ podl'rá. retquerer I leiturA de peçAS do processo to a ludieneil tltl

te.teiwunhas que esteJnm presentes:'

Arl. TI. ~nc:errodol OI dcbntcs. pUJlIlr;o o juiz e os jurackJ. a dc:lIbC'ruT

':..~.. ..••no .ecl"eta na pre.cmca do repre.entunte c!A' parre... AObl"C!' "~

"''SCpintCI qucI'õa.:

n ~.. ,o hnputrulo ~ réu constltuf crime?

11 - Em e:n.o =-Qrmath:o. o réu é cull)uclo ou n=o culp:tdo~

Art. 7'. A vot:u:no '.l"rá lIõt'cr"I:t c rc:.li::uI3 d~ :u'Ordu ,.."" 1I~ nr1ico,.

....... I;~ " 4!lJ do CfH1i::n ,:r I'ruc"$;:u 1',,·nol.

Art. 11. O Juiz tavrnr.i ria 't·r.uhl:l li JoC'ntrnl,,'3 41,· :\l'urdu '"UI:' :I ''''ci"ü
duM jurml......dn qual t;unl~m t·.m~t:ll·:~. t.· "Ir .. l':'·"'. U V:t!ur 11:, MUlt...

1'Op:aratórl:a por c13noa monil e do~ honor;rios tldvocntfclos.

Art. T•• b~ "ntençl calN!r4 lpeltlção no pnzo de 5(cinoo) diDI. cont:u:k,.l' •
da e1ata CIO que tor proterlda.

Art. 10. Tranaitada UI J~Ctldo .. Mntlnea condenltórl.. o cr.dor podern

promover •••ua execuçio llo~ ._lrDO. autos.

Iotlio V
De leão dftl autôl\Oll&

. ..
Art. ~l·. O otl'ndJdo quI' nio pedir I'XpUClçÕe' ou exerclr o direito de

napoata poderá promovl'r .Icão .. c.l..vU lutônocaa para haver Ind••di&ÇÃo peSq

dano material ou moral.

P'eriuafo único. O prazo pari a apreltnuçio do pedido .. d. lO(ac.aentn)

dla~. IOb pena de decndêncitl. contados :I. p.rtlr da data da publlcaçio ou

da. transmlaaÃo.

Ar 2. /lo petição Inleial. Instrufdlll eonl IX'lnp'lr do lftIlpr.sso ou ...I~

de P'" v.cão da Itltérla trlnSlldtldl oHde«ri o d5.poato no Códlp &k

'rocl'..O Civil.

Ar,. 13. A açÃo clvU ,.utõno.u, proJ'H"SIZII ,w, JUra0 civil compr:lrnte. Iocr",
reeul:u' pehl. di1rosh:õ<.'a do proccdhncmlo *um:arrnimo. conforrne' OI IIrb.

275 • t,': llo Cóctlco de Processo CivU.

Ar'. C4. AR CM:lllrr:~::ls di' r:uUudi!u:.:iu e d,' sun:, co 1I1I.,&I·U" fia .....

eotlLvrV:I, CttlI. ""_ .rquivo,". l~kI prulo I~ COh...:m,,·ul:l) "ia~. ..,. oril~inall.

du atull;'ri:l~ C de""i" h!'xhl1i ;'rlll.l~slj,"",",.

• I!. OI proV""'"' dI' ctebtltel••nl...... I••••• oUlroa 8Utt nr.. Ilnh:'lM

'r;xtn~ .,.·i.,::-.......Y ...."" .,.- ~·l""'-.)t~;r ;: .,;"•.•.:...nlu. pelo prato de $(I:'"t"O)

dI.a pnra u elfttsaor.:J1 de rádi,. a "l.vJ.;'o ~ tlt. Hum) Xtr ~ lS(quln::r:c),

ala. pnrl as denuala.

~ '!~ ro__...,".....1... _ .• _":-~•••U_I ..,:""""". ~.._ ",...1",,_ ......1....._...,..""....,.1
C!:mluoru da rádio * t..l~,,·1a;',) DICli..: "btl.;;.~óI& .. ~çn·.o:r"u ~nt"c:lai'c:liÍ

leua ...quf""s ., I'Ttlvpr!'elt ,te- ~..~.~r'll••" • dfsJIOIII,,;,;'" t'" JUlJtJc:. p.lo pr:'lzQ

do Gn(sesslmtMl diAS.

• )!:. O d:s.;JO'~to) no "~·'.'taro antnhr ,,~ICC".tol i. 1)·ar.s:r:rlnc;.;.,.

OOtIlpullortamen'. • ••atu(du .111 lei. Inc1u.lv. .. di r ••ponNbtlldade doa

partidos poJÍ!le"',•• d<'o:lt rcdt'~e. d& .K..p~t.:U::".•

Art. às. A bU.IC'Io ti .p.:Hn~âo c., !h"lp'.·~A~~. 'tt'CI'~ ~.." ""v'CÕC:'
• etetl'Ónlc.. OI I0Il • leal~ ~...... .;'_am'la. PU" "roc_ ;_~',..t:.: ''''6 ealva

• nl to"",: previsto. n. lei para ~ IJ:lVlltll"~Ão oÚ initrtlçao ·eliMlnai••

Art. li. Alé. d. prellnte lei. u ••pre.a. eOne.l.ioftãrla. 0\1

panalaaloniri.. cs. rldlodIluúo &onO"a • de 10ft•• "'ren. 'alio .ubMUd:l.

lO "lei•• da aet .apeel., que U I'IIU'•• ãa ..~. nela pr~Yiatl••

AIt. ar. ApUe...... •• ftOt'IIl' Je,aJ. de carát.r pra! ". 4. ...
_trarl.. _ a pre..,~t. lei. .

Art. lI. bta k' enirlri IM' Y11O' Ut 'D(novrnt.) diA. "'póa .. "'I:>
p1Il:tUeaç~. I'I'VOC:lc!:I" n. dllposlçÕe. e.. eonti'3rib. npec:IDllftitnte a ~'I I.'·
S.UO. de .,.do rever.h... do 11'7.

Drllnll.

....STtrtc.xluA

conllderacio la 110". t ... i.tat iVIl n» r ...ult.ltt,.tlaCH> .C' tio

iM'ort.nl~ te.....nlendo _crlin..nt~ .~~u.ir ~ In'c'ali~. 4c
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constitue lonais da 1 ibErdadE' C;E E'::r'''f:ss~O 1." a cClrrI.5P(.ndeotE' Cons~lho Fcd~ral da DAI, cErto. ai~~~. dr Qut r.i:o ate

falta.-â'o 05 ilustrados e- honrOSDS 5uprill,:r.lo5 cic ... l.uSo nobres,"

"h ,f•.,,-e'J,Kt;(ii"'" ,~-::J
~~~f~V&u,íiYV V-

I '!J ..

br ..silEirâ'.

drsl:õ\integrllntrco..oinco,..... ()I;,.Q •

LEGISLAÇÃO CITADA - ANEXADA PELA COORDENAÇÃO DE CO~qS

SOES PER~~NENTES.

lEI N.' s.no- DEt DE FEVEJtElJtODE '%1

REGtiLA A liBERD,.l.>F. Df ~A""fFSTA~'ÁI)OOl'E~SAW::NTC
i: DA !MFO"~' \(AO

..................... - _ ~ .
& ~~ _ •••••••••••••••••••••• p-

DF:CRET().LEI N~ J.oi9, DE -' DE ü(J J lillkO DE 1941

CódilO dr Proasso Prnol.

o Presidente da. ~epública, usando da atribuiçlo que lhe confere o art. ISO da
ConstituiçAo. decreta a se,uinre Lei:

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

UVROI

DO PROCESSO EMG~

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

TITULO 111
DA AÇÃO PENAL

.................. (J •••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 41. A denüncia ou queixa conteri a eXpOsiçlo do fato criminoso, com todas
as. suas circunst1ncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se pos
sa identificá-lo, a c1assificaça<o do crime e, quando necessário, o.rol das testemunhas.

... ..., _ . ............
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UVROlJ

Dos PROCESSOS EM EsPÉCIE

TITULO!
DO PROCESSO COMUM

.......... -: .
CAPITULO"

DO PROCESSO DOS CRIMES DA COMPETIlNCIA DO JÚRI

, ,. "; .'.

Str4• IV
Do Jul.ament. pelo J!Ir;

Arl. 2'1. o rêu ser' cilado para comparecer' audiencia que nlo se realizar. em
prazo inferior ... lU (de. J dias conlldos da citaçio. nela oferecendo defesa escrila ou oral
e p<oduzindo pr""...

I I! Na audiénda. anles de inlciada I irtstruçlo. o juiz tentar' conciliar as paIIu,
obser'Vlnd~seo disposlo no UI. 441.

I

§ 2:' Se o réu prclend~r produzir pro",', le~h:munhil.l. dl:JKlSilillrâ em calh':",iu. -1:'1
(quarenta t Dno) hora~ an\~ da audi.tul:la, \) h>l rc~J)\.'('"o .

Art. 279. Os depoimentos da~ p;trlc:) e das Itstcmunha!l !a(rlo reduzido:. ÕII h!ll1nl.

do qUll conifilrâ apena~ o es.senda1.
AfI.21O. Finda I insuuçl.o. o juil data .. pala\"fl ao iIld'''opdo do aulor t: il\l .I"

réu. bem como 10 rtpr~enllntedo Mini!ali:rio Püblico - quando eue \in, d~ fun.:".\·
nar - sucessi\'amenu:. pelo prazo de 10 (~ ..7) minulos, para aIeBa('õt) finai~. Em )('iLJj·

da pro(erir~asentença ou desi&nará~ata para SUlJeil~~~prazo máximo de S ldncoJ dl,J);,

An. 281. No J'lrO\:t:dimt:n1o sumarí!o!loinHl. Iodos m IilIO!lo. dtsd~ a prop&hÍlula LI.I
.iIltio Ilê a !oenlença, d.e\C'rio reablaN,e dCII~ro d~ 90 (lIn\'cnla) dias•

............ ,. •••• , ,., •••• "1 •• ... ~ .
••• ~•• eI • •• •• • •••••• •••••••• •• •••

Senhor presidente.

Bruilla, 07 d. junho do 1111.

D~'lro. Pub1 hluw-ac.

ar. n'P-..yr /91-CCJR

REQUERIMENTO DE APENSAÇAo

Atendendo .ollclt~ão anexa do Deputado JoXO

MELLXo NETO. .oliei to • Voa•• Excelência apen••oâo doa Pro".

to. de Lei de número. 179. 276 e 506/91 ao de n' 6.045/10.

lia oportun1d.ad.e rei".ro MUS cwapri..ntos •.............................." .

Art. 485. Ante, de proceder yatlÇlo de clda qumo;·o jui. mandar' cIlItrl-
huir relos jurados pequenl" ddula feitas de ~pel opaco e facilmaue dobrbei•• COfto.
Itndo umas. a palavra sim e outra" I palavra "'0, I fim de.4fCfellmenle. mem ,ecoItJ.
do' 0\ votos,

Ar!. .86, DislribuldlS IS d'dullS, o iuiller' o quesÍlo que deva ser rnpondklo e
um or)C~ de jus1iça recolher'.s.cl:dulas com os votos dos jurados, r OUIrO, as cht.
nlo UlíhzadlS. Cada um dos oficiais apresentar". para esse fim. lOS jurados, um. um.
oU OU\to rt'CtPlKulo qUt Issqurt o sil110 da "0\1Ç1o.

Art. 487. AJlÕs a yatlÇlO de cada' quuito, O presidente, ycrllk:ados os ""'os t li
cedu\as nSo u\ilizada", mandar' qUt o escdvlo estTen o multado em \ermo dpedaI e
que St'jam declarada~ o nú~o de votos lfirmativõs e o de neptivos.

An.488. As dttisôol do j~ri ...10 tomad.. por maioria de yatos.

Art• .(89. Se I resposla a qualquer dos quesitos ~tiver ao conlr.dL;lo com 0UlI'I
ou OUt'fI\ ji proferidas, o jUil, Qplicando aos jurados em que consiste a contradiçlo.
submeterá noVlmente .. votaçlo os quesitos I que se "ferirem tais respostll.

An. 490. Se, pela resposta dada I qualquer dos queli\~. Ojuiz verirtCU que flCatn

prejudicados os Stluinles. mim o declarar', dando por rmeia • Votaçlo.

juiz ~j~~~. Finda a vOlaç~o, ser' O ttrmo a que se refere o .n. m assinado pelo

. . Atenciosamente,

LEI N~ 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Ins/i/ui o CMi,. d. Prtx:tsso CíW1•

......................._ _ : '\, ..

TiTULO VII
DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO
........................................ -: .

ÜlPITUJ.O III
DO PROCEDIMENTO SUMARíSSIMO

Arl. 275. Obserur-se·á o procedimenlo sumarh.simo:
I _ nas causas. cujo \'alor nlo exceder 20 (viOle) \'ezes o maior sali.rio minimp 'oi

l1'enle 00 País:

Â Sua Excelincla o Senhor

Deputad. IESEN PINllJ:IRO

DO. Presidente da Câmara dos Deput-.doa

NESTA

Tendo· •• ';'~"t•• .secisio toaada pelo cOli;10 de
Lideres no cU~ 10' d••et"eabro próxao p....40 d.. traa1tar •• reqJ.M ...

ti - f'~s caUSI.\. qualquer que seja o vllor:a, que versem sobre a posse ou dominio de coisa\ mm'eis. e de semo\'enles;
bl de trrtndamento rural e de parceria a1l-ric::ola.~

("") ~e resJ'OnsabiJidade pelo palamenl9 de impos10s. laxas. comribuiçôes. despesa..
e admtnJsua"Ao de' prédio em condominio; .

t/) de ressarcimento por d;r:nos em ,ri-dlo urbano ou rúslÍ',;C'l;
t') de u:paraçlo de' dano causado tin acideme de \,tItulas;

fi de eleiçla d~ cabec~l;

IJ que' II\C'IC"I pur obJclo o cUmprtmelUO de lel!lo e po~lurlJo municipaiS qUInto'
dmwliI enm: fIIt:du)~, p'al\\lo de arvo~e~, con!loun<;ao e conscrvaÇlo de lapumes e pare·
de,,- dI' isol la!>:

A. ol,undal< de comluio m~r.:...ntil. condu.;"" C' lransporte, depósilo de ~ercadg..
IIA"-. 1C1>IAu de nt'l!ó.:la~. comodAto. mandaio e ed~'o:

,) de 4.'ObrAIl\'a da quanlia dC\lda. a lituh) dc rclribuu,:lo ou indcuizaçlo, I deposi·
lano t leilooro;

J) do p,opntli,ío OP inquilino de um prédiO par. impedir, sob cominaçlo de mu'"
ia. que o dono ou inquilino do pri-dio viZinho raÇa dele uso nocivo' selurlnç~.souelo
ou ~ude do~ que naquele habilam;

/) do propn~lano do pri-diu encrl\"ldo pala lhe ser permilida a pauaJcrn Pelo pre·
dlO \oLZJnho. ou parA rel1abelte.::lmenlO dOI. l.et\'idio de caminho, ptrdída por culpa IUI;

.,1) (Iilla a ':l)brOlnça do) hllnorarios dos profi!lo!lolullai~ liberai), renalvldo o disPos.
10 ~m 1C'~I~I""'io D~iaI.

Paral'litlo unk:o. E1Se proc:edimenlo nlo ser. observado nas aç6cs reJaüvü lO es..
lado e a t:a~ad",de das peS5OI!o.

An. 276. Na peliçao inicial exporá o IUlor os .ralos e os, nmdamentos juridicos,
romnllarà o pedido e indicará as provas, ofere&:endo desde 10&0 o rol de leslemunhas e
documenlOS.

An. 11'. O juiz. dcsilnut ...audicncia de instruç,~ e jU)lam~nto. deferindo as
provas qUt nela houverem de produzir·se.

OFICIO P NO 228/g1

REQUERIMENTO DE APENSAçAO

.r...r:11&. " .s•••t-.bro de "" •

Excelentl••1.JIo Pre.idente:



Janeiro de 1999 DIÁRIo DA cÂMARA DOS DEPurADOS Sábado 30 04711

ur9incia o 'L 1.~3t/'1~ de autoria do DIIp. Gen.~140 Correu, 801101
to .pena.r ao ...110 oa ..gulnt•• projetos da la1 .. trUL1.tar;iD na cO
.1••io d. Con.t1tul~io a Juatlca • da Itedaoão • na coai••io da elino1•

• Tecnologia, Coaunlcaçâo a Inforútlca: 5.'ID/90, 6.045/'0,,17"'1
50'/91 > 750/91, 950/91.. 1.0U"1.

Sando o que tinha para o nto subacravo__

Atencio...nu.

D.putado t1boUftOpr,~

UMO. SIl.
DEP. USEN PINllEIaO
DD. Pr••idente da Ci.ara dOI Deput:&40a
• E S 'I' A

REQUERIMENTO DE APENSACAO

Senhor Presidente.

Estando e. tra.itac:io, neste ár.ão Técnico, os
ProJeto.. de Lei ,,11... 1.439/91, 2.741/92 C' 2.735/92 "Iue trata. da Lei
de 1.~ren..a, relllueiro a Vos•• Excellncia, no. ter.os do••rt IIII0s 1...2
e 143 ciD le'l.ento Interno, .. tr••aa,âo conJunt. da. rc'crid•• I'ro
po.icie... coa. apensac:io do. dois l11t laos ao priaclrQ.

~.
D..,utad~~;'SSONI

Pre.idente

Ex• .o. Sr.
DE~UT"DO IBBEN PINHEIRO
DD. PRESIOENTE DA CAHARA DOS DE~UTADOS

NESTA

REQUERIME~+O DE APENSAÇÃO

COIIISSlO DE ClINeIA E

J!efiro ••ponuçio dos pr~to. do Lei
n9\ 1.539/91 • 2.065/91. O 09 1.43919]
Publiqu.....
.~ ~/(."':.I n.
~ ti •

ns IJ/HEIRO
Prelidctnte

COMIssAo DE CrEMCI" E TECNC

Defiro. Publique-se.

EmOl70b/9Z'!J àI _

cr-~~ r~
IBSES PI!mIRO

."f'-t "'~sidcntt'

UlUEllHENTD
CDQ &r. ANT6NID IIITTD)

Solicita. tr•• ltac;ão conjunta
605 ProJe-tos de Lr I n'ls.. 1,.439/91,
1.539191 c ê!.'65/91, co... apena.
dos dois ütt 1.0$ ao PrI.rlro.

Estando e. tr•• ltadio. neste órlão T~cnico,' as
Projetas de Lei "Ih,. 1.43'/91. 1.539/91 Ir 2.1'5/91 qUIf trata. da Lei
de 1.,ren.~. rellluclro a Voa.a EKcellncia, nos ter.os dos art liaS 142
11 143 do Re,i.ento Interno, a tra.ltacfio conJunta da. referldll.& ~rD

~cnlc:;cSo' co. a .,cn.ac:Sio dos dois l1UI.os ao priMeiro.

Sal. da Co.issão, .a S de .alo de 1"2

~~-oe,ut.da~;-ÂSSONl
Presidente

E)lao. Sr.
D[~UTADD UBEN ~INH[UO

DD. ~USIDENTE DA cAHAIA DDS DE~UT_
NElTA

REQUERIMENTO DE APENSAÇÃO

RF.QUI:llI.IfEnTO

(Do Sr. ANTONIO BRITTO)

Solicitn c; tr:-.li tl1ç'lio conjuntil dos Pro

jeto.::; de Lei nÇ)s. 1.439191, 256/9t,

8.5/91 c 192/91, com,] apensação dos

tres últimos ao primeiro.

Senhor Presidente

Por tratarem da :nesm~ materia, a Lei de ImprenztJ,
solicito a Vossa Excelência a trarnit,H;5o conjunta dos Projetos d~
Lei n95. 1.439/91, 256/91, 845/91 [! 192/91, nos termos regJ.rnen
tais'. com a apensacão do!'> três. ültir:loS ao prirneiro.

Sàlil da Comissão, 27 de m<\10 de 1992

~'4'$~
Dcputi.la IRRA Pl\SSONI

Pr~sidQnte

Ex'mo. Sr.
Deputndo IBSEN PINHEIRO
~DÊ ~r;s1dente da :=ãmara dos Deputados

REQUERIMENTO DE DESAPENSAÇÃO

Oosape"......, O Fll ". 2560 da 1991 do Fll ". ar.
da Im.Oftda-ca ~o R.qu.ronto 0 0 após, p

. ~,

Em..'1 1 ,oU 115

COIIIIIlO DE

DefiTO I Ipen.lç:ão dos Projetos de Lei
Dto 2. 0741/P2 O 2.735/P2 '0'1D9,l.4U/9]
Publiqu•••••
Ea \'\':/Cf.> In.

CI'NCI" [ ": 115' ;111111110
Prolid.nt.

UIlJERlHlNTD
CDo Sr. ANT&NID IIUTTO)

801 'cita a tr•• ltac:lo conjunta
do. Projeto. de Lei nR.. 1.439/'1,
2.741/'2 e 2.735/92, ·cc. a .Plln....
~io dos dois ütt illOS ao ,r i.lliro.

Brasiha. 05 de dezembro tre í995.

Of/GP n" 068195

Exmo. Sr.
Deputado luis Edu:udo
MO presidente <b Câm:lr1. dos IXputzdos
Nesu

Senhor Presi<kntc,

Por detennm:u;ilo da McSo'l loi llnc:tado ao PL 3.132"91. que dlSP&: sobre
• liberd3de de imprerts.'l de opinião c inform.oç.io. dlsclphlU :I re$pon~bíJ/lJ:uJcdos meIos ck
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comunicaçlo e di outras pro\lidêncins. o Pl '156191 que: regulamenta o disposto no inCISO 111
do ar\. 221 da Conslítuiçlo Federal. que se refere li Drg41niZ3çào da programação artistica"
cuhur.::tJ c jOm.1listic:l d:u cmissonu de rMio e TV c: di Durrns provICJénci:l5.

Como Vossa E:tcdência pode constat.:lr J. ui de lmpn:~ tem um largo
espectro de abr.\nboéncia. pois deve tratar da ética JomaUslica. liberdade de expressão. além de
outros questões pertinentes.

• O PL 256191. que desejo desmembrar. é restnto somente ao 3rt. 221.
ineioW IJI d3 ConsriluiçAo F~rnl: sendo que::l ui de Imprens:l (PL .'),JJ2.'92) é m:IIS :&..it.1 30

art. 220 da Constituição Federal.

n) Projeco de Lei n· 1.439, de 1991, do Sr. GInoboIdo Comia e
- oilo Iídem. que "concede anislia 101 crimes praticados por Jn<io de~••

o) Projeto de Lei n· I.S39, de 1991, do Sr. Csrdoso AIv. e
OUUOI, que "reauWnau' o aniao S·, inciso V, da Constituiçlo f_o.

p) Projeco de Lei n· 2.06S. de 1991, do Sr. Ma>úd CIVIIcwi.
que "diIcipIina açIo indenizatória por viollçio da intimidade. da hoon, da i......" das
_.da vida privoda, proviJu no art. S·, inciso X. da COlISliluiçlo fedonl".

Tendo em vista u acima e:cposlo requeiro oi VOss:l E:ccelencin
~o dos mesmos par.1 que Ir.'Imitem de m:meim l1Ulônoma

Certa de poder com o apoio e :I comprecns3.o de Vossa Exc~léncla.

agradeço a atençio dis.pensada.

Atenciosamente.

~/
. Jladira Fqhali

Dop. Federal·PCdoBIRJ

q) projeto de Lei n· 2.73S. de 1992. do Sr. Zairo ReZ.nde, que
".,.wa • lil>onIade de ftWli{1SlaçIo do __to e da~ e di 0UlrU
Jl'D"idãoâu". .

r) Projeto de Le; n· 2.741. de 1992, do Sr. JOIÔ Luiz CIerol. que
-dispõe sobre a liberdade de informaçlo atraves dos meios de cormmic:açIo JOCiaI-.

O-VOTO DO RELATOR

COMISSÃO pE CJtNCIA E TECNOLOGIA. COMUNIÇAÇÃO t

!NfO&~,mCA

1- RELATÓRIO

o Projeto do Le; n· 3.232, de 1992 (PLS n· 173191), oriundo do
Senado frdtral. fOI encaminhado para e.ume nesta ClSI em 28 de setembro de 1992. A
proposiçi:: -dispõe sobre a liberdade de imprensa. de opiniio e de informaçio. disciplina a
responsabihdade dos meios de comunicaçlo e di outras providencias-

A propostJ"foi encaminhada a esta Comisslo para apreclaç1o.·nos
tennos do an 32. Inciso 11, do Iqimento Inlerno desta Casa. Á mesma foram apensadOs
os SC8Uuces projetos de lei'

a) Projeto de Le; n· S.96O. de 1990. do Sr Cardoso Alves, que
-altera a :edaç1o do aniao ..Oda Lei n· S.250. de 9 de fevereiro de 1967, que regula a
liberdade.:e manifestaçio do pensamento e da infonn&Çlo-

b) ProjOlo de Lei n· 6.045. de 1990. do. Srs. Edmundo Galdino e
Nelton Fnedrich. que -cria, para efeito indicauvo. o Cenificado de Clwificaç1o. Ide
díversõcJ e espetlculos pUblicos e de' programas de ridlo e televisio e da OUtras
providênaas"

c) Projeto de lei n· 119, de 1991. do Sr Costa Ferreira, que
-díspôe SoODre a ellboraçio de normas sobre clusificação de diversões pübllcu e
programu de ridlo e televísio e da outras providtncias-

d) Projeto de lei n· 192. de 1991 (PlS n· 284. de 1919). oriundo
do Sena..:::o Federal. que regulamenta o inciso III do a.rt .221 di Constituição. que -dispOe
sobre a rq.lonahuçl0 da programaç1o jomah'tica. cultural e anlSUta de ridlO e televido-

e) P~o de Lei n· 256. de 1991. da Sra. Jandira ftEha1i. llUe
-regulamenta o di,posto no inciso tu do an 221 da Constituiçio Federal. referente i·
regionallU.Çlo da programaçlo anistiei. cultural e jornalística du emissoras de ridio e'TV
e di outru providenciu". .

oProit'to clt lei n- 276. de 1991. do Sr Ricardo lu:. que -cria o
Cenifiu.:o de Clusificaçio para efeito indicativo de diversões e espeticulos DÚbticos e de
programas de ridlo e teíevislo é.di.oUt~·providenc:iU-

g) Projeto de lei n· 506. de 1991. do Sr Nilson Gt1>son. que
-dispôe sobre 1 liberdade de manife"staçio do pensamento e informaçio e di outras
providmoas- . -, '. -.

h) Projelo ~e lei n· 703. de 1991. do Sr Jose C2f.cs Coutinho.
que-disoôe sobre anúncios tm.li~a·eltran$eira- .

i) Projeto de lei n· 7SÕ. de 1991. do Sr. Albeno Goi-:man. que
-f'IYOia :: puigrafo 3' do an. 20 da lei r'!. 5.250. de 9 de fevereiro de l'9€':'. :J:ue regula a
liberdace de manifeslaçl0 do pertumento e sJt; infonnaçlo-

j) Projet .• de~ei n· 845. de 1991. do Sr Menoo:,.:.z. Keto. que
-introc:...: n ,Jdificaçõcs na Lei. :to i'117~ -de 21 de agosto de 1962, que lns::::.;: o Código
Brasile:.:o de Teleeomunicaç6es-

I} ...... Lei ~ '50, do 199\, do Sr. HlIic ........
•__ O....... 3" do arL 20 do Lei .. 5.2SO, do 9 do r-ioiro do 1967 • Lei........

OI) ..... do Lei .. 1.099, do 1991, do Sr. CIdOI LalfII, ...
·a1..ao"'A2.Lei~'.:lSO,.9.""".1967-Lei.~·.

°Projeco de Lei n· 3.232, de 1992. oriundo do Senldof~
"dispõe sobre a Iibadade de impralIa. de opieiIo • de ~, disciplina a
~ade dOi Jn<io. de <:olOOllic:açio, odi outrIS providináas". O!ljetiVla_
- uma akemlliva i ltUI1 Lei n· S.2S0, de 9 de feverein> de 1967, que "."'IU1a.
- demanifestaçlo do pensamento e da informaçlo". .

TlIII·" de iaiciativa há llllIi<o aiPIa peia soàodade bruiIeIra. A
Lei de__hoje em visar, Lei .. S.25O, de 9 de fevereiro de 1967,1flrOVIdadur-. o

--- riIitar. reslrinp sobremaneirl a liberdade de iafonnar, tio ímpofianu,~ quo s{
- -pr<servIr e aperfeiçoar lUIS inslilu;ç6a. É. 1UlI>ãn, incompativeI COOI •
C-.;çIo foden1 de 1911.

Estabdec:e. de falo, ......CU'\em scuan. 220:

"An. 220 A manifesllÇio do_,a aiaçIo, a cxpreuIo •

a infonnaçIo, sob qualquer forma. processo ou vdcuIo nio so&orIo qualquer ..-IçIo,
__o diJpoao ..... Constiluiçlo.

. I. I· _ lei COllUri cIiJpoIióYo __~ ..

anbuaço i plena liberdade de informaçlo jollll!isóca em quaIquor YIÍCIJIo de~
aoc:iaI. observado o disposto no an. S·, IV, V, X. XItt e XIV.

§ 2" É vedada toda e qualquer -. de lIIlUl<ZI poIílica.
ideoIósica olltiJlic:a. ..."

Os incisos IV, V. X. xtlI e XIV do ano S· da COlUlttuiçlo

-rv • É livre 'a manifestlÇlo do penwnento. sendo vedado o
anoaiIDIto:

V - é _lido o direilo de respOIl.. proporcionII 10 -.

além da indenizaçlo por dano mataial. moral ou i imqtm;

x•do invioliveis a intimidade. a vida privada. a honra e a imaeem
du pessoas. wegurado o direito a indenizaçio pelo dano material ou monJ decorrem. de
SUl viollçio.

•XIII • é livre o exercicio de qualquer trabaJho. oficio ou profiJuo,
uendldu u qusJifiClÇÕeS profissionais quo. Ie; ...abdectr,

XIV e ê aisegurado a todOI o acesso i informaçio e resguardado o
siJilo da fonte. quaMO~o ao exercício pr~fiuionaJ; •

Diversos disposíiivos da Lei n- S.250. de 1967. conflitam com tail
determinações constitucionais. Destacamos. entre eMeS. o arbítrio do Minístro da Justiça
no e:uo de apreendo de periódicos e a inadmissibilidade de exCcçio da verdade contra o.
PÂ:sidente da República e outras autoridades

A proposta do Senado federal é. pois. oponuna o _ um
eeonnc passo na construçlo de uma lei de imprensa e da infonnaçio que. ao PU' de
__ • saúdo de uma atividade essencisI i democraá.. ~Ihe coreplot.
libIrdade pua informar. também sirva de garantia 101 direitos porvemura lesadoI por
ewnwais abusos. que reconhecemos ser infreqnentes. mas que. quedo ocorrem. podIrn
clemuir reput&Ç6es. compromell;r instituições c interferir na vida panic:ular du penoU, til
é o poder inerente i imprensa.

Ao iniciumo. o exame da propog. oriúiiJádõ'S<Ndo foden1,
tomamos o cuidado de submete-Ia, em audiênc:iu públteas. i anilise du entidades
nprese:ntativu do setor, coletando contribuições relevantes para um aperfcíçoamento do
teXtO aprovado por aquela Casa.

•
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Realizamos reunilo nesta Casa em 19 de novembro de'1992. com I

panicipaçio dJ. ABERT • AJsociaçlo Brasileira de Emissoras de JUdio e TeleY,Jsio. ANl •
Associ&çio Sa.cional de Jornais, ANER • Associaçio Nacional dos EdltDm de Rt:Yisw.;
FENAJ - Ftderaç:io Nacional dos JornalistlS Profissionais. FITERT - Fedcraçlo doa

Trabalhadores de Empresas de RadiodifUsio e TeJevisio e SATED/SP - Sindicato dos
Artistas c Técnicos em Espetâculos de Diversões.. duran\e a qual foi e:wninado o texto
oOOndo do Senado Federal. em especial OI aspectos rdativos a indenizações. ao dimto i
assinatun.. ao monopólio. oligopólio e multinúdÍL .

Em IS de dezentbro de 1992 realizou-se nova reunila. com I

paniciPlçlo do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicaçic. da ABRAJORI •
Associaçlo Bruileira dos Jornais do Interior. ABER.T. ANJ. FENAf e ATERT. Foi

discutida I rC!:,JUlamentlçlo do an 2:20 da Con$lituiç1o Federa.!

Iniciamos as audiéncias püblic:a.s em 15 de julho de 1993, em
Fortaleza (CE) e,. a continuaçio. em 19 de julho. em Recife (PE), recolhendo diversas
sugestões de melhorias ao projeto em exame.. .

Em 13 do _ di 1993 ponici_ de .... lUdi&lcia pibIica
na CIIIIIra Mwlic:ipoI de PorIo AloFe (1lS~ com o Sindlcato doi JomaIi&tuIP.S. AllEl.T,
~, FENAl, cur, COT, SlNTTEUIlS - Siadicalo doiT_du~ de
T.w-,einç6es. Siadicalo du~ 1'rqlriocàriu de lonlei> • Jiewods,
AJeociIçIo RiopIldenIll de ...... o Euculiva NaciooII do e-.. de
e-.icoçIo SoeioI. Cabe dooIKar, tombim; a penic:ípaçlo do~_o de 1'llrIo

AIlp, Sr, RIlI1 Ponl • " nobre~ JOSÊ FOIlTUNATI. ...... em» de
vtnIdora, polllieoI o lideralIçu locaiL Iliaculiu-... .. opanuaidIdo: o lIlOIIOp6Iio,
oIifopóIio.1IlIItilllidia. o liPo de foaIe, a cIàwuIa de 00IIlCÍÕllCia. OI c:n- ele"'-Y
OI_do...... iodalUaç6eoaplicàwi.. u .a~a_

dada. no projeIo de lei, 101 virioa......,. nIaciooodoa.- alibordtdedo""-'

Em SIo _ foi rNIizada WIIt__~ .. FICUldade dé
Direito do LarJo SIo FranciIeo. em 7 di 0UlIIbr0 de 1993, com _ .....du-..ia
liIldicaiI (cur • CGT), di AIIOCiaçIo Bruiltira de _ de e-..í<açIo, do PNBli •
r..-o Nacionll du Bala Empr-n.iJ, di~ • diritonra de eteolu do
COOlUJIicIçio, di ANEATE • AIIOCiaçIo Nacionll du Emij\Ida de ArliIw oTócnicoI em
Eop«icuIoI do Ili-.oae, di CONTA0· ContadoraçIo NaciooaI doaT_..
~ odi~ dos FuacionàrioI di Emb....!. ranicipuam, WIlbim, OI SrI.

•a<o<\qlulIdol Ima·~ • AudàIio .DoIou. A. cIiJcwãs 1>riviIotiuam. na
oponunidade, 01_ do lDllIlOpÔIiO, oIiIoPóIio. muItimIdia.

A eudiincia pública reaIirada ..~ LqiJlalive de Miou
GcniL em Belo H_e, no dia 14 de 0UlIIbr0 ele 1993, _00 com a panicipoçIo de
pIllamenuru dIqueIa C.... de jomaIisw, do praideolo di FENAl • ele__de

0IIlidIde> locais. Doa-. 11& ocuiIo. o pulieipaçIo do llObro eolcp NILMÁRIo
MlaAIIDA llOJ debellL Examiaou-..... oculIo. upocIOI nIac:ionado. ao lIlClOOpÓiO •

oliIoPóIio na COll&IIlicI;1o oocial,~ de impoaol JlIr& a atividade, pubIicidede cio
poder público, rqioneIizaçIo do~ cuIluraI, _ • tlXllCício· pro6IIioeoI cio
jomaIiiu. .

Fonm realizadu, linda, lUditnciu o _ no Rio ele Jtnoin>
(IU). em Salvador (IA).

A Illdiincia fina\, reaIiDdI no pIeoirio deRa ComiIIIo em 19 de
abril do 1995, moreou o enc:emmenlO deullUpa que ou.-na de anaIilico, 11& qual
foram oovidu .. poàçõeI du vàriu eatepiu proIluioIIaiJ. du_tl__

.• do~ do lIlOr • di lOCiedade civU. Pmic:ir>onm ..........- di ANJ.
AllERT, FENAl,' Fónun 1'Iacionll pda llanocratizaçIo di e-.nic:I;1o, ANER.
siadieato dol!'Jtiltu.T~do DF. Sindicato doi FOli>FafOl do DF..

DoM;uia cleaIaw, 11&~ o penicipÍçlo do iIuce
Idvopdo Dr.JOIéPMIIo Cova1eatlti, QUI 001 praoou~ apoio com lUUouplllIes,

pIUIIdu pelo apirito civieo o pda _iocia n' _ juridica que"",
......eriDm o ...._. Do -.o doaunato que doIe,~ rocebÕaooe
foram õneorporadu divenu~-.. à --.;I<> do lIJllO di propoou o
001"'" upoctOl pall10 civll

Tambim 110 poao deixar de _ u procjom. COIIIrilluioBoa
doi -.. eoIops di CocaíuIo de Cil&lcia oT~~Io •~
_I o _ demoatuado nu _ > praiaIiaaa di -.. QUI

_. ali cariler~ no pleaàrio dlIIa C"""-. • o valor du JUIIIIllee
~ raultu du quais foram ineo<poradu 10 1UboIibitivo. Muito 001 ........

penicipeçlo oo empenho de lOdoe em eonuibuir JlIr& o~ do ICO.

Deixo "';Ilrado, ........ 0 ........0 de vaIioau qodoI di
FENAl. ABB.T, ANI. F"",m NacioaaI poI& DemocralizaçIo di COl!UIÔCAIl;Io,-.
doi jomeIiIbi proIiuionail ele vírioe _ oouuu lIIidada pnocupodu.-01_

abonledoe"llfOPOlla em ""!""-

Á luz du rlCOllllIlIlIaç c:oldadu,__ QUI o Prcjtlo do

Lei n' 3.232. ele 1992, aborda com propriadade a queoIIo dllibtnlade de iof'oralIçIo.
~ de foto. 001 upocICl ~ficoe do .... -.:lc:io -OI doi .... de
CClI\'UIÔC:&ÇIO aoc:iaI. alo induiftdo _ AIMMM às _ I atptÜlOIlOI p(JIlIiooe (1ft.

220, f ,. do C-mDçIo). ao 1IIOIlOpÓIÔO, oIiF\l6Iio • lIlIIItirnIdia (1ft, 220, f 5') ••
_ I*".-viçoe de radiodibIo (m. 223). e-dI&noe plenanwMl, _-wo.
CXlIIl' JlI1lPOIl&. por_quolail__... objelode .....açIollflldllct.'

Somol filvoriveiJ. em ..... à 1Jl'1lYIÇIo, _o 10 môrilo, di
propoou oriunda do s..do Fodonl. Procuramol -. aperfâçoi.lI. na ronna do
lUbtIituâvo que~amoL inl:orponado lllJCI'/la _ nu_. oucIiIftciu

que JlIId-os opommIlJlInlo realinr, bem eomo divenu reeomendaçaes oeolhidu 10pIalàrio_C_o
DalI.. os aspeao.qoe.fonmobj!,\o de~ goI\Irilmos de

I - Foi dada novo redaçIo 10 m. )', dando deslaque 10 pepd
llernocriIico di impnma. .

n - Demo. nova redaçlo 10 JleràInfo único do m. I' (m. ". do
tubMituâvo). aunenndo em inciso. OI itens rãacionados. tomaado mais clua I ma__o

m-"'-no ..~,u~._a
C&rJOdosIllliOldeCOll'lll1ioaç1oIOCial(m.4")/ .

IV - Preaervunos u diJpooiçõe& oriJÜlliJ qu&Illo à prllIlri<dade de
__jomaIiItic:u, mu _.1lOVI redaçIo 10 diJpoailivo, _ -.ao &ri.

222 di CoOIlilui;1o Ftdenl. que, c1uamalle, di&plle aobR0_:

"Art. 222 A prlllXiodade de __jornaIlJlica a de_.

JCllOr& o de IOIU o....... é privativa de bruileiros lIllOt 0II1ll1Un1iDd01 bà mais de dez
lIlOI, 101quai._a ~nsabilidade por ...adminiJttaçIo ooriallaçIo mro-..t

§ I' É vodIda opanic:lpaçlo do _jurídica 110 c:opiIaIlOCiaI de
__jOI1IlIútiça ou ele_,_o a de putido poIitieo • de oociodadee .....

copitaI pcmnça excluJiva onominalmom. a bruiIaRt.

§ 2' A pll1iciPl'1o ref'eridI no pariarat'o Illlerior li> li ofetuIlà
_vês de capital sem direito o voto o nlo poderi exe«ler o trinta pof cato do capitIl
1OCiI/."

v - 'ModiJiCllOOI U díJpoIiçlla do m. 9' do Proj«o d. Là n'
3.2:12. de 1992, quo IItlbelecil a criaç10 d. _ monI, incorporando o dotaminaçIo ao
art. ..- do IUbstitutivo que oferecemos. Dizia. de &10, o diJpositivo onliDal;

. . ..Art. 9' OI IIIIÍOI do comunicaçào lOCial. a tilulo do po.'moraJ •
11m JlRllIlZO du cIemai. SIIlÇ6es previRu ..... Lei. publicarào relato precilO dai _ a
q.._litloco~.

.. ParisrJI'o ....0. A publioaç1o .... feita na primeira piaina doi
vaeuJo••mpreuo. ou na abertura doi _ infonnativo. du emissoras di rádio
.-em &li \rio diu di claIa tpÓla publicaçIo dI__ judjcial." >.ou

. . Emendemo. quo a f01111& como 111 pallIidade foi all1JeiecicIe i por
-._va à liberdade de ÍOlprIllIl, COIllribuiocIo JlIr& o cIamorolizaçIo do YIÍCIIlO

de~,1OCdL~"'.que, no CIIO ele Ibwo. jà .... ocorrido apuniçIo ptul
do~vol, Ja.'~ lido eoocedido o direito à _o.jà eorreri. 0VIlICUlI-., açIo
iodenizaIliria. Tw ~o~ tradicioneiJ no direito. 001 paream JUlicieot
ritloroJol para punir o. c:n- do ÍlIlpr<nIa llIl nivd adequado. .....

. ."--11 qUI, em tenlIOlp~ o lIIaldimeoto a tel exiJàIcja
.... sempro ":"~o eomplicldo, poiJ lllllÍ'COlIKClIÇio depende di VQOtade da
____ll1& ou operadora do veiculo. •.

. lnc1uimoL~ no m. 4', VII, do JUbRitutivo, o principio lIfa1=veicuIo d. COOllllicaç1o lOCiaI deva noticiar u c:oaclenaç6es a quo unha lido

. VI - Alteramo. a redaçlo do m. 11 do Projeto di Lei o' 3.2:12, de
1992, pollllllendtmOl qu•• dofini;1o do foro ora ",gento tall lIenclido~
aos interesses du partes envolvidas. e

. . • ~ - M diIpoliÇÕtl do m. 10 di propotta, reIarlvu à~ de
~ do I~RO por abu>o no exm:icio di h'b<nlade do ÍlIIpRIIII, flX&lll
modific:adu Os seus parígraf'os I- e r foram combinados com o m. 23. objctivaDdo um
moIbor ...endimento. '!" JiJlliJi~ da exprIIIIo "ilxaoue público di infonnaçlo',
adouda ele fDmllSenmc&lIOI1O '11'80. Tal modificaçio COll1Ubttanciad no m. 5' do
IUbstilutivo, quo delimita o conceito de infonilaçio d. inz público.

vm - Coon relaç10 à vodlç1o ao lplftlII10 do publicações, ..,
~ dllUIpIlIIio du~ de ràdio o tolevUlo. aubdecida 'pelo Ulitlo 4~ cio
~et~ do Sentdo, resolvemOs incluir, 0IIIr0 U reua1vu expIiciIadu. OI C&IOI JXOVii.oe ..
Lei • 4.117. ele 21 do _ do 1962, quo inRínziu o Códi.o BtuiIeim de

T~. Evitamo>, > coon ÍIIO, quo referida Jl'oil!i;1o inviabilize a apIic:açJo de
- de ..~o. IIUllIIlIletlIO fundamc:nllI pua o exaoicio das atribuições do MiniJúrio
das Comurucaçôes. como poder concedente.· no Ioc:am:e 10 c:ontrole du conce:Uões d
tidio o .oIevitlo. o
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IX. Inserimos a1SUmu~ Il!iciolllis .... _ do

direito de respósta. aproveitando sugestões apraentadu rws audiênàu púbUcu que
ralizamos e nos projetos de lei apensados á proposta pri:nc:ipa1. AdotamOS um rito de
emana ee!eridade. sem prejuizo do direito constitucional de def~' do jotMlista I da
empresa de comunicaçio. viabilizando a publicaçlo da resposta proporcional 10 agravo, em
tanpo hábil. de modo que nio se fiusue I inlcnçlo rtparalOria daquele instituto.

X • Com rdoçIo b _ lCIIIIIdo ncoIlIIlldIçIa do PIaI6rio
.... e-iIaIo. modiIicamo. a iIIovaçIo do ProjeIo d. Lei oDIado do SeoIdo, que
..- u polIU privaúvu da libonIada. _ JlOIIU de pralaçIo de aerviçoe ~

.-.oidoda a.... A ndal;Io aocoIIlida ntoma .. crilirioa da loPJaçIo~~

XI " No CUlPO da incleniJaçIo civil, adoumos aIps crilirioa
poIoo .... o wIor da indonizaçIo oeri tIIabolac:ido. 0_a pouibiidado da _

..... que~ uma j<ma avaliaçlo do d_. podo< _ ..

.....-. empnIU de coaamicaçIo • dai pnd.. redes nacionaiJ. Proanmo .....

..... a poosibiIidado de concIanaçaea ilnpqivai. para jomaIisw profiaoionaiIe .........
da poqoiono pon'. Opumoa pela adoçlo de ui. c:rilério. 1IÍWldO...-~.
para a dociIIo .. WllbOm. ..mar a oc:orràlcia, em llOIIO Pais, do _ da "indúJlria

dai ÍlIIiIIIÍJllÇ6e', que UIOIa o pod« judiciirio de divmo. poíoeI.

XlI • Com rdoçIo 10. pr:azg. para propolÍlUf& dai ações p<JlII e
civi1. adotamos (llUOJ dceadenciaiJ ......... que o. do direito COlIlUlIl. por ...a1dcnDoI
que o jOmaIi.... face 10 .... dever de inConnar e i presIio temponl diiria para eIal>onçIo
du ~II. ali mais sujeito 10 cometimento de erros que resultem em crimes COIlb'a a
__que,o cidadIo COlIOIIII.

Por força da comp<lâlcia'emilica dali ComiJalo. decidimos ...
lMIiur OI demais upec\os jurídicos que I matêria envolve, pois cn:mos que o ÓIJIO
adoquado para ui aniIi... no.tenno. do art. 32, 11I, do Rqímento llIlomo, é a ComitIIo

da~.JUJtiÇ,a e de R<daçIo

Aprovamos. em suma, o Projeto de Lei n' 3.232. de 1991, do

s-do Fedtral. com modificações, na forma do Rlbstitutivo que apmentamos.

À propolla principal OIICOn........ apensadas d........

pcopooõçOes. que anaIisaremo•• !OJUir.

a) O projeto de L"; n' 5.960, de Im, do iIume Deputado
C.uooSO ALVES, que "a1.era a redaçIo do ltÚllO 40 da Lei n' 5.250, de 9 de--'
da 1967, que resuJa a liberdade de manifestaçlo do pensamento e da infOltllJÇlo", adiciooa
àquele anilo o seauinte parâaraf'o:

"§'4" O ofendido, quando titular de_o <!etM>, poderá opIar

pela queixa ou pela represenuçlo, hipótese em que ad~ev~ ia- ofmcida dO<Ilro
do prazo de I (oito) cUu,sob pena de mponsabilidade.~.

A proposiçIo, oponuna i época, tomou-.. danecesIária. a ....
ver, em face du modificações illl10Chuidu no ;Ubslitutivo. Por ui nzlo, lOlllOI pela lUa

njoiçIo.

b) O Projeto d. Lei n" 6.045, de 1990, doi Sn.1:dmundo GaIdioo

• NdIOn Friadrich. "cria, para .feito indicativo, o Cenifi<:ado de C\wilicaçio, de dívct1llcI
.~. públicos e de progmnu d. ricUo e .elevisio e di outtu pr<Mdàlciu".

Reconhecemos a rdevincia da propost.. que objelrn l'qlII1cmO<Ilar

. 0 ..... 1do § 3' do art. 220 da Carta Masna. que detenaiaa:

'§ 3" Compete i I"; (edelli

1 • regular u diversões e espetáculos publicos. cabendo ao podt:r.J
pübUco infonnar sobre a natureza ddu, as faixas etinas a que nio se recomendem. locai, e
horirios em que SUl apresentaçio se mostre inadequada;-

Asaunimol, porém. a deciÍlo de prelClVlr o alcance dado 10 tema
da liberdade de infonnaçlo pela propo..a principal. ProjelO de Lei"Íl·3.232, de 1992. O
...... da c1usificaç1o indicativa que, a llOIIO ver, _ lU.oj>ielO da I"; cspeci/ICa, i,
neue CQftI:exto. itheio 10 lema em exame: ruJo pela qual excluímos o Projeto de Lei'ri
6.045, de 1990. do mbttitu1ivo Que Orer~l. Rejeit~ •.e~ suma, I pÍ'opolta.

c) O Projeto de 1.ci n' 17f1, del991. do nObre colega GàriA'
FERREIRA. que -dispõe sobre I elaboraçio de nonnas sobre c1assificaçio de diversões
públicas e programas de rádio e televislo e di outras providências-. busca regulamentar o
art. 220. § 3-, inciso I, da Constlluiçlo Féderat Trat.~sc. como ji ressaltas.nos. de usunto
que nlo incluímos no submtutivo. SC?"10S, wim. pela rej~ç1o di proposta.

d) O Projeto de Lei n- 192, de 1991 (PLS n' 214. de 19i9),
oriundo do Salado F~eral. que regulamenta o inciso 111 do Irt 221 di COMtituiçlo. que
"dispõe sobre I regionalizaçio di programaç:io,jomalistíct. cultural e anistlca de rádio e
tdevislo-. É nono parecer que este assunto deva ser tratado no âmbito da legi~ d.~

telecomunicações. hoje em exame 'por uma subcomissio da CCTCI. No eri~~~rpenió~'

também. de preservar a abrangência dada ao tema pela proposta oriunda do;~
Federa.!. Projeto de Lei' n- 3.232, de 1992. nio incluímos as disposições rewivu •
regionalizaçio da programaçio jomallstic'l. cultura1 e artística no substitutivo que

oCtreecmos. Somos. em IUmI. pela rejeiç10 da propotta.

e) O Projeto de Lei n" 256, de 199'1, da iIusue' Deputada
lANDIRA FEORALI, que "resulamenll o disposto nO incioci m do art. 221".

Constituiçio Federal. referente à regionalizaçio di prog:ramaçlo aníJtica., cWturaI •
jomalínica das emissora de rádio e TV e dá outru providênciu-. Pe1u razões ji expotW,. .

nIo incluimos o assunto no substitutivo. É nosso parecer. porwno, que a proposiç1o JC:ja

R:jeitada

1) O Projeto de Lei n- 276, de 1991, do nobre Depuüdo
RICARDO IZAR. ·cria o.Certificado de Clusi6caçio para efeito indicativo de diwn6a C
espeW:u~. pübli<o. • de progranw d. rádio e .elevisio e di outras proWliaciu",
PROCUpou-~ o ilustre pulamenw em reguluncwr ~ ano no, § 3-, iDCÍIO I., da

Constituiçlo Federal, Apesar da imponincia da iniciati~ cabe uma vez mais ressaltar que,
pelas razões anteriormente c,'(postas. o objeto da proposiçio e estranho 10 tema em exame..

Somos, assim, pela rejeiçlo da propostl.

g) O Projeto de Lei n- 506, de 1991. do nobre colega NUON

amSON, que -dispõe sobre llibcrdad;e de rnanifestIçIo do pensament~e infonnaçlo e.dá
OUU3.S providências-. Tratl-sc de excelente iniciativa. compativel. em'linhas letais. com I

proposta principal.

A proposta aborda al!11lt5 temas que nio contemplamos no
mbslItutlvo, t:lis como .a regionaltuçio da produção e o estimulo ~ produçlo

• íocKIpendeDIt. por entendermo. que ases UlUntos devam ser objeto da~
a:pecifica das telecomunicações

Somos, pois. pela sua aprov&ç1o, nl forma do substitutivo que

h) O Projeto de Lei n' 703, de 1991, do í1UJlre parl......ar JOSÉ
CARLOS COUTINHO, "disp6e sobre &IlÚIlCio. em Unaua _eira", A _ proiie
a diwlpçIo ci; anUncio. em ÜIlJUl _eira no. meio. d. 00<IllIllÍCIÇi0. EIIlban
reconheçamos allla intençJo de proreger a cultura e o idioma lllCÍOIWI, _ ... a

proposiçlo conflita com o disposto no art. 220 di Constituiçlo Fcdenl, que det"'-':

-Art. 220 A manifestaçio do pensamentO, a criIçIo, a ex:praIIo e
a informaç.lo. sob qualquer forma., processo ou veiculo nlo sofrerlo qualquer rtICriç:Io,
observado o disposto nesta Constituiçlo,- •

É nosso parecer~ tambêm. que o trma extBpOlI O lIcance d1.
lei de inforinaçio e·ímprens&..

Por tllS razões. votamos pela rejciçlo di propoRL

i) O Projeto de L"; n' 750, de 1991, do iIusue llcpuIalIo
ALBERTO GOLDMAN. "revogo o puigrafo 3" do ano 20 da Lei ~ 5.250, de 9 •

fevereiro de 1967. que regula a liberdade de manifcstaçio do penaamrnto e •
mformaçlo- O disposítivo que I propoaa pretende revogar consiste na ínadmiuibilidlde
da prova da verdade contra o Presidente da República.. o Presidente do Senado FedIIW. •
CimIra dos Deputados, os Ministros do Supremo Tribunal Federal. cbefa de &mdo ou.
Governo emangeiro e seus representantes diplomiticos. Concordamos com a pt'OpOIiçIo •
somos pela aprovação do Projeto de Lei n- 750, de 1991. na forma do substiturivo ...
apresemamos.

j) O Projelo dó Lei n' 845, de 1991, do Sr Mendonça NIlo,

-introduz modificações na Lei n- 4 117, de 27 de agosto de 1962, que institui o C6diIo
Rruileiro de Telecomunicações-. A proposiçlo limita a exibiç10 de filmes estt'MpiroI.
estabelece proporçlo minima de 30'1. do tempo de programaç1o du emiuoru •
uansmisslo de programas de ptoduçio propria. Sem entrar no mUito da proposta. raulto
que se tn1l de assunt,? que exuapoll os limes que estImOS aIIbdecendo pII'l o
tmamento do tema da liberdade de informaçlo sendo. a nosso vet, melhor trilado em
~ especifica das telecomunicações. Por tal moUvo. não o inciwmos no subJtitutivo
e somos, pois. pela rejeíçio da proposiçio.

I) O Projeto de Lei n' 950, de 1991, do nobre colep HÉLIO
ROSAS, que "suprime o parigrafo 3- do In 20 da Lei n- 5.250, de 9 de fevereiro de 1967
-Leidelmpraua".

o § )10 do ano 10 da Lei n- 5250.. de 1967, estIbdece I

inadmissibilidade da prova da verdade contra o Presidente da Repúbüca, o Ptuida\ta do

Senado Federal, da Câmara dos Depu1ados. os Ministros do Supmno Tribunal Fedcnl
ebefes de Estado ou de Governo estrangeiro e seus reprcsentlrUeI diDIomiticoli. Trua-te
de dispositivo inadcq\lldo a umalegi~ delibcrdade da infonnsçio'~~"

propou de lUpreIIIO i, a no... ver, adequada • JOIJIOi poIa lUa aprcMlÇio, .. _ ..
JUboú<Ulivoqueof........... ,.'
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m) o p(o}eto de Lei. ri' 1 099, de 199\, do Sr Carlos Lupi., ..
....... o an 42 da Lei n' 5 250. de 9 de f~ereiro de 1967. Leide~'

A modi6eaçlo proposta objetiva permiür que o lusar do deliló:
~<Ie\........... d."""'l*.um\l)rial_ ... oloclll __""u-... ·
_ que .. juipr'_ delbulo. e nIo apenu o locllI onde _lido .....-·0·
periódico ou oode ao locIIize o eDdio d. emiNonI de-. -.o ...-.
......-.. o ut 42 ela Lei n' 5.250. de 1967, 0pIam0' pela -....çIo ela ......
.,..me~~ i. ddni.ç1o do foro, t. portan.\O, somo, pe\a re;ciçIQ da~

n) O Projeto de Lei n' 1 439, de 1991, do Sr. e-..ba&do COf"I'Iia c
OUU'M 01\0 l)dCft~. -conude aJUstia .c\ c.rimes pruic.ados por naDo de Unpn:nia'
Coaac1c::mqos, oportwl.l • proposta e optamos., por tal ruIo, por comempll·la no
-..bstiNlIVO que apresentamos Somos. pois, pela sua .provlÇlo

Çl) O ProJelo de Lei n' 1539, de 1991, proposto pelo nobre
Deputado CAJU)()SP ALVES e subscnto por outros InRtl e sete parlamentara,

"rquWneru o &AlgO S', inciso V, d. Constltuiç1o Federal- Determina. nesse inciso••
Maanaean.

•AI1 5" Todos Sio igulls perame I lei. sem disIinçlo de qu.aAquer
nIIW'CZ.I., ptlluindo-se· aos bruileiro~ e lOS -escnnaevos raidalles no Paia -..
~ do óim.to i V\óa., i \iberóade. i ig\Wóadt.. a JeIUlUlÇa e i propriedade. Ia

....est~

v - e u.segur~o o dIreito de resPosta, proporaonal ao I.II"IVO.
alem da InóeruuçlO por aUlo rnat~, moral ou I un.,em~· .

o pro,JC'lO delimilA .OS çrime:s de i~sa. reguLamenta °dírcito de
raposu c caabe1ece as penalidades cabiveis' I\OJ casos de injUria. difamaçio e calUn&a. AJ
deraninações contidas na proposta foram por ~Ol lC&lJdas, qUInto ao miIri&o.

o nosso parecer c. em owna. pela 1lJ~ do Projeto de Lei ..
~,SJ9.del991.naforlnadbatbltítutivoq·ueapré~,._ "

p) O PrOjeto de Lei. n~ :2065, de 19:91,.do 5r MaviaeI Cavak:aati.
que "<iuc:ip4na 1ç.10 indCJUZ.llori. por vlO1.aç.lO di ínrimidaae. da bocn. da ÍJnI8CIII da
peuou e da vida pnvada., pr~stl no art S', inciso X. da ConstiNiçio Federal", dcealha OI

procccümcmos I serem seguidos no CASO de açio. mde'DizuOria Coac:ordamos com o

menta da I'I'O\'Osiç1o. que tratl de usunto igualmem.e abordado no JUbsáa.a:ivo.

Aprovamos, em su~ á proposa. na forma do substitutivo que

.. q) <? Projeto de Lei nO 2735" de 1992, do nobre parlatneaIIr
ZAIRE REZENDE,'· regull a h~dade' de marufestaçio do-pensamc:mo e da infomllÇlo e

da outras providênCIas·' Tratl',se de inicilllva abrangcme. que~ todos OI aspectOS

.............. A em Iinlw ...... "'_""" o Projooo de Lei .. 3.232,
di \992. lCOGM;Io por pono ela _ e .... _

_ o~odo IUbaUlUlIVO...-o

AJauN _ do Projao de Lei n' 2,735. de 1992,--.
porim. --. IJIlOC1na ela __ ela nlIçIo emre jomaIiata e __ • __ de

....er _ e que mdhor'-' ..~ profiaioaaI apocifica. T_
alo lbanIadu u q_6es do mooopóIio. oü\lOPOlio e __ ela procIuçIo
___.. ela __ ela produçIo. do diníuI de ...- e ela c:riIÇIo de ..

...... de ndiodiNdo pUblí<L que no> .,....... ..... aôequadu • \lINl lei -'fica du
I" ;'M

Somo>. poR, peIa.~ do Projooo de Lei n' 2.735. de 1992,
M fon:aa elo subsmutlVO que apraer'l\UllOl.

. r) O Prqao de Lei n' 2741. de 1992, de autoria do ÜUII'" co&ep
JOSE LUIZ CUllOT. "cIiap6e ..... a libercIade de~ ................. de
.......-:oçIo 1OCiII' A propoaiçIo Ibnoa.. .... ..... propriedade. na _

r*'vvus do tema. de modo que I aprovamol no. lermos do aubltitutivo ptOpOIlo

Em raurno. I0III01 pela aprovaçIo ela pn>poaiçIo priIlc:ipIll,
Proj.., de Lei n' ],232, de 1992, bem como peIa_ cios ProjaoIde Lei .. 506. de

1991." 750. de 1991: n' 950, de 1991, n' I 439. de 1991; n' 1.539, de 1991; a' 2,06S,.
1991. n' 2735. ele 1992. e .. 2741. de 1992, .. forma do que ....

...- Somo, linda, pela rejaçIo cios ProjaoI de Lei n' 5960. de 1990;" 6.041(
• '1990-, a' 179, de 1991; n' 192. de 1991; n· 156, de 1991; D· 276, ele 1991; '-103••

1'1'11," Hl, 4c 1'1'11 CQ' 10'1'/,4t 1'1'11.

_elaC-'.em dei\o.~~T

-~+

SUBSTtTUTIVO OFeRECIDO PELO RELATOR

CAPITuLQ!
POS .B1NCtnos

DA LIBEJlDADE DE I:\1P1lENSA

An I' Alibercladeela exip.àadoEaadodelliroilo
democriD<o..... _ pnmtdiaImeme cios ...... de~ .......

lIIIdo WIClIdo o uoaimIlo.

Puipafo Unico, É üvre.... qualquer ror.... ........ do
_o e•difudo de inforwç6es, indqaldenIe de ........ e...- de~
...., de COftlWlicaçio lO<ial .

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

_Lei

I .lornIia;

D· RcviIlu;

UI • Todu u cIemIi. publiclç&a periódicu;

IV· T.......U<les de "dio:

VI - Documentirio. e noâciirios Cltibidos em ea-nu ou apIÇlDI

VII • Serviços de Igências de noticias e demais serviços de

~ ao público.

VIII • Quaisquer outTOs meios que utihzem processo público de

ciNsIo do pensunclIlo e da informaçlo

DA Rl:SPONSABILlDADE SOCIAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

An. J' OI meio. de cornuniclçlo lOCiaI cxerado IUU atividades

... limçIo du IafIOnsabiliclades7='" lha alo J>fÓIlriU, pnntínclo informIçIo
...,pa e iseru. poaervando o plural; _ .• nll>-diocriminlçlo•• privlciclade

OU peuou e o imeresse coletivo.

DOS DEVERES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

An. 4' $lo ....er.. cios ...... ele COO1WIieIçIo aoc:iII:. -
I • Comprovar • verIcicIade ela~ • IOf pralIcIa.

...................... que pouivel. • di....... Com... prIIIIiDdo • pIun1icIade de ...

du panes que riveran relevante panic:ipaçlo nos falos noDciIdo&;

11 • NIo fazer referio<iU _vu lObre lOÇI, relilPlo......
pnierênau ..,.,.;, doençu .-ai, convicç6es poIíâcu e coocIiçIo aoc:iII;

lU • AJscgurar direito de respaIl&;

IV - Observar meios CUcos na obtcnç.lo da iJlfOl'1NlÇlo;

v • NIo identificar vtlimal de abusos lCXUIis c menores in&u~

VI • Defender os interaaes coletivos e a ordem democrática;
VII.NClliciIt"'mclelllq...u~que__..

lUio da presente lei•

IX • PubIí<al. pelo valor <OIIIOn:iII _. u ...... _ .

.......... que lhes forem dirigidu. uivo nu hipót_ de _" da
_ - onlem democriIica OU of_ à __ proprie&àriI do _ de

CDmUllIcaçIo, seus diretores OU prepostos
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DA UBERDADE DE INFORMAÇÃO E DIIlJ:ITOS DA PERSONAUDADE

An. S' Conlideram-se de interesse públiço u informaç6tl:

I . c:oncementcs I crimes. eomravençAes peaaiJ c OUlrU conduus

n • destinadas à proleçlo da saüde pública e à lejPltI/lÇll dos
cicl&dios,

J1J. destinadu à prevençio do. cidad1o. reialivsmaue a CrIudes;

IV • obtidas em espaço pilb\iC'. ndu c:ompr<aldidu a diwlpçlo
de imqem e som;

V· fomecidu pelo poder pUblico;

VI • obtida em procedimentoS adminisuativos ou judiciais nIo_ido.areserva lepl;

VII • obtidu em cuu 1000iaIaúvu.

. cAP!Tuwn
DAS EMPRESAS DE COMUNICACÃO SOCIAL

DA PROPRIEDADE DE JORNAL, RÁDIO ETEUVlSÁO,

M 6' A propriedade deem_~"dera<fiodi/íulo
sonora e de sons e imagens seguiri u resru do ani~o;t2 m-;..COlIICiru:içIo FrdenI.

REGISTRp DE ATOS CONSTITUTIVOS

M 7' No resimo do. 110. COIlJlÍlUtiYD. das emprau de

comunic.açio social. alim dos requisitos COnmntes du legi.slIçõa rapeclivu. Ifri

~ a oboervincia das exiaCnciu desta Lei. "'1ali~ à propriedade. à direçIõ • à
ariaaçio ÜJfdeduaJ de bruileiroli. quando se traiU 'de empresas jomaUsticas. de

radíocIi/iulo lOIlOB ou de lOllI e imapn. a que .. t'l!fere o art. 222 pa COftllibüçi.,
F_.

JIorósnfo úoico. É obriPtória a ÍIlCIuIIo, no ftllÍIUU C<HIIIitulivo,
do llOll1O dos adonillU da empresa proprietària, titulares de açtles ordiníriu com díràlo a
~ doi nomes d~ diretores todetirio. e do. _atutários.

DO EDITOR RESPONSÁVJ:L

Art. I' Todos os periódicos taio um Editor Raponaável.

§ 1'· Compete la Editor Resporuivtll orientaçio geral relati~ ao

COIIleÚdo do periódico e I repre&tatlç10 do periódico perante quaisquer IUtOlld.da
plbIicu. .

§ r NIo puderà .... editor ""JlOll$ável pela publi~ a __
fitica que gozar de imunidade parlamentar ou de foro especial.

DAS REFERf:NClAS DO VEicuLO

An: g- Todo veiculo deve., em çadl, nUmero, informar la público:

.I - a respectiva razlo ou denominaçio :social da empreu.
poprieúria e o nome dos seus administradores e do-editor responsivd;

n • Iode aoclal. local de impresslo, data da publi~, ti_
prevista para a respectiva ediçlo e tdefones destinadOJi ao atendimento do póbIico:

§ I' N emiuoru de radiodifusio infomwio os dados de que trata
ate aniso na abenura e tneemmento di programaçlo ãWia.

§~ Nos casos de programas obrigatórios e naqueles prniuos no
miJo 23, § I', da Lei 0'1.977. de 6 d. jsneiro de 1995, e obriPtória a ideft'ifi~ do
pnxlu10r responsàvel pelo COIIleiuIoap_.

Ar!. 10 Toda pubÍicidarle que 00Il1O ,ai nIo I<ja imedia_e

id<miiieivel. deveri .... identificada atrave. das expreuões "PUBUCIDADE"l
"INFORME PUBucrrÁlUO" ou "MATÉRIA PAGA", em caixa alta e em lotai visivol,
DO caso de imprensa esait&; mediante indicaçio à marsem do •• em~.~
dimensill que pennita fi.ciIleitura, no caso de televiJio. ou mediante indicaçIo por wa-,
DO caso de tidio.

Parigrafo único. Equiparam-se à publicidade os textos de tercárol.
levado... publi~ mediante~, deveodo nesse caso 1Ot,~

iodicada a p<ssoa fi~ca ou jurídica responsàvel. --

CAPiTuLOm
DO SIGILQ DA FONTE

Art. 11 Nenhum lutor de escrito ou noticia. ou veic2Jlo de

comunicaçlo, poderá ser colgido ou compelido I indicar o nome de sal inf'omwKe OU I
fonte de IUU informaçOes. n10 podendo seu silêncio. na açlo judicial. que responder...

usado contra ele cómo presunçiÕ de culpa ou como agravame.

ParigrJfo tirúco, O direho 10 sigilo da fonte nlo exclui u
ruponsabilidades. éivis e penais. nem o õnus di provi.

CAPíTULO IV
PO DIREITO DE RESPQsy,

An. I! E assegurado a qualquer pessoa.. fisíca ou juridicy

direito de resposta proporcIonai a ofensa produzida por meios de comunlcaç1o social,,{"

DA RETlFlCACÃO

An. 13 Podem 05 veic:ulos de comunicaçlo soci&l.
esponlanevnetllC ou a requenmento do interessado. retificar mueria diwlpda. CQCQ

destaque semeUwne 10 da matéria retificada.

§ )" Diwlgad. a retificaçio. nIo caberi. qualquer pedido de
mpoltl que seja subsequentcmentc apresentado com o mesmo conuúdo.

§ 2' A retiEicaçio efetuada após a entrega do pedido de rapotU

nlo eximin o veiculo de publicá~I •.

§)' C~ri.o ptdido de reljficlçio quando a "me. na hipôrete do
Inciso 1do anigo 4', dcmonna:ar SUl relevante panicipaçio no rato noticiado.

0,

§ 4' c.beri ao MinisJerio Público, por ;niciativa própria OU

provocado. requerer retificação de infonnaç1o ou propaganda que contenha f'alsidade sobre
fato de Interesse publico .

PU DIREITO DE RESPOSTA

Art. 14_ O direito de resposta será e:tercido diretamente pdo

intereSSldo ou. em caso de manc. ausência. impedimento temportrio ou interdiçio, pIkt

cônjuge. companheiro. mendente. destendente ou ínnlo

§ I' O direito de resposa devera ser exercido. por nquuirnawo.
no·prazo de 30 (trinta) dias. I contar di datl da ofensa. sob pena de decadCncia.

§r O~10 indicarta o...... e a resposta do oreadido

§ J" É vedado ao veiculo de COll1lllÚcaçIo publicar. julllO i
resposta. cco*ntiriol sobre os fitos que a originaram ou sobre o to1'IUIido da resposta do
.-do.

DO DlIlJ:rrD DE RESPOSTA NA IMPRENSA uc.rrA

Ar!. Is' A rapo..a ou RtificaçIo de _ divu1pda por

Yáculo. do COll1lllÚ~ aocial escrita Ierà publicada no mesmo peri6clico, no .
_. com CIlIClem tipogràfioo. idbtioo•• correspondent.. 10. do aerito que lho dou
-.

§ I' A resposta sera sempre gmuita.

§ r i\equerida pelo oFenclido a opoltUnidade de resposta, O
veiculo de OOlTlJnia~o a diwlpri:
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I - no prazo de três dias. se for diária I publiaç10 do periódico;

1.1 - n6 próxímo numero. se nlo for dimaa publiaçlo

DO DIREITO DE RESPOSTA NO RÁDIO ETELEVISÃO

An. 16 A resposta ou retificaç:lo de nwéria veitulada por ridio e

rdevislo seri diwlgadl no mesmo horário da transmisslo que lhe deu cau..u: com I meima
duraçIo. prantido. em qualquer cuo, o minimo de um rniruo,' , .

§ l- A transmisslo da resposta seri efetuada sempre no prazo de 3

(tr'ts) diu. independentemente da periodicidade do progrania. salvo se. no pedido de
resposta. o agrlvado manifestaNe no sentido de que I mesma seja feita no programa em

que ocorreu o agravo

§ 2- Aplicam·5e ao direito de resposta em nweria veiculada por

rádio c tdevido. no que forem cabíveis. as regras desta Lei conee:mmzes ao exerciclo do

dnito de resposta em imprensa escrita.

§ 3- O interessado poderj-fesponder peuoalmente ou por locutor
ou aprese:nudor do veiculo de comunicaçlo.

DO CONTEÚDO DA RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO

An. 17 O pedido d. r._ou Rtilicaçio .... nepdo:

I .. quando nlo tlver relaçlo com os falOS objetO dOfUblicaçlo ou

11 .. quando contíver expreuões grosseiras ou ofmsivas 10 veiculo
de comuniaç1o ou I seus diretores ou prepostos. salvo se utilu.a.das no texto a ..

re5pondido,

111 - quando gerar dlrcno de resposta. para tcrcelro

DO PROCEDIMENTO JUDlCL\L DA RESPOSTA

Art. 1~ O interessado podera requerer. em juizo. publicaçio da
resposta ou retificação. em 30 (trinta) dias

I . quando não for atendido o pedido de resposta ou retificação
pelo veiculo de comunicação social,

11 - quando a resposta ou retificação não tiver merecido destaque
semeihante a materia objeto da resposta.

In . ,}uando comentário produzido pelo veiculo de comunicação
soc:.!i tiver conteudo de replica a resposta;

IV • quando se tratar de resposta a matena paga

§ 10 Acompanhara o pedido Judicial de resposta ou retificação

I .. exemplar origanal ou copia do periódiCO que contiver a ofensa.

11 • se for o caso. exemplar,..contendo a resposta insatisfatória ou
cor::.entano il resposta com conteúdo de replica.

III • tratando·se de rádio e televisto. prova da transmissio ou
trr.smissões,

IV ~ tCxtO da resposta. em duas vias. ambas assinada.s pelo
inte;-cssado

§ 2° R.ecebído·o pedido de resposta ou retificação o juiz. no prazo
de : (doIs, àias uteis. mandara citar o veiculo de comunícação social para que. em igual

pr:t=.:>. declare as razões pelas quais não atendeu ao pedido de resposta ou retificação

§ 3- O juiz proferirà decisão nos 2 (dois I dias uteis seguintes ao
termmo do prazo concedido ao veiculo de comunIcação social. independentemente de ter
es:e atendido pedido de índlcação das razões da nlo divulgação de resposta ou retificaçio

§ 4° Deferida a resposta ou retificaçio o JUIZ, alem de condenar o
Veiculo de comunicaçào social na sucumbência. incluirà na deCisão preceito cominatório.
es:!.belecendo multa Pl1r dia de atraso na divulgaçãlJ da respost!

§ 5° A apelação não suspenáe os efeitos ;:~:nmatonos. ressalvada a

hlc-otese em que o responsavel pela matena que deu origem 29 processo obtiver da

1r.s:ãncia suoerior a que recorrer medida liminar suspendendo a t"Johcação da resposta ou

re:':1caçào ate que seJa prolatada decisão tenninativa

DA RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO Á MATÉRIA PAGA

Alt 19 Com r.lação ao dir.ito de r••posta ou r.tificação à
_.na plgl

I - o ofendido. seja pessoa física ou juridíca. poderá ajuizar pedido
de respostL devendo a sentença de procedência condenar o ofensor a pagar a publicaçio

da respClllI.

11 • I pessoa fi,ica of.ndida por mlteria paga poderà solicitar I

publicaçio antecipada e 'gratuita da resposta ou retificaçio ao veiculo. Este poder. publicar

a nspostL requerendo ao juizo competente o reembolso pelo ofensor dos.custos d}(

puI>licaçlo ou negar I publicação. nas hipót•••• do anigo 17. Nestl hipóte.e. poderá o

ofendido requerer judicialmente a sua publicaçào. na forma do anigo 18:

Parágrafo unico. Na hipótese do inciso 11. a decido judicial servirá
de titulo executivo para a cobrança do ofensor pelo veiculo de comunicaçto.

DA RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO E'RESPONSABILIDADE CML'·

Art, 20 O direito de resposta ou retificação independe do dirqito â
indenização e reparação pelo danos causados pela publicação ou tTansmissio

Parágrafo unico Nio se concederã a indenização e a reparaçln Se

a resposta ou retificação houver esclarecido completamente a situação versada. mO'
ocorrendo dano de qualqu.r .'péci~.

CAPíTULO V
DA RESPONSABILIDADE CIVIL

DIREITO Á INDENIZAÇÃO E REPAR-\CÃO

Art. 2I Eassegurado direito de indenização por dano material e
de rcparaçlo por dano moral a todas as pessoas. físicas ou juridicas, atingidas por
publica.çio ou transmissão. devendo a ação ser proposta no p~o de 3 (três) meses,

eoruido. di datl de publicação. ,ob p.na dI: d.cadência.

§ I' Equipara-.. a anigo. a .ntrevista confinnada pelo
entrevistado ou que se possa provar tenha sido dada pelo entrevistado. admitindo·se como

prova.. nesse ultimo caso. todos os meios legais

§ 2" Nio serâ considerada ofensiva à Imagem das pessou sua

reproduçio grifica. ,parcial ou de corpo inteiro, em desenho convencional. artistico ou
cancaturaI. desde Jlue não expiesse nem sugira condição ou situação que caracterize crime

prev1510 em LeiA

DOS RESPONSÁVEIS POR INDENIZAÇÕES E REPARACÕES

Art"" A responsabilidade civil tixada nesta Lei cabai.
soliduiamente

I - nas publicações feitas na hnprensa escrita

I) • empresa jornalística ou agência noticiosa,

b) ao autor da matcrÍa assinada.

c) ao eduor da área. desde que identificado no expedienle. quando

matena nio assinada for publicada em seções especializadas ou setoriais

11 • nas Iransmissões de rádio e televisio·

a) ao autor da ofensa. quando idenlificado pela voz ou pela

imagem. excluido o caso de locutor e apresentador sem funçio redalorial ou editorial e cuja
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resconnbi\idade comprovadamente e!Otcja restrita'á leitura ou reproduçio oral da matéria.

incr.:ninada.
b) ao editor rcsponsâvel ou a empresa proprietaria do veiculo de

cOm.J.n1caçào ou agência noticiosa. qUlndo a transmissão for editonal. noticia ou opiniio

nio &S5tnada.

c) ao produtor. no caso de programas de transmissão obrigatória e

nos casos previstos na anigo 23 da Lei ne 8 977. de b de janeíro de 1995,

§ 18 AsSiste ao lutar. excepcionalmente e a seu critério. o direito

de recusar a assinatura de matoria. quando entender que a mesma sofreu modificaçio

essencial no processo de edição. alterando a essência de seu trabalho Para os efeitos data

LeL equivale í assinatura a identificação pessoal do autor através de voz ou imagem.

§ 28 Na hipótese de re~ponsabiliz.ação. poderá o jomaJista.

cot:':!lrovada a recusa. denunciar à lide o veiculo de comunicação

§ 3- Nio poderá o jornl1ist&. em face dl recusa, sofrer qu~quer

pum.;io p~r pane da empresa -propllctária do veiculo de comurncação

DAS INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DEVIDAS PELOS MEIOS DE

COMUNICAÇÃO SOCIAL

An, 23 A condenação levara em conta o grau de culpa ou dolo do

ofensor, a primariedade ou reincidência especifica do n~u, a capacidade financeira do
responsável. a area de cobenura primária" e a circulação ou audiencla do veículo e· i
extemio do prejuízo à imagem do ofendido

§ l- O Iioúte da responsabilidade civil da agência de notícias ou da

emc-:esa proprietária do veículo a q~e se refere o paragrafo a~terior não poderã exccde'r a

100: (dez por cento) do faturamento por elas obtido no ano,civil anterior i condenaçio.

§ 2- O limite da responsabilidade civil da empresa PT"~~1Í~1I do

vacuJo de comunicaçio ou di agência noticiosa scra acrescido de 50:'/- Cclnquenta por:
cemo), se ela lÍVer faturamento lnual entre RS 5.000.000,00 Cdneo milhões de reli!.) e

RS20.ooo.000.00 (vinte milhões de rcais) e de 100% (ccm.por cento) .. tiver faturlmento
supenor a RS20 000.000,00 (vinte milhões de reais), considerado o ano civil amerior .

§ 3- O límite da responsabilidade civil da empresa proprietária do
veacuIo de comunicaçlo ou da agência noticiosa serã acrescido de soe... (clnquenta por

cerlIol, nas hipóleses de novas condonaçõcs ao pagamento de indenizaçio em favor de
pessoa ofendKJa e indenizada anteriormente por matéria transmitida pela agência ou

publicada no mesmo veiculo.

§ 4' Para os efeitos deste anigo, considerar·..·á o faturlmenlo

bruto da empresa. Se I empresa nio tiver um ano de existênci&. seu tomada como base a
média mensal de faturamemo existente, multiplicada por 12 (doze)

§ 5' O. limites fixados neste anigo seria IUtomaticamCnte

reajustados pelos indi~es de com:çio monctáriaaplicáveis ás condetw;ões judiciais,(

CAPITULO VI
DA RESPONSABILIDADE PENAL

An. 24 Os crimes de calúnia. injúria e difamação, tipificado' no
Código Penal. quando praticados por jornalista profissional, ou por responsáveis pelos

vaculos de comunicaç1Õ. no exerclcio de SUIS atividades. seria. apenados, noS termos

daquele diploma legal e acessoriamente, nos tennos deSla Lei.

§ I' Quando entender conveniente e necessário o magistrado

aplicará suplementar e acessoriamente áquelas cominadas naquele Código as ~intes

peaas.
Prestaçlo de serviços á comunidade. de 30 (trinta) dias a 12 (doze)

meses. e multa. na forma dos anigos 49 a 52 do Código Penal.

§ 2" Sio também considerados crimes, para os efeitos dest& Lei'.

I .. Incitar. através do ·veiculo de comunicaçio. a prática de crime

ou fazer apologia de fato criminoso;

11· Divulgar matéria falsa. capaz de abalar o conceito ou o crédito
de pessoa fisica ou juridica;

111 .. Distribuir. atraves de agência de noticias, matéria que
constitua crime previsto nesta Lei;

IV .. Violar a intimidade e a vida privada das pesso~

v .. Promover dolosamente campanha de perseguiçio e difamaçio.

através da divulgação sistemática e continuada de infonnações parcial 'ôu inteiramente
faisas- sabre fatos, atitudes, desempenho profissional. administrativo .pu comercial de
pessoa! fisiclS ou jurídicas;

VI .. Manipular noticiarios atravésr=~ gaçào sislemática de
infortn-:ões de Interesse público e por meio de tratamento difi enciado ou pejorativp para

situações ou filtos caractenzadamentc iguais ou semelhantes

Pena - Prestaçio de serviços á comunidade. entre 30 (trinta) dias e
12 (dozel meses, e multa. n05 tennos dos anigos 49 a 52 do Côdigo Penal.

§ 3' A retratlÇio e a publicação de resposta. .. aceita pela vitima,
isenta de pena o responsivel

§ 4' Nas hipóteses do inciso IV, caberá ao juiz analisar. no caso
concretO. os limites da privacidade, considerando a forma de obtençio da infonnaçio; a
intençio da publicação e a notoriedade.da pessoa enfocada.

An. 25'· A açio privada ..,. promovida dentro de 3 (Ires) rnb<s
contados a panir da divulgação. mediante queixa do ·ofendido ou, em Caso de mone~

ausinaL impedimento temporario ou interdiçio. pelo cõnjuge, companheiro, ~endente:
descencente o~ lnnio· .

§ 10 A ação serà proposta pelo Ministerio Púbico competente.
quando o ofendIdo for servidor. entidade ou órgão público, mediante representaçio

ofereciaa no prazo máximo de 3 (tres) meses contados da divulgaçio da ofensa,
obser.-ados os seguintes preceitos

I .. o Ministerio Público poder" se recusar a oferecer denúncia se
entender não haver debto. caso em que pedirá o arquivamento da representaçio em
despacho fundamenlado~

II .. o juiz mandarà intimar do despacho o servidor. a entidade ou o

órgão oiendido que poderã, no prazo de 3 (três) meses contados da publicaçio da matêr'ia,
oferece:' quelxa-cri'me subsidiària atraves de advogado constituído, procurador ou

advogado penencente aos quadros do poder público respectivo;

11I .. se recebida a queixa-crime subsidi~a.. o Procurador·Geral
destgmta auuo membro do Ministerio Público para oficiar no processo

/
§ 2' No proc~7 de ação privada. e obrigatoria a intervençio do

Minisr:erio Público, como fiscal da LeiY1

DA PROVA NA AÇÃO PENAL

An. 26 Alem d. indicação do responsável pela matéria. a queixa

ou • à,enuncia seca instruida com a prova da ofensa ou a razão de sua nio apresentaçio

§ t- As emissoras de rádio e televisio são obrigadas a guardar a
gravacio sonora de seus programas pelo periado mínimo de 30 (trinta) dias,

§ 2° A instruçio do processo, no que se refere a imagem
televis:\ Jderã ser feita mediante descriçio. cabendo a prova testemunhal

§ 3' A pane que se conJidcrar ofendida poderá. ames de eslÍocado
o prazo estabelecido no § \' deste anigo. requerer 10 juiz a noIificaçio do Veiculo de

-uaçio para cOlltelVlr. CIllte!armente. a'sravaç1o objeto do tiúgio. ou proCciIer á

nociIicaçio diretamcme através de aviso poSl~ ou correspondõnc:ia enviada por meiO de·

c:ortóriO de titulos e dOCUmcnlOS
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DA DEFESA PRÉVIA

- An. P Seri UIeJl11rld. defeu·prWia. 110 prazo de 10 (dez) diu.
....,. do recebimenlo. pelo juiz. d. quei,.. ou d. denünc:ia. sendo' obriJlllciri. •
IIIsIamenlaç10 do despacho que 11 receber ou rejeiw.

§ r Às pessoas físicas que forem responsaveis por publicações ou
transmissões clandestinas. quando identificadas. .serio .aplicadas as penas do ano 24, 12-.

DISPOSIçõES FINAIS.

Patipfo único. A petiç10 inicial c I defaa pnMa. obIetvado o
díIpollo 110 ano 30. indicarIo lodos os meiOI de prova que is Puta pretendam produzir e

o rol de ICIlonwnhu. ClIl nútncro üo excedenle I S (citlco).

Art. 34 É concedida anistia I todos os ~ndenados pela pJitica

dos cnmes descritos nà Lei nO 5.250. de 9· de fevereIro de 1967X/

DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL ..

Art. 35 Com rolaçio aos veiculos de col1X1lÚcaçio eletrônico..
..tem das penas e indonizaçõel aplicadas em d."'!lTénci. desta Lei, podcri haver I

inciáencil das penllid.de. clpituladas"Q Cbdi~o Brasil.iro d. Telecomunicaçllcs.

• M. 28 A lÇio previlll nestl LcjI/ircsmvc em ~ (qUltro) anos. I

portir da datl de pulillt:açloou lransmiuio incriminlda"
An. 36 E.ta L.i entrara em vigor na data do. 'UI publicaçio,

revogadas. L.i n' 5.250, de 9 de f.vereiro do 1967, e demais disposições em conuirio.

§ I' Quando o impresso nIo indicar I data de <miuIo, o prazo
c:omeçari I correr do dia em quelCllha dela o ofandúlolomado~.

§ 2' Apracriçlo será imcmompidllpanu pala _tIlÇI.

DA AÇÃO PENAL

StJ.daComissio,.m d.Z:.I99S

Dcput.do PDlHEmO IJANDL\I
ReI~tor / ~

111- PARECER DA COMISSÃC

An. 29 ApIi<:lll\ooSl i lÇio penal. 1101 crimes indicados -. Lei,
li repas previllis na Iallislaçlo proccuuaI penal.

. A Comissão de Ciéncla e Tecnolo,ll.la. Comunicação e lnformallca. em reunião
ordiniru realizada hOle. aprovou. por unannnidadc. o Parecer do Relator. favoravel ao PL n°
3.232/9: e aos de n(ls 506/91. 750/91. 9S0lCJI. 1430/Cl J. I ~JQlcll. 2065/91. :: 735/92 e
274l/9:, apensados. e. contrariO aos PLs n"s 5 960.91). Ú 045190. 179JC>1. 1921Ql. 256191.
276191.703/91. 84SICJI e I· 099191. apensados. nos ternlllS do Substllutl\o que apresenta

DA EXCEÇÃO DA VERDADE

An. 30 Éldmitida I exceçlo di vardada nos crimes da çaJúnia e
ci:famaçlo. lipilicadol no ebdigo Penal.

Parigrafo "nico. É vedadll exceçlo di verdlde quaodo:

I - O filO impulldo conllituir crime d. aç;\o privldl e o ofendido
Bio tiver sido condenado por ~tençl irrecorrivel;

Estiveram presentes 05 segull1tes Deputados Marcelo Barbien. Presidente.
Paulo Heslander e Ivan Valente. \'lce·Presldenles. Antonio Joaquim Araujo. Arolde de
Olíveira. João Iensen. Maluly Netto. Paulo Cordeiro. Vic Pires Franco. Aloysio Nunes
Ferreira... Carlos Apolinário. Cassio Cunha Lima. H~ho Rosas. João Almeida. Pedro lrujo.
Pinheiro Landim. Roberto Rocha. Roberto Va\adão \\ agner RossI. Affonso Camargo. Edson
Queíroz. José Janenc. Raimundo Santos. Robertu, Campo!>. Ubaldo Correia. Welson
Gaspan::i. Domingos Leonelli. Koyu lha. Robeltô Santo!>. Sah·ador Zimbaldi. Milton Temer.
Tilden Santiago. Werner Wanderer. Eunpedes \lIramla. \\olney Queiroz. Pedro Canedo.
(orau\:; Sobnnho e lnaclo Arruda. membros tuulo"e.... Cesar Bandeira. LUCIano Pizzauo.
Edinho -\raulo. Geddel VIeira Lima. Lalre Rosado. Itamar Selpa. Anlomo Carlos Pannunzio e
Pedro \\ Ilson. membros suplemes

" • Do fito impulivcl. embora cOnllituindo crime de aç10 privada,
o ofendido liver sido absolvido por IIIItCIIÇI ilflCOlrivc\

DorORO
/~ "-----

Depuladcl \l~R(ELO BARBIERI
PreSidente

An. 31 O foro competente para o Ijui2arncnto do quaisquer açilas

prCVISUS neltl Lei'; o di sede do veiculo de comuniclçio r..ponJivcl pela publicaçioó da

sede da ..tlçio geradorl di nolicil ou do ..tlbclccimcnlo principal di asõnci" tlOIiciosaÁ
SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CO\IISSÁO AO PROJETO DE LEI N° 3.232,

DE" i992 .'(PLS :-/"173/91)

o Congres ) NaCIOnJI 1.1~ ..:reta

E
E

DE CIÊNCIA
COMUNICAÇÃO

-DISPÕE SOBRE A LIBERDADE DE
l\lPRENSA.. DE OPINIÃO E DE
lXFORMAÇAO. DISCIPLINA A

~~~IW~xWA~lcIJ?i óflg~
PROVIDENCIAS"
(CmnssÁo
TEC:\OLQGIA.
I:-;FOR.\IATICA)

Art. 32 É vcdldll aprccnsio de jomal ou raviIll o I a1spcndo da
transmissões de ridio o televilio. salvo nos CUOI o ~I forma previllOS na Lei n' 1.069,.da
13 da julho de 1990, que dispõe sobre o EstllulO d. Criança. do Adol_c. e na Lei n'
4.111. de 28 delgo.to do 1962, que i"lituiu OCbdigo Brasileiro de TaIecomunioaç6as ou
qumdo SI tralar de publicaçio anônima ou clando.tina o transmissõcs clandeslinas..

DA APREENSÃO JUDICIAL DE PUBLICAÇÕES E SUSPENSÃO DE
TRANSMISSÕES

DOS VEícULOS CLANDESTINOS

Art. 33 Sio considerados clandestinos
CAPiTULO I

POS PRINCipIOS

1• os veiculo! que 010 contenhl.!JllS indicaçôes referi~u no art. 9"

desta L.i:

11· mtterial impresso a.vulso sem identificsçio de IUtoria.
DA LIBERDADE DE IMPRENSA

§ I' Clberá â lutoridade judicial determinar I Ipr••nsiÍD de
publiCJ.ções ou asuspensão de transmissões clandestinas.

An. I' A liberdade d. impr..... exigénci. do Estldo d. DiniIo
democrático. serl exercida primordialmente Itraves dos meios de comunicaçlo socW.
sendo vedado o anonimato
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Parigrafo unico É livre. sob qualquer forma.. a manifestaçio do
pensamento e a difusão de informações. independente de censura e através de qualquer
meio de comunicação social

DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art 2° Consideram·se meios de comunicação social, para os fins
desta Lei

I-Jornais.

11 - Revistas.

IIJ • Todas as demais publicações periódicas.

IV - Transmissões de ràdlo.

v - Transmissões de televisão. inclusive as pnvativas de assínantes;

VI - Documentàrios e notiCiarias exibidos em cinemas ou espaços
publicos,

VII • Serviços de agénclas de notiCias e dem~is serviços de
informação ao püblico,

VIU .. Quaisquer outros meios que utilizem processo püblico de
difusão do pensamento e da infonnação.

DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS MEIOS DE CO~IUNICAÇÃO

Art 30 Os meios de comUnicação social exercerão suas ativiciacks
em função das responsabílídades sociais que lhes são própnas, 'garantindo infonnaçio

ampla e isenta. preservando o pluralismo democrauco. a não-dlScrimmação. a privacidade
I das pessoas e o interesse coletivo

DOS DEVERES DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Art 4° São deveres dos meios de comumcãção social:

I - Comprovar a veracídade dã informação il ser pr=tada.
n:correndo. sempre que possivel. a diversas fontes e garantindo a pluralidade de versões

da pancs que tiverem relevante panicipaçio nos fatos no}iciados;..

11 - Nlo fazer referencias discriminativas sobre raça. religiio, sexo,

preferênCias sexuais. doenças mentais. convicções politicas e condiçio social.

111 - Assegurar direito de re.po.to,

IV .. Observar meios éticos na obtençào da informaçio~

v .. Nio identificar vitimas de abusos sexuais e menores infratores;

VI .. Defender os interesses coledvos e a ordem democritica;

VII .. Noticiar com destaque as condenações qu~; fiver semdo em

ruio da ,resente lei.

VIII - Manter sef\iço permanente de atenditnento ao público; .

IX .. Publicar. pelo valor comerc1'al tabelado. as materias pagas
I.5smadas que lhes forem dirigidas. salvo nas hipoteses de afronta aos direitos essenciais da

pessoa humana, ordem democrática ou ofensa a. empresa proprletà.ria do veiculo de

c:omunicação. seus diretores ou prepostos.

DA LlBERDAD~ DE INF!?RMAÇÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE

Art. S- Consideram-Se de interesse público as informações:

1 - concernentes a crimes. contravenções penais e outras condutu

11 - destinada. à proteçio da saude pública e • segurança cIoI

cidad10.;

111 - destinadas ã. prevençlo dos cidadios relativamente I frauda;

IV - obtidas em espaço público. nelas compreendidas a diw1gaçio
de unagem e.10m;

v - fornecidas pelo poder público.

VI - obtidas em procedimentos administrativos ou judíciais do

submetido. a reserva legal.

VII - obtidas em casas legislativas

CAPíTULOU

DAS EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL'

I)A PROPRIEDADE DE JORNAL. RÁDIO E TELEVISÃO

Art. 6' A propriedade de empresas jomaJisticas e de radiodifuslo
sonora e de sons e imagens seguir. as regras do anigo 222 da Constituiçio Fedenl.

REGISTRO DE ATOS CONSTITUTIVOS

,,'
Arto 7' No registro do. ato. constitutivo. das empresas de

comunicaçio social•.além do. requisito. constantes da. legislações respiá;vu, JlI'i

comprovada a observância das exigência. desta Lei. relaiivas • propriedade. • direçio e •

. oriemaçlo intelectual de brasil~ro.. quando se tratar de empresas jomaJisticas,' de
radiodifusio sonora ou de sons e. imagens a que se tefere o art. 222 da CQnstituiçio
Federal.

Plligrafo unícõ. Eobrigatoria a inclusio. no registro constitutivo,

do nome dos aci~nistas da empresa proprietária, titulares de ações ordiniriu com direito a
voto. dos nomes dos diretores societi.rios e dos cstatutàrios.

DO EDITOR RESPONSÁVEL

Art. S- Todos os periôdicos teria um Editor Responsável.

§ I' Compete ao Editor Responsãvel a orientaçio geral relativa 10
conteúdo do periódico e a representaçio do perlôdico perante quaisquer autoridadcll

públicas

§ 2' Nio podera ser editor responsãvel pela publicaçio • peuoa
fisica que gozar de imunidade parlamentar ou de foro especial

DAS REFERÊNCIAS DO VEicULO

Art. ~ Todo veiculo deve. em cada mimero. informar la público:

I - a respectiva razio ou denominaçio social da ernpraa

proprieti.ria e o nome dos seus administradores e do editor responsivcl.

11 - sede social. local de impressio. d1t. da publicaçio. tiragem
prevista para a respectiva ediçio e telefones destinados ao atendimento do público.

§ 10 As emissoras de radiodifusão informario os dados de que trata

este anigo na abenura e encerramento da programação diária

§ 2' No. caso. de programas obrigatórios e naqueles previsto! 10



Janeiro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 04721

litigo 23. § S'. da Lei n' S.977, de 6 de janeiro de 1995. é obriga.ória a iden.ificaçio do

produtor n:sponsavel pelo con.eMo apresentado.

Art. 10 Toda publicidade que como .aI niO seja imedia.
idontificive\, deveti ser identificada alTlvés da. expressões 'PUBLICIDADE'.

"INFORME PUBLICITÁRIO' ou 'MATERIA PAGA'. em caixa aI.a e eDl local viJivel,
DO caso de imprensa escrita; medilJlte indicaçio á margem do vídeo. em kueiro. CllIII

dimensio que penoita facillei.UTI, no caso de lelevi"o, ou median.c indicaçio por locutor.

DOcuoderi<lio.

Parágrafo único. Equiparam.se á publicidade o. lexto. de Iorceinls,

levado. á publicaçlo medianle remuneraçlo. devendo ne.se cuo ser. nec....na-ne,
iDdieada a pessoa fi';.. ou jurídica respunsãvel.

CAPiTULO '"
DO SIGILO DA FONTE

An", '11 Nenhum autor de escrito ou notícia., ou veículo de

comunicaçio,' poderà ser coagido ou compelida a indicar o nome de seu informante ou •
fonte de suu informações. nlo podendo seu site"'ncio. na açio judicial. que responder. Ia'

usado contra ele como presunçio de culpa ou como agravante

Parágrafo único. O direito ao sigilo da fonte nlo exclui u

responsabilidades. civis e penais. nem o ônus da provI

CAI'íTULO IV
DO DIREITO PE RESPOSTA

Art. 12 Ê usegurado a qualquer pessoa. fi.i.. ou jurídica, o

direito de resposta proporcional à ofensa produzida por meios de comunicaçlo social.

DA RETIFICAÇÃO

Art.!3 Podem os veiculo. de comunicaçlo socW.
espontaneamente ou I requerimento do interessado. retificar matéria diwlgadJ. com
destaque semelhante la da matéria retificada.

§ I' Divulgada. retificaç,io. nlo caberá qualquer pedido de
resposta que seja subsequentémente apresentado com o mesmo conteúdo.

§ 2' A retiflcaçio efe.u.d. apó. a entrega do pedido de respoata

~ e:'ir'ii,r.l o veiculo de publicá..la.

§ 3' Caberà o pedido de retiflClÇio quando a pane. na hipóIae do
inciso I do artigo 4'. derno""tar lUa relevanle panicipaç,io no filO noticiado.

§ 4' Caberá ao Minillério PúbliCO, pur iniciativa própria ou

provoclll!o. requeRI' retiflClÇlo de informaçio ou propaganda que COnlenha falsidadellCl!R
falo de ioIemse público.

DO DIREITO DE RESPOSTA

Art. 14 O direi.o de ",,,,,,,'a será exercido diretamenle pelo
intereuado ou, em caso de morte. ausência. impedimenlo lemporário ou illlerdiçlo. pelo
cônjuge. companheiro, ascendente, descendente ou irmio.

§ I' O direi.o de resposta deverá .... exercido. por req....m-o.
no prazo de 30 (uinta) diu, a contar da dala da ofensa. sob pena de dec:adencia.

§ 2' O requerimenlo indicará a ofema e a resposta do ofendido.

§ 3' Ê vedado 10 veiculo de comunicaçio publicar. junto •

respoSll. comentário. sob... o. fala' que a originaram ou sobre o COnleiJdo da resposta do
ofendido.

DO DIREITO DE RESPOSTA NA IMPRENSA ESCRITA

Art. IS A resposta ou retificaçlo de matéria diwJgada por
veiculas de comunicaçlo social escrita será publicada no mesmo periódico. no .
espaço. com caracteres lipográfico. idênticos, colTespondentes 101 do escrito que lhe de!'
CIIII&.

§ I' A respolla será semp... gra.uita.

§ 2' ll.equerida pelo ofendido a oponunidade de resposta, o
veiculo de coltlUtlÍCaçlo a divulgui:

I • no prazo de lrês dias. se for diária a pubIicaçio do periódico;

Il~no próximo niunêro. se niO fordiiria a publicaçio.

DO DIREITO DE RESPOSTA NO RÁDIO E TELEVISÃO

Art. 16 A resposta ou reti/icaç1o de nwáia veiculada por rádio e
teIevUjo será diwJgada no mesmo horário da tl'lJWDiUio que lhe deu causa. coma...
duraçio. garantido. em qualquer caso, o mínimo de um mí...,O.

§ \' A1!In""i"'o da resposta será efetuada sempre no prazo de 3
(três) dias. independentemen.e da periodicidade do programa. salvo se. no pedido de

reIposta, Oagravado manifestar-se no sen.ido de que a mesma seja fei.a no programa em
que ocorreu o agravo.

§:<t Aplicam-se ao dlreno de resposta em matena veiculada por

rirdio e televisão. no que forem cabivels. as regras desta Lei concernentes ao exerclcio do
ÓJ:reItO de resposta em Imprensa escrita

§ 3(1 O interessado podera responder pessoalmente ou por locutor

ou apresentador do veiculo de comunIcação

DO CONTEÚDO DA RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO

.Art, 17 O pedido de resposta ou retificação sera negado

I ~ quando não tiver relação com os fatos objeto de publicaçio ou

tnnSoussio.

11 - quando contiver expressões grosseiras ou ofensivas ao veial10

C~ comuOIcação ou a seus diretores ou prepostos. salvo se utilizadas no texto a ser

respondido>

III ~ quando gerar direito de resposta para terceiro

DO PROCEDIMENTO JUDICIAL DA RESPOSTA

A.rt 18 O interessado podem requerer, em juízo, publicação da
resposta ou retificação. em 30 (~rinta) dias

I .. quando não for atendido o pedido de resp~sta ou retificaçio

pelo veiculo de comunicação social,

11 ~ quando a resposta ou retificação não tiver merecido destaque

semelhante a matena objeto da respost!.

III ~ quando comentano produzido pelo veiculo de comunicaçio

SOCial tiver conteudo de replica a resposta.

IV - quando se tratar de resposta a matena paga

§ }O Acompanhara o pedido judicial de resposta ou retificaçlo:

J • exemplar original ou cópia do periõdico que contiver a ofensa;

11 • se for o caso. eltempiar comendo a resposta insatisfatória ou

comentano ã resposta com conteúdo de réplica,
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mteressado

lU • tratando-se de rádIo e televisão. prova da transmisslo ou

IV - texto da resposta. em duas \olas, ambas assinadas pelo

DOS RESPONSÁVEIS POR INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES

Art. 22 A responsabilidade CIvil fixada nesta Lei caberá.
solidariamente.

I - nas publicações feitas na Imprensa escola

§ 2' Recebido o pedido de re.po"a ou retificação o juiz, no prazo
de 2 (dois) dias uteis. mandara citar o veiculo de comunicação social para que, em ipal

prazo. declare .. razõe. pelas quais oio aleodeu ao pedido de resposta 011 Ulífioaçlo.

§ 3' O juiz proferirá dedsão nos 2 (dois) diu titeis ~guintel .o

término do prazo concedido 10 veiculo de comunicação social. independentemêntc de ter
este lIeDdido pedido de indicaçio d.. razões da aio diVl11i sçio de re.posta 011 retifieaÇio.

§ 4' Deferida a resposrl ou retificado o juiz. além de condenar o

veiculo de comunicaçio social na sucumbência. incluirá na decisio preceito cominatório.

estabdecendo multa por dia de .Iraso n. divulgJçio da re.postl

§ S' A apelação não suspende os efeitos cominatórios, ressalvada a

hipatese em que o responsável pela matcria que deu origem ao processo obtiver da

instinc:u superior a que recorrer medida liminar. suspendendo a publicaçio da resposta ou

retificaçio até que seja prolatada. decisão terminativa

DA RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO À MATÉRIA PAGA

Art 19 Com relação ao direito de resposta ou retific:açio à

maIer".apag2'

I - o ofendido, seja pessoa fisiea ou juridiea. poderi ajuizar pedido
de resposta. devendo a sentença de procedência conde~ar o ofensor I pagar I publicaçlo

da resposta;

11 - a pesso~ fisicI ofendida por materia paga poderá solicitar a

pubúcaçio antecipada e gratuita da resposta ou retificaçio ao veiculo, Este poderá publicar

• resposta.. requerendo ao juizo competente o reembolso pelo ofensor dos custos da
publicação 011 negar a publicação, nas hipóte... do anigo 17. Nesta hipót.... poderi o
ofendido requerer judicialmente a sua publicaçl0, na forma do anigo 18.

Parágrafo imico, Na hipótese do inciso 11, a ded.Sio judicial serviri.
de titulo executivo para a cobrança do ofensor pelo veiculo de comunicaç.io,

DA RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO E RESPONSABILJDA 'E CIVIL

An. 20 O direito de resposta ou retificação ir • nde do direito à
~o e reparação pejo dano. c.usado. pell pubilc.çio ou IDIl.Smi§lo.

Parigrafo unico Nio se concederâ a indenizaçio e a reparaçIo lê
a resposta ou retificação houver esclar~cido completamente a snuaçio versada, alo

ocorrendo dano de qualquer especie

CAPíTULO V
DA RESPONSABILIDADE CIVIL

DIREITO Á INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO

An. 21 E ....gur.do direito de IOdemzação. por dano muerial e
oc reparaçio por dano moral a todas as pessoas. fiSlcas ou juridicas, ItingidU por

publieaçào ou transmissãu. devendo • açio ..r prop~.ta no prazo de 3 (tre.) meses,
contido. da datl de publicação. sob pena de decadência

§ l° Equipara~se a anigo. a entrevísta confinnada pelo
tnreVistado OU 'que $C possa provar tenha sido dada pelo emrevlslado, admitindo-se como
proVI., nesse ultimo caso, todos 05 meios legais

§ 2' Nio lCTi considerada ofensh·'a i imagem du peHOu JUI

reprodução grifiea, parcial ou de corpo inteiro. em de..nho· convencional, anistico 011

caricatural, desde que nio expresse nem sugira condição ou siluJção que caracterize crime

previsto em Lei.

a) i empresa jornalística ou agência noticiosa,

b) ao autor da matéria assinada,

c) lO editor da àrea. desde que identificado no expediente, quando

matai. 010 assinada for publicada em seções especializadas ou setoriais.

II • nas transmissões de ridio e relevisio

a) ao Julor da ofensa. quando idenriflcado pela voz ou peJa
imagem. excluído o caso de locutor e apresentador sem funçlo redatorial ou editorial e cuja
responsabilidade comprovadamente esteja restrita i leitura ou reprodução oral da matem
IOcriminada.

b) ao editor rcsponsàvel ou a empresa proprietária do veiculo de

comunicaçlo ou agência ~oticiosa. quando a tra~smissio for editorial. noticia ou opinilo
n!o ..sitwla;

c) la produtor. no caso de programas de tra.nsmissão obrigatória,c

nos casos prrnSlos no anigo 23 da. Lei ne 8.977. de 6 de janeiro de 1995.

~ l e Ansiste ao autor, excepcionalmente e a seu critério. o direito
de recusar a assinatura de matéria. quando entender que a mesma sofreu modificaçlo
essencial no processo de edição. alterando a essência de seu trabalho Para os efeitos desta
Lei, equivale à assinatura a identific,çio pessoal do autor atra..es de voz ou imagem.

§:o 'Na hipótese de responsabilização. poderã o jornalista.,
comprovAáa a recusa.. demli.c· .!' i iíde o veiculo de comunicaçio

§ 3e Não podera o Jornahita, em face da recusa. sofrer qualquer
puniçi~ por pane da empresa proprietana do veiculo de comunicação

DAS INDEl'iIZAÇÕES E REPARAÇÕES DEVIDAS PELOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 23 A condenação levara em conta o grau de culpa ou dolo do
ofensor. i pnmanedade ou reincid~ncla especifica do reu, a capacidade financeira do

responsiveL a ara. de cobenur,' primâna e a circulação ou audiencia do veicu1~ c a
'cxtensio ao prejuízo i imagem do ofendido

§ J. O limite da responsabilidade civil da agência de notiç:ias ou da

empresa propnetuta do velculo'a que se refere o paragrafo anterior não podera exceder a

lO-A (dez por cenro) do (atur.amento por elas obrido no ano civil anrenar a condenaçio. ,

§ 2° O Jimite da responsabilidade civil da empresa propnetária do
vei~10 Cc comumcação ou.da agência noticiosa sera acrescido de 50% (cinqi.;enta por
cento), se eu tiver faturamemo anual tnrre RS .5.000 000,00 (cmco milhôes de reais) e
Rs20.00v 000,00 1\1nte milhões de reais; e de 1000". (cem por'cento) se tiver faturamento
supenor!. .RS20 000 000,00 (vinte milhões de reaiS), considerado o ano civil anterior

§ 3° O limite da responsabilidade civil da empresa proprietàna. do
veiculo C~ comumcação ou da agencia n~ticlosa sera acrescido de 50°,. (cmquenta por

cento), r..u hipóteses de novas condenações ao pagamento de indeillução em favor de

pessoa. ofendida e indenizada anteriormente por matéria transmitiàa pela agenci. ou
publicada no mesmo veículo.

§ 4° Para os efeitos deste anigo. consi4erar·se.a o faturamento
bruto da empreu Se a empresa. nio tiver um ano de exislencia. sera tomada como base I
média mensal de faturamenlo existente. multiplicada por 12 (doze)

§ so Os limites fixados neste anlgo serb automaticamente
reajustaó.Js petos ínáices de correçào monetàría aplicàvels as contlenacões judiciais
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CAPÍTULO YI
DA RESPONSAB!bIDADE PENAL

Art. 24 Os crimes de calunia. injuria e difamação. tipificados no

Côdigo Penal, quando praticados por jornalista profissional. ou·p-:':- responsàveis pel"s

veiculas de comunicação, no exercicio de suas atividades. serão a~~mados. nos ten ·.s

daquele diploma íegal e acessoriamente. nos tennos desta Lei

§ 10 Quando entender con....eniente e nec~:.sario o magistrado

aplicara suplementar e acessoriamente aquelas cominadas naquel:: : oâlgo as seguintes

penas'
Prestação de serviços a comunidade. de 3CJ I:••:-.:a) dias a 12'(doze)

meses. e multa. na fonna dos anigos 49 a 52" -lo Coólgo P""11

§ 2" 810 lambem considerados crimes. para os efeitos desll LeL

I - Incitar. através do veiculo de comunicação, a pratica de crime •
ou fazer apologia de fato criminoso;

11· Diwlgar matéria falsa, capaz de abalar o conceito ou o cródílo
ele pessoa fisica ou jurídica, •

111 .. Distribuir. através de agência de noticias. matéria que
constitua crime previlt~ nesta.Í..ei;

IV • Violar a intim'idade e a vida privada das pessoas;

V • Promover dolosamente campanha de perseguição e difllllllÇio,
auavés da diw1gaçio iistemitica e conlinuada de infonnaçõcs parcial ou inleil'llJlOllle
filus sobre fatos, atiludes, desempenho profissional. adminiSll1ltivo ou comercial ele
peaoas lisicas 0\1 juridicas;

VI .. Manipular noticiários atravcs da sonegaçio sistemática de

jnfq~de int~sç púÉlico e por !'Jltio de tratamento diferenciado ~~ pejorativo para

situações ou fatos caraÇ.t~ente iguais ou semelhantes

Pena • Prestaçio de serviços i comulÚdade, entre 30 (Irinta) dia e
12 (doze) meses. e multa, nos tennos dos anigos 49 a 52 do Código Penal.

§ 3' A re\l1ltaçio e a publicaçio d- resposta, se aceita pela VÍIÍIIII,

~ de pena o responsável.

§ 4' Nu hipóteses do inciso IV, caberi ao juiz analisar, no cuo
CXlIlCretO, os limites da privacidade, considerando a fonna de obtençio da infonnaçio, a
iztlençio da publica;io e a notoriedade da pessoa enfocada.

Art. 25 A açio privada seri promovida dentro de 3 (trõs) ......

comados a panir da diwlg.açio, medianle queixa do ofendido ou, em caso de lIlllIte,

~ impedimento lemporário ou interdição, pelo cônjuge. companheiro, ascendente,

cleocendeme ou innio.

§ \' A açio seri proposta pelo Ministério Púbico competClllC,

quando o ofendido for servidor, entidacle ou órgio público, mediante rcpmentaçlo
oferecida no prazo máximo de 3 (Ires) meses contac\os da diwlgáÇlo da ofenaa,
obocrvIdos os seguintes pre<:<itos: '

I . o MilÚstériO Público poderio se recusar a oferecer daáu>cia 18

CIIIender cio haver delito, caso em que pediri o arquivamento da repmentaçio l1li

cIespacho fundamentado;

11- ojuiÊ mandará intimar do despacho o servidor. a entidade OU o
órgio ofendido que poderá, no prazo de 3 (três) meses contados da publicaçio da matéria,

oferecer queix&ooCrime subsidiária atraves de advogado constituído, procuradõr ou

advogado penencen.. aos quadro, do poder público respectivo;

tIl .. se recebida a queixa~crime subsidiana. o Procurador...Qeral

designari outro membro do Ministério Publico para oficiar no processo

§ 2' No proces!',) de ação privada. e obrigatória. a imervençio do

Ministério Público, como fiscal da Lei

DA PROVA NA AÇÃO PENAL

Art. 26 Alem da indicação do responsável peia matéria, a queixa

ou. denuncia será instruída com a prova da ofensa ou a razio de sua não apresentaçlo.

§ t' As emissoras de rádio e televisio 510 obrigadas a guardu a

gravaçlo sonora de seus programas pelo penado mínimo de 30 (trinta) dias

§ 2" A instrução do processo. no que se refere a imagem
televisiva, podera ser feita mediante descrição. cabendo a prova testemunhal

§ 3' A pane que se considerar ofendida poderá. antes de esgotado

o pruo estabelecido no § I' deste amgo. requerer ao juiz a notificação do Veiculo de

comunicaçlo para conservar. cautelarmente. a gravaçio objeto do liuglO. ou proceder ã
notificação díretamtntc através de aVIso postal ou correspondencia enviada por meio de

canário de títulos e documentos

DA DEFESA PRÉVIA

Art. 27 Sera assegurada defesa previa. no prazo 'de 10 (dez) dias,

antes do recebimemo. pelo juiz. da queixa ou da denunCia. sendo obri~Ória a

fundamentaçio do despacho que &5 receber ou rejeitar

Parágrúo unico A petição iniciat e a defesa prévia. observ~o o

disposto no art. 3D, indicaria t~os os meios de prova que as panes pretendam prod~ e

o rol de testemunhas. em numero não excedente a 5 (CIOCO)

DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL

An.28 A lçiO prevista nesta Lei prescreve em 4 (quatro) IDOS; a

'PJItir da data de pubticaçio ou transp1Íssio incriminada.

§ l- Quando o impresso nlo indicar a data de emíssio. o prazo

. começara. a correr do dia em que tenha dele o ofendido tomado co'1.hecimemo.

§ 2' A prescrição será interrompida apernlS pela sentença.

DA AÇÃO PENAL

Art. 29 Aplicam·se a açio penal. nos crimes mdlcados nesta Lei,
U .c~~"'U previstas na iegislaçlo processual penal.

DA EXCEÇÃO DA VERDADE

Art. 30 É admilida a exceçio da verdade nos crimes de CIIúJIia e
di&maçio, tipificadoi no Cc\diao P_.

PariIrato único. É vedada a exceçio da verdade·qlWldo:

I - O fato imputado constituir crime de açio privada e o ofendido
Il1o tlo_ sido condenado por ICllICIlÇ& irrecorriYel;

11 • Do fato impulivel, embora constilUindo crime de lÇio privada,
o ofendido liver sidoesolvido por lCllIença irrecorriYel.

BOFORO

Art.31 O forO'compelCnte para o ajuizamento de quailquer.açlleo
prcviaIu nesta Lc! é o da lOde do veiculo ele comuniClÇio responsivd pela pubIic:açIo, da
lOde da estaçIo seradora da nolicia ou do estabelecimento principal da agincia notic:ioIa.

DA APIlIINSÃO.JUDICIAL DI PUBUCAÇOES E SUSPENSÃO DI

TRANSMISSÕES

Art. 32 É vedada alpreensio de jomoI ... reYÍIl& e a suspemIo.
lrUtIIIiuõeI de rídio e. teImsIo, uivo IlOl euos e na forma previstos na Lei n' ••069,.
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13-de juIIlo de 1990, quo clisp6e sobre o EolllUto da Criança e do AdoIaceate, IIlIIAi~

".117, ele 21 ele lIOIlo de 1962, que iturituiuo Código Bruikiro deTeIeco~ OU
l(UIIllIo .. trIW de pubIicIlçio Iftônima ou clandcsIina e ttlDSllÜlõeS tIandestiDu.

DOS VJ:iCULOS CLANDESTINOS

Art. 33 Sio consicletados c1andesrillos:

I . os velculos que nIo contenham as indicações referidas 110 art. 9'

n- lIIIlerial impresso awlJo sem idaIlilicaçio ele lIltOria.

f I' C&ber4 à autoridade judicial detetminar a Ipreemio de
publicaçees ou alUspendo de lt1IISmisIõcs clandestinas.

l:r Ás pessoas fisicas que forem tapOIlSàveis por~ ou

lJaIlSIIlissões cIandeslinas, Quando idelltiJicadas.lCrio,aplicadas as penu do art. 2", 12".

DISPOSIÇÓES nNAIS

An. 34 E concedida anistia a lOcIos os condenldos pela pdlica
dos crillles dacritos III Lei n' 5.250, ele 9 de fevmiro de 1967.

Art. 35 Com rela;lo 80S veiculos de CCIIIIWlÍClç.IO elctnlaicoo,
aIím das penas e indenizaç6es aplicadas em decorrincia desta Lei, podetà bMir a
iIIcidincie das penIlidades capituladas no Código Brasileiro de TelecomuDicaç6es.

Art. 36 Esta Lei entrará em vilor na data de aII~'
nwpdas a Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. e demais disposiç6es em c:ontrírio.,

Sala da COIIlissio, em 06 de dezembro de 1995.

( ~--
Deputado MARCELO BARBIERI

!'residente

COMISSÃO DE CONSTITUlCÃO E JUSTICA E DE REDACÃO

l-RELATÓRIO

o Projeto de Lei n' 3.272, de .1992, illlaltl dispor sobre a
libenIade de imprensa. de opinilo e de informaç1o e disciplilllr a responsabilidade dos
meios de COIIIIllÍClç1o.

Objetiva o alvilre legislativo embelecer uma dÍsposiç1o 0IJ1nica e
sistemilita sobre a matéria. que seja compalivel com a moldura traçada pela ConstituíçIo
de 1'111. Neste~O. revoga e substitui a atual Lei n" 5.250, de 9 de fevereiro de r967,'
que 'resuJa alibenlade de manifestaçio do pensamento e da informaçlo·.

A propo.içio • originiria do Senado Federal. sendo de autoria do
emineme Senador JOSAPHAT MARINHO. Na Câmara Afta, foi ipresenwlo em 1991,
leodo l'llCObido o n" 173.

Apensados i proposiçio em tel.. por conterem matma aniIop e
conexa. encont........ os seguintes projetos de lei: .

a) Projeto de Lei n" 5.960, de 1990, do Sr Cardoso Alves. que
'allera a redaçio do artigo 40 da Lei n" S.~SO, de 9 de fevereiro de 1967, que~ a
liberdade de manif...açio do pensamento e da informaçio·.

b) Projeto de Lei n" 6.045, de 1990, dos Srs. Edmundo GaIdino e
Nellon Friedrich. que ·cria. para efeito indicativo. o CertiJicado de C/asJificaçio, de
diverSões e esp<ticulo. publicos e de programu de ridio e televisio tf di outias
providÕftCÍlS".

c) "ruJet~. de Lei n" 179, de 1991, do .: CO<la i '" .ui. que

'dispõe sobre a ~;o de ""'Il:IJ sobre c1assificaçio de di~ers6es piabIicas e
proJtIlllIS de láàio ':r~;Jc ai CIil.ru providências" •

d) projeto de Lei n' 192, de 1991 (PLS n" 284, de 1919), 0ÓIlld0

do SCllIdo Federal. que regulamenta o inciso lU do art. 221 da ConstitWç1o, que 'clisp6e
sobre I regianaIizaçIo da ptD!Rr.":;io jornalistica, cultural e artistica de ridio e teIcvisIo·.

e) Projeto de Lei 256, de 1991, do Sr.. Jandira FeaJ>aIi, quo
''''!!U1amenla o disposto no incifo '" do art. 221 da Constiluiçio Federal, relilrento a
~ da prosramaçio artistica, cultural e jomalistÍca das emissoras de ràdio e TV

e di 0UIrIS providências".

f) Projeto de Lei n' 276, de 1991, do Sr. Ricardo Izar, que'cria o
Cenificado de Classi/icaçio para efeito indicativo de divers6es e espeUculos piJl>OO»' e de
pmsnmas de ridio e televisio e di outras provid~".

8) Projeto de Lei n' 506, de 199i, do Sr. Nilson Gibaon, quo
'cIispõe sobre a liberdade de manifestaçió do pensamento e infonnlçio e di OUtral

.providências'.

h) Projeto de Lei n" 70J, de 1991, do Sr. José Carlos Coutinho.
que 'dispõe sobre ..uncios em lingua estrIJlgeira".

i) Projeto de.Lei n" 750. Je 1991, do Sr. Alberto Goldnwi, que
"revoga o parigrafo J' do ano 20 d. Lei n' 5.250. de 9 de fevereiro de 1967. queregula a
liberdade de inanifeslaçio do penumenl~ e deinfo~· ..

j) Projeto de Lei n" 845, de 1991, do Sr. Mendonça Neto, quo
'imtoduz modificações na Lei n" 4.1"17, de 27 de J8OJlO de 1962, que inslilui o CódiJo
Brasiléiro ile TôlecomuniciçÕOS·.' . ,,~. ,

I) Projeto de, Lei n" 950. de. 1991. dO Sr. lüHo Rosas, que
'suprime o parigrafo 3" do art~ 20 da Lei 'n' S:2SÓ: de 9 de fevereiro 'de 1967 - Lei de
Impr....•. .

m) Projeto de Lei n' 1.099. de 1991. do Sr. Ctrios Lupi, que
·altera o ano 42 da Lei n" 5.250, de 9 d. i"veleiro de Ir," . !.ti ~e Imprensà'.

n) Projeto de Lei n' J.4J 1. de 19)1, do 51. Genebaldo Comia e
ou~~s oito Lideres.. que "concede anistia aos crimes tJrlJicados por meio de imprensa".

.o)' Projeto de Lei n" 1.539. de 1991, do Sr. Cardoso Alva e
outrOS. que "regulamenta o artigo 5', inciso V, da Consriluiçio ,.-.!ml.'.

p) Projeto de Lei n" 2.065. de 1991, do Sr. MlviaeI Cava1c:anti,
que 'disciplina açlo indenizalórli por violaçIo da intimidade. da honr1. da imagan das
pesaoas eda vi~ privada. prevista no ano 5". incifo X. da Constituiçlo Federal'.

q) Projeto de Lei n" 2.735. de 1992. do Sr. zaire Reunde, que
'regula • liberdade de rnanifestlÇlo do pensamento e da infot<ilaçio e di, 0UlfU
providõncias'.

r) Projeto de Lei n' 2.741, de 1992, dO Sr. José Luiz CIen>l, que
'displie sobre a liberdade de infonnaçill aInlVés dos meios de COIIOIIlica\:io aocial·.

Nesta CimIra dos Deputadoa, llIIIláia foi dislribuide • ComiIIIo

di Ciiacia e TecnoIosia. Comunicaçlo e Informitica. que opinou, à lIIlIIIimidade, '*"
apnwaçIo do Projeto de Lei n" 3.232, de 1992 (PLS n' 173191), e dos PLs n's S06I9I,
750191. 9S0i9I, 1.439191. 1.539191. 2.065/91, 2.735/92 e 2.741192, apemadol, I pela
n;eõçIo dos PLs ... 5.906190, 6.045190. 179191, 192191.256191.276191,703191,145191 e
1.09SY9I, apensidoi na forma d;Substilulivo que apresentou.

Cabe a esta Comissio de Constítuiçio e Justiça e de a.daçio,
agora. apreciar o WIImo quanto 10' aspectos de COIIStitucionalidade. juridici<Íide e lécIlica
Jeaislaziva .. tambõni, qlWllo 10 mérito. a teor do que estabelece o ano 32, UI, •••• 'd' o
'e", do Regimento Imerno da CUI.

Ê o relatório.
!l- "OTO DO RELATOR

'I

o Projeto de Lei que ora se apresenta para aniIise <Iesta COIIÍIIIO
de Constiwiçlo e Justiça .. de Redaçio • de grande imponincia. diante do novo tepÍftle

oonstitucionol estabelecido com I Carta Magna de 1918.
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Estabelece o T.,«,> Collltitucional. no .... ano ". incI", IX. que 'é
lMe a ""prado da atividade imelecwal. aniIlica. cienlifica e de COIlIUDÍCIÇiO,

indepcndenremenre de cenaura ou licença'. Glrame. todaVia. 'o direito de resposlI,

prDll<XCÍOnaI ao agravo. além da indenizaçio por dano nwerial, moral ou • imqeIII (11I
~, V). bem como reconhece a ínYiolabíHdade da intimidade. da vida privada, da f1cwa e da
imagem das peuoas, uiegurando o dir<i1O • indeníuçio pelo dano _ial ou moral
decomnte de 11II violaç1o (11I. S', "l.

Mais adiante. dedica todo um Capitulo, o Capitulo V, do Titulo
Vlll. • Co1llllllicaçlo Social. Neste, deuacamos o art. 220. capate §§ I' e ZO, cujo toor é
o~e;

•Art. 220. A llIIlIif<SllÇlo dO pelISIll1ClIto, a criIçIo, •

expressio e • infonnaçIo, sob qualquer forma, processo ou
veiculo, nIo sofrerlo qualquer restriçIo, obtervado o diJposto
nesra CollSlitu1çlo.

§ (' Nenhuma rei conterá dilpOSitivo que p<»sI COIlIlituir
embaraço • plena liberdade de informaçJo jomalistica OU qualqller
veiculo de conwniC&Çio social. observado o disposto no art, ",
IV, V, X. "lU e XIV.

§ ZO É vedada toda C qualquer _ de llIlUJ'CZI po/ítica.

ideollJsiça e anistica.'

Diante do tratamento dispensado pela Constituição de 1988 aos
·vaculos de comuJl1caç1o social c da consolidaç,io do Estado Democrático de Direito,
faz-se urgente a refonnulação da atual Lei de Imprensa. a Lei n' S 2S0167, fruto de ul!'

p<riodo de autoritarismo de nossa História.

Todavia. li nolso ver, alguns as.peetol propostOS no Projeto de Lei

n' 3.232192 e no Substiturivo da Comimo de Ciencia e Tecnologia, Comunicavio e
Informática demandam maior rapidaçio do ponto de vista da constitucionalidade, da
juridicidade e da boa técnica legislativa, aspectos sobre os quais passaremos a nos

debruçar

I. O pluralismo dernocratico. a não.discriminação. a privacidade d..
pessoas t ) tntercne cc\e.;vo í~ $lo principíol assegurados no nosso ordenamento juridico~

inclusive pela ConslilUi~;;o Feder"\. ~Ião vemos razio para que o ProjetO de Lei fique
repetindo d~:mec~';sariame'ile pri:ld.. ias jà consagrados em nivel cOnstiiul.ional.

1 Tratando·se de conceito jurídico indeterminado. a definiçio do que
seja "interesse pUblico" poderia condicionar e limitar a aplicação dessa regrajuridica; além
do Que. em Ultima anilise. tc~" imormação provinda dos meios de comuni:açio ê de
mteresse público, Apenas ?'II'l ex.em{\lifica.r. uma reponagem sobre preços de produtos da
.cestil.Q~lca·e: sem .duviça., ete interesse publico. Todavia. não esta cotlrempJada corno.taJ
no Substnullvo. Entend~mos.i~adequad~ essa definição

No que tange á propriedade de jornal. nidio e televisão, tilz-se
remissào ao art, ~~ da Constituiçio. dizendo--5t que "a propriedade de empresas
jornalisticas e de radiodifusio sonora e de sons e imagens seguirá .. regr.. do art. 222 da
Constituição Federal". Inserir um disposirivo no Projeto apenas para dizer que o texto
constitucional deve ser aplicado a tal ou qual hipótese não e de boa tecnica legislativa, pelo

que propomos a retirada desse a.rúgo.

4. Quanto ao direito de resposta. o PL3.~Z e o Substitutivo da
Comissão de Ciencll e Tecnologia Conwnicavio e /nformatica displiem sobre a maIOria de
fonna inovadora. trazendo modifiCIÇões convenientes e oportunas. que garantem o
exercicio do direito de defesa por pane daqueles que tiverem seus direitos e interesses
violados pelos veiculos de comufÚcaçào, Garante·se. por exemplo. o direito de re.spostl.,
independentemente da .açio cive\ ou penal contra o ofensor' Sendo as ill!tàncias
administranv.. civil e penal independentes. a propositura de ação penal ou civel não deve
.afastar o direito de resposta, como prevê a Lei n' S.2S0169.

5. Qualquer publicaçào ou \tansmissio de tespasta ou retificação posa
a ser considerada nul~ se pelo acréscimo de comentarios. nsumir o carater de trépüea.
devendo ser novamente realizada, com obediência aos requisitos previsros em JeL Neste
ponto. as proposições citadas aprimoram o sistemá legal vl~tnte. que preve novo direito de
respOSta. ao ofendido. o que poderia criar um circulo vicioso

6 Inovaram tambêm as proposições no Que dlz respeito ao atflSO na
publicação ou ll...mi.são, quando houver o direito de resposta Pela Lei n' S.250/67, a
recusa ou demora na publicação ou diwlgação de resposa constitui crime autônomo e
sujeita o responsavel ao dobro di. pena cominada à infração De acordo com o PL 3.232192

e o Substltutlvo da Comissão de Clencla e 1ecnologla. Comunlcaçào e lnformâtica. a
sançlo p.... ler multi por dia de atraso na publicação ou tflt!Sl11Í5sào.

Quanto aos demaiS aspectos. ,) d1te1tú :it resposta encOntra-se
adequadtl len}e regulamentado, apenas 1 muir de aprllO~ra'Il ..li~O da tecnica legislativa.
propomos aJgumas alterações no Projeto. Sem alterar a sua essência.. o seu ponto nodal.

8. Nio vemos razio para que. neste Projelo de Lei incluamos
~ ,de ord~ iniema dos veiculos de comuni,-;io. como. p~r exemplo....
competenclas . do editor responsável. No que tange as referr.nCIl5 do veiculo de
comunicação.' prevístas no Substitutivo, entendemos que devem ser tratadu em normas

próprias. a serem fixadas pejos orgias responsáveis do Poder Executivo. no exercicio de
seu pod~r regu.lamentar. Esta matéria tem sua predonunància administrativa. dai por que
somos pela~ exclusão deste Projeto

9, Os aspectos primordiais a serem contemplados numa lei de
IlIJP1'C'lsa devem Ser: o direito de resposta, a responsabilidade civil e a responsabilidade
peoal. ESt~s. portanto. devem constituir o ponto fulcraJ deste Projeto Assim. visando a
este aperfelçoamemo do projeto. quanto ã técnica legislativa. estlmos propondo a retirada
desses tcm2S que mencionamos da proposic;1o,

10 Ademais. do ponto de vista da fonna e do contetido. o Substitutivo
nio se mostra imune a objeções substanciais. quanto a aspectos especificas. Em verdade, ...
certos dispositivos nele inse'idos revelam-se conflitantes com a natureza da clipécie
normativa tratada e com a tecnica legislativa consagr;!da nesta Casa

t { Para. sanar tais imperfeições. optamos por excluir essas nonnu do
Substitutivo da Comissão de Ciencia e Tecnologia, Comunicação e Informática. ao tempo
de promover um "enxugamento" do seu texto. na tentativa de conferir..lhe um minimo de
racionalidade

r: No que' respeit. á disposição conCernente ao registro dos atos
constitutivos das empresas de comunicação social lart. 7<:''), marnivemos a redação do
Projeto de Lei do Senado~ por ser mais precisa. de melhor técnica legislativa,

13 Relativamente à responsabmdad~ civil. impende questionar alguns
prec.e\tos nQ~ quais se f.pre!ientam equívocos çio tipo~" é assegurado direito de
índell1Zlção por <!ano material e de reparação por.Wno moral ." (an. 21, tlput). Sua
Ô15tUlÇão entre indenização e reparação é improcedente e não encontra respaldo quer na

doutrina.. quer na jurisprudência. A indenização será devida tanto por dano material como
por dano moral. Cabe. ponanto. o aprimoramento da téc~ica legislativa neste ponto.

1.1 lmpenrle também questionar o comando enunciado no art. 23, §§ }.

~ue 4°. que. ao fixar os limites da J.:sponsabilidade civil das agências Qt noúcia t; CJs
empresas proprietárjas dali veiculas de comunicação social. que vão até lO-/'. do
faturamemo do ano civil anterior á condenaçio e cheglm a 20% sobre o faturamento anual
d.as que tiverem r~itas superiores a R$ 20 milhões. atenta COntra o patrimõnio de quantas
o;.e veriam atingidas por esses valores as~nQrnicos. ínviabilizando-as financeiramente. A
chsposiçào e injurídica, pois atenta Contra 4 liberdade de imprensa de foona obliqual.

1S. Para corrigir tais erronias. reescrevemos o capitulo da
responsabilidade civil. sem qualquer prejuizo para o contC1ido e o alcance de suas nonrta.';
:uendendo ao principio geral d. culpa, iosculpido no Código Cr.il •

16 Mantivemos o direito da indenização por dano materia e moral i·.

pessoas. fistcas o~ juridicas. aringídas por publicação ou transmJssâo. sendo de seis meses o
prazo decadencial para a propositura da ação cívi.t

. J7 O juiz. na fixação do valor da indenização pelo dano. levará. em'.
consideraçio a culpa ou doio. a primariedlde ou reincidenCla. a capacidade econõnnca do
ageme. a uea de cobenura prirniria. a circulação ou audiência do veiculo de comunicaçio
e a exttnsão do prejuizo ·à. imagem do ofendido. !endo que o monrante a ser pago i vitima
deixa de ter limitaçlio como é de praxe'em nosso ordenamento juridico e t•.no.
Di_o Comporado. 11. falta de limitação. contudo. não constirai qualquer ameaça de u~a

"ind:ustria da indenizaçio". jã que o Projeto aponta balizamentos racionais eparâmetros
objeovos para a fiscalízação dos valores a Serem pagos

Ia No que tange a previsão dOli crimes e das penas. entendemos de boa
t~a legislativa especificar. na pena correspondénte a cada delíto. o prazo de duraçlo da .
pres:açào de serviços a comunidade e o valor da multa. .

19 Essa gradação faz~!ie nec.essana. inclusive. tomando-se em conta I

gtil,.,dade dessas canduras deJituosas
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20 o Projeto de Lei do Senado. ao tipificar a conduta. limita-se a dizer

de ooda genenco qUais as penas a serem aplicadas. sem menCIOnar sua duração e. n"a caso
da :::Julta. seu valor "Mill5 adiante traz um paragrafo dIspondo que a prestação de serviços;i
comunidade "'a! de quinze dias a um ano e a muha de uma a duzentas vezes o piso salarial

dOlomalista

21 ,.\ li'wln de exempliticação. sena a mesma lupate!;e do Código Penal,

ao prever os cnmes d~~ ca1urua. ,"'uria e difamação. dlZer apenas' pena· detenção e multa 'c,
em outr~ 4OJ!!;l, dIspor a ;Jer.: "';.' detenção sera de um mês a dois .U,os. 15t,o significa que
o JUiz podena: em qualquer desses enmes, ~pli=Jr Indistintamente a mesma pena.. ou seja.
de um mes a dois anos.

22 Embc:-'" seja verdade' que. nos crimes contra a honra, a pena ·de
detenção minlma ê de um mes e a maxim3.. de dois anos. no caso de calunia, a pena mínima
e de seis meses. enquanto. nos cnmes de..injuria.. e de um mes. Do mesmo modo, a pena
mz:o.ma na calunia ede dois anos e. na mjúria., -de seis meses

23. Vê-se. panan!o. que essa gradAção e necessana, ao se estabelecer ~
pena de cada delito. e"1 fa~ de sua gravidade

procedimentO deve ser. pois. judicia1. A matm.. como disposta no SubstilUlÍVO~ revelwe
injuridica e inadequada do ponto de vista da.tôc:niClI~va.

32. No que tange i defesa prOvia. esta ji ê previlll no Código de
PJoc:esso Penal e seri apresentada com a contestaç1o ou nas a1<pções finais. Nu aç6eI
penais de nto ordinirio. após o interrogalÓrio do reu. o prazo ê de ln!s dias pora
apresentlÇào da defesa prêvi. com o rol de testemunhas de defesa. Nas hipótesÔs do 111.'

552 do CPP. o prazo e de dois dias e. nas pequenas inftaçôe$ penais e conrraVCll<'ileJ, ln!s
díu. A defesa prêvia pode. todavi.. ser apresentada por ocasiio li"" alegações fi,"........do
"!R'-·'\do. desde logo. aper1lS o rol de testemunhas.

33 Criar-se uma defesa prêvia antes do recebimento d. denuncIa OU da
queixa pelo JUIZ O; uma medida inoponuna e temeraria.; Caso o lJllgÍstrado nio recoba a
denuncia ou a queixL • defesa prêvia restarà prejudicada, nlo tendo qualquer utilidade
Além do 1IW5, a defesa prévia. em alguns cuos, revela-se inconveniente do ponto de ,,&..tl

do defesa. que prefere esconder daa~o os argumenlos que ulilizara em favor do réu, a
fim de que o membro do Ministerio Público nio se prepare omecipadamente para combater
essa tese. Nestes casos. o defensor preferirá aguardar o momento das alegações finais.
Assim. emendemos que esse dispositivo deve ser afastado da proposição para resguardo da

boa tecnicalegislatíva.

24. No mesmo vezo incidiu o Substitutivo da Comissão de Ciência e
Teeno,logia. Comu~c~ção e Informatica .PrevIu a duração da Pena de prestação de serviçOs
a .comunidade e. o valor da multa em dispositivo a pane. e não nos dispositivos que
preVeem os crimes' com suaS penas individualmente.

J4 Com referência à prescriçió. nio nos parece conveniente estcnd~l&

pora quatro anos. O instituto da pres<rÍçio tem como objetivo a pacificaçio social Se o
Estado demora I exercer o seu direito de punir, por causa da morosidade de seus órglos
judicianos. 010 se Pode imputar ao reu esse ônus. Assi.rn. mantivemos, no Substitutivo ora
~o. " prazo d.. dois anos para. prescrição.

36. Deixar de considerar essas outras causas de interrupçlo da
prescriçl0 e milita.r c~ntra a vitima e advogar a. impunidade do agente criminoso.
Entendemos. ponanto. que deve ser mantidA a regra do Código Penal quant~ à prescriç1o.

38. Finalmente. entendemos que a previsão de anistia ampla, geral e
llTeslrita nio deve conslar deste Projelo Se eu. regra for mantida, lodos os conde:wlos
ou processados p~r crimes previstos na vigente Lei de Imprensa ddxario de sofrer
qualquer aunição por essa conduta delituosa.

35. Por outro lado. a interrupçilo da prescrição .penas pela sentença
oarece·nos uma teratologia jurídica. M causas interruptivas da prescrição, previstas no ano
117 do Cc>diga Penal. silo: • .

a) recebimenro da denúncia ou queixa;
b) pronuncia,
c) decisio confirmatória da. pronuncia;
d) seniénça conaenatôri:' recorrível.

el iniCiO ou continuação do cumprimento da pena~

Oreincidência,

37. Outro aspecto que merece éonsíderação e o dísposto no art. 24 do
SubstiMIVO. De acordo com esse dispositivo, "os crimes de calunia. injUria c difamaçio,
tipificados no' Código Penal. quando praticados por jornalUta profissional, ou por
responsaveis pelos veiculas de comunicaçio. no exercicio de suas atividades, serio
apenados nos tennos daquele diploma legal e acessoriamente. nos tennos desta. lei-. Está.se
ressuscitando em nO';50 ordenamento juridico penal a figura da pena acessória. agravando
~ si"laçio daquel.~!t que '='lmetem crimes contra a honra atn,ves da Imprensa. Além de

penas pnv.tivas ~" iiberdM? previstas no Código Penal. a juiz poderia .plicar.
acesscâl.llltr-te. as ç..m:.s ~: t1restação de serviços à comunid1l.°e e multa. Seria. uma
iovoluç1o. uma regressão da nossalegislaçlo penal. Assim. retiramos as per1IS privativas de
liberdade. substítuindo-as pelas de prestaçilo de serviços á comunidade e multa, como
penas principais. e nlo .cessári.... As penas acessórias, de ha' muito. foram abolidas ,llõ
nosso ordenamento jurtd::~·. Por ser injurídico o dispositivo. propomos i8uaImen~ a~
retirada '

Parágrafo imico. A lei postcrior. que 'de qualquer modo
favorecer o agente. aplica-se aos fatos anteriores. ainda que i

decidido. por sentença condenalória transitada em julgado.'

Alem do mais. o art. 2" do Código Penal dispõe que:

"Art. 2' Ninguém pode ser punido por fato que lei potUrior
deixa de considmr crime. cessando em vinude dela a execuçlo e·

. o, efeitos penais da .sentença condenatória.

39.

:8. Concordamo. que a retrataçin e a. publicaçlo da respo1lI. quando

aceita pela vitima. sejam causas exthtivu de punilli'iaadt Todavi.. a llOIIO ver. deYe ler

mantida a ressalva prevista no Projeto de Lei do :.enado. ~. q_e nIo seri torIIÍdenIcIo
qualque' acoldo enlIlllUlor e tiu após o triNitO eli! jdlg.;lc a. lelIlença condenaIória.
E'llOlada a presraçlo jurisdicional. seria injuridico prelender-se que as panes pudeuem
tomar insubsistente a decisio judicial por acordo enlIll das.

2S. Em face disso. passamos. no SubstitutIvo anexo, a especificar a
duraçào da pena de prestação de serviços ã comunidade e' o valor da multa. em re1açlo a
cada. um dos crimes nele' previstos.' 'inclusive para atender li gravidade de cada caso,
resguardando. com isso. á."boa tecnica legislativa. Para o come de calúnia.. a prestaçio de
sen1ços a comunidade passa a ser de seis meses a um ano ~as hipóteses de difamaçlo e
àro'Ulgação de materia Inverídica. de dois meses a um ano Quanto aos crimes de injuria;
alurua. dlflUlUJçào ou injUria de pessoa mona: dlstnhu: io de ma! que constitua crimes
e violação da mtlmidade ou vida privada de alguem. a pena VaI êe trinta dias a seis meses.

26 No que conceme ao valor da multa. julgamO. por bem fixi.1o em
mooda 1IICionaI. uma vez que o 1"50 salarial do jomalilll O; divesifieado de acordo com a
regilo do Pois. aIOm do que .... vinculaçio poderia CIUJIl entraves nu JleIOCiaç6es
coletivu Tal valor varia entre mil e cinquenta mil reais. COltIOIlIle a gravidade docrime.

29. No que diz respeito i prova na ....10 penal. as repu a sci'am
observada5 devem ser as previlllS no Código de Processo Pl'ftI1, sendo deInec:euiriu
considenções acerca de prova no texto legiferanc1o. É óbvio que a insIIuraçio de proceIIO

pmal :IlRves de queixa-erime ou denúncia nlo pode preacindir de prova ~. i
lJWerWi<hde do f.to e SUl aUlori.. além de outru circunstineias, nos termos do ano 41 do
Código de Processo Penal. segundo o qual "a denUncia ou queixa COlIleri a 0XJl0'içi0 do
fato aimino50. com todu .. ..... circullSlincias. a qualificar;io do acusado ou
esclareomenlO pelo. quais se possa idemifici-Io. a clwificaçio do crime e, quando
necess:írio. o rol das testemunhas". Consideramos de boa tôc:nica \egiJIaIiva dl:õxar a
matéria li nomwizaçio contida no Emtuto Procwual Pena/, que O; a'~ própria para
tratamemO de lllllma processual e procedimenlll.

30. Além disso. o 11'I. 156 do mesmo diplolllllOga1 dispõe que "a prova
da alegação incumbiri a quem a fizer; mas o juiz poderà. no curso da ÍIlStrUÇiO ou antes de
proferir sentença, determinar. de oficio. diligências p:n dirimir düvida sobre ponto

relevame". Ha..ooo uma regulamentaçIo exaustiva no Código de Processo Pena1 sobre a
questio da prova. nlo vemos razio para que esta 1llIl0rla seja umbém tratada l\eSlI Lei.
Dizer que a queixa ou a denuncia seri instruida com prova da ofensa e a indicaçio do IUlOr
O; repeor o que ji està dito na Lei Processual Pena/, ampliando desnecessarl_e o texto

da Lei EJpecial.

27. Quanto ao prazo para a promoçIo da açIo ÍJeaal, COllIidenmos
juridicamente mais adequado que se mantenha a resra geral~ no Cócügo 'de

Processo PetIll. a saber. de sei. meses. o que O; mais benêfico i vilill!á-

31 Quanto. notificação do veiculo de comunicaçio. de forma cautelar,
para conservar a gravação objeto do litígio. entendemos que é um procedimento a ....
obtido aper1lS ltrlvés d. via judicial. e nlo por meio de telex, aviso polll1 ou outro nIIio
enn,!udioi:t!. tJO mOSrtlO porque CSl2JIIos uatando de litígio, de prova na açIo penal. O

40. AJsin\. no caso. de condenado. e processados por crimes previstos
na atua1 Lei de Imprensa, que deixem de ser tipificados neste Projeto. COIIt a !rIIlSfotmllÇlo

deste em norma viseme. esses proceslOS serlo extinto. e todos os eleito. de condalIçIo

porventura imposta serIo apagados. Estamos diante da abolirio cri..lllla.
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41. N. hijlátese de crimes que continuam sendo previstos neste Projeto.
como cahinia. injúria e difamaçio; çom o .dvento d. nova Lei de Imprensa. os procenos
etn cuno pusarn • reger-se por esta. inclusive quamo i pena. Desse modo, • anistia
prevista revda..se desnecessiria c inconveniente. Ite mesmo pÔrque implicará I impunidade
ompla. geral e irrestrita de.todos. que praticaram os delitos ali elencados. alguns cios qum
_ sendo manticlos neste Projeío. como acabamos de exemplífiw. Por Ul& razIo.

propomos • retirada d.... dispositivo, inciulndo-se no seu lugar. pRVido da 'plicaçlo
data Lei aos condenados anteriormente' na vigenci. d. Lei n' 5.250/67. no quo toca i
subJtituiçio da pena de prisio pelas penas previstas no .n. 8' do presente projeto

QuantO oc, Projetos "p:nso" passamos • traçar um bme
comentario sobre seu conttúdo. pois. de modo ~eraI. U líMtoou de que tratlln já estio
corittmpl&6as no Projeto de Lei de ~eRl(,o e no 5uL.stilulhO da Comisslo de CiàIci& e
Tecnologia. Comunicaçio o Informitica. SeDio. vejamos.

I. Projeta de Lei n' 1.439191: dispõe sobre. anistia. ji prevista no PL
n' 3.232192. Pela rejeiçio.

2. ProjetO de Lei n' 5.960190: prove • possibilidade de queixa ou
repreKDI&çio. quando o ofendido for titular de mandato eletivo. A açio peIlIl ou epública
ou privada. Dia podendo ser as duas hipóteses simultaneamente, sob pena de se tumultuar
o processo peIlIl. Pela rejeiçlo.

3. Projetos de Lei n's 6.045/9Ojo 276191: criam o chamado Certificado
de CIusificaçio de diversões e espeticulos públicos, quo, • nosso ver, Dia é malCria
própria deste Projeto de Lei. PeI. rejeiçlo.

4. Projeto de Lei n' 179/91: estabelece competõncia para ó'l!ios cio
Poder Executivo, o que se revela inconstitucional. Pela rej'eiçio.

5. Projeto de Lei n' 50619, do Deputada Nilson Gibson: dispõe aobre.
liberdade de manifesw;lo do l'ensamento e infornw;J.o e traz inov&ÇÕCS que também estio

contemp1adas no l7ojeto de Lei do Senado. como. pena de multa em substituiçio à penas
de prisio Pela aprovaçio na forma do Substitutivo anexo

. Em face dos argumentos expendidos. votamos pela
coo.s:iWclonalidade. juridictdlde c boa técnica legislativa do Pro)eto de Lei n- J.232J92, da
autoria do dustre Senador Josaphat Marinho (PLS n' 173191) e dos PLs n's 506t9I, do
nobre Deputado Nilson Gibson. 2.735/92. do nobre Deputado Zaire Rezende; e 2.741192,

do nobre Deputado Jose Luiz Clero! No ,!,\êrito. somos pela sua .aprovaçio na forma do
Substitutivo em .nexo. com a rejeiçio dos PLs n's 5960/90. 6.045/90, 179/91, 192191,
256/91.276/91.703/91.750/91.845/91.950/91. 1.099/91. 1439/91.1.539191.2.065/91.

~.I.d'Comissio.em,30de '" J"..J...- de 1997.

~Q(~/'
; DepUlado VIL R ROCHA

Relator~

.c;~----'

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RE~TOR

Dispõe sobre • liberdade de imprensa. de
opiniio e do infonnaçlo. diaclplina •
responsabilidade dos meios de comUlÚcaçio e di
outras prc-,idências

o Congresso Nacional decreta:

CAPiTULO I

DA LIBERDADE DE IMPRE!'!~A

6. ProjetO de Lei n' 750191 revoga o § 3' do &n. 20 da Lei n'
5.25016:_ qu.e ji està sendo revogado pelo Projeto de Lei do Senado. Pela rejciçlo.

7. ProjetOS de Lei n's 256 '-192191. dispõem v'lre a regit'"'''uçio da

Art I (I E livre a manifestaçào do pensamento. a criaçio. a
expressàc o recebimento e a difusão de infonnllções. independentemente de censura e
através d~ quatsquer dos meios de comunicação social

~io Jomlhscica. culturaJ e amstiea de rádio e teleVIsão Não nos parece que tal
~a deva ser tratada ~a Lei de Imprensa. e sim na legislação especifica Pela rejeíção

8 Projeto de Lei n" 703/91 veda anunclos em Iingua estrangeira. Nilo
vaaos base constitucional para tal limitação. Pela rejeiçio.

9 Projeto de Lei nCl 1,099/91; a matéria refereme a competência já se
mcomra regulada convenientemente peja legislação processual vIgente Pela rej~çlo

to. Projeto de Lei n" 845/91. diz respeito a t'".J.tcri& contid~\ 'Il' Cé~iao

&:asi!eiro d~ .Telecomunicíções. "Invade atribuiçÕC$ de outrO Poder. ao prever lUtOrizaçiL
pita o Poder Executivo exercer tli tidad~5 de sua competência. e trata IIc mateha '!ue:, it

noao ver. Dio e própria d. L.ei de Imprensa. Pela ,ejeiçio

I J. Projeto de Lei n' 1.539/91: regulamenta o &nó 5', V, da Constótuiçio
Foóeral. Aquestão do direilo de r"'POsta jil se encontra amplamente previsto no Proj..,u lc
Lei do Senado Federal. PeI. rejeiçlo.

12. Projeto de Lei n' 2.065/91: dispõe sobre indenização Trat.·.. de
ma:teria convenientemente regulamentada pelo Projeto de Lei do Senado Federal. Pela
rejeiçio.

13 PioJeto de Lei n' 2.735/92. do OopUlado Zairo Rezende' regul. a
iibcfdade de manifestação de pensamento e da infonnação. Tratar de aspectos convergentes
e compauvcis com o PL ne 3.232192. Pela aprovação, na forma do Substitutivo em anexo

14. Projeto de Lei n' 2.741/92, do Deputado José L.uiz Clerot: dispõe
sobre a liberdade de inforrnaçio através dos meios de comunicação social. Traz inovaçlo
quanto às penas de prestaçio de serviços à comunidade e multa em substítuição lÍ. pena de
príllo. Pela .provaçio, na fonna do Substitutivo.

15. Projeto de Lei n' 950/91: estabelece a inadmissibilidade da prova da
verdade contra o Presidente da República.. o Presidente do Senado, da Câmara dos
Del>utados, os MinistroS do Supremo Tribunal Federal. os Cheres de Estado ou de
Governo estrangeiro e seus representantes diplomaticos Incompau\'el com o novo regime
}uridico·cons.titucional e com o Es.tado DemocratlCo de Direito Pela rejeição.

§ 1111 Para 05 efeitos desta Lei'

I .. consideram·se meios de comunicação socia! jomais; revistu c
todos 05 aemals veiculos impressos; transmissão de rádio e telcvisio. de livre captlÇlo OU

privati"ã de assinantes; documentários e noticiários exibidos em locaI püblico, serviços de
agencia noticiosa.. teletexto e vidcotCX1o. bem como quaisquer outros procéssos similaies;

11 - considera~se transmissio publica de som e imaglftl • diflJdo
por amenas. satêlites ou quaisquer outros meios que possam ser captados por aparelhos
receptores comercialiúveis. junto ao publico. com ou sem codificadores ou conedo
atraves de cabos

AIt. 2' •É vedada a apreensio de jornal ou revista e • suspenslo de
transII1lSSÕes de râdio e televisio. salvo nOli casos e na forma previstos na Lei n· 8.069, de
13 de j::Jho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente."ou quando
se tratar de publicação anônima ou' transmissões clandestinas

§ I' A apreensão será sempre feit. por ordem judical. ouvido o
Ministeno Público.

§ 2' O juiz adotará, nestes casos, celeridade compativel com •
natureza das razões detenninantes da apreensio.

CAPÍTULO 11
DOS DEVERES DOS MEIOS DE COML~i1CAÇÃO •

Art. 3- Sio deveres dos meios de comuniaçio social:

I - comprovar a veracidade da informaçio a ser Pratlda.

recorrendo. sempre que posslvel. a diversas fontes e garantindo a plura1idade de ...rsõts
das oanes que tiverem relevante participação nOS fatos notiCiados.

II ~ retificar as mformações quando prestadas com tlle](ltidlo.
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UI - nào fazer referencias díscriminat~mas sobre raça. religião,

sexo. preferencI3s seXUaIS. doenças mentaIs. convicções pohticas.e condição social,

IV - assegurar o direito de resposta.

V· observar os meios eucos na obtenção da informação.

VI ~ nào identificar as vitimas de abusos seXUiU5 e as crianças e os

adOlesCentes infratores.

VII • defend~r o Interesse público e a ordem democrauca.

VUJ - notIciar com desraqw~. as "!1'1'ienações que tiver sofrido em

razão d! oresente Lei.

lX - manter servIço permanente de atendimento ao publico.

x . pubhcar. pelo ....alor comerciai tahelaàu. as Il\Jtenas pagas

a551f'..3das que lhes torem dirigidas. salvo nas hipoteses de arronta aos direitos essenciais da

pess.:l! humana e a ordem democrauca. ou de ofensa a empresa propnetilna do veiculo de

comunicação e aos seus diretores ou prepostos

CAPiTULO III

DO REGISTRO

Ar! -I" Nos regmros dos atos consmut1\OS das empresas de
com~mcaçào S:..:ial. berro .:omo em suas alterações. serão observados. alem dos requisitos
prc:"1SHJ~ nas IC.g.:51.:.çó::.!; 1 ~sp:ct1\'as. as ~igências desta Lt'l e da Consmuição Federal.

rmuvas a propnedade. a admmistração e a ori~ntação inteleCtual àe orasileiros.

S 10 E obrigatoria a inclusão. no regIstro constitutivo. bem como
em suas alteraçoc:.. =:; nomes dos acionistas ou cotlstas..da empresa proprietária, dos
tituW'es de ações ordi:'ljj,::;~s. com direitq a voto, dos nomes dos diretores socittarios e dos

estaIUtanos
§ 2,0 Quando a empresa de comurucação SOCIal tiver como sócios

pessoas jurídicas. seroi obrigatona a referência. em seus atos constitutivos e alterações

poS!eriores. a todos os seus sàcios e adnunistradores.

§ 3° Todos os jornaís impressos terão um Editor Responsàve~ a

que:::. compete a onent2Ç:io geral relativa a seu conteúdo

identificado no expediente. quando mateeia não assínada far publicada em seções
espeaahzadas ou setoriais. nas publicações feitas na Imprensa escrita..

IH - solidariamente, à empresa proprictària do veiculo de
comurucaçào ou agência noticiosa. ao autor da ofensa identificado pela voz ou pela
imagem. quando ..mculado a empresa. excluido o caso de loculor e apresema.dor sem

função redatonal ou editonal e cuja responsabilidade comprovaOWleme esteja restriia à

leitu::a ou reprodução oral da materia Incriminada. ~ ao editor responsavel, quando a

trar..s:rnssào laT edltonal. notlcta ou opinião nào assmada. nas transmissões de rádio e
teleo..'lsào.

IV - ao produtor no caso de programas de transmlssào obrigatória
e nes casos prevtstos no an ~3 da Lei nl> 8 977. de 6 de janeiro de 1995

§ lI> '=as hipàteses de ofensas proferidas em entrevistas ou artigos
asszr.ados por oessoas inidôneas. responde solJdanamenre a empresa proprietana do meio
de -= .:-munlcaçào social

§ 20 ASSiste ao autor. e."<cepclonalmenre e a seu crilerio. o direito
de recusar a assmatura de materia. quando entender que a esta sofreu modificação no
processo de edição. alterando a essência de seu trabalho •

*)e Para os efeitos desta Lei. eqUivale a mlOatura a Identificaç,ão
pess.:-al do allror 3rraves de voz ou Jmagem •

§ 40 :--'a hipotese de responsabílizaçã:. ooder.. o orofi!o.;iorlal,
co::"':'rov29'1-! recusa. nome;'1 1 autr..ria o veIculo d.e comumc:.,ç.;!o ......cial

. § S· Nio podera o profissional. em face da recusa. sofrer qualquer
JlUlUçio por pane da empresa proprietiria do veiculo de comunicação socml

An. 8· Na açfo de respollSlbilidade civil. aplícar-so.io
oubsidilriamente o Côdigo Civil e o Côdigo de Processo Civtl

CAPiTULO V

DOS CRIMES. DA RESPONSABILIDADE E DAS PENAS

Art. qe Constituem crimes. no exercício da liberdade de
pcnsaIIl';I1to e infonnaçio.

I - caluniar alguom. imputando-Ihe falsamente filo definido como

mc:-~ ou 3. Im3~~-: _ :.

trans:rusS3i). ae';e:-= J ;: ;. .

CAPÍTULO IV

/}A RESPONSABILIDADE CIVIL

se E. assegurado direito de Inoemzac!o p:Jr dano material e

~ p~ssoa5. fisicas ou juridlcas. aung:~ por publicação ou

-:-oposta no prazo de 6 IselSI mese~ contados da. data da.

crime:

Pena - prestaçio de serviÇOS acomunidade. de 6 (seis) meses a
(um) ano, e multa de dois mil a cinquenta mil reais;

rr -difamar alguém. imputando~lh,. fa!'" ofensivo a reputaçio'

Para~ridb umce

possa ser pro'o'ada:

EqUipara-se a anlge a emrevlsta cUJa aUloria

Pena - prestação de serviços a comunidade. de 2 (daís) meses a I
(um) ano. e multa de dois mil a cinqtiema mil reais:

I!I- injuriar alguém. ofendendo-lhe a diginidade ou o decoro:

Art DI> Acondenação levara em conta

I - a culpa ou o dolo. a primariedade ou reincidênCia especifica e a .
capaodade financeira do otensor. respeitada a sua solvabilidade.

II - a arca de cobertura primaria do veiculo e sua audiênCIa..

quando meio de comurucação eletrônica. e a circulação. quando meio Impresso.

UI - a e.«fensio do pretutzo a imagem do ofcl1dída. tenda em visra
sua situação protisslOnal. eco" )mlca e socir,'.

Parallrr~o 1I1l'Co A f..~tI,,':'.... inicul da ação de indenização
especificara. no pedido. os crilenos constantes' do caput deste InlgO, que servirio de

parârr.etro para a fixação do valor da indenização

Art 7" A responsabilidadE. ..:....jJ fixad& nesta Lei caberão

I • ao autor da ofensa. nas matérias pagas. textos e anigos
assuuoos por oessoa idônea sem vincu(o de subordinação com â empresa proprietãria do

meto ::e comUnicação.

II - solidanamente. a empresa Jomalistica ou agencia noticiosa; ao

auto:, da mau:ria assmada. quando vinculado a empresa. e ao editor da área. desde que

• P.... - prestaçfo de serviços à comunidade. de 30 (trinta) dias a 6
(sal).meses. e multa de mil a vime e cinco mil reais:

IV - divulgar matéria inveridica. capaz d~ abalar o conceito ou o
crédito de pessoa jurídica:

P.... - prestaçfo de serviÇOs à comunidade. de 2 (dois) meses a I
(um) ano. e multa de dois mil a cinquenta mil reais;

v - clluniar. difamar ou injuriar a memoria de pessoa mona:

P.... - prestaçio de serviÇOs à comunidade. de 30 (trinta) dias a I
(mn) ano. e multa de dois mil a cinqüenta mil reais;

VI - distribuir matéria, atraves de agencia de noticias. que constitua
crime previsto nesta I.ei, reproduzida por qualquer processo ~co. mecinico ou
eIetnlnico:

. P.... - prestaçio de Sl'rviÇOs à comunidade. de 30 (trinta) diu a 6
(....)meses. e multa de mil a vinte e cinco mil reais; ,

VII - violar a intimidade ou a vida prn'!lh de alguém:
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Pcna. prestaçio de serviços i comunidade. de 30 (trinta) diu a 6

(lei.) meses. e multa de mil a vinte e cinco mil reais;

§ I· A condenaçio levari em conta a intensidade da ofensa. a
reinciôénclil. os antecedentes do reu c a cmcosio do prejuizo causado à imagem do

ofendJdo
~ 2· Na aplicaçio da pena de multa. se o juiz verificar que a

sançio nWdma resulta ineficaz. diante do poder econômico do riu. poderã aumentar em
ate duas vezes o valor previsto ncsta Lei

§ 3° :\ pena mínima de multa seri reduzida em até dois terços. se
puder C&US3r ao condcl)ldo c a sua família privações de Cleater alimentar.

§ 4· A retrataçio. acompanhada d. publicaçlo da respo<ta. se
aceita pela Vitima ~ julgada suficiente pelo juiz. extingue a punibilidade. mo mo seri
considerado qualquer acordo entre autor c reu após haver transitado em julgado ~ sentença

conderwona

§ S· Procedente o pedido. o juiz determinari. is CUstai do ofenmr.
a divulgação da rerra.raçio. ou da sentença condenatória. com o mesmo desuque da

publicação ou transmlssào ofensiva
An. 10 A responsabilidade penal fixada nesta Lei caberi:

I - ao ednor-chef.. uu àqu.:o!e .:tue for efetivamente responsãvel.
quando a Dublicacão ou trans:llissao tor editl.iÍu. r.';;'11,..3 [;U opinião não assinada;

II • 30 editor de área. desde que identificado no expediente,
quando a matena nào assinada for publicada em seções especializadas ou setoriais de
j01TUlis. revistas e demais veiculas impressos.

lU • ao autor da ofensa. em rádio, televisão e documentários ou
noticiarias exibidos em local público, quando identificado pela voz ou pela imagem.
exclwdo o caso de loculor e apresentador sem funçio redatorial ou editorial e cuja
responsabilidade comprovadamente esteja restrita à leitura ou reproduçio oral da matéria

incriminada.

IV - ao diretor-geral de programação. em rádio e tclevisio, que
Dia tenha jornalista· ou radialista responsável, como tal declarado na abertura ou
encerr.unento da transmissão.

V - ao autor do escrito assinado com pane de prenome ou de
apelido de família. ou identificado com pseudônimo. nome artístico ou de fantasia.

§ to Assiste ao profissional o direito de assir.ar, individual ou
coletl'iamente. as materias que tenha produzido.

§ 2& Excepcionalmente e a seu critério. pode o profissional 010
exerce: o direito de assinatura. cabendo-lhe recusi~la quando entender que I matéria sofreu

modificação essencial no processo da edição. sem que a recusa possa acarretar qualquer
tipo ce sançào por pane da empresa.

§ 30 Para os efeitos deste anígo, os veiculas de comunicaçio
sociai dl\1Jlgarão no expediente ou, quando for o caso. na abcnura e encerramento de
programas. os nomes dos relj,pectivos resnonsaveis pelas materias nio assinadas.

§ 4- Nenhum autor de escrito ou noticia. ou veicufo de

conamicaçào social. poderá ser compelido a indicar o nome de seu infonnante ou a fonte·
de .... informações. nio podendo seu silêncio. na açio penal. ser usado contra ele como
preounçio de culpa ou como asravame.

§ S· O direito ao sigilo d. fonte Dio e.clui as responsal>ilidades

civis e penas' nem o ô.... da prova.

Ali. 11. Nio haveri responsabilirlaae d,) profi"ior,al. 4....000 a
or-a i intimidade. i vida priva<!( i honra e i imagem du pessou decorrer de informaçio
que tenha como fome 1UI0ridade pública que po... ser identificada. ou quando o liiio
..-e de processo administrarivo ou judicial em que o sigilo Dio tOIlJIitua expIicita

exiBã>cialepl.

An. 12. Nio constitui aro de violaçio i i~ti';'dade. i vida privada
e i imagem das pessou a diwlgaçlo de foto. de imagens e sons. quando fixadO. ou
gmoado. diretamente em local público gratuito ou pago.

An. 13. Nio seri considerada ofensiva i imagen. du pessou l1li

reproduçio ~ri6~ parcial ou ~e corpo inteiro. em desenho convencional. anistico ou

cancawral; desde que' Dio: expresse nem· sugi~. condiçio ou sitÍlaçio que c:aratlerize
calúnia. difamaçio ou injúlia.

CAPITuLO VI
DA AÇÃO PENAL

An. 14. A açio penalseri prolllOVi<b:

1 • mediante queixa do ofendido; do seu represenlante legal,
quando incapaz: do cônjuge supõrs1ite. ascendeme. descendente ou colareral. quando a
ofema for dirigida a pessoa falecida;

1\ • pelo Ministerio Público. quando o ofendido ~or agenre.
entidade ou orgio público. mediante representaçio;

IIJ • pelo Ministerio Público. medirnte requisiçio do MiniJtro da
JUSlÍça. quando O crime for praticado contra o Presidente da República, Presidenle do
Salado Federal. Presidente d. Clrnara do. Deputados. Ministro. do Supremo Trlbww
Federal. Chefe de Estado ou Governo.Estrangeiro. ou seusrepr~tes diplomítícos.

An. IS. Salvo no caso de injúria. seri admitid.. prova da VO\dIde
contra .,u·,fidarl. e servidor público. entidade ou órgio público. vedado ao juiz reCú::.-la
sob qualq••« fundar.,c,uo.

Parigrafo único. Nio caberi a exceçio d. verdade quando do liiio
impulldo o ofendido tiver sido absol~do por sentença irrecorrivel.

An. 16. Nio poderá o requerente. a pretexto de produzir a prova
da verdade. aduzir documento. testemunha, revelar fato, pessoa ou situaçio sem esuica
peninr lCia com (" .... leto da açio. •

§ I· O juiz determinari a exclusio. dos autos. de toda maiOria
. impemnente.

§ 2· P descumprimento do e.tabelecid., neste anigo col1llituiri
ljp'IV2nle do crime principal.

§ 3· A divulgaçio de documento. testen"lllho. faros ou si\UlÇlllS
que nio tenham peninõncia com a prova da verdade estari sujeita is normas penai.
previsw nesta Lei.

An. 17. A açio prevista neslI Lei preocreve em dois lllOS, a partir

da ofaIsa.

An. 18 Os meios de comunicaçio social lio obrigado. a manter
em arquivo o. textos e gravações de seu. prosramas pelo prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1· A pane que se considerar ofendida podeti. lIl\es de esgol,Ido
o prazo estabelecido no caput deste anigo. requerer ao juiz a notificaçio do veiculo de
comunicaçio social para conservar. cautelarmente. a JllIVIÇio objeto do litigio.

§ 2& Os meios de comunicaçio social manteria um li\TO prôprio,
que abririo e rubricario em tedu as folhas. para exibir em juIZO. quando para iuo for
in1lrrWlo. com o registro dos pseudônimos, seguido. da usinalUra dos seus utiliDnles,
cujos trabalhos sejam ali divulgados

An. 19_ Aplicar·...lo IIIbsidiariamente i açiQ penal. no. crimes
definidos nesta Lei. u regras previSlllno Cõdigo Penal e no Cõdigo de Processo Penal.

CAPITuLO VII
DO UJ:l.l;1 ro lIE RESPOSTA

Ali. JU. Sem projeizo .:lo:. -ações previ.... nesta Lei, e uses.'.
o cbrei,o de resposta proporcional ao agravo.

§ I· Çonsi..e o direito de resposta proporcional ao agtIlVO:

I . na pobIicaç1o da respo..a ou retifitaçio na mesma pigina do
veiculo impresso. com destaque. dimens6es e tarlC\eres upogrifico., no titulo e no texto,
idámco. ao escrito ofensivo e em ediçio com tiraaem normal;

. 11· na transnUsio da resposla ou retificaçio. com a mesma
cánJ;io, no mesmo horírio e no mesmo programa da emiuora que divulgou a.transmiJSlo
que lhe deu causa. gaiantido o rninimo de um millltO;
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11I ".na transmisuo da resposta ou relificaçio, na mesma dimenslo
ou àuração. pel. agÕl1cia noticiosa, por todos os meios de infonnaçio e divuipçio atrIVés
dos quais foi transmitida a noticia ofensiva. devendo estes publico.los ou transmiti·los IIOS

termos dos incisos Interiores. U expensas da referida agência.'

§ 2' A publicação ou transmissio da resposta ou retifiClÇio IUÍ

nuia para os efeitos legais. se, pelo Icrêscimo de comentirios.. UJWJUr o carilcr de tréplica,
deo.oendo ser novamente realizada.. CO~ obediéncia Ias requisitos previstos nesta lei.

§ 3- A resposta serâ sempre gratuita.

An. 21. Requerida pelo ofendido a oponunidade de respostI. o
wóculo de comunicaçio social a divulgará.

I . no prazo de 3 (três) diu. se for diária a publicaçio do jomal ou
a trIIISlJliuiO do progmna;

11 • na prólÓma ediçfo. se for periódico. semanaJ ou measaJ;

11I ·,no PIPximo progmna; se a transmisslo for semanaJ.

An. 22. Nopdo o pedido de resposta pelo veiculo de

COIllIIniCIÇJD social as pessoas legitinladu a propor a açIo penal~"'10 em
juizo. no prazo de 30 (trinll) diu. a panir da recusa. Iãcita ou exPressa. sob pellII de

dccadenci&.

.§ I' Acomponharà o podido judicial derapo"a ou retiC;tlÇlo:

(. exemplar OI'ÍlJÍnaI do periódico que comiver a 01'et1la;

/I • se for o cuo,~ comendo a rapo'" insatia1itória ou
comenlírio • resposta com comeUdo de~

11I • lratando-.. de ridio e ·televisio. a CII'IClerizaçio da
uansmiuiO ou transmissões:

IV. lextO da resPO"a. em 2 (duo) viu usinadas pelo interessado.

§ 2' Rccebído Opedido de rcspoSll ou retificaçio, o juiz, no prazo
de 2 (dois) dias uteis, mandari citar o veiculo de comunicaçio social para que, em ip
prazo. declare as razões pelas quais nIo atendeu ao pedido de respoSll WretifiCIÇiD.

§ 3' O juiz proferir. decido nos 2 (dois) diu uteis ltJPlÜllCS ao
tétmino do prazo concedido lO veiculo de cOlllU!lÍCIÇ1O JOCial, independent~e de ter

ale atendido ao pedido de indicaç10 du razões da nIo-<Iivulgaç1o de respoIla ou
retifiCIÇiD.

An. 23. Deferida a respo..a ou retilicIÇIo. em juizo. o juiz, além
da condenaç1o na sucumbõlicia. incJuini na decido preceito cominatório, tIlIIleIecendo
III11ta por dia de atraso na publicaçIo ou transmiado.

Panigrafo ÚlÚCO. A apeloçlo nIo lUSpalde os eféitOl COIIÓIlIl6rios,
ressalvada a hipótese em que o raponsiveI pela matéria que deu origem ao proccuo
obtiver. da instincia superior a que """'rrtr, medida liminar suspendendo' a JIlIbIicaçIo da
rapo...ou retificaçlo até que seja prolatada decislo Itm1Ú1lli\...

An. 24. A respoIla ou retilicaçlo dos fatos será nepda:

I • quando nIo tive< re\açlo com os fatos referidos na publicaçio
ou trIIISmisslo;

11 • quando coruiver expressões ofensivo contra o lUtor. o veiculo
ou seus responsiveis~

11I • quando se referir a ttn:eUos. em condiçlles que lha
propr.ri,Íone 'r.ua! direito de resposlJ.

IV. quando violar lei. princirl\. de ordem publica e boIls COllllmts.
incitar a víolénclil. contiver discrinunaçio de qualquer espeeie

Art. 25. Quando a ofetlSl·.. der strIvés de matéria pap, ....
permitido. e::: "'paço iSUa!... expensu do ofeNor, o direito de resposta. a COlllOSllÇio
.. ofensàs. servindo a ordem judicial de titulo executivo para a cobrança dÕ vaÍôr de ....
custo. de acordo com tabela de preço de publicidade comercia! regular.

Pansrafo úni~o. Refonnada a sentença que concedeu o direito de
rcspo>U. o preço pago pela pane lida como ofensora seni ressarcido peJa pane tida como
oftlldi<U

CAPiTULO VIU
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

An. 26. Os conflitos entre a liberdade de informaçlo e OI direitos
de pusonalidldt. entre eles os. rclltivos à intimidade, t vid& privr.da. i honra c i. imapm.
seria resolvidos em favor do interesse pUblico visado pela informaçlo.

Art. 27 Na produçio e veiculaçlo de materi.1 jomaliJtioo. os
veicuios de comunicação social observarão. em materia controversa. a pluralidade de

versões. ouvindo as panes envolvides em polemica. sobre os fatos da atuaiidade e de

interesse pUblico. Citando os casos em que houver recusa da pane.

PUlgrafo u... " pane que tiver relevante envolvimento em
fitos noticiados e se sentir prejudicaa. ,:om a omisslo poderi. requerer lO veicu!o o
imeciia.to registro de sua posiçlo.

An. 28. Tod. publicidade que corno tal oio seja imediatarnonte
identiiicável devera ser identificada alrlv'" das expreuõts "publicidade", 'iIl/llmle
pubUcitârio" ou "materia paga", em caixa alta e em local visível. no caso dI imprIMa
escntl.. medtlntt indicação a margem do vídeo, em letreiros com dimenslo que pcmita
racill.ilUra. no caso de televisio. ou mediante indiClÇio por locutor. no cuo de nidio.

Parigrafo umco. Equiparam·.. a publicidade, para os fina desta
Lei. os t""'os de terceiros levados à publicaçlo mediante remuneraçío. devendo, _
caso. ser. necessanamenle. indicada a pessoa fisica ou juridica responsivel por leU

pçamento

An. ô'): O dis~".:o n;::;,_ Lei .plica·...os condenados pe4\ l.ntica

dos crimes definidos na Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. devendo o juiz subJtituir a
pena de prislo pelas previstu no ar!. 8', proporcionalmente ao remanoscente nlO cumprido
da pena de prisio.

An. 30. Os jornais, revisw e demais veiculos impresIos ficam
obrigados a enviar. no prazo de 5 (cinco) dias, exemplares de suu edições • Biblioteca
Nadonal e a oficial dos Estados e do Distrito Federal.

An. li. O foro competente para o ajuizamento de quaiJquer açaes
pre..,.tas nesta Lei é o da sede do meio de comunicaçio socia! responsável pela pubIicaçIo
ou o de SUM sucursais

An. 32. Est. Lei entra em Vigor na dai' de sua publicaçio

An. J3 Revogam-se a Lei n",5.250. de 9 de fevereiro de 1967, o
panigrafo unico do ano 26 da Lei n' 7.170, de 14 de dezembro de 1983, o panigrafo único

do ano 337 da Lei n' 4.737. de 15 de julho de 1965, e demais disposições em contnirio.

SaladaCOmissi~~~:t7·
De~R~HA _

~

I· RELATÓRIO

O Projeto de Lei n' 3.232. de 1992. inlenta dispor sobre a
liberdade de imprensa. de opinião e de informação e disciplmar a responsabilidade dos
meios de comunicaçlo

Objetiva. o alvitre legislativo eut.betecer um& dilposiçio orgânica e
sillemitica sobre a matéria: que seja compatível com a moldura traçada pela Constituiçlo
de 1988. Ne..e ..ntido. revoga e substitui a atua! Lei n' 5.250. de 9 de fevereiro de 1967,
que "regula. liberdade ~e manife..açlo do pensamento e da informaçlo".

A proposiçlo é originária do Senado Federal. ~o de IUtoria do
eminente Senador JOSAPHAT MARINHO. Na Cim&ra Alta. foi apresOruido em 1991,
lendo recebido o ne 173.

Apensados à propósiçlo em tela, por conterem matéria ani!op e
conexa. encontram~se os seguintes projetos de lei:
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a) Projetq de' Lei n' 5.960, de 1990. do Sr. Cardoso Alves, que

"altera a redação do artigo 40 da Lei n° 5.250, de 9 de ÍC'\"ereiro de 1967, que regula a

liberdade de manifestaÇão do pensamento e da. informaçlo".

b) Projeto de Lei n' 6.045, de 1990. dos Srs. Edmundo Galdino e

Nelton Friedrich. que "cria, para efeito indicativo, o Cenificado de Classificação, de

diversões ~ espetáculos públicos e de programas de rádiO e televisão c dá outras

pro\'idências",

c) Projeto de Lei n' 179, de 1991. do Sr. Costa Ferreira. que

"dispõe sobre a elaboração de Donnas sobre classificação de diversões públicas e

programas de rádio e televisão e dá outras providências".

d) Projeto de Lei n' 192. de 1991 ,PLS n' 284, de 1989). oriundo

do Senado Federal. que regulamenta o inciso III do art.:':1 da Constituição. que "dispõe

sobre a regionalização da programação jornalística. cultural e' artística de rádio e

televisão"

e) Projeto de Lei n' 276. de 1991, do Sr. Ricardo lur, que "cria o

Certificado de Classificação para efeito indicatiVO de diversões e espetãculos publicas e de

progBl118S de rádio e televisão e dã outras providências".

o Projeto de Lei n' 506, de 1991, do Sr. Nilson Gibson, que

"dispõe sobre 3 liberdade de manifestação do pensamento e infonnação e dá outras

pro\oidências"

. g) Projeto de Lei n' 703, de 1991. do Sr. José Carlos Coutinho,

que "dispõe sobre anlÍI1cios em língua estrangeira".

h) Projeto de Lei n' 750, de 1991, do Sr. Alberto Goldman, que

"re~..oga o parngrafo 3° do art. 20 da Lei n° 5.250. de 9 de fevereiro de 1967, que regula a

liberdade de manifestação do pensamento e de infonnaçlo". '

,
i) Projeto de Lei n' 845, de 1991, do Sr. Mendonça Neto, que

"ic1I'Oduz modificações na Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962. que institui.o Código

Bt2Sileiro de T.ele:com.uniçafõcs"'.

j) Projeto de Lei nO 950. de 1991, do Sr. Hélio Rosas, que

"S"...-onme o parag.ra.fo 3° do art. 20 da Lei n° 5.250. de 9 de fe ....ereiro de 1967 - Lei de

Irr:.?rensa"

I) Projeto de Lei n' 1.099. de 1991, do Sr. Carlos Lupr, que "altera

o a:t. 42 da Lei nO 5.250. de 9 de fevereiro de 1967 - Lei de Imprensa".

m) Projeto de Lei n' 1.439. de 1991, do Sr. Genebaldo Correia e

outros oito Lideres, que "concede anistia aos crimes praticados por meio de imprensa".

n) Projeto de Lei n' 1.539, de 1991. do Sr. Cardoso Alves e outros.

que "regulamenta o anigo 5°, inciso V, da Constituição Federal".

o) Projeto de Lei nO 2.065, de 1991. do Sr. Maviael Cavalcanti.
que "disciplina ação indenizatória por violação da intimidade. da honra, da imagem das
pessoas e da vida privada, prevista no art, 5°, inciso X. da Consmuição Federa'''.

p) Projeto de Lei n' 2.735, de 1992. do Sr. Zaire Rezende, que

regula a liberdade de manifestação do pensamento e d:!. Informação e dá outras

p=-ovidencias",

q) Projeto de Lei n° 2.741, de 1992, do St. José Luiz CJero't, que

~ dIspõe sobre a liberdade de infonnação através dos meios de comunicação social".

Nesta Câmara dos Deputados, a matena foi distribuída à Comissão

':e Ciéncla e Tecnologia, Comunicação e Informatica, que opinou, á unanimidade, pela

:>;>rovação do Projeto de Lei n' 3.232. de 1992 (PLS n' 173'91), e dos PLs n's 506/91.
-50191. 950/91, 1.439/91, 1.539191. 2.065/91. 2.735/92 e :,741192, apensados; e pela

rejeição dos PLs n's 5.906/90. 6.045/90. 179191. 192191. 256 ~:. 276191. 703/91, 845/91 e

: .099/91. apensados. na forma do Substitutivo que apresemo:..

Cabe a esta Comissão de COnstitulC~) e Justiça e de Redação,

agora. :ciar o assunto quanto aos aspectos de constitucloni:dade, juridicidade e técnica

legislativa e. wnbém, quanto ao mérito. a teor do que estabelece o art. 32, '

"e". do Regimento Intemo da Cu&.

É o relatório.

11. YOTO DQ REI,ATOR

.() Projeto de Lei que ora se apresenta para análise desta Comisdo

de ConStituiçio e Justiça e de Redaç10 é de grande importância. diante do novo regime

.-itueional estabelecido com a Carta Magna de 1988.

Estabelece o rexto Constitucional. no seu ar!. 5', inciso IX, que "é

livre a expresslo da atividade intelectual, artistica, científica e de comunicaçlo,

independentemente de censura ou licença". Garante, todavia. "o direito de resposta,

proporcional ao agravo, além da indenizaçAo por dano material. moral 00 à imagem (ar!.

so, Vl, bem como reconhece a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e

da" ima~em das pessoas. assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violaçio (art. 5', Xl.

• ~~ adiante, dOdica 'todo um Capitulo, o Capitulo V, do Titulo

vm. à Comunicaçlo Social. Ne5t.. destacamos o art. 220, rapul e §§ I' e 2', cujo leor é O

seguínte:

"Art. 220. A manífcstaçAo do pensamento. a criaçlo, a
expressio e a infonnaçlo, sob qualquer fonna, processo ou

veiculo, nio sofrerão qualquer n:strição, observado o di'P."s\o

nesta Constituiçlo.

§ I' Nenhuma lei conterá dispositivo que po... constituir

embaraço à plena liberdade de informação jomaiística ou qualquer

veiculo de comunicação social, observado o disposto no art. S~,

IV, V,X, XIII e XIV.

§ 2' É vedada tnde e qualquer censura de natureza polltica,

ideológica e artistica."

Diante do tratamonlo dispensado pela Constituiçlo de 1988 aos

...icu1os de comunieaclo social e da consolidaçlo do Estado Democrático de Direito,

faz·se urgente a n:fonnu1açio da atua1 Lei de Imprensa. a Lei n' 5.250/67, fruto de um
Período de autoritarismo de no... História

Todavia, a nosso ve;, alguns aspectos propostos no Projeto de Lei

n' 3232192 e no Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, ComunicaçAo e

1nfomtática demandam maior lapidaçlo do ponto de vista da constiruci0n.aiidade, da

juridicidade e da boa técnica legislativa, aspectos sobre os quais passaremos a nos

debtuçar.

1. O pluralismo democrático, a nJo.discrimina.ção, a privl;\Cidade das
pessoas e o interesse coletivo já são principios assegurados no nosso ordenamento

jurídico. inclusive pela Constituiçlo Federal. Nilo vemos razilo p= que o Projeto de Lei

fique repetindo desnecessariamente principias ja consagrados em nivel constitucional.

2. Tratando·se de conceito jurídico indetenninado. a definição do que
seja -mteresse público" poderia condicionar e limítar a aplicação dessa regrajuridica: além

do que. em ultima análise. todà infonnação provinda dos meios de comunicação e de

iru.eresse público. Apenas para exemplificar. uma reportagem sobre preços de produtos da

cesta básica é, sem dúvida. de interesse público. Todavia, não está contemplada como tal

no Substitutivo. Entendemos inadequada essa definição.

3. No que tange à propriedade de jomai, rádio c televisilo, faz.se

remisslo ao art. 222 da Constituiçlo, dízendo-se que "a propriedade de cmpteIU
jomalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens seguirá as regras do an. 222 da
Constituição Federal". Inserir um dispositivo no Projeto apenas para dizer que o texto

coostitucional deve ser aplicndo a tal ou qual hipótese não é de boa técnica le'gislativa.

pelo que propomos a retirada desse artigo,

4. Quanto <la direito de resposta, o PL 3.232192 e o Substitutivo da
Comissão de Ciência c Tecnologia Comunicação e Infonnática dispõem sobre a matêri. de

forma inovadora trazendo modificações convenientes e opommas, que garantem o

exercício do direito de defesa por parte daqueles que tiverem seus direitos e interesses

violado! pelos veículos de comunicação. Garante-se, por exemplo. o direito de resposta,

independentemente da ação cível ou penal contra o ofensor. Sendo as instâncias

administrativa. civil e penal independentes, a propositura de ação penal ou cível não deve

afastara direito de resposta. como prevê a Lei nO 5.250/69,

S. Qualquer publicação ou transmissão de resposta .ou retificaçllo p....

a ser considerada nula. se pelo acréscimo de comentários, asswnir o caráter de tréplica.

devendo ser novamente realizada. com obediência aos requisitos previstos em lei. Neste
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ponto.~ propo! il(ÕCS ettad3 aprimoram Q sistema legal vigen~ que prevê novo direito de
resposta W oreo :jjdo. o que poderia criar um circulo vicioso.

6. Inovnram também as proposições no que diz respeito ao Itruo na
pubHC3Çào 0'1 t·wnsmissàD. quwdo houver o direito de resposta.. Pela. Lei nO 5:250/67, a
recusa ou dem( ra na pUblicaifão cu divulgação de resposta constitui crime autônomo e

sujeita Co rcspon ;ivel ao dobJO da p~na comina:1a à infração. De acordo com o PL 3.132192
c: o Suhstitu\IV \ da Comissão de Cic;ncia e Tecnologia, Comunicação e Informática, a
sanção 1k:SS3 s: mulm por dia de. atraso na publicação ou traI'1SI'Iliss1.

7. Quttnto :105 demais aspectos, o direito de resposta encontra-se

adequilik'menre regul3!.""Ucntado: aperm::; a título de aprimoramento dll técnica legislativa,
propomos alJ'.! rms alterações no Projeto, sem alterar a sua essencla. o s;u ponto nodal.

8. Não vemos rnzAo paro que, neste Projeto de Lei, incluamos
cxigênchs .j,~ ordem interrn dos veículos de comunicação. como, por exemplo,
com~lêi'Icie.s '10 editor responsável. No que tange às referéncias do veIculo de

comu.Tlic~. )revísm nO Substitutivo, entendemos que devem ser tratadas em nonnas
própri~. a ru:m fix:das pelos órgãcs responsáveis do Poder Executivo, no exercício de

seu pod,;r rcgl !.lmcnt:lr. Esta matérin tem SU1 predominància administrativa, daí por que

somo::; pela .;u; I~\cll!dodeste Projeto.

9. O:; asp~ctos primordiais a serem contemplados nwna Lei de
lmpreu.J c1.;;~.( m" ser o direito de resposta. a responsabilidad~ civil '! ;I "'eSponsabi':"'de

"'penal. E.stes. ftlnantJ). áe:vem constituir o ponto fulcr31 deste Projeto. Assim. visando o
este a'P'~ne.lça:.:mento áo proJeto. quanto à tecnica legislativa. estamos propondo a retirada
desses tcma:;(l(Je me::ciouamos da proposição.

\0. Adernais. do ponto de vista da (anua e do conteúdo, o Substitutivo

nàO se mostrn imune a objeções substanciais, quanto a aspectos especificos. Em verdade,
certos dispClS' IVOS nele inseridos revclam·sc conflitantcs com a n&tureza da csp6c.ic
nonnntiva tt'3-1.da e com à tecnica legislativa consagrada nesta Casa. .

11. PMa sanar taís imperfeições, optamos por excluir essas nanou do
Substitutivo ,l;< Comissa, de Ci,;ncia e Tecnologia, Comunicaçio e Infonnática, ao tempo
de pro~<{jo\'er tm "cnxuR:nmento" do seu texto, na tentati~ de.conferir·lhe um mínimo de

r.lCÍolllllidlde.

12. No que respeita à dispo:siçJo concernente ao registro dos atos
constinnivor; ths empresas de comunicaç~o social (art. "rJ, manrivemos a rcdaçJo do
ProjetO de Lei elo Senado, por ser mais precisa, de melhor técnica legislativa.

13. Relativamente à responsabilidade civil, i\,;pende q....tionar alguns
preceik'ls nos quais se apresentam equivocas do tipo: OI..;' ê assegurado direito de

indenização r< r dano material e de reparação pÓr dano moral ..." (ar!. 21, caput). Eua
distirl';<lo entre indenização e l'eprnção é improcedente e não encontra. respaldo quer na
domnnJ., quer u.jurisprudência, A indenização será devida tanto por dano material como
pot d..nr:.o mon . Cabe, portanto. o aprimoramento da técnica legisl3tiva neste ponto,

14. hnpende tnrnbém questionar o comando enunciado no ar!. 23, §§ I'
usqur, 4°, q'l/;. ao fix2! os limites da responsabilidade civil das agências de noticia e das
empre!as pW11rietirias dos veícuios de comunícação social, que v.ilo até IOY. do
fi'!.tlmJ1!lenta rIr ano civil anterior acondenação e chegam a 2oe/o sobre o faturamentO anual
das qur: tiveret 1 receitas super:oreB a R.S 20 milhões. atenta contra: o patrh"ônio de qUIDW
$:; ..·enl-n J"Í) ~id:ls por es!;e~ valores astronômicos, inviabilizando-as fmanceiramente, A

dL9!!)3:Çi!o eEC lurídica. pois menta contra a librdade de imprensa de forma oblíqua!.

15. Pcra corrigir tais crronias, reescrevemos o capítulo da

responHbilida te civil, St:.m. qualquer prejuízo ?at'a o conteúdo e o alcance de suas MttD.!S"'
:nend:::ldo ao r rincípio geral da culpá, in!culpido no C6digo Civil.

16. Mantivemos o direito da indenizaÇãQ por dana ntatCrinl e moral is
pessoas. fisica..) ou jurídicas, atingidas por publicação ou~'. sendo de seis meses
o prazo decad~ncial para a proposítura da ação civil. .

17. O juiz. na fixação do valor da indenização pelo dano, levará ~
consid~:açàO ~ culpa ou dolo. il primariedade ou reínc{dência. a capacidade econômica dp
agente. ;} are;} je cobertura. primária. a circulação ou audiência do veícuJo de comunicaçJQ
e a e::tensão Ó.) prejuízo à inl.1gem do ofendido, sendo que o montante a ser pago à vi~\
deixa de ter limitação cómo é de praxe em nosso ordenamento juridico e também no
Direito Comptrado. A falta de limitação; contudo. não constitui qualquer amcaça de uma
"indústria da indenização", já que o Projeto aponta balizamentos racionais e ".fametros
objelh'os pllrn a fiscaliução dos valores a serem pagos.

18. No que tange à previsão dos crimes e das penas. entendemos de boa
tecnica legislniva especificar. na pena correspondente a cada deltto, o prazo de duraçlo da
prestar;fLo de s.::rviços li comunidade e c valor da rr~ 4i ..

19. Eua gradação faz·se nece>Sária. inclUJive. tomando-.. em COIlta •
J!ravidade dessas eondutas delitUOllS.

20. O Projeto de lei do Senado, ao tipifioar'a conduta, limila-IC a dizer
de modo genérico quais as penas a serem aplicadas, sem mencionar sua dlll"!Çio.., DO C&IO

da multa, .... valor. Mais adian'" trlIZ um parágrafo diJpondo que a preJtlçlo de ocrvi~' .
comunidade vai de: quinze dias a um ano e a multa de uma a duzentas vczcs o piso salarial

do jomalista.
21. A titulo de e.emplifieaç1o. seria a mesma hip6tese do CôdilO
Penal. ao prever os crimes de calUnia, injllria e difamaçlo, dizer apenas: pena. detm1çIo e
multa c, em outro artigo, dispor: Q pena de detençlo será 'de um rnês a dois anoS. Isto
significa que o juiz poderia. em qualquer d....s crimes. aplicar indistintamente a mesma
pena. ou Jeja. de um mês :J dois anos.

22. Embora seja verdade que, nos crimes contra a honra, • pena de

detençio mínima é de um mes e a máxima, de dois anos; no caso de calúnia, a pena
mínima é de seis meses, enqUAllto, nos crimes de injúria, ê de um mês. Do rntsmo modo, a
pena máxima na calúnia é de dois anos c, na injúria. de seis meses.

23. Ve-se, ponamo, que essa graàação é nece.uária. ao se estabeJecer a
pena de cada delito. em faoe de sua gravidade.

24. No mesmo vezo incidiu o Substitutivo da Comissio de Ci!ncia e
Tecnologia. Comunicação e Infomiática. Previu a duração da pena de prestaçio de

serviços â com.unidade e o valor da. multa em disposítivo â parte, e Dio nos di!politivos
que prevêem os crimes com suas penas individualmente.

25. Em face disso, passamos, no Substitutivo Dnexo, a especificu a
duraçio da pena. de prestaçio de ..<viços .. comunidade e o valor da multa, em te1açlo a
cada wn dos crimes nele previstos, inclusive para atender â gravidade de~ CIIO,

rcsgtWtiando, com isso, a boa técnica legislativa.. Pua o crime de calúnia, .. prestaçIo de

..<viços à comunidade passa a ser de seis meses a um ano. Nas hip6lCseJ de dífamaçlo
será de dois a dn meses. Quanto aos crimes de il\illria; calUnia. difamaçlo ou h1iúria de
pessoa mom: distribuição de matéria que constitua crimes e vinlaç!o da intimidade ou
vida privada de alguém. a pena vai de trinta dias a seis meses.

26. No que COnteme ao valor da multa, julgnmos por bem lixA·lo em
moeda nacioual. uma vez q!'é o piso salarial do jornalista é diversificado de acordo com a
região do Pois, além do que essa vinculação poderia causar enhves nas negociaçlles
coletivas. Tal valor varia entre mil'e cinqüenta mil reais, consoante a gravidade do crime.

27. Quanto ao prazo para.a promoçlO da ação penal, consideramos
juridicamente mais adequado que se mantenha a regra geral preVista no Côdigo de

Processo Penal, a saber, de seis mese;, o que é mais benéfico à vitima, todavia,
mantivemos as causas de interrupção previstas na Lei de lmprensa atual. •

28. Concordamos que a retratal;!o e a publicação da resposta, quando

aceita pela vitima, sejam causas extintivas de punibilidade. Todavia, a nosso ver, deve ler

mantida. n ressalva prevista no Projeto dc Lei do Senado, de que !\ia seri considerado
qualquer acordo entre autor e réu após o trânsito em juJpdo da sentença condenatória.
Esgotada a prestação jurisdicional. seria injuridico pretcroder.se que as panes p~CMCm
tomar insub~ ;tente a dr . '0 judicial por acordo entre elas,

29. No que diz respeito il prova na ação penal. às regras 3 serem

obsen.'3aaS devem ser os previstas nu Código de Processo Penal. sendo desnecessârias
considerações acerca de prova no texto Jegiferando. É óbvio que a instauração de processo
penal 3IRvés de queixa-crime ou denúncia, não pode prescindir de prova quanto à

materiafidade do fato e sua autoria. além de outras circunstâncias, nos termos do ano 41 da
Código de Processo P~nal. segundo o quat "a. denúncia ou queixa conterá a e.xposiçAo do

fato criminoso. com todas as suas CircWlStâncias. a qualificação do acusado ou
esclarecunento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime c, quando
necessário. o rol das testemunhas". Consideramos de boa técnica legislativa deixar a

matéria a nonnatizaçlo conúda no Estatuto Proccssuc:J Ptnal. que ê a sede própria para
tratarnCDlO de matéria processual e procedimental.

30. Além disso. o ano 156 do mesmo diploma legal dispõe que "a prova
da alega;:ão.incumbiràa quem a fizer. mas o juiz poderá.. no curso da instruçio ou antes de
profenr sentença.. determinar. de oficio, diligências para dirimir dúvida sobre ponto
relevZ1I1t1:"'. Havendo urna regulamentação exaustiva no COdigo de processo Penal sobre a
questão da prova. nio VemoS razão para que esta matéria seja também tratada nesta Lei.
Dizer que a queixa oU a denúncia será instruída com prova da ofensa e a indicação do
autor e ::petir o que jâ está dito na Lei Processual Penal, ampliando desnecessariamente o

texto d.a. Lei Especial.

31. Quanto â notificação do ,'eículo de comunicaçi":kl. de forma cautelar.
pata CQnservar a gravação objeto do litígio. entendemos que é um procedtmento a se,r
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obtido zocnas através da via judicial. e não por meio de telex. aviso postal ou outro meio
extrajudicial. A.é mesmo porque cstamos .ratando dc Iitigio, dc prova na aç.Io penal. O

procecfunento deve ser, pois. jucUcia1. A matéria.. como disposta no Substitutivo. revela..se
injuridt~ e inadequada do ponto de vista da técnica legislativa.

40. • Assim. no caso de condenados e processados por crimes previstos
na awaI Lci dc Imprensa, que deixcm dc ser tipificado. ne"c ProjclO. com a tranJformaç.lo
deslc em nonn~ vigente. esses processos seria extintos e todos os efeitos de condenaçlo
JlO"'""tura'imposta serio apagad~s. E'tamos diante ela abolirio criminis.

32. No quc .ange à dcfesa prévia. csta já é p"'vista no Código dc

Processo Penal e será apresentada com a contestaçlo ou nas alegações finais. Nas açOcs
penais dc rito ordinário, .pós o interrogatório do réu, o prazo é de trõs dias para
apresQuçlo da defesa prévia com o rol de testemunhas de defesa. Nas hip6te~es do In.

552 do CPP. o prazo é dc dois dias c. nas pequcnas infraçllcs penais e contravençllcs. trõs
dias. A defesa. prévia pode. todavia. ser apresentada por ocasião du alegações finais.
sendo :apresentado. desde logo, apenas o rol de testemunhas.

33. Criar-se uma defesa prévia antes do recebimento da denúncia ou da
quci~ pelo juiz é uma medida inoportuna c temerária. eMO o magistrado nio receba a
dcnúnci3 ou a queixa., a defcsa prévia restar.i prejudicada. nlo tendo qualquer utili~.
Além do mais. a defcsa prévia.. em alguns casos, revela-se inconveniente do ponto de vim

'da def-esa.. que prefere esconder da acusaçlo os argumentos que'utilizará em favor do réu. a

fim C~ que o membro do Ministério Público nia se P'"P"'" antecipadamente para
comb3::er essa tese. Nestes casos. o defensor preferirá aguardar o momento das alegaçOes
finais. .~sim. entendemos qu~ esse dispositivo deve ser afastado da proposiçlo para
resgu:u-do da boa técnica legislativa.

41. Na hipótese de crimes que continuam sendo previstos neste plojeto,
como cahinia, injúria c difamação; com o GVCnlO da nova Lei de Imprensa. 05 PI'OC:"SOS

em curso pusarn a reger·se por esta. inclUSive quanto à pena. Desse modo, a anistia
prevista reveJa·se desnecessária e inconveniente. até mesmo porque implicará a
impunidade ampla. geral ~ irrestrita de todos que praticaram os delitos ali elencados.
aJguns dos quais estão sendo mantidos neste Projeto. como acabamos de exemplificar. Por
esta ra:zlo. propomos a retirada desse dispositivo. incluindo-se no seu lugar a previsio da
aplicação desta LeI aos condenados anteriormente na vigência da Lei n° 5.250/67, no que
toca • suos:nuiçào la pena de prisio pela penas previsw no art. 8e do presente projeto.

Quanto aos Projetos apensos, passamos a traçar um breve
comentar. ':' sobre: seu conteúdo. pois. de modo geral. as matérias de que tratam já estio
contcmpiad.as no Projeto de u::i do Senado e no Substitutivo da Comissão de Ciência e
Tccnoloi;':'" ComunIcação e lnfonnática. Senão, vejamos,

1. Projeto de Lei n" 1.439/91: dispõe sobre a anistia. já prevista no PL
n° 3.232 ~:. Pela reJeição.

34. Com referência à prescrição, não nos parece conveniente estend!:-Ia
para q:latro anos. O imtituto da prescrição tem como objetivo a pacificói~ào social. Se o

Estario demora a exercer o seu direito de punir, por causa da morosida~e de seus órgios
judician~5. nâo se pode imputar ao réu esse ônus. Assim. mantivemos. no Substitutivo ora
aprcsenado. o prazo dc dois ano, para a prescriçao.

35. Por outro lado. a interrupçAo da prescriçia apenu pela ICI1leIIÇa

parece-nos um3 teratologia jurídica. As causas interruptivas dA prescrição, preVilW no an.
117 do Código Penal, do:

a) recebimento da denúncia ou queixa;
b) pronúncia;

c) decido confirmatória da pronúncia;
d) sentença condenatória recorrível;
e) inicio ou continuação do cumprimento da pena;

i)TCincidê~ia:"

2. Projeto dc Lei n' 5.960/90: prevê a possibilidade dc queixa ou

represer.:.:l::ao. quando o ofendido for titular de mandato eletivo, A ação penal ou ê pública
ou pri,,:..:.z.. nào podendo ser as duas hipóteses simultaneamente. sob pena de se tumultuar
o p.OC:C:i5: ~enaL F'e:a rc:jeiçAo.

.)., Projetos de Lei nCs 6,045190 e 276'91: criam o ch:unado Certificado
de Clas.s:::~n.ção d~ dl'ie:rsõ,c~ e espetáculos públicos, que. n nosso ver. não é ma.téria
própri<!. ce5~e Pro,l~:o de Lei. Pela rejeição.

4. Projeto de Lei n~ 179191: estabelece competência para órgios do
Poder E~=::ulJvo. o que se reveJa inconstilUcional. Pela rcjeiçAo.

5. Projeto de Lei n' 50619. do Deputado Nilson Gibson: di,pIle ,om.. a

1iberda=~ .;:: marufestação do pensamento e informação e traz. inovações que também estio
conterr::;.2.cas no rrC'lJeto de Lei do Senado. como a pena de multa em substituição li penas
de pris':: Pel.:! ã,t':"o\'ação n.3 fonna do Substitutivo anexo.

8. ProJeto de Leí nll 703-'91' veda animcios em língua estrangeira. Não
vemos o:!'se cons:::ucional para tal limitação Pela rejeição.

9. Pro,tera de Lei nll 1.099/91: a maréria referenre a compecênciajá se
encont:: :-:gula:t:2. :'. ;', ::mentemente p~la legislação processual vigente, Pela rejeiçlo.

6. Projeto de Lei nO 750l91: revoga o § 3° do ano 20 da Lei ne

5.2~O C ~:..I~ lo: ~::':J sendo revogado pelo Pro,ielo de Lei do Senado. Pela rejeiçio.

7. Prq,ieto de Lei n" 192!91: dispõe sobre a regionaJizaç:~o da
progI'al7.':''::':'..l )o:-::;.;;:StlCll. cultural e anisuca àe rádio e televisão. Não nos parece que tal

ptatt:ria ~~\.:: ser t:a~~a na Lei de Imprensa. e sim na legislação especitica.. Pela rejeição,

ProJet,l do:: LeI nll 1.539'91: reg .amenla o :(. \'. da Constítu .~1\

10. Projeto de Lei nQ 845191: diz respeito a matena contida
4

no Código
BrasUe:;:" d~ T:.· .. ~munícações, Invade atribuições de OUtro Poder. ao prever autorização
paro r: ?==.!r f.::~ ···:!\O exercer,atividades de sua compelcncia. e trata de matéria que, a
nosso '. .!~, nãu ~ •. :"rJ>l da Lei ae ImorensJ, Peia rejeição

36. Deixar de considcrar essas outras causas de intmupçlo ela
prescrição é mílítar contra a vitima e advogar a impunidade do agente criminoso.
Entendemos. portanto, que devc scr mantida a rcgra do Código Pcnal quanto Íl ~riçlo.

37. Outro aspecto que merece consideraçio é o disposto no art. 24 do

Substitutivo. De acordo com esse dispositivo, "os crimes de calúnia.. injúria e diramaç:aO,
tipificados no Código Pcnal. quando praticados por jornalista profissional, ou por
responsaveis PCJps vttcul()s de comunicaçAo. no exercício de suas atividades, seria

apenados nos tennos daqudc "diploma legal e 8CCS!.oriamente. nos lennos deJla lej".

Estâ~5e reSSUSCitando em nosso ordenarfiento jurídico penal. a figura da pena acessória,
agr&\-ando a Situação daqueles que cometem crimes contra a honra através da impren.'>I.
Além àas penas privativas de liberdade, previstas no Código Penal. o juiz poderia aplicar.
acessori2%J1eme. as penas de prestação de serviços à comunidade c multa. Seria uma
involuç.ão. wna regressão da nossa legislação penal. Assim. retiramos as pell3.$ privativas
de liberdade. substituindo-as pelas de prestaçlo de serviços à comunidade e multa., como
penas principais. e nlo acessórias. As penas acessórias. de há muito, foram abolidas dn
nosso ordenamento jurídico. Por ser injuridico o dispositivo. propomos igualmente a lUa

relinda. Entretanto, cstamos prevendo a convcrsão das penas dc prestaçia de serviço Íl

comlmÍdmJe em privativas de liberdade, no caso de seu descumprimcnro.

38. Finalmente, entendemos que a previsio de anistia ampla., geral e
inesmta não deve constar deste Projeta. Se esta regra for mantida. todos os condenados ou
processadas por crimes previstos na vigente Lei de Imprensa deixarão de sofrer qualquer
punição por essa conduta deJjtuosa.

39. Além do mais. o art. 2' do Código Pcnai displle que:

Federal. A questão do direito de resposta já se encontra mnpJmnenle prevIsto no Projeto de

Lei do Senado Federal. Pela rejeição,

12. Projeto de Lei n' 2.065/91: displle sobre indenização. Trata-,e de

mau:ría con\,enlentemente regulamentada pelo Projeto de Lei do', Senado Federal. Pela

rejeiçio.

IIArt. 2° Ninguem pode ser punido por fato que lei posterior
deixa de considerar crime. cessando em vinude dela a execuçlo e
os efeitos penais da sentença condenntóriL

Parágrafo único. A lei postcrior. qÚt dc qualquer modo
favorecer o agente. aplica·se aos fatos anteriores, ainda que
decididos por sentença condenatória ttan!jrada em julgado."

13. Projeto de Lei n' 2.735/92. do Deputado Zaire Rezende: regula a

liberdade de manifestação de pensamento e da informação, Tratar de aspectos
convergenles e compatíveis com o PL nO 3.232192. Pela aprovação. na forma do

Subsututlvo em anexo.

14. Projcto de Lei n' 2.741/92. do Deputado José Luiz Clerol: displle

sobre a liberdade de informação através dos meios de comunicação social. Traz inovação
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quantlJ as penas de prestação de serviços â comunidade e multa em substituição à pena de

prisão Pela aprovação. na fanna do Substitutivo.

15. Projeto de Lei n° 950/91; estabelece a inadmissibilidade da prova da

verdac.~ c.ontra o Presldente da República. O Presidente do Senado. da Câmara dos

Deputa:los. os Ministros do Supremo Tribunal Federal. os Chefes dt: Estado ou de

Governo estrangeiro e seus representantes diplomàtlcos. lncompativel com o novo regirnt:

JuriÔl':l."'-consUtuclonal e com o Estado Democr:ittco de Direito. Pela re.íeição.

Em face dos argwnentos expendidos. \'otamo~ pela

constitucIOnalidade, juridicidade e boa tecmca legislativa do Projeto de Lei nO 3.232192. da
autoria do ilustre Senador Josaphat Marinho (PLS n' 173/91) e dos PLs n's 506/91, do
nobre Deputado Nilson Gibson: 2.735/92. do nobre {}~...utado Zaire Rezende; e 2.741192,
do nobre Deputado José Luiz Clerot. No mérito. somos pela sua aprovação na forma do

Subsútulivo em anexo, com a rejeição dos PLs n's 5.960/90, 6.045/90. 179/91, 192191,

256'9:. :!76{91. 703191. 750/91. 845/91, 950/91,1.099/91.1.439/91, \.539/91 e 2.065/91.

Sala da Comissão. em de de 1997.

r,
->----,...-.. 'I,>--.J.k .
'._.~~v~~;\~ '-7'

Deputado VILMAR ROCHA /
Relator

c~

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N' 3.232. DE 1992
(PLS n' 173191)

Dispoe sobre a hbe:.:.l':~ d·;: imprensa. àe
opinião e de inÍarr..3:':;. discipiino. a
responsabilidade dos meu~! :;; :::omunicação e dá
outras providéncias,

o Congresso NaclOnal decreta:

CAPÍTULO I
DA LIBERDADE DE IMPRENSA

Art. 1li É livre a manifestação do pensamento. í1 criação. a

exprelSão. o recebimetlto e a difusão de informações. independentemente de censura e
através de quaisquer dos meios de comunicação social.

§ tIl Para os efeitos desta Lei:

1 ~ con5ideram~5e meios de comunicação social rádio. televisio.

cinema. redes públicas de informática. agências de noticia. jornais. revistas e simiiarcs qu:
utilizem processos de impressão. caracterização gráfica, filmagem e gravação. ou que
promovam emissão de ondas e sinais por meio de antenas, satélites. fibras óticas. cabo ou
difusores semelhantes, com a finalidade de exibir. diwlgar, exprimir. ou transmitir.
publicamente. som. imagem. infonnação. noticia ou qualquer tipo de mensagem;

11 - considera-se pública, mesmo quando privativa de assinantes, a
transmissão de som e imagem que pode ser éàptada por meio de aparelhos. de livre
comérciO ou acessiveis ao público. ainda que os receptores necessitem de codificadores ou
dependam de conexões a cabo ou de outras técnicas especiais.

Art. 20 Evedada a apreensão de jornal ou revista e a suspensio de
transmissões de rádio e televisão, salvo nos casos e na fonna previstos em leis especiais ou
quando se tratar de publicações ou transmissões anônimas ou clandestinas.

§ 10 É anônima toda publicação ou tranSmissão sem autor
Jentificado c clandestina toda publicação ou transmi'ssão cujo veiculo de comunicaçlo
nio tenha registro ou matricula regular. na fanna da lei.

§ 2° A apreensão será semp~ feita por ordem judicial. ouvido o
Ministêrio Público.

§ 30 O juiz adOtarâ.nestes casos. celeridade compatível com a
natureza das razões detenninantes da apreensão.

cAPiTULon
DOS DEVERES DOS MEIOS DE COMU:-\ICAÇÃO

Art. 3° São deveres dos meios de comumcação social:

I - verificar a veracidade da infonnação a scr prestada;

11 - retificar as infonnações quando prestadas com inexatidio;

III - não fazer referências discriminatórias sobre raça. reÚgião,
sexo. prefcrenclas sexuais. doenças mentais. convicções políucas e conàIção social; .

IV - assegurar o direito de resposta:

v -observar os meios éticos na obtenção da tnionnação;

VI • não identificar as vítimas de abusos sexuais e as crianças c os
adolescentes infratores;

VII - defender o Interesse público e a ordem democrática;

VIII - noticiar com des~ue as condenações que tiver Sofrido em
razão da presente Lei;

IX - mlU1ter serviço pennanente de atendimento ao público;

x - publiear, peln valor comercial tabelado, as matérias pagas
assinadas que lhes forem dirigidas. salvo nas hipóteses de afront.a aos direitos essenciais da
pessoa humana e à ordem democrática. ou de ofema à empresa proprietária do veiculo de
comunicação e aos seus diretores ou prepostos.

CAPÍTULO III
DO REGISTRO

Art. 4° Nos registros dos atos constitutivos das empresas-de
comunicação social. bem como em suas alterações, serão observados. além dos requisitos
preVistos nas legislações respccuvas. as exigências desta Lei e da Constituição Federal,
rclatJ\'~ li propnedadc. li administração e à orientação intelectual de brasileiros. '

§ 10 É obrigatória a inclusão. no registro constitutivo. bem como
em suas alterações, dos nomes dos acionistas ou cotistas da empresa proprietária, dos
titulares de ações ordinárias com direito a voto. dos nomes dos dm:tores societârios e dos
estatuIàrios.

§ 2° Quando a empresa de comunicação social tiver como sócios
pessoas jurídICas. será obrigatória a referência. em seus atos constitutivos e alterações
posteriores, a todos os seus sócios e administradores.

§ 3° Todos os jornais impressos terão um Editor Responsável. a
quem compete a orientação geral relativa a seu conteúdo.

CAPÍTULO IV
DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Art. se É assegurado direito de indenjzação por dano material e
~ora1 ou à. imagem a todas as pes~as, fisicas ou juridícas. atingidas por publicaç:lo ou
transmissão. devendo a ação ser proposta no prazo de 6 (seiS' meses. contados da data da
publicação. sob pena de decadência.

Parágrafo único. : Equipara~sc a anlgo a. entrevista cuja autoria
possa ser provada.

Art. 6° A condenaÇão levará em conta:

I - a culpa. ou o dolo. a primariedade ou reincidência especifica e a
capacidade financeira do ofensor. respeitada a sua solvabilidadc;

11 - a área de cobenura primária do veiculo e sua audiência,

quando m<IO de coll11lllicaçio eletrõniea. c • eirculaçh, quando meio ill)ptCSSO;

111·. extenIIo'do prejuízo à i""'lletn do ofendido, tendo em'\'ÍSta
lua situaçio profilSiolla1, económica. social. '
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ParipI'o único. A petiçio inicial da açio de indcniDçlo
especifitari. no pedido, os critérios COII5lIntes do capul desle artigo, que serviria de
parimetn> para a flXlÇio do valor da indeniaçlo.

Art. 7" A responsabilidade civil fix,acJa nesta Lei cabesá:

I - ao au1<Jr da ofensa, nas matéri.. pagas, lextos e artiaos
auinados por pessoa idônea sem vinculo de subordinaçlo com a empresa proprietária do
meio de comW1içaçlo;

11 .. solidariamente, à empresa jornalistica ou agência noticiosa; 10

autor da matéria assinada, qllllldo vinculado • empresa; e ao edilor da área, desde que
identificado no expediente, quando matéria nio ....nada for publicada em seções

especializadas ou setoriais, nas publicações feitas na imprensa eserita; ,

JII • solidariamente, • empre.. proprietéria do veiculo de
comunica;io ou agência noticiosa; ao autor da ofensa identificado pela voz ou pela
image~ quando vinculado à empresa, excluido o caso de locutor c apresentador Knl

funçio redatorial ou editorial e cuja responsabilidade comprovadamente esteja restrita •
leitura ou reproduçio oral da matéria incriminada; e ao editor responslvel, qllllldo a
transmissio for editorial, noticia ou opiniio nAo auinada, nas transmiulles de rádio e
televiJlo;

'IV - ao produtor, no CI50 de progwnu de transmi55io obrigatória
e nos .-. previstos llt. Jrt. 23 da Lei n' g.977, de 6 de janeiro de I99S.

§ I' N.. hipóteses de ofensas proferidas em entrevilllaJ ou arliaoa
....nados por pessoas inidôneas, responde solidarilllllCllte a empresa proprietéria do meio
de cornUIDÍcaçio social.

§ 2- Assiste ao autor, excepcionalmente c • seu critério. o direito
de = a assinatura de matéria, qIIIIldo en1endcr que a esta sofreu modificaçio no
processo de ediçio, alterando a esKnéia de seu trabalho.

§ 3' Para os efeitos desta Lei, equivale ....inatura a identificaçio
pesaoaJ do autor attavós de voz ou imaaem.

§ 4' Na hipótese de responsabilizaçlo, poderi o profissional..
comprovada. recusa, nomear' au1<Jria o veiculo de comunicaçlo sociaJ.

§ S' Nio pode" o profissional, em face da recusa, sofrer qualquer
puniçlo por pane da empre.. proprietéria do veiculo de comunicaçio social.

Art. 8' Na açlo de responsabilidade civil, aplicar-_
sub5id1.lriamente o Código Civil e ~ Código de Processo Civil.

CAPITuLO V .
DOS CRIMES, DA RESPONSABILIDADE E DAS PENAS

Art. 9' Constituem crimes, no exerclcio da liberdade de

pensamento e informaçio:

I - caluniar alguêm, imputando-lhe falsamente fato defmido COIIlO

crime:

Pena. prestaçio de serviços. comunidade, de 6 (seis) _ a I

(mo) ..., e multa de dois mil a cinqllenta mil reais;

11 - difamar alguém, imputando-1he fato ofetlSivo • reputaçio:

Pena - prestaçio de serviços. comunidade, de 2 (dois) a 10 (dez)

maes. c multa de dois mil a cinqüenta mil reais;

IJI • injuriar a1guêm, ofendcndo-lhe a dianidade ou o decoro:

Pena - prestaçio de serviços' comunidade, de 30 (trinta) dia a 6

(leis) meses. e multa de mil. vinte ec~o mil reais;

IV - divulgar matéria inverldica, capaz de abalar o conceito ou o

crédito de pessoa juridica:

Pena - prestaçio de serviços. comunidade, de 2 (dois) meses a \

(mo) ..., e multa de dois mil a cinqüenta mil reais;

, V _caluniar, difamar ou injuriar a mem6ria de pouoa morta:

Penà - prestaçio de serviços. comunidade, de 30 (trinta) di.. a I
(mo) 1IXl, e multa de dois mil a cinqllenta mil reais;

VI .. distribuir matéria, através de agencia de noticias, que
constitua crime previsto nesta Lei. reproduzida por qualquer processo gnüico. mecànieo
ou eleuõoico:

Pena - prestaçio de serviços à comunidade, de 30 (trinta) di.. a 6
(seis) meses. c multa de mil a vinte e cinco mil reais;

VlI - violar a intimidade ou a vida privada de alguém:

Pena - premçio de serviços. comunidade, de 30 (trinta) di.. a 6
(seis) meses. e multa de mil avinte e cinco mil reais;

§ \' A condenaçio levari em con'" a intensidade d3 ofensa, a
reincidência. 05 antecedentes do réu e a extenslo do prejuízo causado à illUlBt=m do
ofClldiclo.

§ 2' Na aplicaçll.o da pena de multa. se o juiz verificar que a
sanção máxima resulta ineficaz., diante do poder econômico do reu, poderá aumentar em
até duas vezes o valor previsto nesta Lei.

§ J- A pena mínima de multa será reduzida em até dois te(Ç!'s. se
puder causar ao coodenado e a sua femUIa privações de car.iter alimentar. '

§ 4' A retrataçio, acompanhada da publicaçio da respolla, 50

aceita pela vitima e julgada suficiente pelo juiz, extingue a punibilidade, mas nio ..n
comidendo qualquer acordo entre autor e réu após haver 1rIInSillldo cm julgado a 5COteDça
condeaaIãria.

§ S' Procndente o pedido, o juizdeterminará, às custas do ofensOr,
a divu1pçlo da retrataçio, 9u da 'oentenÇa condenal6ria, com o mesmo clcstaque'.da
publicaçio ou ttansmiJdo ofensiva, desde que requerida na peliçio inicial.

§ 6' As penas de prestaçIo de serviços à comunidade~
convertidas em privativa de li~C·qlWldQocorrer o seu descumprimento injustificado,
devendo ae:r a converdo prevista na sentença condenatória.

§ 7" No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, ....
computado o tempo cumprido da pona de prestaçio de serviços ., comunidade. observado
o saldo minimo de 30 Itrinta) dias d~ detençio.

Art. 4'0. A responsabilidade penal fixada nesta Lei cam:

-\ - &ó edilor-chefe ou àquele que for efeti~emente respons.ível,
quando a publicaçll.o ou transmi.sin for edilorial, noticia ou opinilo nIo UJinada;

11 - ao editor de área, desde que identificado no expediente,
qIIIIldo a matéria nio assinada for publicada em seções especializadas ou setoriaia de
jornais. revistas e demais veiculos impreuos;

UI - ao autor da ofensa, em rádio, rcleviiio e documenrMios ou
n<Miciirios exibidos em local público, quando identificado pela voz ou pela imagem.
excluióo o CI50 de locutor e apresentador sem funçio redatorial ou editorial e cuja
responsabilidade comprovadamente esteja restrita à leitura ou reprodução ora! da matéria
inerirninma;

IV - ao diretor-geral de programaçlo. em rádio e televisin, que
nio tenha joinaJista ou redialista responslvel, como tal declarado na abertura ou
~to da ttan5missio; ,

V - ao autor do escrito' UslOadO com parte de prenome ou '''e
apelido de familía. ou identificado com pseudôn'mo, nome aniStico ou de fantasia.

§ I· ASsiste ao profissional o oireito de assinar, individual ou
coletivamente... matéri.. que tenha prodU2ido.

§ 2' Excepcionalmente e a seu critério. pode o profi..ional nio

exercer o direito de auinalura, cahendo-lbe recusá-la quando entender que a matéria oofreu
modificar;io essencial no processo da ediçio, sem que a .e.usa possa acarretar qual~
tipo de sançio por parte da emP.'"'"-

§ 3- Para os efeitos deste amio, os veicuJos de comunic.çlo
socinl diwlgarão no expediente ou, quando for o caso, na abertUra e encerramento de
progrmnas. os non 's dos teSf . vos responsáveis pelas matérlu não assinadas.
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§ 4' Nonhum autor de eocrito ou nolÍCi&, ou veiculo <Ic

comtmicaçAo social, podcri ser·i:ompelido a indicor o nome de teU ÍIIfOI1II&IItC ou a foote
de suas informaç0e5, nio podendo teU silancio, na lÇIo pcnal, ser usado conltllele eomo
plC5UDÇJo de c:ulpa ou como &gI'&vllllC. .

§ s' O direito &O sigilo da fonte nio exclui as responsabilidades
civis c penais nem o ônus da prova.

AI\. 11. Nio baveril responsabilidade do profissional ou do meio
de comtmicaçio, quando a ofensa à intimidade, à vida privada, à honra e à imatl= das
pessoas dccoriet de informlÇlo que tenha como fonte comprovada lUIOridade pública que

posss ser identificada, ou quando o fato conste 4e JltOCCS!O administtaIivo ou judicil1 em
que o sigilo nio constitua expUcila exigcncialeg11.

AI\. i2. Nio constitui ato de violllÇiÔ à intimidade, à vida privada
e à imagem das pessoas a divulgaçio de foto, de imagens e sons, quando fixados ou
gmvados diretamente em lucI1 público gmtuito ou pago.

Ar\. 13. Na será considerada ofensiva à imagem das pc.o-. sua

reprodUÇão gr3fica., parcial ou de corpo inteiro, em desenho convw:ncional, artistico ou
caricatural, desde que nio expresse nem sugira condiçio ou siniaçio que~
calúnia. difamaçio ou injúria.

CAPITULO VI

DA AÇÃO PENAL

Ar\. 14. A lIÇio pcnal terá promovida:

I • mediante queixn do ofendido: do seu rcprcscntante lepI,
quando incapaz; do cõ'liuge supómite, ascendente, descendente ou colatetal, quando a
ofensa for dirigida a pessoa falecida;. •

fi - pelo Ministério Público, ·quando o ofendido for lpllIe,

entidade ou órgio público, mediante n:presentaçlo;

m - pelo Ministério Público, mediante requisiçio do Minislnl dA
Justiça. quando o crime for praticado conltll o P....idente da República, Presidente do
Senado Fcdetal, Presidente da Càmata dos Deputados, Ministros do Supremo Tribunal
Feden.\. Chefe de Estado ou Governo Estrangeiro, ou ICUS represeotIDI<S dip10tÓiticos.

§ I' O direito de queixa ou~ decaiIá, te iIIo for
exercido dentro de 6 (teis).meaes da data da publicaçio ou tr&llSllÜIIIO.

§ 2' Oprazo referido DO parágmfo anterior .... interrompido:

a) pelo requerimento judicil1 de publiclÇlo de respoSIa ou pedido
de retificaçAo, >.tê que este seja intlefcrido ou efelivamente atendido;

b) pelo pedido judicial de declarlÇlo de inidoneidadl; do

responsàvel, >.tê o seu julgamento.

Ar\. IS. Nos casos de calúnia e difalnaçio, .... ldmitida a prova

da verdade contm autoridade e servidor público. entidade ou ôrgão público. vedado ao juiz

recusá~lasob qualquer fimdamento,

Paràgrafo único. Não caberá a exceção da verdade quando do fato

imputado o ofendido tiver sido absolvido por sentença irrecorríveL

, Art. 16. Não poderá o ofensor. a pretexto de produzir a prova da

verdade. ~uzir documento. testemunha. revelar fato, pessoa oI.! situação sem estrita

pc~nenciacom ~ objeto da 1Çio.

§ l- O juiz detenninará a excluslo. dos autos, de toda matéria

impertinente.

§ 1° O descumprimento do estabelecido neste artigo constituirá
agravante do crime principal.

§ 3° A divulgação de documento. testemwtho. fatos ou situaçôcs

que não tenham peninência com a prova da verdade estará sujeita ãs nonnas penais

previstaS nesta Lei. .

Art. 17. A ação Plevista nesta Lei prescreve em 4 (quatro) anos. a
partir da ·)fens3.. respeltild.:15 as causilS interrupuvas da prescrição.

Art. 18. Os meios de comunicação social sào obrigados a manter

em arquIvo os textos e gravações de seus programas pelo prazo de 30 Imnta) dias.

§ 10 A parte que se considerar ofendida poderà. antes de esgotado

o prazo estabelecido no capul deste artigo, requerer ao juiz a notificação do veículo de

comunicação social para conservar. cautelannentc. a gravação objeto do litigio.

§ 2° Os meios de comunicação social manterão um livro pr6prio.

que abrirão ~ rubricilI'ão em todas as folhas. para exibir em juizo. quando para isso for

intimado. com o registro dos pseudônimos. seguidos da assinatura dos seus utilizantes.

cujos trabalhos sejam ali divulgados.

Art. 19. Aplicar..se~ào subsidiariamente á ação penal. nos crimes

defmidos nesta Lei. as regras previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal.

CAPÍTULO VII

DO DIREITO DE RESPOSTA

Art. 20. Sem prejuizo das ações previstas nesta Lei, é 3Sscgurado

o direito de resposta proporcional ao agravo.

§ 1° Consiste o direito de resposta proporcional ao agravo:

1 ~ na publicaçio da resposta ou retificação na mesma página do

veícuio impresso. com destaque. dimensões e caracteres tipogrificos. no título e no texto,

idênucos ao escrito ofensivo e em ediçào com tiragem normal:

11 - na transmissão da resposta ou reúficação. com a mesma

duração. no mesmo horário e no mesmo programa da emissora que ài\1l1gou a tI'íl11smissão

que lhe deu causa. garantido o mínimo de um minuto;

III ~ na transmlssõo da resposta ou retificação. na mesma dimensão

ou duraçã.:>. pela agencia noticiosa. por todos os meios de infonnação e divulgação através;

dos qUaIS ioi transmitida a noticia ofensiva. devendo estes publicá-los ou transmiti-los nos

termos dos mcisos anteriores. às expensas da referida agencía

§ 'lO A publicação ou transmissão- da resposta ou retificaçào sem
nula para os efeitos legais. se, pelo acréscimo de comentános. assumir o emter· de

tréplica. cevendo ser novamente realizada. com obediênCia aos requisitos previstos n~ta

Lei.

§ 30 A resposta será sempre gratuita

Art. :!1. Requerida pelo ofendido a opol1unidade de resposta. o

veiculo ce comunlcaçào social a divulgara:

I - no prazo de 3 (três) dias. se for dl:i.na a publicação do jornal ou

a trnnslT.:ssào do programa;

11 • na próxima edição. se for periódiCO. semanal ou mensal~

l1l - no próximo programa. se a transmlssào for semanal.

An.:: ~egado o pedido de resposta pelo veiculo de

comumc3c5.0 SOCial. asi pessoas legitimadas a propor a ação penal poderão requere.lo em

juizo. no: prazo de 30 (trinta) dias. a partir da recusa, tácita ou expressa. sob pena de

decadencla.

§ 10 Acompanhara o pedido judicial de resposta ou retificaçào:

I . exemplar original do periódico que contíver a ofensa~

11 • se for o caso. exemplar contendo il resposta msatisfatória ou

coment:!..-..O a resposta com conteúdo de réplico.~

1Il - tratando-se de rádio e televisão. il caracterização da

transmiSs30 ou transmissões~

IV ~ texto da resposta. em 2 (duas I \ las assinadas pelo tnteressado.

§ 2e1 Recebido o pedido de resposta ou retificação. o juiz. no prazo

de ~ láClisl dias meis, mandará citar o veiculo de comunicação social para quê. em igual

prazo. declare as razões pelas quais nào atendeu ao pedido de resposta ou retificaçio,

§ 3° O juiz proferirá decisão nos:! (dois I dias úteis seguintes ao

terminO do prazo concedido ao veiculo de comunicação social. ~ndependentemente de ter"
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este .:ltendido :lO pedido de fndicação das razões da não-dm.llgação de resposta ou

retificaçào

§ 4° Não havendo o pedido eXIIJ.1i.1Jiclal p~l(.l oiendido. o prazo

referi":: :lO caput serâ contado da data da publicação ou ~'1.5mlssfi(l

§ 5" O descumprimento dos pral\ esta~eieclJ..J;; neste ::trtiflO

asseg.ura ao ofendido o dircno dt: reclamação ao Tribunal competente. que decidirá

hmmarmente sobre a matcria. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 23. Deferida a resposta ou retificação. em juizo. o juiz. além
da condenaçio na sucumbência.. incluirá na decisão preceito cominatório. estabelecendo

multa por dia de atraso na publicação ou trimsmissão.

Parágrafo único. A apelação não suspende 05 efeitos cominatórios.

ressalvada a hipótese em que o responsâvel pela matéria que deu origem ao proces$O

obtiver. da instância superior a que recorrer. medida liminar suspendendo a publicação da.

resposta ou retificação ate que seja prolatada decisão terminativa.

Art.24. A resposta ou retificação dos fatos serà negada pelo juiz:

I • quando não tiver relação com os falos referidos na pUbJicação

ou transmlssio;

lI. quando contiver expressões ofensivas contra o autor. o veiculo

ou seus responsàveis;

III • quando se referir a terceiros. em condições que lhes

proporcione Ig.ual direito de resposta.

IV - quando violar a lei.

Art.. 25. Quando a ofensa se der atra\les de matéria paga, será
pennitido. em espaço igual. às expensas do ofensor, o direito de resposta e a contestaçlo

às ofensas. servindo a ordem judicial de título executivo para a cobrança do valor de seu
custo. de acordo com tabela de preço da publicidade comercial regular.

Parágrafo único. Refonnada a sentença que concedeu o direito de

resposta. o preço pago pela pane tida como ofensora será ressarcido pela pane tida como

oiendida

CAPíTULO VIII
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 26. Os conflitos entre a liberdade óe informação e 05 direitos

de personalidade. entre eles os relativos à intimidade, à vida privada. à honra e à imagem,

serão resolvidos em favor do interesse publico visado pela. informação.

Art. 27. Na produção e veicula.çio âe material jornalístico. os

veiculas âe comunicação social observarão. em matéria controversa. a pluralidade de

vcrsões. ouvindo as panes envolvidas em polêmica, sobre os Íatos da atualidade c de

interesse público. citando os casos em que houver recusa da pane.

Parágrafo único. A parte que tiver reieviUlte envolvimento em

fatos noticiados e se sentir prejudicada com a omissão poàeri requerer ao veículo o

imediato registro de sua posição.

Art. 2&. Toda publicidade que como uI não seja imediatamentc

identiflcã....el deverà ser iden fi~a at' »das expressõe: . publicidade". "infonne

publicitârio" ou "IDaléríll PAeA". em caix.. :lha c em .local visível. no casO de imprensa
escrita. mediante indicação à margem do vídeo.·cm letreiros com dimenSAo que permítl
ficilleitura. no caso de televislo. ou mediante indicaçio por loeutor. no caso de ridio.

Paráimfo Ilnico. Equipamm·.. à publicidade, pano o. tins desta

Lei. os texto. de terceiro. levldo. à publicoçio mediante ~mu..rIÇio, devendo, nesse
caso. ser. necessariamente, indicada • pe...a fui.. ou jurídica responsável por leU

pagamento.

Ar\. 29. O dispo.to ...ta Lei .pli..•..·ao. condenado. pela pràlica
do. crimes dermido. na Lei n' 5.250. de 9 de fevereiro de 1967. devendo ojuizsubstítuir.
pena de: pista pelas previstas no art. ~. proporcionalmente ao remanescente nlo cumprido

d. pena de priJio.

An. 30. Os jomais. revistas e demais veículos' impressos ficam

obrigado. a enviar, no prazo de 5 (cinco) dias, exemplare. de .\lU ediçõe. à BiblÍllIe1:a
Naciooal e à oficial do. Estados e do Di.trilo Federal..

An. 31. O foro compelente para o ajuizamento de quaisquer lIÇÕes
previstas ncsta Lei é o da sede do meio de comunicação social responsável pela publicação

ou o de suas sucursais.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Ar\. 33. Revogam... a Lei n' 5.250. de 9 de fevereiro de 1967, o
parigrafo único do art. 26 da Lei n' 7.170, de 14 de dezembro de 1983, o par.\grafo Ilnico
do art. 337 <!alei n·4.737, de 15 dejulho de 1965. e demais dispo.ições em contrário.

Sal. d. Comi.sio. em de de 1997.

~~.()~!7
Deputado VILMAR ROCHA -

Relator .-= .
!li - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Red.ayão, elt! reu·
nião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constituclÕhalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substituti·
vo, do Projeto de Lei nO 3.232192, dos de nOs 506/91. 2.735/92 e 2.741192,
apensados. e do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Infonnática: pela constitucionalidade. juridicidade. tecnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição dos de nOs 6.045/90. 192,276.750. \.439. \.539 e 2.065,
de 1991, apensados: pela inconstitucionalidad~os de nOs 179,703,845 e 950,
de 1991, apensados, epela injuridicidade d~de n'5 5.960/90 e \.099/91, apen
sados. nos tennos do parecer refonnulado/do Relator, Deputado Vilmar Rocha.
Os Deputados Nilson Gibson, Jarbas l:ima, Matheus Schmidt e Luiz Eduardo
Gr enhalglt .• ,sentaram votos cm ~cparado.

EstIveram presentes os Senhores Deputados:

Henrique Eduardo Alves ". Presidente, Moisés Bennesby e
Marcelo Déda - Vice-Presidentes, Benedito de Lira, Ney Lopes, Raul Belém,
Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Aloysio Nunes Ferreira, Asdrúbal Bentes, Djal
ma de Almeida César, João Natal, Silvio Pessoa, Alzjra Ewenon, Luiz Máxinto,
Marconi Perillo, Nelson Otoch, Nicias Ribeiro, Zulaiê Cobra, Coriolano Sales,
Haroldo Sabóia, José Genoino, Luiz Eduardo Greenhalgh, Malheus.schmidt, Nil·
rnário Mirnndll, Sérgio Miranda, Augusto Farias, Darci Coelho, Gerson Peres,
Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana. Rodrigues Palma,
Vicente Cascione, Pedro C:ptedo, Átila Lins, Jairo Azi, Salvador Zimbaldi, zaire
Rezende, Pedro Wilson, Cleonâncio Fonseca e Nilson Gibson.

Sala da Comissão, em 14 de agosto de 1997

Deputado-~s
~~~~~t~ARDOAL~

SlBSTIlUTIVO AOOTAOO - CC3l

Dispõe sobre a liberdade de imprensa. de
opinião • de inforntação. w.eiplina a
respon.abilidade dos meios de comunieaçAo e dá
outras providênci:i:s:·

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I

DA LIBERDADE DE IMPRENSA

An. 1fi Ê livre a manifestação do pensamenro. a criação. ~

expressão. o recebir.lemo e ti. difusão de infonnações. independentemente de censurn e

através de quaisquer dos meios de comunicação social.
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§ t· Para os efeitos desta Lt::i:

I .. consideram..sc meios de comunicação Social rádio, tclevisio.
cmctIlL redes públicas de infonnática, agências de notici:l. jomais. rcvisw c similares que
utilizem processos de impresslo. caracterização gráfica. filmagem e graYlÇ1o, ou que
promo,""IID emi$do de ondas c sinai.$ por meio de antenas. satelites. fibras óticas. cabo ou
difusores semelhante!>, com a finalidade de exibir. d.iwlga;. exprimir. ou transmitir.
publi=ente. som. illlllgem. infomaçio. notícia ou qU2lquer tipo de menuaem; .

II • considera-se pública. mesmo quando privativa de assinantes. a
transmissão de som e imagem que pode ser captada por meio de aparelhos. de livre
comêtc:io ou acessíveis ao pública. ainda que os receptores necessitem de codificadores ou
depenciam de conexões a cabo ou de outras tecnicas especiais.

Art. Z" É vedada a apreensio de jornal ou revista e a SU5pCIIdo de
transnuss6es de ridio e televisão. salvo nos casos c na fema previstos em leis especiais ou
quando se ttatar de publicações ou traJlSllliJllÔes anõnimas ou clandestilw.

§ 1° É anõnima toda publicaçlo OU tl'lllSl1lÍUiO sem IUtOr
identificado e clandestina toda publicaçio ou transmissio cujo veiculo de comunicaçio nio
lenha regmro ou m.uil:ula regular. na forma da lei.

§ 2" A apreonslo seri sempre feita por ordem judicial, ouvido o

§ 3° O juiz adotari. nestes casos. celeridade compative' com a
natureza das razões detenninantes da apreenslo.

CAPÍTULon

OOS DEVERES OOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

An. 3° Sio deveres dos meios de comunicaçio social:

r- verificar I veracidade di infonnaçlo a ser prestadJ;

11 - re,ificar as informaçães quando prestadas com ine..tidio:

III - 010 fazer referol.cias discriminalorij'l' sobre raça. religilo.
sexo. preferênctas sexuais. docnçu mentais.. convicções politicu e condição social;

IV - assegurar o direito de resposu;

V • observar os meios éticos na oblençio da infonilaçio;

VI - nio identificar as vitimas de abusos """;s e as crianças e os
adolescentes infratores.

Vir - d;fender o interesse público e I ordem democritiea;

VIII • noticiar com destaque as condenações que tiver sofrido em
razio da presente Lei~

IX· manter seMÇQ permanente de llClIdimeIlIo 10 público;

x • publicar. pelo valor comercial tabelado, as llIIlérias pagaS

assinadas que lhes forem dirigidas. salvo nas hipõteses de afronta lOS direi.tos essenciais da
pessoa humana e il ordem democrática, ou de ofensa á empresa prnpril:lúia do veiculo de
comunicaçiio e aos seus diretores ou prepostos.

CAPÍTULO 111

DO REGISTRO '

An. 411 Nos registros dos atos consútutivos das empresas de
comu::.Icaçào !iOtIM. bem como em suas alterações. serão obsenrndos. &üém 105 requis.lc. •

preVIstOS nilS lcglslaçõt!5 respectivas. as eXigênCIas desta L~í e da Constituição Federal.
relauvõLs a propncd:ldc. a adminlStr:lção e :i ancmaç5.o intelectual de brasileiros.

§ tO t· obrigatória a inclmão. no reg.istro constitutivo. bem como
em suas illter:lçÕ~s. dos nomes dos acionistas ou cOtistilS da empresa proprietária. dos
titulares de ações ordinárias com direito i1 voto. dos nomes dos diretores societários e dos
estaWlôirios.

§ 2° Quando a empresa de comunicação social tiver como sócios

pessoas juridlc:lS. Sl:r:i obrigatorla a referência. lJ.lT1 seus atos constitutivos e ó1lteraçôes

posteI1ores. .:l todos os seus sacias e administrndores.

§ )e Todos os jomn.is impressos terão um Editor Responsãvel. a

quem compet:. .:l oricntação geral relatlv3 a seu comeú.do.

CAPÍTULO IV

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

An. se É assegurndo: direito de indeniZ:Ição por dano material e

moral ou a imagem :1 todas as pessoas. fisicas ou juridicas. ::lungidas por publicação ou

transmissuo. devendo i1 ação ser proposta no prazo de 6 (seis) meses. contados da data da

pubhcação. sob pena de decadênCia.

Paragrafo único. Equipara.se a anigo a entreVIsta cuja autori<l .

possa ser provada.

Art. 611 A condenação levará em conta:

1- a culpa ou o dolo; i1 primariedade ou reincidênCIa especifica e a

capacidade finance~ do ofensor. re~peitada a sua solvabilidade:

11 - a área de cobertUra primária do veiculo e sua audiência.

• qU3Ildo meio de comunicação eletrôJ!Íca. e a circulação. quanáo meio impresso;

111 - a extensào do prejujzo iJ. imagem do ofendido. tendo em vista

sua Situação profissional. eco{lõmica e social.

Parágrafo único. A petição inicial da ação de indenização
especiiicar.i. no pedido. os critérios constantes do caput deste artigo, que serviria de

parâmetro p::tr:l a fixaç~9 do valor da indenização.

Art. 70 A responsabilidade civil fixada nesta Lei cilbcni:

I - ao autor da ofensa. nas matéri~ pagas. textos e artigos

assinados por pessoa idôn~a sem vinculo de subordinação com ~ empresa proprict:iria do

meio de comunicação:

II - solidariamente. à. empresa jornalisu::~ ou agencia noticiosa; ao

autor da materia assinada. quando vinculado a empresa: e ílO editor da área. desde que
iáenuficado no expediente. quando matéria não nssinaàa :::.: publicada em seções
especialiZildas ou setoriais. nas publicações feitas na .'11prensJ. ~~- 'a:

# 111 ~ solidnnamentc. à empresa proprietária do veiculo de
comunlcaç::1o ou agéncHI noticiosa: 30 autor da ofensa Identificado pela voz ou pela
imagem. quando \'UlCuJadO à cmpresa.. c:<cluido o caso de locut~r c apresenw:ior sem
funçio redatorial ou editorial e cuja responsabilidade compro\'3damente esteja restrita â

lcitura ou reproduç:30 oral da matéria incriminada; c ao editor responsàvc:l. q~ n
transmissio for editorial. noticia ou opinião nào assinada. nàs transmiss~es de rádio. e

tclevislo:

IV • ao prodlJ\Or. no c.so de programas de rransmisslc obrig.tõri.

e nos casos previstos no an.:!3 da Lei n8 8.977. de 6 de janeiro de 1995.

§ 18 Nu hipóteses de ofensas proferidas em enuevlstas ou artigos
assinados por pessoas inidõneas. responde solidariamente a empresa proprietária do mei.

de comumeoçlo social.

§ 211 Assiste ao autor. e~cepcionalmente e a seu critério. o direito
de recllS;t: :l assmattm, de matéria. quando entender que a esta sofreu modificaç1o no

processa .:e edição. ahci.U1do a essência de seu trab:dho.

§ 3D Para os efeitos desta Lei. equivale li assmatura a identificaçio

pessoal .:i:: autor atraves de voz ou Imagem.

§ 40 Na lupótese de rcsponsabm~ào. poderá o profissional.

compro\'~ a recusa. nomear â autoria o veiculo de comunicação social.

§ 5" Não poderá o profissional. em face da recusa. sofrer qualquer

punição oor pane llJ. empresa propnet.3ria do veiculo de comunicação social.

Art. 8e ~a ação de responsabilidade civil. aplicar-se-ia

subsídl;:.-:::tmente o Código Civil e o Código de Processo Civil
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CAPÍTULO V
DOS CRIMES. DA RESPONSABILIDADE E DAS PENAS

Art. 9° Constiruem crimes. no exercicio da liberdade de

pensm::nlo e infonnação:

I .. calUniar :liguem. imputando-lhe falsamente fato definido como

crime-

Pena. prestação de serviços à comunidatle. de 6 (seis) meses a

(um) ~O. e multa de dois mil a cmqüenta mil reais;

11 .. difamar ::lIguem. imputando-lhe fato ofensivo á reputaÇlo:

Pena - prestação de serviços à comunidade. de 2 (doís) a 10 (dez)

meses. e multa de dois mil :1 cinquenta mil reais;

m. injuriar aiguem. ofendendo-lhe a dignidaâe ou o decoro:

Pena .. prestação de serviços á comunidade. de 30 (trinta) d,Jas a 6

Iseis I ::leses. e mult de mil a \ e CinCO mil reaIS:

IV .. divulgar mati:ri. inverídica. capaz de abalar o conceito ou o

credito de pessoa lurídica:

Pena· prestaç10 de serviços à comunidade. de 2 (dois) meseS. 1

(um> ano. e muiUl de dois mil a cInqüenta mil reais;

v .. caluniar. difamar ou injuriar a memória de pessoa mona:

pena· prestaç10 de serviços à comunidade. de 30 (trinta) dias. 1

(um) ano. e multa de dois mil a cinqüenta mil reais;

VI - distribuir matéria. auavcs de agência de nouelas. que
consUtu:l crime previsto nesta Lei. rc;produzida por qualquer processo gráfico. mecânico

ou eletninico·

Pena· prestação de serviços â comunidade:. de 30 (trinta) dias D 6

(seis) meses. e multa de mil a vinte e cinco mil reais:

VII • violar il intimidade ou a vida.· privada de alguém:

Pena· prestação de serviços à comunidade. de 30 (trinta) dias n 6

(seis) meses. e multa de mil a vmte e CinCO mil reais:

§ 10 A condenação lcvarã em conta a 1I1tensidade da. ofensa. a

reincidéncla. os :mtecedelltcS do réu c a extensão do prejuizo causado à imagem do
ofendido.

§ 2- Na aplicação da pena de multa. se o juiz verificar que a

sanção maxima resulta ineficaz. diante do poder econômico do reu. poderâ aumentar em
até dU3S \'ezes o valor previsto nesta Lei.

§ 3- A pena minima de multa será redúzida em até dois terços, se
puder ~:1usar ao condenado e a sua família privações de caráter alimentar.

§ 4' A retrataÇão. acompanhada da publicação da resposta. se
aceita pela vitima e julgada suficiente pelo juiz. extingue a punibilidade. mas não serâ
consiàet'i1do qualquer acordo entre: autor c. ré~após haver transitado em julgado a sentença

conden:uória.

§ S' Procedente o pedido. o juiz delermitwi, às custas do ofensor.
a divuigação da retratação. ou da sentença condenatória. com o mesmo destaque da
publicação ou transmissão ofensiva. desde que requerida na petição inicial.

§ 6' As penas de prestação de serviços ;. eomunidade serão
converndas e"! pnvauva de liberdljde quando ocorrer o seu descumprimento injustificado.
devend.o ser il fonversão prevista na sentença condenatória.

§ TJ No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será
comp~tado o lempo cwnprido da.pena de prestação de serviços à comunidade, observado
o salc: mmimo d~ 30 (trinta) dias de detenção.

..\rt. 10. A resPonsabilidade penal fixada nesta Lei cabera:

. I . ao editor·chefe ou aqueh: que for efeuvamente respons:i\·el.

owndo :J. pubhcólCàl1 t'U tr:msmlssào tor ednonal. noucla (lU opinião não lJSslIiadil:

11 - ;.la editor de area. desde que identificado no expediente.
quando :: matena não assin:lda for publicada em seções especiaIi~di1S ou setoriais de
Jom::l1s. r:'\.·lstas c óem:l1s veiculas Impressas: .

111 • ao autor da ofensa. em radio. televisão e documemmos ou
nOUClartOS c:xibido::i c:m local públ.ico. qU311do IdentilÍC:ldo pela \'oz ou pela im3f!.em.
excluldo l1 CilSO ~~ locutor e dpresentadar sem função reda.tonal ou editorial e CUJíl

respoDS3ÍIilid:lde comflro\':ld:unentc esteja restrita j, leitura ou reprodução oral da matéria

lDcnmlnaaa:

. ·IV. ao diretor:geral de progr.mtação. em rádio e televisão. que

n5.o ten..J .lomaUStJ. ÜU radiah!it3 respons:i.vel. como tal declarado 0;1 nbenura ou

encerr.L.""Cento àJ tr.lI1smlssào:

~ V '- .ao.autor ào escrito assltlildo com pane de prenome ou de
apeíido .:.:=. i:unih.::.. ou idcmíticado com Q.seudõnimo. nome místico ou de fantasia.

§ I'" Assiste:1o protisslOnal o dIreito de assmar. mdi\'iduJ.1 ou
COl::tl\;l..-::emc. :lS matcrias que tenha produzido.

§:!o Excepclonalmeme e a seu criténo. poà~ o profissional n5.o
e:xercer c d!relto àe: ilSsinatW'il. cJ.bendo~lhe recusã·lJ. quando t:ntender que a matéria sofreu

modificação esscncsal no processo da edição. sem Que a recusa possa acarrew qualquer
tipo de s:mçãCl por pane da empresa.

§ 30 Para os efeitos deste ::uugo. os veiculos de comunicação
social '::\ulgarão no expediente ou. quando for o caso. na abertura e encemmento de
prograr:"..:lS. os nomes dos respecu\'os responsáveiS p::ias matériílS não assinadas.

§ 4° Nenhum autor de escrito ou noticia. ou veiculo de

comun:=xão SO::l~. padeci ser compelido a Índ.lcX' o nome de seu informante ou a fonte
de suas :niormacões. não podendo seu silênCIO. na ação penal. ser usario contra ele como
presuncio de cUlpa ou como agravante.

§ 5° O direnD ao Slg1l0 .::~ iame n5.o exciu: as responsabilidades

CIVIS e =:natS nem o ônus da prova.

Art. 11. !'ão ha\'cra respon!J.bilioade do prolisslOnal ou do melO

de comumc::Iç5.), quando a oiensa a intimidade. .:t \'Ida pn\'ada. :i not1r.l e :i imagem das
pessoas áecorrcr de informação que tenha como ionte comprovada .il.utoriâade publica que
possa ser ldent::;;::ld::t. ou quando o fato conste de ?toCe5SO aàmiIUS".I'i1UVO ou judicial em

que (' s:pio nti::. consutua expliclt.1 eXigência legal

An. C. 'Sào constitui ::no ~e ...iolaçào a munuÔ.il.de. ã vida privilda
t: ;:! U~.:l.gerr. ~~ oessoas il dlvuigação de foto. ;;: Imagens ~ sor..:;. quando fixados ou
gra\J.ü;:)s ,J1rl:::!o"T1~nte em local publico grntulto ou p::lgo

An. 13. >:ào sera conslc::.:.:a ctenslv:l.:t :::"'..:tgem das pessm:. sun

rcproauc;:ão grati.:a. parcial ou de corpo inteiro. t:m desenho con\,enclonal. :lnIStlCO ou
cancatur.U. desdI: que não expresse nem sugira çondição ou SltW1ção que caracterize

calúnia.. dú;uni1Ção ou injúria,

CAPiTULO VI
DA AÇÃO PENAL

Art. 14. A ação penal será promovida:

1 . nrediante queixa do ofendido: do seu representante legal.

quando iocap:u:: do cônjuge supérstite. nscendentc. descendente ou colateral. quando a

ofensa Ior àirigiÔ3 a pessoa falecid:t:

Il • pelo Minislérió Público. quando 'o ofendido for agenle.
entidade ou org,ão püblíco. medilUtte represenC1Ç3o;

Il1 • pelo Ministério Público. mediante requisição do Ministro da
Justiça. auando (l cnme for proticado contra o Presidente d:l República. Presidente do
Senado Federal. PreSlóente da Ciimara dos Deputados. MinisIros do Supremo Tribunal
Federnl. Cheie de Esmdo ou Go\'erno Estrangeiro. ou seus rcpresenwlles diplomáticos.

§.10 O direito de queixa ou representaÇão der;aira. se não for

exercido centro de 6 ;S;'5J tilcses da data da publicação ou transmissão.



04740 Sábado 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS :)EPUTADOS Janeiro de 1999

§ 28 o prazo referido no parágrafo anterior sem interrompido:'

aI pelo requerimento judicial de publicoçAo de respo.Ul'Ou pedido
de retific:u;5c. :lle que este seja indeferido ou efetivamente :ucndido:

b) pelo pedido judicial d. dcclaroção d. inidoneidade do

respons;a.vcl. :ltc o seu julgamento.

An. 15. No. caso. d. colúnia • difamação. s.ni odmitida a prova
da verdade contra aUloridilde e servidor publico. entidade ou órgila público. vedado ao juiz
recusã~la sob qualquer fundamento.

Paragralo linico. ~ao cabcr:i';; ; ...ção d. \·erdad. quando do CatO
,mputado (\ ·C'fendido tI\,er sido nbsolvido por sentença irrccom"cl.

Art. 16. :-110 pod.ni o oC.nsor.' pret."o d. produzir. prova da
verdade:. :lduzir documento. testemunha. revelnr flUO. pessoa oa situaÇão sem estrita

penmencia com t) objeto da açio.

§ I' O jUiz determinará a .xcluslo.'dos aUlos. d. roda ll1lléria

impcninente.

§:28 O descumprimento do estabelecido neste ~iKO constituiri.

agravante do crime principal.

§ 38 A divu1aaçAo de documento. testemunho. iatos ou sitUIÇôes
que nào tenh:un peninênci3 com a prova da "erdade est:1r3 sUJeita as normas penais
prevlStJ.S nem Lei. .

Ar!. 17. A lÇIo previ.ta nCSll L.i prescrev. em 4 (quiuo) IIIOL a
panir d3 ofensa. respeitadas as C~USIS intenuptivas da prescrição.

Art. IS. Os meio. d. comunicaçlo social do obripdos a _

.m arquivo os t."'D' • gravaçõc. d. SC1jS proJlT"DllS pelo prazo d. 30 (trinta) diu.

§ I' A parte que •• considerar ofendida poderá, lIlIeS de cslOlldo
o JltIZO esubclccido no capUI deste artillo, requerer lO juiz a notilicaçlo do veiculo de
comunicaçlo .ocial poro cons.rvar. ClUt.larm.nte•• gravaçlo objeto do litlpo.

§ 2' Os m.io. de comunicaçlo social manterio um livro próprio.
que obrirão • rubricarão .m todas as folhas. para ••ibir em juizo. quando para isso Cor
intim3ào. com o registro dos pseudônimos. seguidos da assinntura dos seus uti.liDmes.
cujos trabalhos sejam ali diwlgados.

Art. 19. Aplicar·••-Io subsidiariamente il açio penal. nos crimes .

d.rmidos n.sta L.i. as reglllS pre"istU no Código Penal c no Código d. Processo PcnaI.

CAPiTULO VII
DO DIREITO DE RESPOSTA

An. ~O. Sem prejuízo das ações previsllS nesta L.i. ,; ....Ilurado
o direito de resposl:l proporcional 30 agravo.

§ I' Consist. o direito d. resposta proporcional.lO aaravo:

I - na publicaçlo da resposu ou rctificaçlo na mesma JlÍIÍII& do
veículo impresso. com destaque. dimensOes c caracteres tipográficos. DO titulo e no texto. .

identicos ao escrito ofcnsivo e em ediçio com tirnKem norma!;

11 - na transmisdo da rcsposu ou rctificaçlo, com a mama

duração. no mesmo horário c no m.smo programa da emissora que diwlgou a transmiuIo
que Ih. d.u causa. sarantido o mínimo d. um minuto:

In - na tranJIIIisdo da resposu ou retificaçlo, na lIICIIIl& dimendo
ou dwaçlo. pelaallencja noticiosa. por rodos o. meio. de infonnaçlo • diwlpçlo atraVés
dos quais foi transmitida a noticia ofensiva. d.v.ndo .st•• publici-Ios ou transmiti·los no.
lermos dos inciso. anteriores. às cxpensu da reCerida IImeia.

§ 2' A publiclÇlo ou tnmsmisslo da rcsposIl ou rctificaçlo seri
nula p3tl os .f.ito. I.gais. s., p.lo acréscimo d. comentirios. assumir o carãtcr de
tréplica. devendo .er novamente realizada. com obciliõncia lOS requisitos prevÍlIOI _

Lei.

§ 3' A resposu s.rá .empre gratuita.

Ar!. ~I. Requerida pelo ofendido a oponunidade de resposta. o
'culo de comunicação social a diwlgará:

I • no prazo de 3 (Iros) dias. se ior diãm a public:lÇAo do jornal ou

::. :ransmlssão do progmmn:

11 • na prãxilllll edição. s. for periódico•••manal ou mensal:

III - no próximo programa. se • tronsmisslo for semanal.

AII.::l. Ncpdo o pedido d. respo.ta pelo v.ícuJ~ de
comuni~ saciol. as pe.soas legitimadas a propor. açIo penal pod.rão requerõ.l~ em
juizo. no pnzo d. 30 (trinta) dias, • portir da recusa. tâcita ou .xpressa. .ob pena d.

dIcadInciL

§ I' Acompanhorá o pedido judici.1 d. respo.ta ou retific:lÇAo:

I . exemplar orillinol do p.riódico que conliv.r. ofensa;

11 - se for o caso. ex.mplar contendo • respo.ta insati.fatória ou
COIIlCIIlirio á rcsposu com conteúdo d. réplica;

III • tratando-.. d. ródio • tel.vido. • caracterizaçlo da
UlIIIIIlisslo ou transmissões:

IV -texto da rcsr'sta. em 2 (duas) vias as.inadas pelo interessado.

§ 2' Recebido o pedido d. respo.ta ou retilicaçlo, o juiz. no prazo

de 2 (dois) diu litois. mandará citar ~ v.iculo d. comunicaçlo social para que, .m illUa1
prazo. doclarc as razões pelas quais nlo atondeu 00 pedido d. resposta ou retificaçlo.

§ 3' O juiz proferirá dccisio nos 2 (dois) diu úteis seguimes 10

linIIino do prazo concedido ao veiculo d. comunicaçlo social indcpendememcnt. de ler
_ au.dido ao pedido de indicaçio das razões da nIo-diwlgaçio de resposta ou
~. .'

§ 4' NIo havendo o pedido extrajudicial pelo oCendido. o prazo
rálrido 110 ......eMri contado da data da publicaçlo ou transrnissIo.

§ 5' O dco!:umprimcnlO dos prazos estabelecidos nest. artiso
........ ao oCcadido o direito d. rcClaiúaçio ao Tribunal compctcmc, que decidirá
litaàlarI.-e sobre al1lllÕtia. no JltIZO d. 24 (vinte. quatro) horas.

AlI. 23. Deferida a respo.ta ou rcti5caçlo. em juízo. o juiz. além
da condenaçlo na IIlCUlIlbCnciL incluirá na dccisio prcc.ilo cominatório. estabelecendo
adta por dia de atraso na publícaçlo 0lI transrnissIo.

Parágrafo linico. A apclaçio nio susp.nde o. cCcitos cominatórios,
.-Ivada a hipólosc em que o responsável pela ll1lléria que deu origem lO processo
olltivcr. da instincia superior a que recorrer. medida liminar .u.pendendo a publicaçlo da
~1Ia 011 ietilicaçio 1IÕ que seja prolawia dccisio lerminativa.

AlI. 24. A rcsposu ou rctilicaçlo dos fatos Mri negada pelo juiz:

I - quando ;w, liver r.laçIo com os fatos r.Ceridos na publicaçio
0lI transmissio; .

11 .. quando contiver exprcssões ofensivas contra o autor, o veiculo

ou...responsáveis.

lU - quando .e referir a terceiro.. em coadiÇÕCI que lhes

praporc:ionc isuaJ direito de rcspoIIL

IV - quando violar a lei.

Ar!. ::5. QuaDdo a oConsa se der atravOs d. IlWma paJll,'seri
pcmitido. em espaço ipIaJ. às CXJlClISU do ofensor. O direito de resposu e a contCJllÇio
ia ....... servindo a ordem judicial de tiNJo executivo para a cobrança do valor de ICU

....... ele ocordo com tabcIa de \lRIÇO da publicidade comercial regular.

Patí&t&fo ÚlÜcO. Reformada ascrucnça qüc concedeu o direito de
rapoota. o preço plIlo pela parte tida como ofe,osora sctá rcswcido pela parte tida como

ofcDdida.
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CAPiTULO VJ1I
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 26. Os conflitos entre a liberdade de informação e os direitos
de pe:rsonalidadc. entre eles os relativos â intimidade, â vida privada, â honra e â imapm,
mio =Ividos em favor do interesse público visado pela inforrnaçlo.

Art. 27. Na produç1o e veicuJaç10 de material jornaJlatico, os
veiculas de comunicoçAo social observarlo. em matéria controversa, a pluralidade de
versões. ouvindo "" panes envolvidas em polémica, sobre os fatos da atualidade e de

interesSe público. citando os cuos em que houver recusa da pane.

Parigrafo único. A pane que tiver relevante envolvimento em
fatDS noticiados e se sentir prejudicada com a amisslo poderá requerer ao veiculo o

imediato registro de sua posiçio.

Art. 28. Toda publicidade que como tal nIo seja imediatamente
identificável devem ser identificada através das expressões "publicidade''. Minfonnc
publicitãrio" ou "matéria paga", em caixa alta c em ,local visível. no caso de imprensa
escrita. mediante indicação à margem do vídeo, em letreiros com dimensão que pennita
fic:illeilllr:l. no caso de televisão. ou mediante indicação por locutor. no caso de rádio.

Parâgrafo único. Equiparam·se i publicidade. para os flll5 desta
Lei. os textos de tereeiros levados â publicação mediante remunCÍ3çilo, devendo, nesse
caso. ser. necessariamente. indicada a pessoa fisiCl ou juridica rcsponsâvel por seu

pqamento.

Art. 29. O disposto nesta Lei aplica·se aos condenados pela prâtica
dos crimes definidos na Lei n' 5.250. de 9 de fevereiro de 1967, devendo o juiz subatilUir a
pena de prislo pelas previstas no art. 9", proporcionalmente ao remanescente nIo cumprido

da pena de prislo.

AIt. jO. Os jornais, revistas e demais '·.iculos impressos ficam
o:m.gados a enviar. no prazo de S (cinco) dias. exemplares de suas edições à.Biblioteel
SaciODaI e aoficial dos Estados e do Distrito Federal.

Art. 31. O foro competente para o ajuizamento de quaísquer aç6es

previstaS DCSl& Lei é o da sede do meio de comunieoçAo social responsavel pela publicaç10

ou o de suas sücunais.

Art. n. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. jj. Revogam-.e a Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, o
pariatafo Ú1Úco do alto 26 da Lei n' 7.170, de 14 de d=mbro de 198j, o parigrafo único
do alto 3j7 da Lei n' 4.737, de \5 dejuJho de 1965, e demais disposições em conmo.

Sala ela Camisslo, ... 14 de agosto de 1997

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO NILSON GIBSON

"t livre a mtl1Iifutação do pellSDmmto, senrib
vedado o IJIlOllimalo" (CF., tU/. 5', inciso 111

"Silo illvioláveis a Illtimidade, o vldtJ priVlldil,
a hOllra e a imagUll das pessoas, a.uegurado o
dirdlo a illdelliZJlção pelo dlJllo material ou
moral decorrelltes de sua violação~ (idem, ill
cisoX)

Com a vênia e tolerância do nobre Relator, o douto
Deputado VILMAR ROCHA. e dada a significativa reievância do tema já por
mim expressado e apresentado no Projeto de Lei n' 506, de 1991, venho. esta
Egrégia Cominio apresenw VOTO EM SEPARADO. na confiança e espe
rança de que terei ouvidos e receptiva .ensibilidade para alguns temas eonsubs
tanciados em fonnulações que aqui trago.

Nilo duvido que o douto Rellwr, .1'] PrGjeto dn Se-.
nado Federal e demais proposições entio em curw neo} a Ciim t~o e a ele apen
sados, a tudo dedicou sua reflexio e exaustiva análise ( ue. por certo. resuitnrilo

em outra memorável dicção não só desta Comllsüo de :onstitíJíçio e JU3ti-;,a c
de Redação como da própria Ca.a no atendimento d" expecL1tiva i!mdiilvel do
cidadania na regulamentação de matéria tão relevante \O conterto social e que
tem como parimetros e lindes as garantias l!a privaci1t,f., e a liberd3de de ex-

pre5Sio. . I' oh d ' .A.Trago, assun. com o' leenç' que te o por elenua.
algwn.. eonsidCfllções bisic.. sobre o tema que entenllo de suprema relevância
para alegislaçio que se ultima, convocando a indulgõno ia dos nobres Colegas de
Comwio e sua inesgotável paciência para cstas rápida.! digre.dics.

. Propositadamente dou como pórticos ou ementa deste
VOTO EM SEPARADO, as duas di.posições const lTh:io~cis que assegurarr.

direitos aparentemenle contraditórios. núcleo do di"'.!io fwt,h.lll.ntni quo se
estabeleceu nas discussões sobre o tema. .

A liberdade de expressilo é , e valor inesnmável. No
seu ceme encontra-se nio apenas o dcsimpedimento e 1l1'J{0 das idéias, mas. e
principalmente. o direito á infonnaçilo. Este eo valor mwm~ de que a cidada
nia é dcstinatiria e titular. Diz-se, com absoluta pertin. tcia, qll. conhecer é p0

der.
De outro lado, emerge. com toda .rcl:rgi~ e p"tellcia

Iidade a proteção do que se convcncionou chamar de privaeiilde do cidadio.
configurada na tutela ~a intimidalle, da honra e de sua 'n'f;em. ProteçJo q~. ali
Dlo se detém: vai além, para ....gurar reparação pelo e fe".tl1U>l dano materi.' ou
moral sem prejuizo, inclusive, do direito de r.sposta.

Nio se há de contraditar, e'''80, qu, a Corto :;",,101
de 1918 estabeleceu como principio inderrogãvel a lib"dade "om responsol,ili
dade. em simema perfeita.

o É esse equilíbrio que, no mc.il €ntendlmento. d~ve ser
buscado â exaustão, sem desfalecimento, sob pena de p 'mlitir-se COllSUf3 velada
-que todos repudiam-- ou sub-reptícia impunidade -ine "'tavol M juizo étioo da,
Nação. .

Pelas razões aqui ."po.,t... ",ém d', ji feito pelo Pro,
jelo de Lei n'.506/91, lIp~esento alguman propostas. n; fJnna de emendiÍs. lflI
tando dos seguintes pontos: '

• solidariedade econômicà da em~resí1 jOIT! i1istlca pelos danos cau
sados por empregado ou colab"rador eventm I na public,lÇào de m.t';-
ria ofensiva à honra da vírima~ ,

• a garantia -do :;igilo da 1[~)Qte implicB nn i2- itnção. por qm~m divula

gnu a informação. do ilícito contra a h~]nra. .:; -',mtuclintmtt:: ali conridp,
observada a responsabilidade econômica soli !i.ri:a da empre53.. .

J I
.. a garantia do direito de 1esposta. é Ul'liVOC:, ~ niio'exclui sua ,:iir.pen-
.. e imediata proposiçio de a,'lo dó reparaç;, de d,,~ .

.. a extensão do dano serã apllIDtia. ~mRre. er.illiqludação de s~fltcm"

ça, observado, quanto ao .lODo' moral.' sua IlC.porN,riaJidnde entre a
expressão do veiculo de comunica'tão resp( ru:âvel ::ieu alcMt:e geo
grifico e a eventual restrição ou dimL"luiçà< da C<lJl"cidade moral dn
vitima e SUl! recuperaçio.

• a publicaçio de carta anônima ou mMéril a"ócrill presume inteira
responsabilidade do veiculo d" comunica,ic qU1tltc· a dmtos mat"riais
ou morais.

.. inclui-se entre os danos materiais, quand< não u!$egurado o direito
pleno de resposta e sua proporcionalidade no contexto do veiculo
ofensor, os custos de publica,ões suponado i pela "rima para respos.
ta. observada a proporção gráfica ou temponl d:t I",reria e SUl! exten
são geográfica.

Justificam-se as proposta;; ocimn. dentro d03 Farã-
mettOs constitucionais, pelos seguintes argmnl.mtos:

.. é fundamental que se estabeleça a solidru i ~d:!dl: econômica d:l em
presa ou veiculo de .comunicação pelos d mos mareriais ou morais
causados por empregado ou colaborador evoutucl Nio se t1lltn de
impor censura interna no órgio da midil'o mos li ",afastável q'le o
publicação de ofensa â honra --notodoroentl nos il!cllos dessa mEure
u- não pode ser tratada como ato único d:) Jorn..aiista efetivo ou co
laborador, porque a este não cabe o juizo ,11 publica,ào: h~v.tá al
guém. editor. chefc de redação ou diretor de red.!l:.ão. prepostos do
veiculo. que autorizou a diwlgação ofensivl, se :iC pode verificar a

. co-autoria em sede criminal. é inevitâvel ~ solidariedade econômica
da empresa ou veiculo quant,9 aos danos rr 2t;:;ri31:.i l~ morais do ofen
dido

• o anonimato ê expressamente nio só v:;( ~(!.o c''lmo rep'!1d.indo paio
sistema constitucional. A invocaçilo 1e sig·l~ da fn!e nin p",haoo
bcnar ofensa à honra e a divulga;;ilo de fi E~ dee, ~ nalUl"eza. ilC'SS=S
tennos, deve trallsferlr a rcsponsabili".de ti. "fenrl, ;t quem 4 diwlga.

• será de livre decmo do ofendido p.diue ';"'t.. do, 'sin. Ger t'Us
suposto ou requisito, para prúpor ayão de r· ;~=çào de .mtoõ Ul::'teri
ais ou morais.

• a Rp&tIÇIo de dano mGral de\'l;dl sor, ~e "irre, B~tmJtl. em IiquidJt
çio de sentença, observado, qlWlto ac. dttc J:Grn1 ou pl"p~rr;i~M!i-
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dade CIIU'C a t;1'PR'sslo do veíeulo ~e eom~~I? rcspoIlSive~ seu
alcance gcogrifico e a eventual restnçlo ou dimínwçlo da capacllladc
moral da vítima e SUl recupcnlÇlo.

• é ÍIiIprcscindivel que se eSlabele~ ~ue a publi~ de carla~.
ma ou matéria apócrifa presume mtelta responsabtlldade do veIculo
de comunicaçio qwmto a danos ~ais ou.~s causados a ~.
ceiro. Nilo se pode acciw que, repudiado oaoo~o pela ~0nsl111l'

içA0 Fedcrnl, pcnnila-se, sob essa escusa, a pubhcaçlo ou divulpçlo
desse tipo de matéria, sem que recaia ~':IIte sobre a empresa.
veiculo ou órglo de comunicaçAo, a responsab~lIdade .pel?s danos.~
a publicaçAo vier a ocasionar e de seu responsavei edilDnal pelo .lic.
topcnal.

• finalmente, deve inciuir-se entre os danos matcriais~ q~o 010
assegurado o imediato 'direito de resposta e sua pro~lOnalldadc no
tcxto e" CODleXlo do veiculo ofensor, os custos. de publIcações suporta·
dos pela vitima para responder, obse~ a proporçio grifica ou
temporal da matéria e sua CXlCIlsill geogiifica.

Esta é wna faculdade que deve ser entregue ao ofendido para que este
possa, com a imcdiatidade que o fato ou fatos requcrcrcm,~
sua resposta na mesma proporçio do agravo.

bnenum2nte grato pela f~ga tolcrincia nos nobres
Pares. invoco sua reflexio~~s'tas propostasy~ ~e.. e .ginais) e illCs-
timivel apoio para sua diynss~'e aperfeiçoammto léiu/

Sala da ctmissto, :m n. e<+ 1//de'j~

~NILSONGIBN~

EMENDA N' j,.

Acrescente-se, onde couber:

Art. A empresa jornalística ou veiculo de comunica
ção responde solidariamente pelos danos causados por empregado ou

~~=:~doreventual, pUblicaçlo:i2dea ofensiva à hOIJ!& de

/ .
..... ;. - '"

, .~.... , ... r' . .

, - ~ . NILSON G S~N~

EMENDAN' 2,

Acrescente-se, onde couber:

Art.: .A exceçilo de garantia do sigiio~ :Onte impli;
ca na assunção, por quem diwlgou a informaçlo, do IlIc~,? contra
borIra eventualmente ali contido,Obl~.a re bllIdadc eco-
nõmiCLSOIi~'dària da em rosa. ...

/ _'l~/
. . ILS:N GI: 'I'.\! .

-~. -

EMENDAN' ~

Acrescente-se, onde couber:

Art. A garantia do direito de resposta não excluí SUl

dJspcnsa e imediata proposiçilo de ação de araçilo de dano.

EMENDAN,4

Acrescente-se, onde couber:

Art. A extensio do dano serã apurada. sempre, em
liquidaçilo de sentença, oblervado, qwmto ao dano moral, SUl pr0
porcionalidade entre a expressio do veiculo de comunicaçlo rcspclft_

sàvel, seu alcance geográfico e a eventual resuíçAo 'ou diminuiçlo da
capacidade mo/da-vt1hna e SUl recu,"' .

/ ~~L<.. ,...... """~ .,-.Hv' " d < ,-

'NILSON Gl SQ~. -

EMENDA N° 5
Acrcscente-se, onde couber:

Art. Inclui-se entre 05 danos materiais, qwmdo não
assegundo o imediato direito de resposta e sua proporcionalidade no
texto e contexto do veículo ofensor, os custos de publicaçõcs supona.
dos pela vitima para responder, observada a proporção gráfica ou
temporal da matéria e sua extensão geográfica.

(;

1 dts2.I' " " ..
/ . -. .' " . ". .

~~~

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JARBA.S LIMA

o projeto de lei ora apreciado é de grande imponância,

uma vez que versa sobre a nova lei de imprensa Por essa razão. não poderia

deixar de manifestar-me, sobretudo quando discordo de alguns pontos,

cenarncnte. não.apercebidos e não"abordados pelo ilustre Relator.

Apresento. a seguir. sugestões de alteração de redação de

alguns anigos. bem como aJustificação da alteração correspondente.

I. O art. 3' do substitutivo merece mínima alteração,

porém de proftutdo significado. O substirutivo apresentado, utilíza, em seu

ínciso I. o tcnno ·c0.ffiprovar". o que pode gerar a equivoca interpretação de

que órgão de comunicação devera previamente obter provas _ conceito

jurídico não passivel de interpretação - antes de veicular qualquer noticia, o

que, evidentemente. não foi nem poderia ser a intenção do nobre relator.

Veja-se que Imposição naquele sentido se constiruiria em intolerável óbice a

liberdade de expressão. que é constilllcionalmente assegurada. A .real mens

/egls foi impor ao veículo a obrigação de verificar. confmnar, checar a!j

mformacões antes de encammha-Ias ao plibhco o que. clle-se. e o dever

primellO dos orgãos de imprensa. Em realidade. esse dçvcr vem sendo. em

regra i:--em atendido em nosso PaIs. Conrudo. andou bem: o Projeto ao fixa-lo

mais uma vez. face à sua unponância impar no process? ac éolet~ e

velcula;;:ão de ínformações ao plibhco. Entendemos. deSlarte.. ser mais

apropnado (alé mesmo para eVllar discussões postenores). subsuruir o

vocábll.~ "comprovar" por "confimar". ficando assIm com a seguínte

Tedaçilc
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"An. 3°. São deveres dos meios de comunicação

social.

1 - confirmar a veracidade da informação a ser

prestada. recorrendo. sempre que possivel, a

diversas fontes de informação c garantindo a

pluralidade de versões das panes que tiverem

relevante panicipação nos fatos noticiados:"

11. No art. 5° outra modificação devena ser feita. A

prime:~~ seria propor o retomo ao prazo decadencial de 3 Itrês I meses para a

propo5:mra da ação de indenização eXistente na atual Lei de Imprensa ( Lei n°

5.250 -:~l. Jusufica-se este prazo. em face da circunstância de estarem os

jomai:s!aS e os veiculas de comunicação m31S sUJeitos..em face do

cump:-::nento do dever diário de fazer as informações chegarem ao púbhco. ·ao

erro. ,,;:-r outro lado. não ha nenhuma razão para estabelecer prazo decadencial

em dco,o com relação ao atualmente vigente. pnvlleglando a mercia do que se

senur :'-endldo por materia públicada ou transmitida. No campo do direito de

tmpre:-sa. a mstantaneidade e garanua dos direitos de todas as panes. sendo

inadrr..:.;sivel que jornalistas c veiculas fiquem seiS meses sob ameaça de

ingres5~ de ação mdenizatória pelas materias que publicam dianamente.

A segunda alteração seria a do paragraio único. visando

corri!;: pequena imprecisão. porquanto tecmcamente tJ autor de uma

entre\ :5tJ e o Jornalista e não a pessoa entrevistada. ~ão ,e propõe alteração

de cm::eúdo no dispositivo do parãgrafo que. a nosso ver esLa perfeito. mas

sim ce ;>equena alteração de forma. VISando aperfeiçoar a qualidade estilistica

e a Cl2eza do texto em foco. Ficana assim. destane. o ano :'

IlAn :C' É assegurado l.ilreno ;;.: mdenIzação por

dano material c moral ou J Image.:. J todas J.S

pessoas. fisicas ou JUrídiCas. . atingidas por

publicação ou transml~são. devendo a ação ser

proposta no prazo de 3' (três) meses, contados da

data da publicação, sob pena de decadência.

Paragráfo único. Equipara.se a anigo a entrevisLa

comprovadamente realizada."

111. No art. 6° somos de opinião que seria imponante

inserir a obngatonedade do respeito ao ano 282 do CPC. onde são dados os

requisitos gerais da petição inicial. A não menção desses requisitos poderia

fazer supor que a peução inicial da ação indenizatória da Lei de Imprensa não

esLaria obngada aqueles requisitos.

Visando também evitar a proliferação de lides temerárias

contra JornalisLaS e órgãos de comunicação. insenmos. um paragrafo neste

mesmo arugo 'que Impõe a obrigação da pane que pleitear mdenização por

dano moral de especificar. de forma liquida. o valor pretendido. tmpedindo o

expediente de colocação do valor da causa extremamente baixo (para pag~

custas urisórias e não COrrer riscos quanto aos evenmais ônus da

sucumbênCia). mascarando o pleito de valores elevados de indenização por

dano moral. o que lesa o Estado através da sonegação de custas judiciais e é

extremamente desleal a outra pane, violando o principio de igualdade de

tratamemo entre as panes de um processo judicial.

Neste arrigo ainda achamos por bem preservar, de forma

expressa o direito de acesso a Justiça Gratuita, apresentando.o com a seguinte

sugestão de redação:

" An. 6°. A condenação levara em conLa:

J - a culpa ou o dolo. a prtrnanedade ou reicindência

especifica e a capacidade financeira do ofensor,

respeitada sua solvabilidade:

n - a area de cobertura primária do veiculo e sua

audiência, quando meio de comunicação eletrônico,

e a circulação, quando meio impresso:

lU - a extensão do prejuizo a tmagem do ofendido,

tendo em visLa sua siruação profiSSional. econômica

e social.

§ 1°. A petição inicial da ação de indenização

especificara. alem dos reqUisitos do ano 282 do

CPC. os crité! lS const' . s do ca::ut deste anigo,

que servirão de parâmetro para a fixaçi\o do valor da

indemzação

§ 2°. Respeitado " disposto na LeI' n° 1.160/50, a

pane que pleitear mdenização por danos morais,

devera. na petição inicial. especificar o valor

pretendido.

§ .3": Na fIXação dos ônus da sucumbência, o J"iz

devera observar o dispostos nos arts. 20 a 23 e 26 a

33 do Código de Processo Civil."

IV. O § 5° do art. 9' do substirullvo também possui

aspectos a ser reparados..Atualmente. a pl.'blicação da sentença é uma pena

acessoria que pode ou não ser aplicada pelo Juiz da causa. Não há·razão para

altera: esta Sistemática. A pane ofendida pod~ demandar a publicação da

decisàc final que lhe for favoravel. cabendo ao Juiz da causa decidir sobre

mais ~te aspecto. O teXlO do subslltullVO. a nosso ""r. tmpropriamente.

transiDrnlou a determinação de publicação em uma obrigatonedade do Juiz,

cerceando-lhe tmponante aspecto da livre convlção do julgador. Mais do que

isto. a proposLa ora alterada desconsiderou ate mesmo a vontade do ofendido

que pode, em várias circunstâncias. estar desinteressado ou até mesmo ser

ainda mais prejudicado pela publicação da sentença independentemente de seu

pedia;:,. o próprio principio da limitação do julgado aos termos do pedido

(viger.:e tot.alrnente na ação penal privada) foi equivocadamente

descc:lSiderado. Sua redação. destane. seria:

"An.9" .

§ 5° Procedente o pedido. o juiz podera determinar,

as custas do ofensor. a divulgação da retratação, ou

da sentença condenatória. com o mesmo destaque

da publicação ou transmissão ofenSiva."

Y. Os parágrafos 1° e 2° do art. lO deveriam ser

exclt::dos do substirutivo. É que o § I° é materia trabalhista que trata da

relac:!o entre o profissional jornalista e o empresário propnetário da empresa

de cemunicação. constimindo. ponanto. corpo estranho a Lei de Imprensa,

onde as normas buscam regular a relação entre imprensa e sociedade. Além

diss.:. trata·se de norma que inevitavelmente gerara eontrO\ erSIaS nas redações

que. em <ua maio. I .. colocam a assinamra ne materia como- um prémio da

chefia ao Jornalista que se houve com especial brilho. Não ha porque

vulganzar a assinarura de matérias Jornalisilcas. O dispositivo nada acrescenta

à relação imprensa x sociedade.
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1á '0 disposto no § 2" proposto é repetição idêntica do

~POSIO no § 2° do art. 7" do substitutivo. Não há motivo Taz:oável para a

repetição.

VI. No aru2, o substilUtivo do relator nAo fixou.o

~ inicial do prazo para o pedido judicial de direito de res~1a ~

mPóu:ses em que, nAo for formulado' pedido extrajudicial pelo of~~;j;;.
Assim. proponho fixar op~o de'30 (lrínla) dias para'o ingresso emj~~'~
pedido de resposta, conlado esse prazo da daIa da publicaçlio ou transmissIo

ou d,. negativa expressa'ou tâcita do vei~ulo em atendê-Ia. Esse sistema

preserva a rapi~ do direito de resposla concebido pelo substi~vo.

~tiv~do. ~o I!!esmo tempo, a tenlativa extrajudicial de.ver a r~~ta

publicada Teria, pIlrlan\O, o art. 22 do projeto. a seguinte redação:'

". An. 22. b prazo para a f~rmulação do pedido

judicial de direito de resposta s,em de 30 (trinta)

dias, ~~Iados da d.atã da publicação, transmis~àUo
da negativa expressa' ou tácita em publicar a

~posÍa SoÍicitad~' ~ittráj'~dicialmente, sob pena de

decdncia."

VD: Pen;;arnos ainda .que.se deve aperfeiçoar a redaçio

do art. 26, retirando a expressão "d~ 'profissi~": de vez que a iuP;tese. , ...
~da de isenção de responsabilidade do jornalista, dos colabora~s

.cvenruais e das empresas proprietárias, em face da origem da informação

ofensiva A recolocação,. do disllC!~it,ivo, nãÓ, ~s no capitulo da

Responsabilidade Penal e sim nas Disposições Finais decorre do fato que ,a

isenção de responsabilidade em foco vale tanto pllla a área da

tesponsabílidade civil quanto penal. Dessa forma, assun sugerimos ficasse
assim o ar!. 26: .

"An. 26 o••••• o •••••••••••••••••

: Parágrafo linico. Não haverã responsabílidade

quando a ofensa à intimidade. à vida priVada, à

honra e à imagem das pessoas decorrer de

informaçlo que tenha como fonte autoridade pliblica

que possa ser identificada, ou quando o fato COIIS\C

de processo administrativo ou judicial em que o

sigi1Ó nIo constima explicitaexigência legal."

VIII. Quanto ao ari. 27 do substilUtivo, somos de

opiDiio de que ele deveria ser excluido do mesmo, renwncrando-sc. por'

COIISCqO!ncia, 05 demais lllÚeos. É que o capuI do ano 27 é repl:tiçio quae

ideubca do disposto • com melhor redaçlo • no inciso..,r-do an. 3" cio

lIIIbsziIuüvo. Inexiste razao pila essa repetiçlo. O parigrafo único trIZ

~vo inó<:oo c járegu1ado pelore~ dispositivb: '

IX. No ari. 31 lIOVa retificaçio deveria ser feita umaj4

que a exprcsdo "sede do meio" eSlã equivocada. Os ICTIIIOS corretos do "sede. .
do veicUlo", ji que mn jomal cIelenninIdo. uma emissora de teIevisIo ou rídio

cIc=minIda do vciculos e nIo meios (c:onccito que se aplica a joma\,

lIIevisIo e rjejia em gerai. ~fonne o iDciso I, do § I" cio an. I" do próprio

1IIbstitutivo). Suprimos. poI1IIIto, a seguinte redaçIo para este lIItiao:
"Ar!. 31. O foro competente pila o ajuizamento de

quaisquer açlles prevíJlas lICSIa Lei é o da sede do

veículo de comURicaç!o social .responsivel pela

publicaçao ou ode suas suewsaís."

Por todo o exposto, voto peja comtilUCionalidade.

juridicidade e boa técnica legislativa do substílUtívo do nobre ReIaror cio PI.

3232192 e no mérito. pelas sugestões aqui apresentadas.

Sala da ComíssIo. emlldeT~'

J
~

~.. ,

<:.... ~Dêjlü JARBAS LIMA

~
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1..Relatório.

Trila-se de proJelO d~ rei. origimmo do ~ellJdo Federal. que dispõe sobre a liberdade de imprensa.
de opimlio e de infClrTrUlçãç_ dl.Kiphna iI responsabihdade do!> meiOs de comunic.1çio e di outras
providenCIas.. que se encontra em tramltaçào na Comis5ào dt: Coostttuiçào. Justiça e de Redaçlo que tem I

competência ff!!:úmCnl21 de apredar aspcctos rclaIJV05 á col1$!JIUCJonalidtdc. )undicidlrle. fecnic.
legislalÍ\·a e. lambem. CtTJ11 rclal,:i1u ao mente O relator na CCJR eo Deputado Vilmlr Rocha (PFL.GO)

A este proJet.;> loram apensado!> 17 (lUlros

o ob;ctl\o central do pro,ieto e promo';cr o delícado cquilibno entre o direito ã liberdade de
informação l,.' opimãl' c a hhcrdadc de Ihlpren,;n. de um lado. e iJ rcsponubilidade dos meios de
comumcação rc1ativamente a mlimidaJ~, u~vida privada. & imagem e a honra dos cidadãos de outro

li. Voto

Urge a regulamentação dtl setor cle acordo com os novo.. pandigmas'constitucionals e
democriticos. tendo em vista que a legislaçio ora em.yigor data do penado ditatorial· Lei n- 5.250 de
09.02.67

. A pnmcira Questão que se coloca e sobre a necessidade da eXlstet1C11 de uma Lei de Imprensa.
visto que todos.t'ls delitos que possam vir a ser cometido~ estão tipificados no Código Penal e as regras de
indenização e ressarCImento no Codlgo Civil Por que entio criar um tratamento difenenciado lOS
jornalistas e emprcs!s de comunicação WCilli que cometam os mencionados delitos?

Úma Lei especifica para a imprensa não representaria. neste sentido. nada mais que Uma tentativa
de cercear a plena autonomia dos orgios de comunícaçio.

Nio temos como concordar com esta. tese Os crimes contra a honra cometidos atraves de veiculo
~e. comurncaçào SOCial rC"'eStem~se de caracteristicas absolutamente pecuhares ·pois. alcançam abrangencla
I~umeras VCZ?S superior aos delitos contra a honra tutelados peJo Código Penal. E indene de dúvidas a
dimensão do Impacto e do dano gerado rontra a imagem e a honra dos cid"d~os em face dos milharq, às
vezes milhões de peSSOaS que tem contato com a noticia

Passaremos a analisar 05 pomos mais imponames do Substítuti..'O ao PL nO 3.232192. bem como do
Projeto r..'l' :.73.S/9~ de autoria do Deputado Zaire Rezende a ele apensado. que nos pareceu o mais
adequtdo en1 lace de seu carater democráti,co e do zelo do Estado quanlo aos interesses coletivos

~.JP~~os

1. Controle do monopólio e dos oli~opólios nos meios de comunicaçio.

O SubstitutiVO apresentado não díspõc sobre a vedação ao monopolío. oJigopôlio. ou a multinúdia
no temtóno nacIOnal. em regl~o. ~stado ou Di~trito Federal. O parágrafc 511 do anigo 220 da ConJtituiçlo
federal esubeler:u. como pnnclplo. li plena liberdade de informação loma1istica em qualquer veiculo de
comunicação &ceia\. .....edando qualqu~f embaraço legal .

. . A o~ssiio do preseme projelo quamo a fonnação de monopollos. olígopõlios e muJtimidi&s
Imphca err: Violação a esse preceito constitucional, posto que manter:'. e não veda os monopólios. os
c\igopó\ie-s e 15 muhlmidl1.S ia existentes. e tio les\\fos. i liberd~e df' micrmaçlo •

QC'elivando equacionar a ínconstítucionalidade detectada. apre~os emenda aglutiTlltiva (com
base em cii!>positivos do Pi nO 2.735/92 do Dep. Zaire Rezende) 1I11e \lIl ser am.Iisada como suges1io pdo
Rellta.f ro. CC.m.. e dt\'e. ser reapresentada em Plenario. com a 5eg,\1U\\e tedaçio.

~Art /". ~ Ih;.! a mal'tift:.\'taçâtl ti" p~lfsant~tr((l. li criarl;a. a f!XJ1reuiÚl. II recclJilmlfto t! 4 dif"~ lii!
,.ju,,"",OCS. IIIdcpttlttlellltlfttlllC tIl! UIIXUrll i! alro"~ l/i! quaisqu~ dos ln~i(J~" cumunicação socilú,

Hlftln .-tln • Iff",WjAAin. ofix",wlin. ON a "udriJ"ídia no rtrrÍtório ftocilHurl. ~'" rqi'D. dfllflo ou
Dútriln FtfktwJ. c/JttJ(li!ri:A4l" pele c"ltcelftrRç40 t/i! '".;~ de JO ." (tWo'tI. ,. ""lO) .a flifllÚl1
1W1ir.aU "" ".,.lqutr 111M uns ~.'t'oritU de imprnsoJ (ptriódicos ilf/ttnffcriPD.d. til nIIIiotlifNsio
lIIIf(NtI (núJio). e de NlÜodifllulo de S""S I illfll,e1U (ldlloiüD) 11, ,u1fMI1',;,o otl/ntlRillda. H
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2. Pos.ibililbdr dr rrtrataçio do ofrnsor

No que cont:t~me ao efeito da rctrltaçlo sobre I exunçlo da punibilidade do ofensor. recorremos
nws uma vez ao PL de auton. dI.> Depurado Zltre Rezende. para urncamemc admlur a cxcJusio de ~

punibilidade se .. retrataçio expressa e cabal do orensor !>C: der Intes de iniciado o processo judicial.
diferentemente do Subsutullvo do R.elator que I admite em qualquer etapa do processo judicial. Intes do
lrinsito em julpdo

Caso I renllaçio ocorri .pas este ler se iniciado. 50 teria o 000010 de reduzír u mulas penais
pela metlde Por fim. emendemos nio ser possível qualquer tipo de acordo objetivando I retral.çio caso {,
mesmo ocorrI. apos a sentença condcnatoria

Acreditamos que. com esta fórmula.. conl~plamolí todlS 15 hipóteses temporais possíveis de
ocorrência da retratação. extinguindo. punibilidade quando I retrataç!o for espontânea c oponuna e
impedindo~a ouando. apos a condenaçio, evidenciar a ma-fé do ofensor

Para anng.lr estes fins propusemos a seguinte emenda.

"A>t 9· _ · ..

:f·;:·A·;;;,~;a;;··;:;·;;~·;ánl!lt. 1!.Xprc1l'.\tI I! ,'ohal. ttc:~itn ptln liti",a. ttc""'JM"hadtl d" publiL'uçdo da
rapostn. Jitw/,atla pd" I·t';c:ulu l/I! ctlltfunicaçi'io slx:ial unta Ile iniciado lI proct!di".~"tojudicial,
acluirá /ll/(';" penol conlrn II mponstÍllt/ pe!PI crimes dI! en/;,ttia, diflltMÇio e injÍlrin.

.f S· A rttra1t1Çào 110 ofl!n.mr em íuiw. jU/KtJda ,~uficie"te pelo jui:. ffl:o.'iucnftlo fHH' tl!rlftO InvrGllo
"OS autos ti falsitlade lia ;ml'utllçiio. /l!WUIÍ à nplicaçio IW ,""ltlU peMÚ pflll tMtiUk, mar "ao o
exilftirá de pqar a,~ "ustas ti" pnJC~no e de promo,'er eM llIé ci"eo JJa.f e por 11111 cOlfta fl diWl1'lIÇltJ
tl4 IfMiei. lÚl ntratação. mio $~lfdo collSiduado ,!ufl/qlll!1' aeordtl tlftu MIM t! ,. lIpÓJ • Ullkllçn
colfdelltltóri& ..

3. Rrsponsabilizaçio Civil d. rmprrsa de comunôcaçio.

No qce tange i responsabítidade civil da emprcsa de comunicacio entendemos ser relevante
rngatar dispositivos do Projeto subscrito pelo deputado Zaire Rezende que. fiel á moderna doutrina quc
disciplina ,I.S responsabilidades dos meios de comunicaçlo social, estabelece. como principal responlivel
pela reparação de danos eventualmente causados Íl empresa de totnu.nieaçio social. respondendo
subsidiariameme () entrevistado. o profissional autor do cscrito ou da transmissio, " colaborador eventual
sem vinculo ernprega:ucio e o anullcianre de maulJi. paga

Vllc ressaltar que .. 'Presente emenda pr~seNI. importantes dispositivos do Substituti.vo~ como a
mençio á n:soonsabilidade do produtor. nos casos de programas de ulnsrrUsio obrigatória. bem como
assegura ao autor de mateeia o direito de recusar a ,assinar a mesma pelo fato desta tcr sofrido
modifieaçio

Entendemos que desta forma a distribuição das responsabilidades se tornará mais, eqüinime,
areando a emoresa de comunicação social. peineipat rcsponu.vcl pela dillsemmaçio da lesão e, VII de regra.
aque dilpãe de maior poderia eeonõmico. com" maior parcela na reparaçlo

f

'Propusemos. para. tanto a seguinte emenda

"Art r Ai res:poltstJbilidalle cMlfitada nesta Lti ctJbmi:

1 ~ aD lJular da oftlL..a. nll." mll'~rins pagIJS; (lU li tmpre.~aproprittáritJ d" Mculo de cO"..,IIicttÇ'd ~D.s
Il!XtO.f e IU'tiK0:f lU.JinDJltJ.~ por p~nt, iJônell um vin.cN./o de subonlintJçio, IJlle mporukrtí
$uluiuianlJMmle;

lJ _ tl etlpu.fa prtJpri:urrla da "cicullJ til' L'mnunicn"üo ", ~wJíunna",t!IfII!. il nJ:~ncin IWlicío.,a: ou,
s.dnWt.snf""t!ntt!. atl tlutur l/a I1Idlàill II.\J.illadu, quant/IJ "ncu/nUa tI emprtll'n: t! no t!díror da. fina,
flnrk .,u idDttificada IflJ apeJit!lfll!. 'luu,uJa mminll nüu msillada jar publicul/a em st!ÇÕei
I!snt'l:~ 011 setoriais. IIIU pllbliea"ÕlSfeiI4'i lia ;,nprélUo I!~criltl:

111 ~ Ao DnJ'l'l!Sa proprietária dlJ l'tÍl.'ulu 11t! comun;caçQn ou aginda noticiosa; ou. subsidiariamellle. ao
1UI,0r tU o/tnsa idt!lItificada pdrt 1'1)';: ou pt!la i",lIgem, qutllfdo ";ncu/ado ne'"Presa, excluído o elUo

di! lOOl1or t! apnsellladlJr \i!m IUII('fi" redalorilll ou t!diloriu/ I' cuja rt!,~plJ'nabilidJldl!

CD~IM'''e esteja ratrito â {eilur" IJU I'eprmluçãl' (Jrtl{ da lIfaJérill incriminada: i! alJ edilor
ruJHNlSiw/, If"a"di? Q trallsmiuiio for ediwrial nf1ti(.'Ía IJU opilfião ndo IJ.uinada. IIOS Imlfsllfiuõn dI!
NdiD I!1l!/evis40:"

4. Responsabilização Penal da empresa de comunicação.

Entendemos ser Impenoso que o prolcto de leI em tela atribua responsabilidade penal às fempresas
joma1lsUcas. espeCIalmente por consIderar que as penas estabelecidas - prêstação de serYlços a
comu::ndade e multa - aos tipOS penais descntos no Substltut\\'O são absolutanientt: compauveis com o
ofen5C·~ ora acrescentado, qual sela. as empr~sas de comUnicação

Esla preVIsão de rcsponsablhzaçào penal de pessoa lundlca segue a trilha de imponáme correnle
doutr.:-.amt tIo direito penaL corrente essa vilonosa ao estabelecer a responsablhzaçoio de p~s50a5 lundlcas
nos c~cs contra o melO ambIente c contra n consumIdor

Apresentamos a seg.ulntc emenda para atlnglr o 11m cohmadL

",4rt 1(I. A re.spon...abiJiduàe penal fi\:Ol/a ne.~ta I.td mbertí:

I - li ""pr~,'n de ,,(JltIlJnicaçiiIJ ",/Cial t! (w e"illJr~c1u:,lt' (lU tiqudC' que l{lr e.k1il'amenl~ rnp(JnJ'(II\!I~

qU1l1WO 11 puh1lcaçiill I'U transn,iniiiJfilr I!t/iwria/. nmicia IIU IJpiniiiu não tL~,dnada:

l( - Q: empresa de clUlIunicaçüu social e ou l!ditor tle área. desde que itlentific:odtl no I!.xpeditnlc. qualfdo
a ",.ma ntilJ a.mnai/ll Jnr pubficm/a em seçlie.\ e~peâaIiUldtl\ ilU UltJrÜlÜ l/e j(JrllIlIJ. revinns e
dellUJ.:i ,'~ieu/m ilJlprt:c...o\;

111 ~ oi enlpr~a dl" cumulliL'a(;fio ,\tJl:ial i! tIO OUlor da ofen.\l'. t!m ràdiu, le/~li,\WJ t! l/ocumelllárioJ IJU
IfDticiDrilff uibÍllt1\ em /t1cn/ públietl, qunntllJ itlentificadu pela 1'(1: ou pelt, imagem. aduldfJ U caso tle
loc",., t! aprnenladar J.em fUnçlilJ rcJtl1lJria/ lIU cl/irorÍl" e "uja N!"p"n.mbi/idl1de ,·tJltfprm'fldamelftl!
att:JIl restrita à leitura ou r(!prnduçüo oral da nmtiria incrimin.ada:

IV _ til l!mproa de t'IJmUniclfçlio sllcial c til, direll1r-;:eral tle prtJllramaçào. em ráditJ e leI~'isão. que
não IItIffta jornalina IJU radia/iMu rt!,~pon ...ál'e/. t:llnflJ tal tleclaratlU na ahertura ou eltcel'1"amelf/(l d"
rmlU.'fÚssliu; ,
V _ " t!lfJprl!ju tle cllmunicllÇliu !'oudlll (! tm "utor tio Cllcriw IU"llUlliti ,:om pltrte de prenome ou tlt'
IIJ'tIúin de familill. IJU ÍIIt!lflijieadn C(lm pseudõ"illw. nome artis'tÍco ou de jallltUÍa. ..

s~ El.ceções :i ,·edação de censura prévia

A liberdade de manifestação e expressão vía jornal. re\l:,ta., radlo e 1elevlsão não pode ser
inàl3.=:")minóarla Sio lim\\tos nllUtm,\S e. ponanto. consttLUclonais. o :es!;Jelto a cnança. e ao adolescente. a
veda.:.ão ao anommato a \ edação aos preconceitos de cor. raça. se\,:;, rehglàn ou etnica

-\ apreensão. punamo, :'0 tera lugar tluando "'lOlar dlrell:: ~e;:0nhecldamente, constitUCionaIS de
g-arr,:.a do cidadão •

Oferecemo:> a :.egulnec emenda

"Ar.. :" É ut/adt1 a IIprct!n.\Iio tiejornu/ "li rt.'1'isla e a ~IIspen\J/I Jt'tran5m;J!iÔes dI! rádio e televisão,
smm nta "4\0\ I! na (.,rnll1 prel'Í\IfIS na Lei nO 8.1169, de 13 u, tuiirll de 19911. que dhpõe .sobre o
EstaPIW t Crion~·u.'.u AtloJnt'('iI1t', ou t{tland(, !'oe Iratar de lJ.JNI. arão amiuimu IIU. tTannninões

"'antl~tina\. ou nímio OI'U".,.,o,. 1n1/1I("lin 1111 ,nt'iIN('(in Il~ I/ú'crimürnçtlll flU P""(IIIedlfl {/~ eur.
rll,·".s~:U' rl'lír;'ill. li" nnm !'"rPIYJC"l'tlf!nt'lII I1m'lOn,,/ lO

6. Foro para ajuilamento de ações judiciais com base na Lei de Imprensa

l;. no domlcllLo do autor tlue 'c pode avaliar c mensurar a rcpcrcu:.~àu dos danus comclldo!-i peJos
meios de comUnIcação. se.la em sede de processos indemzatorios ou crimmais E no domicrlío do autor que
se podera apurar as prOloall neceS!afli!lI para mstnnr as ações previstas nesta lei

Não se rustilíca desloc:u a cmnpelénCl<l para outro local posto que qualquer proposta neste sentido
tende j1 dílicult:u u dlrello de nçàl1 do autor

Para taoto propusemo... a !;egulnlC emenda

"Art. .71. IJ fi)f"(I {Wmpt'll·ntl.' !"lrll (I (dui.~.llInrnltll/e qual,qut'r tu,ih',,· prel'i\1t1!1 IIl!!oltl/ei eII tio (/"miei/ia
UIJOU",r, "

7. Re~istro de ato!' con~titutiHJs de empresa5 de comunicação social

Entencemos aue 0<; a1t','.:ctms\l\uu..n~ I: de a\temçõe"o da'!. emJ)resas O~ comunicação socia\ deverão
observar, ale~ das legl'ilaçõc'o re'ipcc1l\as 60ü constllulção federal. os decrelos legIslativos editados pelo
Congresso 1'oa..:1onal apus UllI\a Ju Conselho de Comumcação

E tmr'\:'nl'!.t't~ amd.\ ,tcre<:.cem:H ,w ~u\'l,,1t1U1t'l,t, d", re\at~u a md\~t'~tt'ia'l,et 'Presença do ~1. P no
controle e liSCdIlZUçàll do.. :l.W<' COnSlIIllll\tl,\ da!. emprc!:us dc comumcaç.'lo wClal. e....nnndo a formação
ilegal de mnrh"tlOill'" c Uh!!Clpnho... :unburndo-Ihc :l IIllClatl\3 para ação eJ!mel de cancelamenro das
concessões

Para tanto !iugenmCls a pre!:ente emenda

",411. ·r ""'11\ ,.~iMrf1\ JO\ tUfl\ t·UJI.\IiIUtll'tl\ 1111.\ emprclItl.\ l/e "lm,utlit'l1çdfl .\I1"';tI/. hi!m L'umlf em SUU.\
nlltra"üe,'>. ,~oiio llb.'>en'm/u\. lI/é", 11m rcqui.\iltJ!'o ptl!I'Ü'lo.'t na.'> legis/aç'ljr:-. re\pet:lil'Il.... IIS u;giJll.'ias
Ilata Lei ~ dIZ Cunuituiçtiu Fellera/. rl'iali"'l\ li proprii!l/ade. ti mlnrinislraçiitJ e li orit!Jlluçtio ;nleJeelua/
di! bttuileirm. bm, l'Onw tlo,~ IlcC'rl!ttl\ /1!~iS/fJlit'l1't tio Cungreuo .\aciuna/. um'ido o Conselho de
Comunic:açüu Social. •.

li 1° Ê obriKQU;ritl fI indmr10. IW reJ:h"o nJn\lítulim. bL'''' t'lIIIUI em .\UtU allcraÇlie.\. 1/0.\ numcs tllH
tJciOldsln... m~ cntíslll.\ 1/11 cmprc\u pmprielarill. ti"" lilll/arc~ tle nr;õc~ IlrIlinaria,\ com direito a ''1)10. dm
IfUnllS tlm ~"11'{'\ \IH:ielfir'm t: tlo~ e,ftalUlário\, .'>l!ndo l'edm/IJ ti puniclpaçüo t!i! qualquer pn,'wa
ft!iÍca. jurídica tJU grupo contra/ntlllr em IImi.. fie UIIUI I!lUprem Im j;"nt1açiil1 C'oncex.'iiumiriu Ile
emiuorll l/I! rtidia e rdC'l'i.'itil1 rl'pt!titltlra ti" Sinal IftJ Sistema IIe l't!/l!educl1ção....ujeila"d'J-Jt!. a...
...m:il!dade,\ 'fUI! nãn 'tO L'fJlf!'Jrmlll'Cm U ClllU,\ e.:~iJ:énólJ.\ ti. ação Jo ,\/ini.\IÜin PúblictJ pard fJ

ctIJtce/ami!lftd tia," cOn.Ct!\SI;Cf IIi! fri!qué1fda e canais. "

s. PtJll.i)'p:tTa manutenção de arqui\'(}~pelos meios de comunicação

Tal o-:ngação. Imposta ao'> metos de comUnicação em razão do cara!cr publico que envolve as suas
atividades. C~\ e ter seu prazo ampliado ~ de 3u para 60 dIas ~ para garan::r acesso a informaçiio quanto
a.os textos t: ;ra....l!.çô~S produz\dos pelas ermssaras de n.dio e telelo'l5ào tc.w sena que este prazo fosse
compativel c:C'm aquele Que dl!:poe o autor para exercer seu direito de açà~ >nJS por restrições regimentaIs
tivemos que :!~resenI3r emenda cC'm esta redação

".111.18 ~ 'i"f ",dfl.\ IM t'mllltnka~·,i(J 'tldal !tfio ohrigotlo\ a ma"tcrcm arqull'ti lJ.\ 1f!..\10J f! grQlla~'ljes IIe
seus proJ:rUmtl.' peio pra:." l/e 6fJ (~c\unttlJ dia,', ..

9. Possibilidade da empresa de comunicação sodal falir

Eme-,Jcml.h ,:~tercnICmCnle do Relalor. que a condenaçào C:.~ .;,;·.a a IOdemzação por dano
material ou -:- ,"'ral P{\~c ~USCltur a falênCIa da empresa de comunlcaçik

\ "1(' Ul/t:f ,I~I~ aJmfflmlJ~ il aOSOlul;t relcÚIOCltl de ~er l:un;ldcraJ.I t:llom cntcno na cundenlÇâu. ,1
capacld.l":~' hnanCCH.l uu ulenStll Cnnfudll. c!>~c cntcrltl n.lu d~\~ lInp~dlf qUI: 1:1 reparação do danu
COndUL.l .:1\1' c!l:lh'" h1~nClllOíldll~ Inlclalmente!:.!-ou purquc unltl Inaletl.l 1L'~I\.1 J InrJ.pcm úe um"
d~tc.rmm.w.a cmpn:'>.a. ,:>e\a da de que ramo ti.u, pode causar a ::.ua t.llcncla 11m que então admitir
tratamcn!l" pnvllegladl1 ali empresas de C'omumcaçàu •

lmpOT1a rcnrodozlf. em rctorço a esta Icsc. trecho de anll.!ll du Sr Mano "ltor Santos.
ombUdsll'o3n do "Jomal Folha de São Paulo". publicado na edição de 04 de maIO de lQQ7. a pag l-b

"Si! UnlO IWlidn i1fen,il'lI no "The 'ti,1/ Slreet )ourntd". p. e.\:.. ,,(.'al'T('1lI ti fitlb't'it, til! IInUl ('mpu.'iD 110
ramo jilfanL·l!irtl, pliI'//tll" mi" pmle (I j(lrnttlllefrnnwr~.\1!t.'tIm i",ieniu"'t;('\ tle I'u/w qUI! rl"p"unI ti
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J.'fII ~·t!II,unlnt'nft! CaUStJi{lI. t! tIIe. l:mtJlJ I:tJn.'it!quênr:iu. possam ",r 11 ~cr fator l/f! in.ftahilidtldt! 011
fa/éndu dt- t'mprCMJ dtO '"I1mu"h'u~~õtl"

Ademal~ referente requlsllo c'ttrapola u previsto no incIso X do art 5" da Constttuição Federal
que min l"'~c\'c rcstrlçJ.ú quando da mdeOlzação por dano material ou moral

p~;o que ft'l C"postu. u rDT entende $ocr neccssarill apresemar.dcs:uquc para \OIação em separado
do dISP0$.'lIvo em Que5lào para suprimi-lo

10. Rc!';trÍl;ões nu exercício do direito de resposta.

o :. I~ do 2.:"':. :: do Substitutivo estabelece em quatro mClsos os DocUmentos e demais elementos
. probator:~"~ que de:' em msUlur o pedido judicial de resposta ou reuticaçâ('

Si;" re4ul~::':!> prol!~sul1tS .restntl\o:o ao direito do autor a ~er tut~lad() o seu dlr~lto de resposta
As nonr.,!.... dt) r OOIl!() de- Processo Civil. aphcadi1!1 ~ubslJíar ,..mt:lI1t: a esta legIslação. .la são
suficient~ente aaelluada:. para o procedimento qut: ora se pretendt: mtrOciuZll

HJ que se res.saitai. mnda. que nem sempre e possl\'cl ao aUlnr dispor. Ja quando do seu pedido
irncial. p -e.. , dos Caiil.cteres de transmissão ou das fitas de gravação. e-':'I~ldas pelo dispositivo em questão

Por esta.;. razê!:!> apresentamo!\ destaque para votação em separadtl para suprimir o mencionado
dlsposm..'C'

11. Exct'("ôes Íl responsabilizacão do jornalista.

;\:.itl se lu5m;.:" a existencia no SubslllUUvo de disposiJl."o de e.\Ceçàll1lue e.'~cJua respollsabilidades
ou abone :!otoS e cor,:iutas Ja descritas por esta Lei

"'-.: CMC'I etr.tela, "dmnindo-se" perrmmenda do art 11. bastam: -I rrotisslonal da Imprensa alegar
que a ore::n a honrJ (lU a IlT'Agem de delerminada pessoa: se baseuu em rlUonnação de autondade puIJhca
para que :' mesm~ r.:!.J ~iirespQnsabihZi'ldo

- T:-ala·sc ~d~ :.'engosa brecha que pode Jogar por lerra toda ler.ta:l,.l contida no Substltullvo. de
asS-eeuri1:" . .;lt: um ia':::~·. a liberdade de mformação e. de oulro. a responsa::llloaae pela mesma
Esta~e a i.!..Z.ál1 peia c,Jal apresentamos destaque para suprimIr este a.rug.
12. Foto~ C gr:n acôes em local privado.

O!~ I~ d: Subslitull\o apresentado pelo Relator da matena. U::= \"llmar Rocha. estabelece que
a divulua.:!o de fo;.:). Imal!ens e sons quando fixados em local publico r,~,l COnS1I1UI "'Iolaçào a mtmüdade
uu da ;1\:.!. Privada ebs pes;oas

\ .:ontran. ~~n!>l·. quand{\ a di."lJIgaçã(l fm dt: matem. p: ; ..zlda t::m il1cal pnvadl1. sena
consider:l~.1 \lolaàc'~J da Inumidade

T.l. reda!;!! :onrrana )unsorudência do STJ, que sen'IU. m':._' .~' de emb-asarncntu ,as grll\cs
denuncI:l; .:lI: comt'i.l e venda dt: \'OIOS para a reeleição. que afim~il ~.~ ..' Ila\cr \lOlação de mllmldade
quand" .:halogo :~3\ad\l enlre duas pessoas. seja em que loca: :. ,,;,a gravado e poslcnormente
divulg.ac:- t'~'r tluil.i.:_~r uma delas

Sio \1'Inas nuances existentes em cada caso que nos levam a fiur entendendimenlo. de que a
proibição f!enerahz.ada deve ser afastada O Jull?lmento sobre a eXlstencia de violação a intimi~ade ou a
vida priVlda deve se dar caso I caso, quando a produção do marerial se der em local privado

Conclusão

Por todo o exposto, manifestlmo-nos pela aprovaçio do substitutivo, caso as emendas ~destaques
apre5entados pelo por sejam acolhidos No caso das emendas e destaques serem acolhidos parcialmente
ou nio serem acolhidos, a posiçio do plI1ido deve se balizar pela relevância dos pontos que foram
omitidos.

Ou~L hi que se aferir no momento da votaçio, se vale. pena adotar uma novalegisllçio, ainda
que insufioernc. ou preservar a vjgênciJ. da atual Lei de Jmprensa. Lei n- 5.250167. ale que novo projeto
seja aprcscrudo pelo por contemplando todas eSlas preocupações,

S.la da Comiuio. de de ""

~~1.

VOTO EM SEPARADO
Do Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH

Tende lido atentamente o relatório. voto e substitutivo apresentado nesta
comissio odo nobre relator Deputado Vilmar Rocha, 10 Projeto de Lei n- 3.232, de
1992, que d.spõe sobre a Iiberdad. d. impr.nsa, d•. opiniio • d. infonnaçio,. alCm. ~.
disciplinar a responsabilidade dos meios de Co~caçio, venho, com ~ ~?- verua
do douto rd&tor, tontribuir par.. o continuo aperfeJÇOame71fD da noJSU Jl1StJwjções.

Sabemos que o presente projeto tem sido amplamente debatido por vârios
....... da soeiodade bruil<ira. Entretanto, percebtmo. que algum; polllO' ficaram a
dacjJr.
Sioe/..,
- Respoasabilidad. penal. civn,
- Solidariodad.,
- Apenaçio. açio penal

A responsabilidade civil objetiva e a solidariedade ou responsabilidade
cumulativa tem sido adotadas '\10 Brasil pelas legislações mais moderna.s c:o~o •por
exemplo o Codígo de Defesa do Consu~~or. Por ~~o lado,,~ a Consutwçlo
FodmI em seu aniso 37 adota para a adminiJtraÇio pub1Joa alcona do OJCO

Todos sabemos da imponâncta dos meios de comunicação. sobretudo num
pais como o Brasil aonde a forma de aquiJiçio e controle da empresas de comunicaçlo
nem sempre rol a JJW5 U21lSparenre

Enu:eunto, apesar do cariter público da atividade rnt1Ítls empresas de
comunicaçãc. aprovotandcrse de jornalistas nem sempre escrupuloJOs tém cometido
abusos e rm.rrtas Vezes destruído reputações causando prejuims morais e financeiros
irrepariveis Taís emprws nem sempre sio punidas pois responsabb-se a pane mais
fraca da relacio o Jornalista

Ass1Dt no imuno de corrigir tal ínjustiça, apresentamos a.s emendas'
a) n- 01 - d.1 nova redação ao art 6D do projeto;
b) n-02 • da nova rodaçio ao inciso I. do art. 7' do projeto~
c) n- 03. insere novo anigo, ge. renumerlrldo os dcma.ís.
d) n° 04 • áa nova redação ao art. 11 do projeto.

. Outro ponto que ao nosso v~r é discriminatório sio as penas previstas para
os comes coatra a honra praticados atr.tves da imprensa eflt rdaçio laUt"ies previsto. no

Código Penal bruiletro praticados por meio comum. Assim a fim d. que pouamoa dar
um trIIamento isonõmico li matéria. ji que os cril11eS de imprensa possuem um potencial
ofensivo IllJito maior do que aqueles praticados por meio comum aprescnwnos I emenda
o" OS. dando nova redaçio aos incisos I, 11. \li, IV. V, do projeto

A responsabilidad. penal sucessiva .m matOria d. cri.... d. imprenu,
embora c:oMecida como sistema IMlga ou per ClJSCal.ks. constitui comribuiçio do direito
bruüáro às doutrinas • legislações d. outro. pai....

Eutre nós, inaugurou·se, 1105 dizeres do Em. Min. Xavier de Albuquerque,
"eomo OOec. De 18I06I1S22, do Príncipe Regenlo, logo o adotando Iambém. 110 Império,
a Lei de 10I09n830. o C. Criminal do Mesmo ano,. o conservando, uivo 110 periodo de
vigêncil do primeiro C. Penal republicado, que o trocou pela responsabilidade solidária,
lDda legisIaçio sub>equenl., at. a dos .. nossos dias. Tem. portanto. tradiçio
aaquicentenária em IIOSSO ordenamento. Esta, a regra da responsabifidad. penal pestOÍI,
tambOm jamais desenou do direito constitucional pátrio. Agasalhou-a • Constituiçlo
Feda'aI e a mantiveram. explicitamente. as constituições posteriores. sendo que na Carta
outorgada de 1973, que silenciou a respeito, Pontes de Miranda. sustentou. com boa razIo.
estar ausenle o lexto. ma.s presente o principio." (RTJ 771220).

De outra pane, se a responsabilidad. solidiria ji logrou c:erta vez· guarida
em """" ordenamenlo. sempre foi r.pudiada a responubilidad. penal alternativa. aquela
que deixa a crilOrio do of dido a .scolha do 110m. a figura no polo passivo da açio penal.

Tallipo d. responsabilidade. que acolltia o Substitulivo propusto pelo D.
Dop. VI!mar Rocha, panicularme... 110 anigo 10 que se pretende seja substituído, via a
e:xpreuio "ao cditor--ehefe ou àquele que for efetivamente responsável", constante do
inciso I iquel. artigo.

oJUS puni~ndi é atribuído ao estado, cabendo ao ofendido, nos casos em
que I.lei o exige, a manifestação do intereuc em ver o ofensor purúdo. Nio &e pode.
porOm, ootorgar-Ihe O direito d. selecionar o deufeto contra quem vejalançada a. pene>

-e:uçio peoa1, ji porque isso feriria • IIOrma constitucional insena 110 an. S·, XLV:
"JleoIouna pena passará da pessoa do cond.nado.....

Vi.. a responsabilidad. sucessiva garantir ao of';'dido o direilo de Vf1t a
ofeIlsa reprimi~' • o ofensor sancionado. Nessa situaçio, aqu.l. que nio seja o autor
direto _~o escrito, ma.s que r.spond. .m dccolTtncia da determinaçio legal de
IIUCeSSlvidade. responde pela culpa com que se houv., permilindo a publicaçio qu-'Odo,
por seu cargo, presume-se poderia tê-Ia impedido.

Assim. dando novo tnltamento i matéria.. apresentamos as e:mendas. n-,
06;07;OS. A primeira danilo' l1""a· .redaçio ao artiso 10 do projeto, as demais
rapectivamente. inserindo os anigos 11 e 12 10 projeto e renumerando os demais.

A fim de conigir outros pontos do projeto os quais entendemos precários,
apresentamos as emendas n' 09, lO, li, 12.

A emenda n· 09 di IIOva redaçio ao parigrafo I' do ano I' do projeto.
Tem como objetivo retomar pan. da proposta apresentada pela Comissio d. Ciência e
Tecnologia. comunicaçio • informi.iu. no tocante Í5 pubij~periódicas a fim de que
nIo se generalize lodo. qualqu.r impresso suj.ito i aplicaçio da Lei d. Imprensa.

A emenda n' \O di nova redaçio ao capul do ano 22 "do projeto o lem
como objetivo evitar que u ofendido esteja obrigado a esgotar uma tàse anterior i do
processo judicial. Entendemos que .... exigCncia nio se coaduna com o inciso XXXV do
art. S' da Carta Magna que preceitua "o /tI não erc/utrà da apreciação do podtr
jMdiciilrio lesão ou am~açade direito ", '

A emenda n' I ) di IIOva redafio ao ano 2"' do proj.to coerento COIlI a
emenda n· 09. visa incluir os periódicos no rol de meios de comunicaçio passíveis de
apreensIo; • em segundo lugar, prolllOv.r a ampliaçio das possibilidades d. apreenslo
para outras situaÇÕes, alem das previstas na I.i S.06919O.

A emenda n'J' 12 insere novo art. 28 ao projeto. renumerando--sc OI demais.
tem COmo objetivo resgatar do substitutivo adotado pela comissio de CiCncia e
Tocnologia, Comwücaçio • lnfonnitica. pane da matOria denominada "Das referências do
veíaJlo", possibilitando • qualqu.r cidadio. ofendido ou nJo. • garantia da licil
identificaç10 do meio de c' municaçiC"'" 'o qual é infonnado '

Cena da boi! vontade dos meus caros pares para a propos.ta que ora
apresenta. a~aaeço antcclpadamenle iil vossa reflexão

Sala da Comissão, .m 2S d. junho de 1997
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EMENDAN'OI

Ao substitutivo aprt1.cntado peJo RreI.tor:

Sábado 30 04747

EMENDAN'04

Ao au"'titotl\'o .p.....lado pelo RtiAter:

Art. 1- - Dê-se ao Art 6° do Projeto Substitutivo apresentado peJo
nobre Relator. a seguinte redação.

"Art 6° - A condenação levara. em conta'

I - a primariedade ou reincidência e!>pecinca e a capacidade
finllnce::-a do oiensor. respeitada a sua solvabilidade,

11 - a area de cobertura pnmana do veIculo e sua audiencía, quando
meiO cc comumcação eletrórnca.. e a circulação. quando meio Impresso.

111 - a extensão do prejuízo á imagem do ofenwdo. tendo em vista
sua SltWçàO profis~lonaJ.econônuca e social

Paragrafo Único A petição inicial da ação de inde~izaçio

especificara. no pedido. os criterio5 constantes do caput deste anlgo, que servuio de
parâmetro para a fix.açâo do valor de mderuzaçio ..

Sala da ~comissãO25 de junho de 1997.

/CU.L-U~~&...
Deputado LUIZ EUAIillOG~/

/,

EMENDA N'02

Ao substitutivo apresenta.do pelo Relator:

An 1o ~ Dê-se ao inciso I do An -,o do Projeto Substitutivo
apresentado pelO nobre Relator. a seguinte redação

"I - solidanedade. à empresa proprietuia do veículo de
comurucação Ou agência noticiosa. ao autor da ofen~ nas ~terias pagas, textos e artigos
assmaoos por oessoas idônea sem vmculo de subordmação.

SaJa da Conussão. 25 de Junho de 1997.

~uta~ ib..,é:t~,-
OepUl.do LUIZJíítiRD~FíiÉ)fiRAlhH

EMENDAN"03

A.s....IiIlItl\'o _lado peI9 Relator:

Art. I· 1DIira·.. novo An. I" 10 Projeto Substitutivo apmentIdo pelo
DObre 1loIIIor, que I«i .1IJPIinl. redaçio:

"An. I" • A anpraa de COIIUIlicaçIo oocíal responde. independent....-.
da aiIlincia de culpo, pela reparaçIo doi daDoa cauudoI" peuou ofendidu.

f I·· A__ de CClImJIlicaçIo IOCiaIIelII direito. açIo regressiva pIIIl

........ doi reIpOIlIÓvás poIa ofeMa • iadeniDçlo que JlIBU em vinude da
l..,.,.,abiIídapm'ÍIII-. Lei.

f 2" • A lIIpOIlIIbilida peaoaI d. qUllquer proãllional envolvido _
<JCoa.u 101 diIpoaitivos dala lei, .... spurada 1IIIldiante. viJÜiGaç10 de culpa ou dolo."

An. 2" • Em nzIo da vr-c emeoda, o An. I" dO Projeto Sub.un.livo
apresentado pelo nobre Relator JlIIII ..... denominado "An. 9"", renumerando-se, por
~.. OIclcmaia.

Sala da comiiaIo, 25 d. junho d.I997.

Art. 1- - Dê-se ao An. 11'" do Projeto Substitutivo ap~~.!L!rlo

pelo nobno Rolotor, • seguinte rodaçIo,:

"An. 11 - NIo haverá ....ponsabilidade do profissional qumdo •
..... i intimidade. i vida privada, i boora e i imagem das pessou d=rrerem d.
~ illIet!raI. pan:iaI ou abreviada d. tudo quanto for ordenado ou conumicado por
lIJrCddada nos proceD)l administrativos ou judiciais em que o sigilo nio constituA
c.pIicia exiBàJcia JesaI."

Sala da Comiuio, 25 de junho de 1997,

EMENDAN'OS

Ao substitutivo apresentado peJo Relator:

An. I·· oe-selOS incisoa I ao V do An. 9" do Projeto Subnillluv"
apreserado pelo nobre Relator, a seguinte r<daçlo:

"I • coluniar alguém. imputando-Ih. fahsm<me ÚfO definido """'"
aíme'

Pena - detençio. de 6 (seis) meses. 3 (tri.<) SIlOS e multO;

11 • dilimar a1Í!uém. imputando-lhe fato ofensivo i .... reputIÇIo:

Pena· detençio, de 3 (tres). 18 (dezoilo) meses, e rooJta;

III -inj4riar aIguérn. ofendendo-lhe a dignidade ou o cIoCoro, ou
ainda. violar a sua intimidade ou vida privada:

Pena· detençio, de I (um) mõs. I (um) ano, ou multa;

IV • divulgar matOria inverídica. ou fato verdadeiro truncado caPu
de abalai o 'conceito ou o crédito de pessoa juridic:a, • ordem pública. •
confiança do sistema b~o, prejuízo ao crédito da Uniio, dos Estado..
do Distrito Federal, ou dos Municípios,. col>Çio de mercadoriu e titulo,
do mercado financeiro:

Pena - detenção, de I(um) a 6 ( seis) meses, e muitA, diminuídas de
um terço se o crime é culposo~

Va caluniar. dífamar ~u injuriar a memória de pessoa mom'

Pena· detençio, de 6( seis) meses • I ( um') ano, e ntllta"

An. 2· - Exclua·se do Projeto Substitutivo sprtUIllado pelo~
Relator os incisos VI e VIl.

An.3"· De· se 10, § 2" do An. 9" do Projeto Substitutivo
apresentado pelo nobre Relator, • seguinte r<daçlo: .

"§ 2"· Os critérios de /ixaçio das penas de multa, seguinlo OJ jiI
estabelecidos no An. 60 do Código Penal."

Sala da Comissão. 25 de junho de 1997

EMENDAN'06

Ao substitutivo apresentado pelo Relator

An. J'. oe-se ao An. JOdo ProjOlo Subnirotivo apresentado pdo
D. Rd.Itor a seguinte r<daçlo:
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"An. 10. Sio~ pelos crimes c:omcIidos lIJlIVés da
impronsa e .das emiSSOlU de rodiofiaio e ldevisio.~

I • o lUlor do eocrito ou baIIImiIsIo iIlcriminada, -m~
idôDea e raidenlo DO PoiI. solvo trIlIJIdo:-Ill de rq>roduçIo &iIa
..." o .... COIIICIllimoIlIo. caso em que responderá COlIIO .... lUIOr
quem. tiver 1qIfOlIuoido.

n•quando o lUlor lIlivor_odo PoiI. ou alo Iiver idoneidade
JlI'& rospcmder pelo crime:

a)°diretor ou~ do jonW ou poriódíco; ou

b) o diretor ou l1IdItor resbtndo de acordo com °An. 9". incioo
Dl, leUlI b, DO ...., de propma de noIlciu,~
eomentirio.. ddJates ou --.vi.... tnnomitidcis por oniaoru
de radiodifusIo.

DI • se o responsivel, DOS tem>Ol do illciso &IlIerior, ativcr _
cio·p"s ou se.aIo'liver~e pora respolIder pelo crime:

a) o_õou opràprieWio das ofiCÚlU impreuoru DO euo de
jomIis ou pcriódicoI; ou

b) °diretor ou o proprielirio da esuçio emissora de serviços de
rodi<>difiaIo.

IV • OI diJtribuidores ou VCIldocIotes da publicaçio illcita OU

c:iasldestiDa, ou da qualllIo c:onstar a iJ>dicaçIo do 1lIlOI', editor, OU
oIícina onde tiver lido Coita • impressIo.

t I' Se°eocrito. • traDtmiaIo ou allOlicia lORm dívuIpdoI ......
iIIdicaçIo do KtI lIIlor, aquele que, nos termot desta lei, ror
considerado como tal, poderá DOIIIOá·1o juntando ° respoctivo
original o • dec1IlIIçio do autor usumindo a~ do
1Itiao.

§~ o disposto ..... artigo .. aplica,

a) nos serviços de rodiodifiaio o tdevido;

b) ou Illências lIOIiciosu.

§ 3' • indic:açio do lIIlor, 001 lermos do tI', nIo p<ejudica •
responsabilidad do rodaIor de seçIo, direto( ou l'OÓa!or-ellefe, OU
do editor, produtor ou dúItor.

t 4' Sempre que o resp<>nável gozar de imunidade, a porte
ofendida poderá promover • açIo contra o responsivel sucessivo,
DI ordem dos incisos deste aniso.

Sala de ComiJsio, em 2S de junho de 1991.

~OL~~~
EMENDAN'07

Ao sabotitutivo .p.......lado pelo Relator:

Ar!. 2" Insira·.. novos anigos 11 e 12, renumerando-se os demais:

"An. 11 • Sio responsáveis peJos crimes cometidos no exen:lc:io da
liberdade de manifestação do pensamento e de informaçio, &través
da asãx:ia noticiosa, aucessivamente:

I • o autor da noticia ttansntitida (An. 28, § 2") sendo pessoa
idônea e residente no Pais; •

11 • o gorento ou proprietirio da .gência noticiosa, quando o autor
~iver ausente do Pais, ou nIo tivetldoneidsde para responder pelo
mme.

§ )' O gereme ou o proprietário da agência noticiosa poderá
nomear o autor da lransmiulo incriminada, juntando. declaraçio
deste, assumindo a responsabllidsde pela mesma. Neste caso •
açio prosseguirá contra o autor nomeando. salvo se estiver~e
do Pais ou se for declarado idôneo para responder pelo crime.

Sala d. Comíssio, 2S de junho de 1997.

EMENDAN"OI

Ao substitutivo .p.....olado pelo Relator;

Ar!. 12. Caberá .0 ofendido, caso o dcsqe, mcdianlo.pmeot&Çio
do documentos ou teslemunhu merecedoru do fé, fuer l"""l da
filta de idoneidsde, quer moral, quer financ:em. dos respomiveis
peJos crimes previnos nesta Lei, na ordem e nos casos I que se
referem 01 incisos e parágrafos do. artigos antcriora.

§ I" esta prova, que pode ser conduzuda perante qualquer Juiz
crimina1. ..,.. feita em processo sumarissirno, com a intimaçio dos
_ponsáveis, <uja idoneidsde $e pretende nogar, pora em uml
audiência, ou, no mixímo em três, serem os filas &!J!Uidos,
provad?s.e constestsdos.

§ 2" O IuÍz' decidirá na audiência em que a prova houver lido
concluida e de sua decido cabe somente recurso sem efeito
suspensivo

§ 3° Declarado inidôneo o primeiro responsável pode o ofcodido
exercer a ação penal contra o que lhe suceder 001I&

responsabilidade, na ordem. dos incisos dos artigos anteriores. cuo
• ,...peito deste novo ,...ponsáve' Dio .. haja alegado ou provado
falta de i :mcidade.

§ 40 Aquele que. nos IcnnOS do paragrafo anteno~. sue:eder ao
responsavel. ficara sujeito a um 'terço das penas com1n&du PV& o
crime Ficara. entretanto. isento de pena se provar que 1110
contUrTCU para. o crime: com negligencia.. imperícia ou
ímprudencia.··

Sala da Comissão. 2S de junho de 1997: ,

--.,~

JUSTIFICATIVA

A responsabilidade penal sucessiva em matena de cnmes de imprensa.
embora conhecida como sistema belga ou per cascodes. constituI constribuiçio do direito
brasiletrO i.s domnnas e legisl~s de outros pai,",

Entre nós. inaugurou~se. nos dizeres 'do Em. Min. Xavier de
Albuquerque, "como o Doc. De 18106/1822, do Princi~ ~"l!enle. logo o adotando
iamhesn. no Império. a Lei de 10/09nS30 e o C. Cnnunal do Mesmo. ano, e o
conser'e"m1do. salvo no periodo de vigencia do primeiro C, Penal republicado. que o trocou
pela responsabilidade ",Iidiria. toda legislaçio sub~uente, ate a dos ooSSOS dias. Tem.

o porunt~. tradiç.io sesquicentenàril. c~ ~HO orde~t? ~ a. regra. ~I
responsabilidade penal pessoal. tambem JamaJS desenou do direito constitucional pãtno.
Agasaú>ou-a a Constituiçio Federal e a mantiveram. explicitamente, as constituições
posteriores, sendo que na Cana outorgada de 1973, que silenclou a respeito, Ponles de
Miranaa sustentou. com boa razio. estar ausente o texto. mas presente o principio," (RTJ
7712201

De outra pane. se a responsabilidsde solidiria já logrou certa vez guarida
em nosso ordenamento, aempre foi repudiada. responsabilidade penal alternativa. aquela
que do:u a etiteno do ofendido a escolha do nome a figura no polo oassivo da açio penal.

Tal tipo de responsabilidade é que acolhia o Substitutivo proposto pelo D.
Dcp \-umar Rocha.. panicuiannente no anigo 10 que se ~retende sei& substituído, via &

expressão "ao editor-chefe ou íquele que for efetivamente responsiver'. constante do
inciso I aquele anigo.

OJUs punitndJ é atribuido do estado, cabendo ao ofendido, ooS casos em
que a lei o exige. a manifcstaÇio do int~essc em ver o ofensor punido.•~lo se pode.
porem. outorgar-lhe o direito de selCClonar o desafeto contrl quem veja lançada a
persecussão penal. ji porque isso feriri& a norma constitucional inserta no art. 5-.. XLV:
"nenhu:na pena passará da pessoa do condenado.....

Visa a responsabilidade sucessiva garantir ao ofencilco o direito de ver I

ofensa :-eprimida e o ofensor sancionado. Nessa situl~çi~. aquele oue ~o _seja o autor
direto do escrito. mas que responde em decorrcncta da aetemnnaçao legal de
sucessnoidade. responde pela culpa com que se houve. pennitindo a publicação quando.
por "'" cargo, presume-5e poderia tê-Ia impedido.
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Os demais artigos incluidos. visam I normatizar de modo uniforme a
q.Ieslio no que Wlge as trananiuões radiofõnicu ou t.elevisivas. e sanar lacuna existente
/lO "'-turivo em rela, jo que li nio se oprec.ovo o qu...lo do responabilidade penal no
cuo de agênciu de nolíciIs

SIIa da Comillio, 25 de junho de 1997.

4LlU~f..~4ItI
Depurado LjDUAROO//W\

EMENDAN'09

Ao subttit.tivo .p.......lldo pelo ReI.tor:

Art. I' - I)j.;e la § \' do Art. \' do Projero Sub!llitutivo
Ipr=tado pelo nobre Relltor I seguj~!1 redaçio:

"§ I' - Pari o. efC'ios de!lll Lei
I

J • consideram-se m.. de comunicaçio .sociaJ jornais. reviltU e
todas as dC1TW. publicações periódicas, trlll5millio de rádio e tele>isão. de livre captoçlo
ou pnvalivl de assinantes; documentirios e noticiirios exibidos em local público. serviços
de agências de noticiosa., telettxto e videottxto. bem como, quaisquer outros meios que
utilizem processo público de difusio do penSlJl1ento e di infol1tllÇlo."

Sall da Comisslo, 25 de junho de 1997.

...~<'<-;:<;(.~~~
Depu7~u~~uard/r •

EMENDAN'lO

Ao ,ubstitutivo apresentado pelo Relator:

Art. 18
- J)ê..se ao CaplJI do An. 22 do Projelo Substitutivo

apresentado pelo nobre Relator. a seguinte redaçlo:

"Art. 22 - As possou legitimadas I propor I ação penal poderio
n:quere-Io em juizo. no prazo de 30 (trinta) dias, a panir da ocorrência do fato ofensivo,
sob pena de decadência."

Att 2D
- Dê-se ao § 2' do Art. 22 do Projeto Substitutivo

apresentado pelo nobre R~lator, a seguinte redaçio;

u§ 2& .. Recebido o pedido de resposta cu retificação, o juiz. no
~ de 2 (doi.) dias úteis, mandará citar o veículo de comWIIClÇio social para 'lue, em
igual prazo. Ipresente defesa."

SIIa da Comillio. 2S de junho de 1991.

I:MENDAN' li

Ao lubttitutivo .prtHDtodO pelo ReIotor:

Art. J' - oe-.. lO Art. 2' do Projeto'Subltitutivo opreoentado pelo
nobre Relltor lseguinle redlÇio:

"Art. 2' - É vedada Ilpreenslo de jornal. leVÍSlI, ou periódico e •
suspetISIo de transmillio de rádio e televiSio. uivo no. eaaos e fonnu previstas em Ie~

ou quando se trilar de publicaçio anõnima ou transmissõel clandestinas..

§ I' - A opreensio de jornal, revistas ou periódico, e. suspendó de
transmillio de rádio e televisão serio sempre feito. por ordem judicial. ouvido o
Mimstério Público.

§ 2' - O juiz adolm nestes eaaoS, celeridade compativel com I
JlIl1JrCZI das razões determinantes da Ip_."

Sall da Comillio, 25 de junho de 1997.

EMENDAN'J2

Ao substitutivo aprnentado pelo Relator;..

0/1. I'· Insira·se novo Art. 28 10 Projeto Sub!llitutivo apreoenado
pelo nobre Relator. que tcri I seguinte redaçio:

"Art. 28 - Todo meio de comunicação deve infonnar 10 público:

J - I respecriVI ru.io ou d""'milllÇlo social di empresa
proprietária e o nome dOJ JeUS adminllttldores e do editor respcms.íve1; •

. 11 - sede social. local de impresslo ou trIiIsmisslo. data di
vaeuIaçlo. telefones destinado. 10 Itendimento do púNico. e se r".. o caso. I tiragem
previstl para I re.pectiva ed.içlo.

§ ,& .. as emíssoras de radio e televisão. de livre captaÇão ou de
assinantes. informarão os dados de que trata este artigo na abertura e no encerramento da
prOJflllllÇio diiria.

§ 2' .. Nos c:uDS de programas obrigatÓrios e naqueles previstos no
Art. 23. § r. di Lei n' 8.977. de 6 de Janetro de 1995. é obrigatóril I identificação do
produtor responsivel pelo conteúdo Ipresentado.

Art. 2' - Em ru.io di presente emenda. o Art. 28 do Projeto
Subltitutivo .presentado pelo nobre Relator p.... I ser denominado "Art 29"_se, por conieguinte, o, denw.. . •

Sall d. Comissão. 04 de junho de 1997.

EXPOSIÇÃO DO DEPrTAIlO ADHE\lAR DE BARROS FILllO

Tendo lido e meditado atentamente o relatorio. voto e substitutivo

apresentado I\esta <'omissão pelà nobre relator Deputadl\ \"ilmar Rocha.. ao Projeto de
Lei n' 3. :31. de 1992. que dispõe sobre a liberdade de imprensa. de opiniio e de

informação. alem de disciplinar a responsabilidade dos meios de Comunicaçio. venho,
com a devida vênia do douto colega • relator. apresentar o presente VOTO EM
SEPARADO na esperança de. assim o fazendo. contribuir amda mais para o continuo

aperfeiçoamento das nossas instituições

o palpitante tema abordado pelo projelo de lei em exame 

liberdade de imprensa - em verdade congrega dois principias fundamentais da OIdem social
moderna.. sem os quais não e possível imaginannos uma sociedade democratica. Sio eles:a
ampla liberdade de expressão da imprensa, de um lado, e a defesa da intlnúdade. da honra e
da imagem dos cidadãos. no outro e.xtremo. ambos prinCIpias ja consagrados no texto

constirucional pàtrio Coma .ia fOI dilo antes. são dois princlpios que.. prIma 10000'iIJ.

parecem se contradizer. mas cujo equilibllO. quando alcançaéJ. representa um dos mais

indelê\'C1S sinais de maturidade a que um ordenamento jundíco pode almejar.

Nio enecessario repetinnos aqui a importância. para a estabilidade

de qualquer democracia. dos dois citados conceitos, Ê buscando preservar os doi.
principios... através de um saudável equilíbrio, que apresentamos emenda aditiva ao iniBO

11 do substitutivo do relator. O citado anigo visa excluir o prctissional de comunicações
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de qualquer responsabilidade quando "a qfeJl.'lu à IIlllmiáad,'. ri "Ida 'prtwJda. à honra e li
imagrnf das pt!SSOQ.\' dec:orrer dI! "!formação que tenha como ,fome Lllllorzdade pública

quI! possa ser ldelll~"cada. 011 quando () fato con.'i/t! dI! prO(I!'i~(' admlllu'rratll'o em judicial

em que o ."ilj!llo nào WIJ.wllua I!xplit.:/lo I!xJJ.{ilncla f!!J.{al. "

o texto, do anigo. em si. é louvaveL ::! medIda em que preserva o
jomahsa que der publicidade ao conleudo de . processos a:'::-'::;lstrauvQS ou judicial que

nio cocnm em segredo de .1l [iça Sabl,.: ,que. a principie' : ~ OTOCessOS sào püblicos, o

que .6cl dizer que qualquer do povo pode ter acesso ao seu conteúdo Porem,
tambem o sabemos. virias dos fitos que dio origem a abenura de inqueritos., sindicânciu e
mesmo processos judiciais. Icnninam com a comprovaçlo de que nio ocorreram como a

primein. verdo fazia crer. E que. nio raro. os inicialmente apontados como.autores de

faltas pavcs terminam por comprovar suo. Ora. o inocente que foi vitima da uma
exposiçio pública sofreu injustamente. sobretudo quando sua imagem foi associada a
graves delitos cuja origem nio estavam em IUI pessoa. Muitas vezes o reconhecimento da

.... inocCncia chega tarde. quando a imagem do cidadio já foi denegrida de diversas formas
e de mueira irreversível. como. infelizmente, ocorreu algumas vezes em nossas delegacias
de policia.

Destarte. sempre procurando garantir a m~s ampla liberdade de
expressio. mas com I cautela de preservar. o máximo possível. a integridade moral do

homem. optamos Par apresentar emenda proibindo a diwlgação da -imagem de qualquer

~ ant.. do 'tránsilo em julgado do processo judicial, ou da prolação da decido
definitiva do procedimento administrativo a que responde

. Cena da boa vontade dos meus caros pares para com a proposta
que onI apresenta, agrldeçõ antecipadamente 2 voua reflexfo

Sala da Comissão, emc~dl,·i de 1997

/~i."ri. o( /~
DePUlady.(DHEMAR DE llARROS FILHO

EMENDAN'OI

Acresc..te-,. ao an. I1 do Substitutivo do Sr Relator parágrafo
uráco. com o seguinte teor:

"An.I!. .

Parágrafo Único. É vedada • exibição' de imagem. por
qualquer meio. de quem estiver respondendo I qualquer processo,
seja ele administrativo ou judicial. aátes da prolação de decisio
definitiva, ou do trânsito em julgado de sentença condenatória

Sala da Comissão. em O';' def'M'~ de 1997

/Id.,.~",-,;;;
DeputadorG"HiMAR ÕÉ sÁRRos FILHO

EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO VICENTE CASCIONE

Nos tem,os do voto em separado que formúlei oralmente

perllf1tB a CCJ. e que consta do acervo de gravaçõelarquivadas ~
reuni6es desta ComÍ$Slo. apresemo ao ilustre colega uma sinopse cios

pon1DS do SubstituUvo que mereceram minhas impGgnaçf'8S e as principais

alten1lçOes dos artigos sobre as quais elas incidiram:

SINOPSE

1. - O Substitutivo contêm, no seu capibJlo 1, grave erro

conceibJal. Nlo considera o rádio e a ~ como meios de

COllXInicação mas sim a transmissão de rádio e televisão.

No entanto. em insuperável ~0r:!tradição. nos artigos 30, 70, 18

8 18 § 2". o Substitutivo dá aos meios de comunicação esse sentido (de

rádio e televisão). Exemplo:

Art. 18. "Os meios de comunicação social são obrigados a

manter em arquivos .

Arl18 .

§ 2" - Os meios de comunicação social manterio um

livro próprio .......

Art. 30 - São deveres dos meios de comunicação social:

I - ctlmprovar a veracidade das informações ...

11 - retificar as informações ........

Ora. a transmissão de rádio e televisão. conceituada como

. meio de comunicação. não pode retifiCar nada. comprovar nada. manter

livros. etc.

Máis: no Substitutivo são utilizadas auas expressões"-com o

meSmo significado: melo de comunicação e l!!ÍB!!!2 de comunicaçAo.

Portanto. deve haver unificação das exoressões.

2. - No elenco dos meios de comunlcacão social (arl.l1 o, §

10 , I) ficam de fora: o cinema, as redes públicas ae informática (I~met,

etc).

Além diSSO e precIso acrescentar as transmissões por

antenas. satélrtes e conexões a cabo, também as realizadas por ftbras

ótil:3S e outros dlfusores se?lélhantes.

Diante .do exposto deve-se reconhecer. com todo o respeito

que me merece o ilustre Relator. que a redação dos InCISOS I e 11. do § 10
, do

artlgõ 10 do SubstitutJVo toma-o prattcamente·imprestável.

Apresento fórmula altemattva com que tento corrigir os vicios

do CaoibJlo 1 que anulam o Substitutivo.

3. - No capítulo DOS DEVERES DOS MEIOS DE

COMÚNICAÇÃO. existem vános disposittvos imperativos para cujo

descL:m~nrT'entonão está prevista nenhuma consequéncia.

Preceitos legais imperattvos desprovidos de sanção são letra·

morta. São Sino sem badalo.

Proponho que para a desobediência as regras imperativas.

seja orevlst2 a mesma cominação de multa diária estabelecida para o caso

de descumpnmento do direito de resposta.

Assim. quando o meio de comunicação não "retificar

informações prestadas com inexatidão" ou fizer "referênCiasdiscnminatárias

sobre raça religião. .. .." ou não "notificar com destaque as condenações

que tIVer sofrida em razão da Lei". (art. 30, I. 11, 111. VIII. deve sofrer a

necessária sanção. para evitar-se que a Lei se transforme em letra morta.

4. - Quanto aos ·Crimes. Responsabilidades e Penas

(capitula V) creio estarmos quebrando o principio da Isonomia - o de que

todos são IguaIs perante a LeI.

Penso ser necessano estabelecer. no Código Penal. o critério

ora ado:ado no Substitutivo. sob pena de tratarmos desigualmente os iguais.

Seria razoável remetermos este Capitulo do~ Crimes e das

Penas ao Cóc:go Penal ( que jã prevê as penas alternativas e o instiMo da
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conversão), e'imlnando-o do Substitutivo, salvanco-se, apenas, neste

aspecro, o que se refere às penas pecuniàrias ccr:stantes do texto do

eminente Relator

5, - Quanto aos dispositivos que tratam ca Prescrição Penal e

Civil não rá porque fugir às regras contidas nas leis cMI e penal.

substantivas e adJetivas,

O prazo prescnclonal (penal) de 2 anos a partir da ofensa

tomará inaplicável. na prática, a Lei. Ainda mais se não houver previsão das

causas interruptiVas da prescrição na lei ordinária que, no caso. como tIm

decidido os Tribunais. não pode ser aplicada analogteamente in ~jus\ em

prejuízo do reu,

Por outro lado. o prazo de 6 meses para a presclÍÇio da açlo

civel de indenização é outra distorção em relação às regras gerais que

tratam da prescrição na lei civil. Deve prevalecer o que dispõe a lei civil

ordinána. pnnclpalmente levando-se em conta que o ofendido pode pretender

ajuizar a ação de indenizaçãó somen!,: apés a conclusão da ação penal

condenatória (cuja sentença dá ao ofemlido o titulo executório para a açlo

cível: Ora, sabe-se que a ação penal jamais se encerra no prazo de 6

meses e, neste caso, o tempo para a preScrição relatIVamente à proposição

da ação cível, é absurdamente curto,

Finalmente parece dlSCnmlnatóno e injusto o preceito do art,

go. IV que prevê o cn,:"e de "divulgação de maténa Inverídica. capaz de

abalar o conceito ou o crédito de pessoa Jurídica",

Pergunto: • Porque somente se trata de proteger a pessoa

jurídica. e não a pessoa física. também?

Pode-se abalar o conceito ou o crédito da pessoa física sem
que sua honra seja atingida. Dizer. publicamente. p. ex. que um cidadlio 8lltà

"queorado". sem recursos financeiros. recorrendo a empréstimos. etc.,' não

aba:a sua honra, mas sim seu crédito.

Sou a favor de que se inclua a pesso~ física como sujeito

passIVO desse cnme previsto no art. go, IV. do Substrtutivo.

São estas as objeções ou ímpugnações que faço ao

Suostítulivo. Se acolhidas as sugestões pelo Relate~. darei ao seu trabalho

mlrona aprovação ainda que com restrições. Caso contrário. por entender ser

inócua e inútil a Lei. voto pela Rejeiçlo do SubstitutlVc. Se os ilustres pares

acolherem esta minha modesta colaboração e outn;s formuladas em outros

vo:>s em separado poderá aproveitar-se o texto oasico ,jo Substitutivo. "

pa:-:ir da redação de um voto que passe a ser venceaor

Em tempo: dou um exemplo da reformulação corretiva

funaamental e conceItUaI. do art. 1°; § 1°; InCISOS I e 11 do Substitutivo.

1o Para tiS efeitos desta Lei consideram-se meios de
comunicação social:

1 - rádio. televisão. cino:ma. redes públicas de informática.
agénc1as de noticia. jornais. revistas e similares que utilizem
processos de impressão. caracterização gráfica. lilmagem e gravacão.
ou que promovam emlssáo de ondas e sinaIS por meio de anter.8S.
satélttes. fibras óticas. cabo ou difusores semelhantes. com a
finalidade de exibir. divulgar. exprimir. ou lJansmitir. publicamente.
som. Imagem. inlormação. noticia ou qualquer upo de mensagem.

Ou como fónnuJa alternativa:

I - Os que utilizam processos de impressão. caracterização
gráfica. filmagem. gravação. ou os que promovem a emissão de

ondas e smats por meio de antenas. satélites. fibras óticas. cabos ou
outra forma de difusores. com a finalidade de exibir. divulgar.
expnmlr ou transmitir. publicamente. som. imagem. informação.
noticIa. ou qualquer llpO de mensagem.

11 - Considera-se pública. mesmo quando privativa tle
assmantes. a transmISsão de som e imagem que pode ser captada por
melO de aparelhos. de livre comércio o acessivels ao público. ainda
que os receptores necessitem de codificadores ou dependem de
conexões a cabo ou de outras técnicas especiais.

Sala das Comissões. em 13 de agosto de 1997

c==t~J
J

Deputado VICENTE CASCIONE

PROJETO DE LEI NO 4.667, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL) .

PLS NO 229/97

Revoqa a Lei nQ 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a
liberdade de manifestaçao do pensamento e de informaçêo.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.232, DE 1992)

O CONGRESSO NACIONALjlecreta:

Art. I' É revogada a Lei n° 5.250. de 9 de fevereiro de 1967.
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal. em.;o de junho de 1998

/ ~--:;, li {
;.,:.[ '--:-.f>P /l/l'"lé !

Senador:Antonio CarJos1i\'~alhães
, ?

/ Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discussão e votação. e enviado à sanção
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ou promu.gaçao, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o
rejeitar.

Parágrafo zínico. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.
................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N° 5.250, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1967

REGULA A LillERDADE DE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E
DE INFORMAÇÕÉo:>.

CAPÍTULO I
Da Liberdade de Manifestação do Pensamento e da Informação

Art. 1° - É livre a manifestação do pensamento e a procura, o
recebimento e a difusão de informações ou idéias, por qualquer meio,
e sem dependência de censura, respondendo cada um. nos termos da
lei, pelos abusos que cometer.

§ 1° - Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de
subversãu da ordem politica e social ou de preconceitos de raça ou
classe.

§ 2° - Q disposto neste artigo não se aplica a espetáculos e
diversÕes públicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da lei,
nem na vigência do estado de sitio, quando o Governo poderá exercer
a censura sobre os jornais ou periódicos e empresas de radiodifusão e
agências noticiosas nas matérias atinentes aos motivos que o
determinaram, como também em relação aos executores daquela
medida.

Art. 2° - É livre a publicação e circulação, no território nacional,
de livros e de jornais e outros periódicos, salvo se clandestinos (art.
11) ou quando atentem contra a moral e os bons costumes.

§ 1° - A exploração dos serviços de radiodifusão depende de
permissão ou concessão federal, na forma da lei.

§ 2° - É livre a exploração de empresas que tenham por objeto o
agenciamento de noticias, desde que registradas nos termos do art, 8°.

Art. 3° - É vedada a propriedade de empresas jornalísticas, sejam
políticas ou simplesmente noticiosas, a estrangeiros e a sociedades por
ações ao portador.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORlGEM: PLS 00229 1997 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORlGEM: SENADO FEDERAL 21 !O 1997
SENADO: PLS 002291997

AUTOR SENADOR: JEFFERSON PERES PSDB AM
EMENTA REVOGA A LEI 5250. DE 1967, QUE REGULA A LIBERDADE DE
MANIFESTAÇÃO DO PE)lSAMENTO E DE INFORMAÇÃO.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ULTIMA AÇÃO

JU"ICD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTAIlOS
2206 199R ISF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)

1600 RECE31D0 NESTE ORGÃO. EM 22 DE JUNHO DE 1998.
ENCAMIXHADO A:

(SFl SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 2206 1998
TRAMITAÇÃO

21 10 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF)(PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 36 (TRlNTA E SEIS) FOLHAS
NUMERADAS E RUBRlCADAS.

21 10 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITJJRA.

21 101997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINATJVA). ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS, APOS SUkPUBLICAÇÃO E DISTRlBUIÇÃO

EM AVULSOS. PELO, PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 22 10 PAG 22497 E 22498.

21 10 1997 (SF) SUBSECRETARJA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 21 DE OUTUBRO DE 1997.

21 10 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 21 DE OUTUBRO DE 1997.

22 10 1997 (SF) COM. CONSTlnrrçÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 22 DE OUTUBRO DE 1997.

24 10 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RELATOR SEN LUCIO ALCANTARA.

27 OI 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR, SEN LUCIO ALCANTARA, ESTANDO A
MATERIA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO
DA COMISSÃO.

27 OI 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)
ENCAMINHADO AO GABINETE DO RELATOR, SEN LUCIO ALCANTARA,
ATENDENDO SUA SOLICITAÇÃO. .

1903 1998 (SF) COM. CONSTlnrrçÃO E JUSTIÇA (CCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. SEN LUCIO ALCANTARA. ESTANDO A
~IATERlA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO
DA COMISSÃO.

03 06 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)

ANEXADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO DA MATERIA.
10 06 1998 (SF) PLENARJO (PLEN) .

0900 LEITURA PARECER 360 - CCI. FAVORAVEL.
DSF 1106 PAG 10170 A 10180.

10 06 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
0900 LEITURA OF. 038. DO PRESIDENTE DA CCJ. COMUNICANDO
A APROVAÇÃO DO PROJETO. EM REUNIÃO DE 03 06 98. SENDO
ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSiÇÃO
DE RECURSO. POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA QUE
A MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARlO.
DSF 11 06PAG 10188.

12061998 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: DE 15 A 190698.

2206 1998 (SF) PLENAIÜO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTERNO.

2206 1998 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 2306 PAG

2206 1998 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PROCEDIDA A REVISÃO DO TEXTO FINAL PELA SGM.

22061998 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSj
ENCAMINHADO A SSEXP. (; ~ç/rr

23 06 1998 À CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O OFIN' .!........ '

Oficio n" G, Tl" (SF)

Senhor Primeiro~Secretário.

. Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser 'submetido à revisão
da Càmara dos Deputados. nos termos do art. 65 da Constituiçào Federal. o Projeto de
Lei do Senado n" 229. de 1997. constante dos autógrafos em anexo. que "revoga a Lei
n" 5.250. de 9 de fevereiro de 1967. que regula a liberdade de manifestação do pensamento
e de infonnação··.

Senado Federal. em do de junho de 1998

. ) .
lO .' I

J "'t--
Senador ~~'-Patroc!nio

Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secrellirio da Càmara dos Deputados
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Encontra-se em tramitação na Casa o Projeto de Lei nO 3.232. de

1992, do Senador Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de

imprensa, de opinião e de informação, disciplina a responsabilidade dos

meios de comunicaçllo, e dá outras providéncias, tendo a ele apensadas

várias proposições.

. , CQnsiderando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nOs 179 703.845 e

950. de 1991, apensados, e pela injuridicidade dos de nOs 5.960/90 e

1.099/91, também apensados, determino a desapensação das referidas

proposições do Projeto de Lei nO 3.232. de 1992, para os efeitos regimenYiis

pertinentes.

Publique-se.

Em!'31 O~ 197.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 620, DE 1998

(Do Sr. Vic Pires Franco e outros)

Acrescenta inciso ao art. 93 da Constituiçao Federal.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NO 510, DE 1997)

, As Mesas da Câmara dos Deputados e do
\Senado Federal. nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
.seguinte Emenda ao texto constitucional:

Artigo único - O art. 93 da Constituição
Federal passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XII:

foi estancado. sendo pertinaz na busca de urna igualdade social, política e
jurídica entre homens e mulheres.

No Brasil esta busca ·encontra grandes momentos no Código Eleitoral
de 1933, que estendeu o direito do voto á mulher, e na Constituição de 1934,
que estabeleceu a proibição da diferenciação no salário para um mesmo
trabalho por motivo de sexo e a proibição do trabalho de mulheres em locais
insalubres.

Desde então o avanço da mulher nos campos produtivo, intelectual,
político, moral e social são tremendos. Nem a bióloga Berta LuIZ, que em
19:'.2 fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino poderia
imaginar o quanto a mulher avançaria nestas últimas cinco décadas. Hoje as
encontramos no desempenho bem sucedido de profissões que antes eram
seara exclusiva do universo masculino. Na política o destaque é evidente nos
Poderes Executivo e Legislativo. As conquistas sociais e juridicas foram se
seguindo á tal ponto de não existir mais a exclusividade do homem no
exercício da figura do chefe de família. Já vai longe o tempo em que a
mulher carregava o estigma de urna inteligência menor e, para a nossa a1.egria
e orgulho, vemos a Academia Brasileira de Letras mais uma vez sendo
presidida por urna mulher.

A evidência é clara em mostrar que algo mudou, embora em alguns
poucos segmentos' de nossa sociedade a discriminação contra a mulher,
mesmo que velada, ainda persista.

Entendo ser este o caso do Poder Judiciário, na medida em que
percebemos que em nenhum dos seus chamados Órgãos Superiores a mulher
está presente como membro efetivo. Um dos princípios norteadores de um
colegiado de juizes é que o mesmo seja a expressão representativa da
sociedade a qual pertence. A mulher do Brasil de hoje alçou vôo e alcançou.
patamares antes não inlaginados, sendo parcela importantissima nos
destinos da população brasileira Creio que no âmbito do Poder Judiciário as
profissionais mulheres vêm provando o seu valor de conduta ilibada,
seriedade e saber jurídico capazes de habilitá-Ias a postularem cadeiras no .
colegiado dos nossos Tribunais. •

Assim, por entender que cabe ao legislador buscar meios de minorar,
ou mesmo de acabar, com qualquer tipo de discriminação ainda existente, é
que quero submeter aos meus nobres pares a presente emenda constitucional,
para acrescer ao art. 93 da Constituição Federal inciso que garanta pelo
menos 1/5 (um quinto) dos lugares na composição de todos os Tribunais
elenc.. do art. 92 do mesmo diploma legal.

Sala de Sessões, em ~S/()ff;õ ~
r,,' [ .~ '0~

~ r r-, /'" \)
Deputado VIC PIRES~NCO

"Art. 93 - .

XII - Na composição de todos os Tribunais
elencados no art. 92 , no minimo urn quinto dos lugares serão compostos
por membros do sexo feminino."

SGM - Seção de Atas (R: 6007)
20110198 16:00:17

Conferência de Assinaturas

Págma: 001

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: VIC PIRES FRANCO E OUTROS

Data de Apresentação: 14/10/98

Ementa: Ácrescenta inciso ao art. 93 da Constituição Federal, para
assegurar que na composição de todos os Tribunais (art. 92 _
Constituição Federal) no mínimo um quinto dos lugares sejar
ocupados por membros do sexo feminino.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

JUSTIFICAÇÃO

A mais antiga discriminação de que se tem noticia no curso da
hurnanidade, sem dúvida nenhurna, é a sofrida pela mulher. Entretanto a
história narra que desde o século XVIll a voz das mulheres, e de todos
aqueles que discordavam dessa desigualdade no campo dos direitos, se fez
ouvir com mais veemência, buscando do legislador medidas mais justas para
que fosse garantida a liberdade de decisão sobre os seus próprios destinos.

Desde que o pensador socialista C. Fourier empregou a expressão
"emancipação da mulher", isso lá pelos idos de 1800, esse processo avançou
em importância no reconhecimento do seu papel na sociedade e nunca mais

Totais de Assinaturas: Confirmadas .

Não côiifêrem
Licenéladãi -
Repetidas

178----011
Õõ4
Õ05
000
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69 ISRAEL PINHEIRO PTB MGAssinaturas Confirmadas
70 IVANDRO CUNHA LIMA PMDB PB1 AD~SON RIBEIRO 'PSDB SE

PPB RJ2 AO LSON SALVADOR PMDB ES 71 JAIR BOLSONARO
3 ADEMIR LUCAS . PSDB MG 72 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
4 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP 73 JOÁOIENSEN PPB PR5 ADROALDO STRECK PSDB RS

JOÃO MAGALHÃES PMDB MG6 AFFONSO CAMARGO PFL PR 74
7 AIRTONDIPP PDT RS 75 JOÃO PAULO PT SP
8 ALBERICO CORDEIRO PTB AL 76 JOÃO THOMÉ MESTRINHO PMDB AM
9 ALBERTO SILVA PMDB PI

77 JOSÉ BORBA PTB PR10 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR

PFL RJ11 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ 78 JOSÉ CARLOS COUTINHO
12 ALDIR CABRAL PFL RJ 79 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC
13 ALEXANDRECERANTO PFL PR 80 JOSÉ COIMBRA PTB SP14 ÁLVARO GAUDENCIO NETO PFL PB

JOSÉ 'DE ABREU PSDB SP15 AUIRA ÉWERTON PSDB AM 81
16 ANiBAL GOMES PSD8 CE 82 JOSÉJANENE PPB PR
17 ANTONIO BRASIL PMDB PA 83 JOSÉ LOURENÇO PFL BA
18 ANTONIO DO VALLE PMDB MG

84 JOSÉ LUIZ CLEROT PMDB PB19 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP
JOSÉ MELO PFL AM8520 ANTÓNIO GERALDO PFL PE 86 JOSÉ PIMENTEL PT CE21 ANTONIO JORGE PFL TO 87 JOSÉPINOTII PSB SP22 ANTONIO KANDIR PSDB SP 88 JOVAIR ARANTES PSDB GO23 ARIOSTO HOLANDA PSDB CE 89 JÚLIO REDECKER PPB RS24 ARMANDO COSTA PMDB MG 90 LAPROVITAVIEIRA PPB RJ

25 ARNON BEZERRA PSDB CE 91 LAURA CARNEIRO PFL RJ
26 ÁTILA LINS PFL AM 92 LEÓNIDAS CRISTINO PPS CE
27 AUGUSTO NARDES PPB RS 93 LEUR LOMANTO PFL BA
28 AUGUSTO VIVEIROS PFL RN 94 LUCIANO CASTRO PSDB RR
29 B.SÁ PSDB PI 95 LUCIANO ZICA PT SP
30 BENEDITO DOMINGOS RPB DF 96 LUIS BARBOSA PPB RR
31 BENEDITO GUIMARÃES - PPB PA 97 LUIZ BUAIZ - PL ES
32 BETINHO ROSADO 'PFL RN 98 LUIZ DURÃO PFL ES
33 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG 99 LUIZ FERNANDO PPB AM
34 CARLOS CARDINAL PDT RS 100 LUIZMÃXIMO PSDB SP
35 CECI CUNHA PSDB AL 101 MAGNO BACELAR PFL MA
36 CELlA MENDES PPB AC 102 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE
37 CIPRIANO CORREIA PSDB RN 103 MÁRCIA MARINHO PSDB MA
38 CIRO NOGUEIRA PFL PI 104 MARCOS LIMA PMDB MG
39 COLBERT MARTINS PPS . BA 105 MARIA VALADÃO PTB Gq

..40 C:JNHALlMA PPB SP 106 MÁRIO MARTINS PMDB PA.
41 DALILA FIGUEIREDO PSDB SP 107 MARISA SERRANO PSDB MS
42, DANILO DE CASTRO PSDB MG 108 MAURIcIO REQUIÃO PMDB PR
43 DARCislO PERONDI PMDB RS 109 MAURO LOP~S PMDB MG
44 DE VELASCO PRONA SP f10 MENDONÇA FILHO PFL PE
45 DELFIMNETIO PPB SP 111 NAN SOUZA PFL MA
46 DERCIOKNOP PDT SC 112 NARCIO RODRIGUES PSDB MG
47 DlLCEU SPERAFICO PPB PR 113 NELSON MARQUEZELLI PT8 SP
48 EDISON ANDRINO PMDB SC 114 NELSON MEURER PPB PR
49 EDUARDO BARBOSA PSDB MG 115 NELSON TRAD PTB MS
50 ELCIONE BARBALHO PMDB PA 116 NILSON GIBSON PSB PE
51 ELlASMURAD PSDB MG 11 j NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ
52 EMERSON OLAVO PIRES PSDB RO 118 ODACIR KLEIN PMDB RS
53 ENIO BACCI PDT RS 119 OLÃV/OROCHA PSDB PA
54 EZIDIO PINHEIRO PSDB RS 120 OSCAR GOLDONI PMDB MS
55 FÁTIMA PELAES PSDB AP 121 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
56 FERNANDO LYRA PSB PE 122 OSMAR LEITÃO PPB RJ
57 FEDER JÚNIOR PPB RS 123 OSMIR LIMA PFL AC
58 FEU ROSA PSDB ES 124 OSVALDO BIOLCHI PTB RS
59 FRANCISCO COELHO PFL MA 125 OSVALDO REIS PPB TO
60 GENÉSIO BERNARDINO PMDB MG 126 PADRE ROQUE PT PR
61 GERSON PERES PPB PA 127 PAES LANDIM PFL PI
62 G:RVÁSIO OLIVEIRA PDT AP 128 PAULO BERNARDO PT PR
63 GiOVANNI QUEIROZ PDT PA 129 PAULO FEIJO PSDB RJ
64 GONZAGA MOTA PMDB CE 130 PAULO GOUV~ PFL SC
65 GONZAGA PATRIOTA . PSB PE .131 PAULO LUSTOSA PMDB CE

HÉLIO ROSAS PMDB SP 132 PAULO PAIM PT RS66
HILÁRIO COIMBRA PSDB PA 133 PAULO ROCHA PT PA67

RN 134 PEDRO CANEDO PL GO68 IBER~ FERREIRA PPB
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Brasilia, 15 de outubro de 1998.

Senhor Secretário-Geral:

SEçAOVl1I
Do Processo Legislativo

SUBSEÇAolI
Da Emenda à Constituição

PB
MA
CE

PPB
PSDB
PMDB

3 ENIVALDO RIBEIRO
4 MÁRCIA MARINHO
5 PINHEIRO LANDIM

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no minimo, 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 uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ I' :Ii,. Constituição não poderá ser emendad!l na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou,je estado de sítio.

. LEGISLAÇÃO CITADA AiNEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

178 assinaturas válidas;
011 assinaturas que hão conferem;
004 assinaturas de Deputados licenciados;
005 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,
.") .

. J/~!"J
;:/CLAUDIANÉv~ DE SOUZA
• Chefe

SECRETARIA:GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Anãlise de Proposição

Oficio nDp!2.. 198

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição, do Senhor Vic Pires Franco e Outros, que" Acrescenta inciso ao art.
93 da Constituição Federa''', contém número suficiente de signatários, constando a
refererida proposição de:

A Sua Senhoria oSenhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

135 PEDRO CORREA PPB PE
136 PEDRO WILSON PT GO
137 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
138 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB· CE
139 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
140 RAQUEL CAPIBERIBE PSB AP
141 REMI TRINTA PL MA
142 RICARDO BARROS PPB PR
143 RICARDO GOMYDE PC DO B PR
144 RICARDO RIQUE PMDB PB
145 ROBÉRIO ARAÚJO PPB RR
146 ROBERTO BALESTRA PPB GO
147 ROBERTO FONTES PFL PE
148 ROBERTO PAULlNO PMDB PB
149 ROBERTO PESSOA PFL CE
150 ROBERTO ROCHA PSDB MA
151 ROBERTO VALADÃO PMDB ES
152 RODRIGUES PALMA PTB MT
153 ROGÉRIO SILVA PFL MT
154 RONALDO SANTOS PSDB RJ
155 SALATIEL CARVALHO PPB PE
156 SALOMÃO CRUZ PSDB RR
157 SALVADORZIMBALDI PSDB SP

158 SANDRA STARLING PT MG
159 SAULO QUEIROZ PFL MS
160 SERAFIM VENZON PDT SC
161 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
162 SEVERIANO ALVES PDT BA
163 SILVERNANI SANTOS PFL RO
164 SILVIO PESSOA PMDB PE
165 SIMÃO SESSIM PPB RJ
166 SIMARA ELLERY PMDB BA
167 UDSON BANDEIRA PMDB TO
168 URSICINO QUEIROZ PFL BA

169 USHITARO KAMIA PPB SP
170 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
171 VALDlRCOLATIO PMDB SC
172 VANESSA FELlPPE PFL RJ
173 VANIO DOS SANTOS PT SC
174 VIC PIRES FRANCO PFL PA
175 VITIORIO MEDIOLl PSDB MG
176 WALDOMIRO FIORAVANTE PT RS
177 WELSON GASPARINI PSDB SP
178 ZILA BEZERRA PFL AC

Assinaturas que Não Conferem
1 CHICÃO BRiGIDO PMDB AC
2 CUNHA BUENO PPB SP
3 EDSON SILVA PSDB CE
4 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
5 JAIME MARTINS PFL MG
6 JOÃO MENDES PPB RJ
7 MOISES L1PNIK PL RR
8 MURILO PINHEIRO PFL AP
9 NEDSON MICHELETI PT PR
10 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
11 WILSON CAMPOS PSDB PE

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ADEMIR CUNHA PFL PE
2 CLÁUDIO CHAVES PFL AM
3 SÉRGIO GUERRA PSB PE
4 WILSON CUNHA ~TB SE

Assinaturas Repetidas
1 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
2 BENEDITO DOMINGOS PPB DF
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§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quilltos dos votos dos respectivos membros.

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

§ 4° :-Jão será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
IIJ - a separação dos Poderes;
IV • os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.
......................................................................................................~ .

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário (artigos 92 a 126)

SEÇÃO I
Disposições Gerais (artigos 92 a 100)

Art. 92 - São órgãos· do Poder Judiciârio:
1 - o Supremo Tribunal Federal;
n·· o Superior Tribunal de Justiça;
UI • os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
IV ~ os Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juízes Militares;
VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e doDistrito Federal e

Territórios.
Parâgrafo único. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais

Superiores têm sede na Capital Federal e jurisdição em todo o
território nacional.

Art. 93 - Lei complementar, de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto ~a Magistratura,
observados os seguintes princípios: ..

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será. o de juíz
substituto através de concurso público de' provas e títulos, com a
participaç'ão da Ordem dos Advogados do Brasil em ~odas as suas
fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente,
por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes'
consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de
exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta
parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais
requisitos quem aceite o lugar vago;

c) aferição do merecimento pelos critérios da presteza e'
segurança no exercício da jurisdíção e pela frl>qüêncía e
aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoam'et1to;

d) na apuração da antiguidade, o tribunal ~otnente poderá
recusar o juiz mais antigo pelo voto de dois terços dê seus membros,
conforme procedimento próprio, repetindo-se a vótação até fixar-se
a indicação;

111 - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por
antiguidade e merecimento. alternadamente, apurados na última
entrância ou. onde houver, no Tribunal de Alçada, quando se tratar
de promoção para o Tribunal de Justiça, de acordo com o inciso Il e
a classe de origem;

IV - previsão qe cursos oficiais de preparação e
aperfeiçoamentl de magisirados como requisitos para ingresso e
promoção na carreira; .

V - o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores
rresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal

fixado para os Y1inistros do SuprellJo Tribunal Federal e os
subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e
escalonados. em nível federal e estadual, conforme as respectivas
categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença
entre uma c <)utra 'icr superior a dez por cento ou inferior a cinco por
cento, nem exceder a noventa e cinco por cenrp do subsídio mensal
dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer
caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4°;

* bll'J~" ; ("u"1 f"niLl(,.an tlu./u pl..:la Hnwndu ConSllluf-uJIll.l1 11" 11), de 0-1 06 1998.

VI - a aposentadoria com proventos integrais é compulsória
por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta
anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura;

VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca;
VIII - o ato de remoção. disponibilidade e aposentadoria do

magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto
de dois terços do respectivo tribunal. assegurada ampla defesa;

IX - todos os julgamentos do~ órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir. limitar a
presença, •em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ~u somente a estes;

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas,
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de
seus membros;

Xl ~ nos tribunais 'com número superior a vinte e cinco
julgadores poderá ser constituido órgão especial. com o minimo de
onze e o máximo de vinte e cinco membros. para o exercício das
atribuições administrattvas ~ jurisdicionais da competência do
tribunal pleno.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••••~ ......... ~••• , .. ~••• u ••••••••••••••••••••

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 621, DE 1998

(Do Sr. Vicente André Gomes e outros)

Dá nova redaçao aos §§ lº e 22 do art. 77 da Constituiçao
Fed'lral.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N. 220, DE 1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

tenuos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto

constitucional:

Art. l' Ficam alterados os §§ 1° e 2° do art. 77 da Constituição

Federal, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 77 .

§ 1° Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente da
República concorrerão separadamente. não implicando a eleição
do primeiro na do segundo.

§ 2° Serão considerados eleitos Presidente e Vice-Presidente
os candidato. que, registrado. por partido politico. obtiverem,
respectivamente, a maioria absoluta de votos, não computados os
em branco e os nulos. ............................................................................................

Art. 2" Esta emenda Constitucional entra em vigor na data de sua

publicação.
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26 CARLOS AL~ERTO CAMPISTA
27 CARLOS MAGNO

28 CARLOS MELLES

29 CARLOS NELSON
30 CHICÃO BRiGIDO
31 CIPRIANO CORREIA
32 CIRO NOGUEIRA
33 CLEONÃNCIO FONSECA
34 COLBERT MARTINS

35 CONFÚCIO MOURA
36 CORIOLANO SALES
37 COSTA FERREIRA

38 CUNHA LIMA
39 DANILO DE CASTRO
40 DARCI COELHO
41 DAVI ALVES SILVA

42 DE VELASCO
43 DÉRCIO KNOP
44 ~ :>iLCEU SPE~FICO

45 :>ILSO SPERAFICO
46 :>JALMA DE ALMEIDA CESAR
47 :=:DSON SILVA
't8 ELIAS MURAD
49 :=:MERSON OLAVO PIRES
50 :=:MíLlO ASSMAR
51 :=:NIO BACCI
52 :=:NIVALDO RIBEIRO
53 :=:RALDO TRINDADE
54 :ULER RIBEIRO
55 :uRipEDES MIRANDA
56 :XPEDlTO JÚNIOR
57 =ELlX MENDONÇA
58 =ERNANDO FERRO
59 =ERNANDO GONÇALVES
60 =ETTER JÚNIOR
61 :=IRMO DE CASTRO
62 =RANCISCO HORTA
63 GERSON PERES
64 GILVAN FREIRE
65 GONZAGA MOTA
66 GONZAGA PATRIOTA
67 f-;ERCULANO ANGHINETTI
68 f-;ERMES PARCIANELLO
69 ISRAEL PINHEIRO
70 r,'ANDRO CUNHA LIMA
71 ~ A/ME MARTINS
72 JAIR BOLSONARO
73 JAIR MENEGUELLI
74 'JOÃO COLAÇO

75 JOÃO FASSARELLA
7ê JOÃO HENRIQUE

77 JOÃO IENSEN
78 JOÃO MAGALHÃES
79 JOÃO PIZZOLATTI
80 JOÃO THOMÉ MESTRINHO

81 JOÃOTOTA
82 JOSÉ BORBA
83 JOSÉ L1NHARES
84 JOSÉ LOURENÇO
85 JOSÉ PRIANTE

86 JOSÉ TELES
87 JOVAIR ARANTES

88 JÚLIO CESAR
89 LAMARTINE POSELLA
90 LEÓNIDAS CRISTINO
91 LUCIANO CASTRO
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Página: 001
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mo Conferem . -ÕÕS
.LiCenciados 002
Repetidas 058
Ilegiveis 000

Assinaturas Confirmadas
1 A.:JAUTO PEREIRA
2 A.:JELSON SALVADOR
3 ;',OEMIR CUNHA
4 A.:JEMIR LUCAS
5 ;'.::lHEMAR DE BARROS FILHO
6 ;',ECIO DE BORBA
7 Ai.CESTE ALMEIDA
B ;..:.DIR CABRAL
9 ;'~EXANDRECARDOSO

10 ALMINO AFFONSO

11 ;'.LVAROGAUDÉNCIONETO
12 ALZIRA ÉWERTON
13 ;'NTÓNIO 00 VALLE
14 ;.NTONIO FEIJÃO
15 ';NTÓNIO JORGE
16 ';RLlNDO CHINAGLlA
17 .;RMANDO ABILIO
1B ';RMANDO COSTA
19 .;RNON BEZERRA
20 .;ROLDE DE OLIVEIRA
21 ';SDRUBAL BENTES
22 ';TILALlNS
23 ';UGUSTO VIVEIROS
24 3ENEDITO DOMINGOS
25 30SCO FRANÇA

Totllis de Assinaturas:

Tipo d. Proposiç2o: PEC

Aulor da Proposicão: VICENTE ANDRE GOMES

Dala de Apre..utaçio: 22/10/98

Eme.ta: Dá nova redação aos §§ 1° e 2° do art. 77 di' Constituição Federal.

Po..ui Assinaturas Sulicientes: SIM

Esta iniciativa, inchisive, visa a reforçar o Poder Legislativo.
Congresso Nacional, Assembléias Estaduais e Câmaras Municipais terio possibilidade de

desenvolver um trabalho mais equilibrado, pois as representações estarão melhor

divididas. As oposições terão um papel mais dinâmico se desobrigando da necessidade de

formação de blocos partidários para se expressarem.

Está na hora de acabar com a concepção de que o cargo de vice é

um instrumento 3e barganha. uma chave que permite ao candidato abrir portas para

alianÇll5 partidári:1.S.

SGM - Seção de Atas (R: 6007)

26/1019818:31:03

Os cargos de Vice-Presidente da República, Vice·Governador e

Vice·Prefeito são tão sérios e importantes que mereCem um tratamento especifico. Eles são

os substitutos e\"ntuais, e em alguns casos definitivos, dos titulares dos postos. Os

candidatos a esses cargos devem estar tão bem preparados quanto os demais. Devem ter

um plano de governo e expor suas idéias aos eleitores. Das cédulas de votação têm que

constar wn campo onde o eleitor indique o nome do candidato a vice. O processo

democrático em que vivemos é tão amplo que admite a hipótese de termos um Poder

Executivo composto por membros de partidos distintos.
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92 LUCIANO ZICA PT SP 153 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
93 LuiS BARBOSA -PPB RR 159 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
84 LUIZ i',LBERTO PT BA 160 SILVIO TORRES PSDB SP
95 LUIZ BUAIZ PL ES 161 SIMARA ELLERY PMDB BA
,96 LUIZ DURÃO PFL ES 162 VALDENOR GUEDES PPB AP
97 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP 163 VICENTE ANDRÉ GOMES PSB PE
98 LUIZ FERNANDO PPB AM 1~ VICENTE ARRUDA PSDB CE
99 LUIZ MAINARDI PT RS 165 VILMAR ROCHA PFL GO
~oo MARCELO BARBIERI PMDB SP
101 MÁRCIA MARINHO PSDB MA
102 MARIA LAURA PT DF 166 WALTER PINHEIRO PT BA
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"109 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
110 MOACYR ANDRADE PPB AL
'11 MOISÉS BENNESBY PSDB RO
112 MURILO DOMINGOS PTB tv1T
113 MUSSADEMES PFL PI

Assinaturas que Não Conferem
114 NAN SOUZA PFL MA 1 ALBERTO SILVA PMDB PI
115 NEDSON MICHELETI PT PR 2 CARLOS AIRTON PPB AC
116 NEIF JABUR PMDB MG 3 DELFIM NETTO PPB SP
117 NELSON HARTER PMDB RS 4 GENÉSIO BERNARDINO PMDB MG
118 NELSON MEURER PPB PR 5 REMI TRINTA PL MA
119 .NEUTO DE CONTO PMDB SC 6 TALVANE ALBUQUERQUE PFL AL
120 NILSON GIBSON PSB PE
121 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ
122 ODACIR KLEIN PMDB RS
123 ODíLIO BALBINOTTI PSDB PR
124 OSMÃNIO PEREIRA PSDB MG
125 OSMAR LEITÃO PPB RJ Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
126 OSVALDO BIOLCHI PTB RS 1 DALILA FIGUEIREDO PSDB SP
127 OSVALDO REIS PPB TO 2 JOÃO RIBEIRO PFL TO
128 PAULO FEIJ6 PSDB RJ
129 PAULO GOUVÊA PFL SC
130 PAULO HESLANDER PTB MG
131 PAULO LUSTOSA PMDB CE
132 PAULO RITZEL PMDB RS Assinaturas Repetidas133 PAULO ROCHA PT PA
134 PEDRO CANEDO PL GO ADEMIR CUNHA PFL PE

135 PEDRO NOVAIS PMDB MA
2 ANTÔNIO DO VALLE PMDB MG

135 PEDRO VALADARES PSB SE 3 ARMANDO COSTA PMDB MG

137 PIMENTEL GOMES PPS CE 4 ARMANDO COSTA PMDB MG

133 RAIMUNDO SANTOS PFL PA 5 CIRO NOGUEIRA PFL PI

139 RAQUEL CAPIBERIBE PSB AP 6 DAVI ALVES SILVA PPB MA
1~} RAUL BELÉM PFL MG

I DAVI ALVES SILVA PPB MA
1~' RENAN KURTZ PDT RS

8 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR
1~2 RICARDO HERÁCLIO PSB PE 9 . ELIAS MURAD PSDB MG

1~3 RICARDO IZAR PPB SP
10 ELIAS MURAD PSDB MG

1~ RICARDO RIQUE PMDB PB
l' ELIAS MURAD PSDB MG

1~5 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
12 ELIAS MURAD PSDB MG

1..;.6 ROBERTO PAULINO PMDB PB 13 ENIO BACCI PDT RS
147 ROBERTO PESSOA PFL CE

1": ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

148 ROGÉRIO SILVA PFL MT 15 ERALDO TRINDADE PPB AP

149 ROMEL ANíZIO PPB MG
15 EULER RIBEIRO PFL AM

150 RUBENS COSAC
,- EURípEDES MIRANDA PDT ROPMDB GO

151 SALATIEL CARVALHO PPB PE
18 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

1"" SALVADOR 21MBALDI PSDB SP 19 FIRMO DE CASTRO PSDB CE
-~

153 SARAIVA FELIPE PMDB MG 20 GILVAN FREIRE PSB PB

1~ SERAFIM VENZON PDT SC
2~ GILVAN FREIRE PSB PB

1"" SÉRGIO BARCELLOS PFL AP 22 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
1"~ SÉRGIO CARNEIRO PDT BA 23 HERMES PARCIANELLO PMDB PR_"
15"7 SEVERIANO ALVES PDT BA 24 JAIR MENEGUELLI PT SP
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Senhor Secretário-Geral:

SrasiHa, 26 de outubro de 1998,

Oficio nO (lI( 198

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

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

§ 4° Não será objeto de delíberação a proposta de emenda
tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos l'oderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

··· ············,·..····..···..·····..··S·Eç·Ã:ü··vi·ij..· .
Do Processo Legislativo

....·..· ·..· · ·..SUBSE·ÇÃõ·ii..· · · · .
Da Emenda à Constituição

'Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

I - de um terço, no minimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

li - do Presidente da República;
IlJ - de mais da metade das Assembléias Legislativa, das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros. '

§ I° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. . ,

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional. em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos. três quintos dos votos dos respectivos membrps.
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25 JOAO IENSEN

26 JOAo MAGALHAES

27 JOAO RIBEIRO

28 JOAO THOME MESTRINHO

29 JOSE LOURENÇO

30 JOSE LOURENÇO
31 LEÓNIDAS CRISTINO

32 LUIZ DURÃO

33 MARIO DE OLIVEIRA

34 MAURO LOPES
35 MURILO DOMINGOS
36 NEIF JABUR

37 NEIF JABUR

38 NELSON MEURER
39 PAULO RITZEL

40 PEDRO NOVAIS

41 RENAN KURTZ

42 ROBERTO JEFFERSON

43 ROBERTO PAULlNO
44 ROBERTO PAULlNO

45 ROBERTO PAULlNO

46 ROBERTO PESSOA

47 RUBENS COSAC

48 RUBENS COSAC

49 SALATIEL CARVALHO

50 SERGIO BARCELLOS
51 SEVERIANO ALVES

52 SILAS BRASILEIRO
53 SILVIO TORRES
54 SILVIO TORRES

55 '''''LSON CIGNACHI
56 'NILSON CUNHA

57 ZE GOMES DA ROCHA
58 ZE GOMES DA ROCHA

. Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição, do Senhor Vicente André Gomes e outros, que "Dá nova redação aos

55 1" e 2" do art. 77 da Constituição rederal" contém número suficiente de
signatários, constandã- a refererida proposição de:

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada 0ll
havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na
mesma sessão legislativa.

171 assinaturas válidas;
006 assinaturas que não conferem;
058 assinaturas repetidas,
002 assinaturas de Deputados licenciados

CAPÍTULOU
Do Poder Executivo

SEÇÃO I
Do Presidente e do Vice-P.residente da República

Atenciosamente,

CLAuDIA NEVES C. DE SOUZA
Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO ClTÁDA ANEXADA PELA
COORDE:-óAÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

Art. 77 - A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da
República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em
segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato
presidencial vigente.

* Artigo, "caput", com redação dada pela Hmenda ("01L\'wuc:wnal n° 16.

§ l° A eleição do Presidente da República importará a do
Vice Presidente com ele registrado.

§ 2° Será considerado eleito Presidente o candidato que,
registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos,
não computados os em branco e os nulos.

§ 3° Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na
primeira votação. far-se-á nova eleição em até vinte dias após a'
proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais
votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos
votos válidos.

§ 4° Se. antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte,
desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á,
dentre os remanescentes. o de maior votação.

§ 5° Se. na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer.
em segundo lugar. mais de um candidato com a mesma votação,
qualificar-se-á o mais idoso.
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(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NO I7:, DE 1993)

JUSTIFlCAÇÃÓ

An. l' O anigo 228 passa a redlglr-s~ da s~guinte forma.

llcencladôs· 000

Repetidas 008
líeglvels OR_ 000

Assinaturas Confirmadas
1 ABS.AROO LUPION PFL PR

2 AO-'.:JPRETIO PT RS

3 ADS'.lIR LUCAS PSDB MG

4 AD:-SMAR DE BARROS FILHO PPB SP

5 ADR;:JALDO STRECK PSDB RS

6 AFF :;NSO CAMARGO PFL PR

7 AIR-ON OIPP POT RS

8 AL~! 'W AFF'ONSO PSB SP

9 ANlE-',L GOMES PSDB CE

10 ANT;:JNIO BALHMANN PPS CE

tl ANTONIO BRASIL PMDB PA

12 ANTONIO DO VALLE PMDB MG

13 ANTONIO GERALDO PFL PE

14 ANTCNIO JOAQUIM ARAUJO PL MA

15 ANTé'JIO JORGE PFL TO

16 ANT':;'~IO KANOIR PSDB SP

17 ARIC ;,0 H,)LAND'I PSDB CE

18 ARM~.~DOABILlO PMOB PB

19 ARN:' J BEZERRA PSDB CE

20 AUG_ STO c~RVALHO PPS DF

21 AUG~~TO Ni-ROES PPB RS

22 AUGUSTO VIVEIROS PFL RI
23 AYRES DA CUNHA PFL SP
24 B.SÁ PSDB PI
25 BENEDiTO DOMINGOS PPB DF
26 BETINHO ROSADO PFL RN
2:- BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
28 CANDINHO MATTOS PSDB RJ
2~ CARLOS ALBERTO CAMPISTA PFL RJ
30 CARLOS MENDES PMDB GO
3~ CECI CUNHA PSDB AL
~~ CHICÃO BRiGIDO PMDB AC...:~

33 CHICO DA PRINCESA PTB PR
34 CHICO VIGILANTE PT DF
25 CIPRIANO CORREIA PSDB RN
35 CLEONÃNCIO FONSECA PMDB SE
37 COLBERT MARTINS PPS BA
:;3 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
23 COSTA FERREIRA PFL MA
.:) CUNHA LIMA PPB SP
- . DANILO DE CASTRO PSDB MG
~2 DERCIOKNOP PDT SC
':3 DILCEU SPERAFICO PPB PR
..:....+ DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR
':5 DUILlO PISANESCHI PTB SP
":'ô EDINHO BEZ PMDB SC
47 EDSON SILVA PSDB CE

48 ELIAS MURAD PSDB MG
49 ELlSEU MOURA PL MA
50 ELlSEU RESENDE PFL MG
51 EMERSON OLAVO PIRES PSDB RO
52 EMíLIO ASSMAR PPB AC
53 ENIO BACCI PDT RS
54 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
55 ERALDO TRINDADE PPB AP
56 ETEVALDA GRASSI DE MENEZES PMDB ES
57 EULER RIBEIRO PFL AM

58 EURipEDES MIRANDA PDT RO
59 EXPEDITO JÚNIOR PFL RO

60 EZIDIO PINHEIRO PSDB RS
61 FELlX MENDONÇA PTB BA
62 FERNANDO DINIZ PMDB MG
63 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
64 FERNANDO TORRES PSDB AL
65 FETTER JÚNIOR PPB RS

PâglOa: 001

Conferência de Assinatnras
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SGM - SECAP (7503)
07/0119915:24:23

Tipo da Proposição: PEC
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Altera o artigo 22fi da Constltulção Federaj p. da outras
provi.dEmcias.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2633, DE 1999

(1)0 Sr. Osório Adriano e outros)

~ÇJ~~
DEPUTADO OSORIO ADRIAN

Desde há muito tempo. a sociedade se coloca em duvida' 'quanto ao
trntamento que dá a seus menores de 16 a 18 anos. As dúvidas se tomaram mais graves
depois de promulgado o Estatuto do Menor e do Adolescente. Lei 8.069 de 13 de julho de
1990. Além de freqüentes problemas com essa faixa etária. lambem tem havido hesitação
auanto ao trntamento disciplinar e de treinamento para o trabalho. quando se tratam de

menores de 14 ate os dezesseis anos Nos tempos mais recentes estes. tanto quando os '.
mais velhos. têm sido expostos a um verdadeiro condicionamento criminoso pela
violência das ruas. subjacente ao crescImento do comércio ilegal de drogas. Parece que se
demonstra a quase falência da sociedade em dar atendImento aos ditames do amgo 227
da Constituição.

Algumas dessas falhas podem estar vinculadas a inimpUlabilidade desses
jovens que amadureceram intelecrualmente muito mais depressa do que se havia de
esperar. Uns têm dificuldade para obter trabalho ou estágio remunerado. enquanto outros
perturbam a ordem pública sem nenhuma punição. Freqüentemente são maduros. o que
poderia ser facilmente comprovado por psicólogos e outras formas disponiveis à Justiça
mas não podem. mesmo quando perniciosos receber a punição devida por força da letra
constitucional de agora.
Nossa proposta pretende o passo micial da resolução desscs problemas."A panir da
alteração conSl1lucional achamo; quc tal slluação havera de Iegulamentar-se
satisfatóriament~ para sanar a lacuna legal. •

É pnncipalmente a ação rcpressora da soclcdad~ que tem encontrado
empecilhos porque a r~altdade não se coaduna com o ideal do Conslituinte de 1988 que
supunha adoleseemcs ImalUms que devessem ser preservados das punições. Desde emão.
amadureceram maIs rapidamente c passaram a praticar a maIoria dos crimes urbanos.
assaltos. \atrocinios. estupros. desordem pública. danos ao património público e privado.
outros tantos cnmes.

Podemos ate concordar que alguns poucos menores entre dezesseis e dezoito
anos não amadureceram suliclentemente para alguns atos da vida civi\' Alguns não são
~astante responsavels. por exemplo. para gUIar veiculas. ou para se casar;m. ou ainda
para adm.inistrar patnmónlll. Ma, mUllos o são em plenirud~, e não podemos nivelar
todos. Munos amadureceram ant~s dos dezoito. ate por torça da vida dificil que levam .
Mas se ISSO lhes pode senwde ,anave! amenizadora de evenrual crime. a autoria desse
crime não exime o agente da imputabilidade. Há que se esrudar o assunto. e verificar até
que pont~ .0 menor agiu mesponsa\ elmente e por quê Se por mcapacidade civil e moral
ou por VICIO e mau uso de suas capacidades fisicas e mentais Ja amadurecidas.

É nossa Juslllicação

Sala das Sessões. em é.V· t /C;J

,. Art. 228 São penalmente mimputaveis os menores de dil:zessei5 anos. :mjenos as normas
9a legislação especial, podendo respond~r processo mesmo quando entre dezesseis e
dezoito anos tenham ou não obtido emancipação.

As Mesas da Càmara dos Deputados e do Senado Federal
promulgam a seguinte Emenda a ConstitUIção Federal d~ 1988
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66 GASTÃO VIEIRA PMDB MA 132 PEDRO NOVAIS PMDB MA

67 GERSON PERES PPB PA .33 PHILEMON RODRIGUES PTB MG

68 GERVÁSIO OLIVEIRA PDT AP ;34 PIMENTEL GOMES PPS CE

69 GILVAN FREIRE PSB PB 135 RAIMUNDO SANTOS PFL PA

70 GONZAGA MOTA PMDB CE 136 RAUU3ELE:M PFL MG

71 GONZAGA PATRIOTA PSB PE 137 REINHOLD STEPHANES PFL PR'

72 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN 138 REMI TRINTA PL MA

73 HERCULANO ANGHINETII PPB MG 139 RICARDO IZAR' PPB SP

74 HERMES PARCIANELLO PMDB PR 140 RICARDO RIQUE PMDB PB

75 HILÁRIO COIMBRA PSDB PA 141 ROBÉRIO ARAÚJO PPB RR

76 HUGO BIEHL PPB SC 142 ROBERTO BALESTRA PPB GO

77 IBERI:: FERREIRA PPB RN 143 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ

78 IVANDRO CUNHA LIMA PMDB PB 144 ROBERTO PAULlNO PMDB PB

79 JAIME MARTINS PFL MG 145 ROBERTO ROCHA PSDB MA

80 JAIR BOLSONARO PPB RJ 146 ROLAND LAVIGNE PFL BA

81 JAIROAZI PFL BA 147 RONALDO SANTOS PSDB RJ

82 JOAO COLAÇO PSB PE 148 RUBEM MEDINA PFL RJ

83 JOÃO IENSEN PPB PR 149 SALATIEL CARVALHO PPB PE

84 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG 150 SALOMÃO CRUZ PSDB RR

85 JOÃO MELLÃO NETO PFL SP 151 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP

86 JOÃO MENDES PPB RJ 152 SANDRO MABEL PMDB GO

87 JO,!..O PIZZOLATII PPB SC 153 SARAIVA FELIPE' PMDB MG

88 JO,!..O RIBEIRO PFL TO 154 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA

'89 JCSÉ BORBA PTB PR 155 SERAFIM VENZON PDT SC

90 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC 156 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP

91 JOSÉ COIMBRA PTB SP 157 SEVERIANO ALVES PDT BA

92 JOSÉ LUIZ CLEROT PMDB PB 158 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

93 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PFL PE 159 SILVERNANI SANTOS PFL RO

94 JOVAIR ARANTES PSDB GO

95 JÚLIO CESAR PFL PI

96 LAIRE ROSADO PMDB RN 160 URSICINO QUEIROZ PFL BA

97 LEÓNIDAS CRISTINO PPS CE 161 VALDECIOLlVEIRA PT RS

98 LEC='OLDO BESSONE PTB MG 162 VALDENOR GUEDES PPB AP
99 LEüR LOMANTO PFL BA 163 VAU)iR COLATIO PMDB SC
100 LUIS BARBOSA PPB RR 164 VILMAR ROCHA PFL GO
101 LUIZ BUAIZ PL ES 165 WELlNTON FAGUNDES PL MT
102 LUIZ DURÃO PFL ES 166 WERNER WANDERER PFL PR
103 MAGNO BACELAR PFL MA 167 WIGBERTO TARTUCE PPB DF
104 MALULYNETIO PFL SP 168 WILSON BRAGA PSDB PB
105 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE 169 WILSON CIGNACHI PMDB RS
106 MARCIO FORTES PSDB RJ 170 WILSON CUNHA PTB SE
107 MARIAVALADÃO PTB GO 171 ZAIRE REZENDE PMDB MG
108 MARINHA RAUPP PSDB RO 172 ZÉ GOMES DA ROCHA PSD GO
109 MÁR:O DE OLIVEIRA PPB MG 173 ZILA BEZERRA PFL AC
110 MÁR::> MARTINS PMDB PA

111 MAU~icIO NAJAR PFL SP

112 MOA:;YR ANDRADE PPB AL

113 MUR~O DOMINGOS PTB MT Assinaturas que Não Conferem
114 MURILO PINHEIRO PFL AP

1 ~ 5 MUSSADEMES PF~ PI ARMAr:JDO COSTA PMDB MG

NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
~ AYRTON XEREZ PSDB RJ116 -

1.7 NEIF JABUR PMDB MG " CARLOS SANTANA PT RJ

118 NELSON MARQUEZELLI PTB SP .: GENÉSIO BERNARDINO PMDB MG

119 NELSON MEURER PPB PR E LAMARTINE POSELLA PPB SP

120 NEUTO DE CONTO PMDB SC 6 ROMMEL FEIJÓ PSDB CE

;21 NEY LOPES PFL RN

.22 NILTON BAIANO PPB ES Assinaturas Repetidas
;23 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ

.24 OLÁVIO ROCHA PSDB PA
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO PL MA

OSCAR GOLDONI PMDB MS
2 ARNON BEZERRA PSDB .CE

.25
OSMÃNIO PEREIRA PSDB MG

3 DILCEU SPERAFICO PPB PR
.26 <; DUILlO PISANESCHI
;27 OSVALDO REIS PPB TO

PTB SP

PAES LANDIM PFL PI
5 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

.28 of3 MAURiCIO NAJAR

.29 PAULO BORNHAUSEN PFL SC
PFL SP

PAULO RITZEL PMDB RS
7 PEDRO CANEDO PL GO

.30 8 REINHOLD STEPHANES PFL P~-,

.31 PEDRO CANEDO PL GO
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção ~e Registro e Controle e de Análise de Proposição

Oficio nO I.f 1 199
Brasília. 07 de Janeiro de 1999

Senhor Secretário·Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição. do Senhor Osório Adriano e outros, que "altera o artigo 228 da
Constituição Federal e dá outras providências", contém número suficiente de
signatários. constando a referida proposição de:

173 assinaturas válidas;
006 assinaturas que não conferem;
008 assinaturas repelidas.

. A.,tenciosaTente. r',,;

. /' '7-' ./. -'/ . / F-
• {l~,·it.&.. /.úv-J êCt;(t., ~."~e.--

CL.h,UDIA NEVES C. o{SOUzX
Chefe

A Sua Senhona o Senhor
Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
Secretário·Geral da Mesa
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:'.AÇÃO DE ESTImOS LEGISLATIVOS L(:eDl

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BR48IL
1988

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO VII
Da Família. da Criança. do Adolescente e do Idoso

Art. 22':' .. É dever da família. da sociedade e do Estado'
assegurar á criança e ao adolescente. com absoluta prioridade. o
direito á vida. á saúde. á alimentação. á educação..;'a'o lazer, á
profissionalização. á cultura. á dignidade. ao respeito/á liberdade e á
convivência familiar e comunitária. além de coloéâ:~los a salvo de
toda forma de negligência. discriminação. exploração. violência.
crueldade e opressão.

§ la O Estado promoverá programas de assistência integral à
saúde da criança e do adolescente. admitida a participação de
entidades não govemameinais e obedecendo os seguintes preceitos:

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados á
-saúde na assistência matemo-infantil;

II - criação de pr.qgramas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de defici{:ncia fisica. sensorial ou
mental, bem como de integração social do adolescente portador de
deficiência. mediante o treinamento para o trabalho e a convivência.

e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos. com a
eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetõnicos.

§ 2" A lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edificios de uso público e de fabricação de
veículos de tránsporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às
pessoas portadoras de deficiência.

§ 30 O direito a proteção especial abràngerá os seguintes
aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho
observado o disposto no art.7. XXXIll;

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
1II - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola'

. IV ~ gara~tia de pleno e formal conhecimento da atribuiçã~ de
ato m~acIOnal, I~u.aldade na relação processual e defesa técnica por
profiSSIOnal habIlItado. segundo dispuser a legislação tutelar
específica;

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade
e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento,
quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público. através de assistência
jurídica, incentivos fiscais e subsídios. nos termos da lei, ao
acolhimento. sob a forma de guarda. de criança ou adolescente órfão
ou ab;mdonado;

. VII - programas de prevenção e atendimento especializado à
cnança e ao. adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.

§ 4" A lei punirá severamente o abuso. a violência e a
exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 5° A adoção ser.*- assistida pelo Poder Público, na forma da
lei, que :stabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de
estrangeIros.

§ 60 Os filhos. havidos ou não da relação do casamento, ou
por·. adoção. terão os mes-mos direitos e qualificações, proibidas
quaIsquer designações discriminatórias relativas à filiação.

§ 70 No atendimento dos direitos da criança e do adolescente
levar-se-á em consideração o disposto no art.204.

Art. 228 .. São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos. s~ieitos às normas da legislação especial.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ
OUTRAS PROVmÊNCIAS.

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 10 .. Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e.
ao adolescente.

Art. 20
- Considera-se criança, para os efeitos desta Lei. a

pessoa até 12 (doze) anos de idade incompletos. e adolescente
aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei. aplica-se
excepcionalmente este Estatuto ás pessoas entre 18 (dezoito) e 21
(vinte e um) anos de idade.



Janeiro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 04763

Conferência de Assinaturas

cAMARA DOS DEPUTADOS

Pâgina: 001

jeonflrmadas 174
NAo Conferem 009
Llcenelados 003
Ropetldas 043
Uoglvol. 000

SGM - SECAP (7503)
13/01199 17:54:45

Tipo da Proposlçlo: PEC

Antor da Proposlçlo: BETINHO ROSADO E OUTROS

Dala de Apraenlaçlo: 12/01199

Emeala: Altera a alínea "b" do inciso X do § 2' do artigo 155 da
Constituiçlo Federal.

POllnl Assinaturas Suficientes: SIM

Tolau de Assinaturas:

Altera a alínea "b ll do inciso X do S 22 do art. 155 da
Conatituiç&o Federal.

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 634, DE 1999

(Do Sr. Betinho Rosado e outros)

Art. 3° - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
íntegral de que trata esta Lei. assegurando-se-Ihes, por lei ou por
outros meios~ todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico. mental. moral. espiritual e social.".
em condições de liberdade e de dignidade.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NQ 234, DE 1995)

As Mesas da Cámara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do art. 60 da Constituição Federal, p'romulgam a seguinte emenda ao texto

constitucional:

Artigo único. A alínea °b" do ínciso X do § 2' do art. 155 da

Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"AI!. 155....•.......•.•........•••....•..•••.....•..•.•.......•.•....•...••••.....••.

. § 2' ..

x- · ·

b) sobre operações que destinem energia elétrica a outros
Estados;1I

JUSTIFICAÇÃO

Nesse período, de exatamente nove anos, de vigência do sistema

tributário implantAdo pela Constituição de 1988, o EstAdo do Rio Grande do Norte vem

sofrendo profunda perda em sua receitA em decorrência da imllflidade concedida às

operações interestAduais com petróleo, inclusive lubrificantes e combnstiveis líquidos e

gasosos dele derivados. Segundo cãiculos efetuados em 1994, por técnicos das Secretarias

da Fazenda do Rio de Janeiro e do parmiá, a perda do Estado do Rio Grande do Norte

representa, aproximadamente, 11,4% da receitA total do ICMS estadual.

o que deixa de entrar nos cofres do Tesouro potiguar não alivia o

bolso dos consutuidores; o imposto será totalmente cobrado pelo EstAdo consumidor, sem

o crédito relativo á operação interestadual não tnbutAda. Ora, não é lógico nem correto que

os Estados produtores de petróleo, lubrificantes e combustíveis devam transferir receitas

para os demais, mÚitos até em melhor situação financeira. Ê interessante notar que a

medida é discricionária, pois não atinge, por exemplo, o ãicool hidratado, combustível

tambétn utilizado pelos veiculas automotores.

Já que nenhum argumento, até agora, foi produzido para justificar

a exceção que tanto mal faz à gente potiguar, é necessário revogá-l~ tornando, assim, mais

justa as relações entre os membros da Federação. A proposta de eme~d; constitucional

aqui apresentada tem justamente esse objetivo.

Tendo em vista a importância da matéria esperamos con~ar para

sua aprovação cOm o integral apoio de nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, em)'éJde De de 1998.

Deputado BETINHO ROSADO

Assinaturas Confirmadas
1 MJÃOPRETTO PT RS
2 MJELSON RIBEIRO PSDB SE
3 MJELSON SALVADOR PMDB ES
4 MJHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP
5 MJROALDO STRECK PSDB RS
6 AIRTONDIPP PDT RS
7 ALBERTO SILVA PMDB PI
6 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
9 ALZIRA ÉWERTON PSDB AM
10 ANTONIO DO VALLE PMDB MG
11 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP
12 ARI0STO HOLANDA PSDB CE
13 ARMANDO ABfLIO PMDB PB
14 ARMANDO COSTA PMDB MG
15 ARNON BEZERRA PSDB CE
16 AROLDE OE OLIVEIRA PFL ~
17 AROLDO CEDRAZ PFL BA
16 ASDRÚBAL BENTES PMDB PA
19 AYRES DA CUNHA PFL SP
20 AYRTON XEREZ PSDB RJ
21 B.SÁ PSDB PI

22 BETINHO ROSADO\ PFL RN
23 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
24 CARLOS ALBERTO CAMPISTA PFL RJ
25 CARLOS MAGNO PFL SE
26 CARLOS SANTANA PT ~
27 CECI CUNHA PSDB AL
28 CHICÃO BRiGIDO PMDB AC
29 COLBERT MARTINS PPS BA
30 CONFÚCIO MOURA PMQB RO
31 CORAUCI SOBRINHO PI;,!- ,SP
32 COSTA FERREIRA PFL MA
33 DANILO DE CASTRO PSDB MG
34 DARCI COELHO PFL TO
35 DARCíSIO PERONDI PMDB RS
36 DAVI ALVES SILVA PPB MA
37 DE VELASCO PRONA SP
38 DÉRCIOKNOP PDT SC
39 DILSO SPERAFICO PSDB MS
40 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR
41 DOLORES NUNES PFL TO
42 DUIUO PISANESCHI PTB SP
43 EDSON SILVA PSDB CE
44 EDUARDO BARBOSA PSÓB MG
45 EDUARDO JORGE PT SP
46 EFRAIM MORAIS PFL PB
47 ELIAS MURAD PSDB MG
48 ELlSEU MOURA PL MA
49 ELlSEU RESENDE PFL MG
50 ENIOBACCI Por RS
51 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
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52 I,RALDC TRINDADE PPB AP 118 MOISÉS oBENNESBY PSDB RO
53 ETEVADA GRASSI DE MENEZES PMDB ES 119 MURILO DOMINGOS PTB MT
54 EUl.ER HlBEIRO PFL AM 120 MURILO PINHEIRO PFL AP
55 EURipEI)ES MIRANDA PDT RO 121 MUSSADEMES PFL PI
56 FERNA~DO DINIZ PMDB M(3 122 NEDSON MICHELETI PT PR
57 FERNAf"DO FERRO PT PE 123 NEIFJABUR PMDB MG
58 FERNA~[DO GABEIRA PV RJ 124 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
59 FERNA~IDO RIBAS CARLI PPB PR 125 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

60 FPANCI3CO RODRIGUES PTB RR 126 NELSON MEURER PPB PR

61 FPJ~NCI3CO SILVA PPB RJ 127 NELSON PROENÇA PMDB oRS

62 GASTÃO VIEIRA PMDB MA 128 NILMÁRIO MIRANDA PT MG

63 GERALDO PASTANA PT PA 129 NILTON CERQUEIRA PSDB RJ

64 GERSOI~ PERES PPB PA 130 NOEL DE OLIVEIRA PMDB RJ

65 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA 131 ODACIR KLEIN PMDB RS

66 GONZAGA MOTA PMDB CE 132 OSVAlDO REIS PPB TO

67 GONZA'3A PATRIOTA PSB PE 133 PADRE ROQUE PT PR
68 HAROll)O LIMA PCDOB BA 134 PAES LANDIM PFL PI
69 HERCU.ANO ANGHINETTI PPB MG 135 PAULO BERNARDO PT PR
70 HILÁRIO COIMBRA PSDB PA 136 PAULO PAIM PT RS
71 HUGO RODRIGUES DA CUNHA PFL MG 137 PAULO ROCHA PT PA
72 IBERÉ F'ERREIRA PPB RN 138 PEDRINHO ABRÃO PTB GO
13 lBRAHIlA ABl·ACKEL PPB MG 139 PEDRO CANEDO PL GO
74 ISRAEL PINHEIRO PTB MG 140 PEDRO NOVAIS PMDB MA
75 ITAMAF SERPA PSDB RJ 141 PEDRO WILSON PT GO
76 JAIME IvlARTINS PFL MG 142 PHILEMON RODRIGUES PTB MG
77 JAIR BOLSONARO PPB RJ 143 RAUL BELÉM PFL MG
78 JAIR M"NEGUELLI PT SP 144 REGINALINO PMDB AC
79 JOÃOCOLAÇO PSB PE 145 RENAN KURTZ PDT RS
80 JOÃO COSER PT ES 146 RICARDO BARROS PPB PR
81 JOÃO f'ASSARELLA PT MG 147 RICARDO GOMYDE PCDOB PR
82 JOÃO HENRIQUE PMDB PI 148 RICARDO RIQUE PMDB PB
83 JOÃO ~~ENDES PPB RJ 149 ROBERTO FONTES PFL PE
84 JOÃO PAULO PT SP 150 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
85 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC 151 ROBERTO PAULINO PMDB PB
86 JOÃO RIBEIRO PFL TO 152 ROGÉRIO SILVA PFL MT
87 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC 153 ROMEL ANlzlO PPB MG
38 JOSÉ COIMBRA PTB SP 154 RUBEM MEDINA PFL RJ
89 JOSÉ LINHARES PPB CE 155 RUBENS COSAC PMDB GO
90 JOSÉ LOURENÇO PFL BA 156 SALATIEL CARVALHO PPB PE
91 JOSÉ LUIZ CLEROT PMDB PB 157 SAlOMÃO CRUZ PSDB RR
92 JOSÉ MACHADO PT SP 158 SARAIVA FELIPE PMDB MG
93 JOSÉ ~1ÚC10 MONTEIRO PFL PE 159 oSERAFIM VENZON PDT SC
94 JOSÉ PRIANTE PMDB PA 160 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
95 KOYU HA PSDB SP 161 SÉRGIO CARNEIRO PDT BA
96 LAIRE ~OSADO PMDB RN 162 SEVERIANO ALVES PDT BA
97 LA.PRC VITA VIEIRA PPB RJ 163 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
98 LA.Up"l CARNEIRO PFL RJ 164 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
99 LEONIDAS CRISTINO PPS CE 165. SILVERNANI SANTOS' PFL RO
100 LEOPOLDO BESSONE PTS MG 166 SiLVIO PESSOA PMDB PE
101 LIMA NETTO PFL RJ 167 SIMARA ELLERY 'PMDB BA
102 LUCIAIJO ZICA PT SP 168 TELMA DE SOUZA PT SP
103 LUIZ A.BERTO PT BA 169 US,HITARO KAMIA PPB SP
104 LUIZBJAIZ PL ES 170 VILMAR ROCHA PFL GO
105 LUIZ DURÃO PFL ES 171 WAGNER DO NASCIMENTO PPB MG
106 LUIZ MAINARDI PT RS 172 WERNER WANDERER PFL PR
107 l\IAGNO BACELAR PFL MA 173 WILSON BRAGA PSDB PB
108 ~lALIJL Y NETTO PFL SP 174 WILSON CIGNACHI PMDB RS
i09 MARC:,f!, MARINHO PSDB MA
110 Hl>,RO)S LIMA PMDB' MG Assinaturas que Não Conferem
111 MARIAVALADÃO PTB GO
112 MARIC AssAD JUNIOR PFL MG BOSCO FRANÇA S. PART. SE

113 MÁRIC DE OLIVEIRA PPB MG 2 CARLOS MENDES PMDB GO

114 MARQUINHO CHEDID PSD SP 3 GENÉSIO BERNARDINO PMDB MG

115 MAURICIO NAJAR PFL SP 4 JOÃO ALMEIDA PSDB BA

116 MAURICIO REQ-UIÃO PMDB PR 5 LAMARTINE POSELLA PPB SP

117 rv,,,NDONÇA FILHO PFL PE 6 MÁRIO MARTINS PMOB PA
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7 TALVANEALBUQUERQUE
8 VALDECIOLIVEIRA
9 WALDIR DIAS

PFL
PT
PPB

AL
RS
PI

do § 2° do ert. 15;; da Constituição Federal".. contém número suficiente de signatários,
constando a refenda proposiç!io de:

Senhor Secretário·Geral,

Brasllia, 13 de janeiro de 1999

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda 'õ
Constituição do Senhor Betinho Rosado e outros, que "Altera a alinea "b" do Inciso X

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seç!io de Registro e Controle e de Análise de Proposlç!io

Oficio nO ,,'? /99

....................................~ .

~ :..

CONSTITUIÇÃO
DA

HEPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

174 assinaturas válidas:
003 assinaturas de Deputados licenciados
009 assinaturas que não conferem;
043 assinaturas repetidas.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESfUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

Atenciosamente,

/""l" 1/7 /7'~~'/
~ ~:;..-L / ;,.., é-<h"h- á.

, CLAUDIi0:;EVES C. DE S ZA
Chefe

SEçÃovm
Do Processo Legislativo

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

CApÍTULO I
Do Poder Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à ~onstituição

Art. 60 • A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I • de um terço. no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Senado Federal;
Il • do Presidente da República;
II1 - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da

Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ ]" A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2" A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, f:m dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quinto.; dos votos dos respectivos membros.

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

§ 40 Nlio será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

I - a forma federativa de Estado;
Il - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 50 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada nlio pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

RS
ES
RR
MG
CE
CE
SP
PI
GO
AC
MA
SP
MS
TO
MG
PB
AP
AM
RR
RR
CE
RJ
RJ
PI
SC
TO
PB
RN
RN
RJ
RJ
SP
MA
GO
MG
SP
RS
RS
PI
PB
PB
SC
RS

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
ASSIS CANUTO PDT RO
CÂNDIDO MENDES PSDB RJ
OSVALDO BIOLCHI PTB RS

Assinaturas Repetidas
PT
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PSDB
PFL
PSDB
PMDB
PMDB
PPB
PRONA
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PPB
PFL
PTB
PTB
PMDB
PPB
PPB
PMDB
PPB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PT
PSDB
PTB
PPB
PFL
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PMDB
PDT
PMDB

1
2

3

1 ADÃO PREITO
2 ADELSON SALVADOR
3 ALCESTE ALMEIDA
4 ANTONIODOVALLE
5 ARIOSTO HOLANDA
6 ARNON BEZERRA
7 AYRES DA CUNHA
8 B.sA
9 CARLOS MENDES
10 CHICÃO BRIGIDO
11 DAVI ALVES SILVA
12 DE VELASCO
13 DILSO SPERAFICO
14 DOLORES NUNES
15 ELIAS MURAD
16 ENIVALDO RIBEIRO
17 ERALDO TRINDADE
18 EULER RIBEIRO
19 FRANCISCO RODRIGUES
20 FRANCISCO RODRIGUES
21 GONZAGA MOTA
22 . JAIR BOLSONARO
23 JAIR BOLSONARO
24 JOÃO HENRIQUE
25 JOÃO PIZZOLATII
26 JOÃO RIBEIRO
27 JOSÊ LUIZ CLEROT
28 LAIRE ROSADO
29 LAIRE ROSADO
30 LAPROVITA VIEIRA
31 LAURA CARNEIRO
32 LUCIANO ZICA
33 MARCIA MARINHO
34 MARIA VALADÃO
35 MARIO DE OLIVEIRA
36 MAURicIO NAJAR
37 ODACIR KLEIN
38 OSVALDO BIOLCHI
39 PAES LANDIM
40 RICARDO RIQUE
41 ROBERTO PAULINO
42 SERAFIM VENZON
43 WILSON CIGNACHI
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TÍTULO VI

Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I

Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

Art. 155 - Compete aos Estai:los e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:

I - transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou
direitos;

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e. intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as presta~ões se iniciem no exterior;

111 - propriedade de veículos automotores.
*Arl.ISS com.redaç'ão dada pela Hmenda ("onslilucwnal n' 3. de I~ U3 1993.

§ 1° O imposto previsto no inciso I:
* § l~ "caput", com redação d~dupeiu f;mendu C:onstuucUJfWl n" 3. dI! 1703 191J3,

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao
Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

11 - relativamente a bens móveis, títulos e créditos. compete ao
Estado onde se processar o inventário ou arrolamento. ou tiver domicílio o
doador, ou ao Distrito Federal;

1II - terá a competência para sua instituição regulada por lei
complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o "de cujus" possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve

o seu inventário processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
§ 2° O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao seguinte:
*J 2': "capu/", com redaçào dada pela Hmcndu f 'onsIIlucwllU! n" 3. J,- 1- 03 1993.

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com
o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo
Distrito Federal;

11 - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da
legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o montante d.evido
nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;
111 - poderá ser seletivo. em função da essencialidade das

mercadorias e dos serviços;
IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da

República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de
seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e
prestações, interestaduais e de exportação;

V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer aliquotas mínimas nas operações internas, mediante

'resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus
membros; .

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver
conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de
iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois tercos de seus membros;

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito
Federal, nos termos do disposto no inciso XII, "g", as alíquotas internas, nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações
interestaduais;

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e
serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do
imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;
VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado

da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a
alíquota internà e a interestadual;

IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando

. se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento•..

assim como sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao
Estado onde estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou
do serviço;

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem
fornecidas com serviços não compreendidos na competência tríbutária dos
Municípios;

X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos

industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei
complementar;

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo. inclusive
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia
elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. I53, § 5°;
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo. o montante do

imposto sobre produtos industrializados, quando a operação. realizada'entre
contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à
comercialização, configure fato gerador dos dois impostos;

XII - cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributá •.1;
c) disciplinar o regime de compensJ;:ão do imposto;.
d) fixar, para efeito de sua cobrar..,a e definição do estabelecimento

responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e
das prestações de serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior,
serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a";

f) prever casos de manutenção de crédito. relativamente à remessa
para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de
mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal. isenções, incentivos e beneficios fiscais serão concedidos e '
revogados.

§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o inciso 11 do "caput"
deste artigo e o art.153. I e 11, nenhum outro tributo poderá incidir sobre
operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.

* .\'\ 3" com redução dada pdu /:"mt:nJu ( 'on.wlIlicwnal n" 3. de J- 03 1993.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N2 635, DE 1999

(Do Sr. Celso Russomanno e outros)

Dá nova redaçAo aos incisos XXXIV e LXXV!I do art. 52, bem como
ao inciso IV do art. 24 da Consti tuiçao Federal.

(A COMISSAO PE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

term,os do ano 60 da ConstitUição Federal, promulgam a segumte emenda ao texto

consntucional:

Artigo único. Dê~se aos inCISOS XXXIV e LXXVII do art 5° c ao

meiso IV do ano 24 da ConsutUlção Federal a segumte redação

"Art. 5° " .

XXXIV • são a lodos assegurados, Independentemente do

pagamento de taxas e custas processuais:
a) ..

b) .

c) o acesso ao Poder Judiciãrio. salvo comprovada mâ-fé,

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas dala,

e. na fonna da lei. os atos necessàrios ao exercicio da cidadanIa com,? dC(ltre outros, o

acesso ao Poder Judiciáno, ressalvadas as despesas dos atos realizados ou requ7ridos no

processo pelas partes.
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JUSTIFICAÇÃO

Art. 24 .

IV- custas dos serviços forenses em caso de comprovada má.fé."

Tipo da Proposição: PEC'

Autor da Proposição: CELSO RUSSOMANNO E OUTROS

Data de Apresentação: 12/01/99

Ementa: Dá nova redação aos incisos XXXIV e LXXVll do art. 5", bem
como ao inciso IV do 011. 24 da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

BA
AM

~p

AM
DF
AL
1"1
AL
DF
PA
RN
MG

SI"
MG
SP
AL
AC
AC
DF
BA

TO
SP
PR
PR
SP
CE
MG
RO
AC
AM
RO
SP
BA
PE
RJ
PR
SI"
RS
ES
CE

RJ
MA
PB
tE
PE
PA
MG
MG
RS
RJ

SC
SP
PR
RJ
SC
SP
PR
BA
P8
AM
AL
GO

RS
RJ
RJ

PFL
PSDB
PPB
PFL
PPS
PFL
PSDB
PFL
PPB
PP8
PFL
PSDB

PMDB
PFL
PMDB
PSOB
PPB
PMDB
PT
PPS

PFL
PRONA
PPB
PMDB
PTB

PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PFL
PDT

PSDB
PTB
PT
POT
PPB

PDT
PP8
PSDB

PSD8
PPB
PMDB
PSB
PMDB
PSB
PSDB

PTB
PFL
PPB
PPB

PPB
PSDB
PTB
PFL
PFL
PTB
PPB
PFL
PMDB
PFL
PSOB
PSDB
PPB
PPB
PFL

22 AROLDO CEDRAZ
23 ARTHUR VIRGILlO
24 ARYKARA
25 ÁTILA LINS

26 AUGUSTO CARVALHO
27 AUGUSTO FARIAS
28 B. SÁ

29 BENEDITO DE LIRA
30 BENEDITO DOMINGOS
31 BENEDITO GUIMARÃES
32 BETINHO ROSADO
33 BONIFÁCIO DE ANDRADA
34 CARLOS APOLINÁRIO
35 CARLOS MELLES
36 CARLOS NELSON
37 CECI CUNHA

38 CÉLIA MENDES
39 CHICÃO BRíGIDO
40 CHICO VIGILANTE
41 COLBERT MARTINS
4;:: DARCI COELHO
43 DE VELASCO
4~ DILCEU SPERAFICO

45 DJALMA DE ALMEIDA CESAR
46 DUILlO PISANESCHI
47 EDSON SILVA
48 EDUARDO BARBOSA

4~ EMERSON OLAVO PIRES
5e EMíLIO ASSMAR
5~ EULER RIBEIRO
5: EURipEDES MIRANDA
52 FÁBIO FELDMANN
5..: FELIX MENDONÇA
55 FERNANDO FERRO
5" FERNANDO LOPES
5- FERNANDO RIBAS CARLI
53 FERNANDO ZUPPO
5~ FETIER JÚNIOR
6C FEU ROSA

6~ FIRMO DE CASTRO

6: FRANCISCO'SILVA
63 GASTÃO VIEIRA
6~ GILVAN FREIRE
65 GONZAGA MaTA

6" GONZAGA PATRIOTA
6- HILÁRIO COIMBRA

68 IS~EL PINHEIRO
69 JAIME MA/'{TINS
70 JAIR SOARES
71 JOÃO MENDES
72 JOÃO PIZZOLATII
73 JOSÉ ANíBAL
74 JOSÉ BORBA
75 JOSÉ CARLOS COUTINHO
76 JOSÉ CARLOS VIEIRA
77 JOSÉ COIMBRA
78 JOSÉ JANENE
79 JOSÉ LOURENÇO
80 JOSÉ LUIZ CLEROT

81 JOSÉ MELO
82 JOSÉ THOMAZ NONO
83 JOVAIR ARANTES

84 JÚLIO REDECKER
65 LAPROVITA VIEIRA
86 LAURA CARNEIRO

Pagma: 001

PB
SE
SP
RS
RS
Al
SP
RR
RJ
RJ
SP
PB
AM
CE
PA
SP
MG
PE
MA
MG
CiO

Conferência de Assinaturas

lConfírmadas·---~2
mocõnferem ---0-02
i-icen-ciados·- ---009
Repetidas 001-

~1,~.g~V:l~ __ 000

Assinaturas Confirmadas
1 A: ;UTO PEREIRA PFL
2 AC:ELSON RIBEIRO PSDE
3 Ar:. H::MAR DE BARROS FILHO PPB
4 AC ROALDO STRECK PSDé
5 AIRTON DIPP PDT
6 AL3ERICO CORDEIRO PTB
7 AL3ERTO GOLDMAN PSDB
B AL:ESTE ALMEIDA PMDE
9 AL:IONE ATHAYDE PPB
10 ADIR CABRAL PFL
11 AL:JYSIO NUNES FERREIRA PSDE
12 AL'/ARO GAUDÉNCIO NETO PFL
13 ALZIRA EWERTON PSDE
14 AN aAL GOMES PSDE
15 Af'7ÓNI0 BRASIL PMDE
16 AJ\70NIO CARLOS PANNUNZIO PSDE
17 Af'7ÓNI0 DO VALLE PMDE
1B AN-ÓNIO GERALDO PFL
19 A"-ONIO JOAOUIM ARAUJO PL
20 AR'.IANDO COSTA PMDiO
21 AR",'JN BEZER;~A PSDé

Totais de Assinaturas:

ISGM - SECAP (7503)

13101/9915:51:27

Para que a democraCIa seja estabelecida em bases sólidas é

necessâno que lodos os cIdadãos possam exercer, freme ao Poderes publicas. sem

qualquer restnção. o direito de petição na sua forma mais plena.

Hoje. Isto não é possivel em função de taxas e custas judiciais

exorbitantes, que vanam de Estado para Estado, inibindo a procura, pelos cidadãos, do

Poder Judiciano. que e um Poder de Estado. para o qual há destmação orçamentária

especifica.

O argumento de que. para 05 necesSItados, Já não é preciso arcar

com tal ônus. não pode ser mvocado. sob a perpecllva de que o acesso á JUStiça deve

sempre ser gratuito para quem quer que seja, salvo comprovada ma-fé na propositura da

ação.

Com a proposta, ressalva-se o pagamento das despesas dos atos

realizados ou requendos no processo. como providências que demandam, por exemplo. a

parnclpação de profisslonats que são chamados a prestar esclarecimentos técnicos e que

não têm vmcu!o com o Poder JudlclarlO. dispondo. na verdade. do seu tempo profissIOnal

para tanto.

A proposta também não Impede a cobrança de honorários

adv?C3tlCIOS. uma vez que a atIVIdade é prestada por profissionais que contratam a

prestação de sen1ços com as panes. E claro que não afeta a prestaçào de set"Vlços

advocatlclOs gratunos aos comprovadamente pobres. tanto pela Defensona Publica como

pelos os escntonosmodelo" das faculdade jundtcas e serviços de asslstenciaJudiciàna.

Creto. com a presente proposta. poder contribuir para o, inicio de

um grande debate. que deve ser realizado em nosso paiS em busca da sua democratização

efetiva.
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87 LEÕNIDAS CRISTINO PPS CE 153 SI! VIO TORRES PSDB SP
88 LEOPOLDO BESSONE PTB MG 15-1 SIMÃO SESSIM PPB RJ
89 lIr.1ANETTO PFL RJ 155 SIMARA ELLERY PMDS BA
90 LUCIANO CASTRO PSDB RR 15ô SOCORRO GOMES PCDOB PA
91 LUCIANO PIZZATTO PFL PR ~57 TUGA ANGERAMI PSDB SP
92 LUIZ DURÃO PFL ES ~5B USHITARO KAMIA PPS SP-
93 LUIZ FERNANDO PPB AM ~59 VADÃOGOMES PPB SP
94 LUIZ PIAUHYlINO PSDB PE 160 VALDECIOllVElRA PT' RS
95 MAGNO BACELAR PFL MA 161 VALDIR COLATTO PMDB SC
96 MANOEL CASTRO PFL BA 162 VANIO DOS SANTOS PT SC
97 MARÇAL FILHO PSDB MS 163 VICENTE ANDRÉ GOMES PSB PE
98 MÁRCIA MARINHO PSDB MA 164 VITTORIO MEDIOU PSDB MG
99 MARCOS LIMA PMDB MG 165 WAGNER ROSSI PMDB SP
100 MARIAVALADÃO PTB GO 166 WELSON GASPARINI PSDB SP
101 Mj.qIO MARTINS PMDB PA 167 WILSON BRAGA PSDB PB
102 MARISA SERRANO PSDB MS 168 WILSON CAMPOS PSDB PE
103 MARQUINHO CHEDID PSD SP 169 WILSON CIGNACHI PMDB RS
104 MAURiCIO REQUIÃO PMDB PR 170 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
105 MAURO LOPES PMDB MG 171 ZAIRE REZENDE PMDB MG
106 MN< ROSENMi\NN PSDB PR 172 ZILA BEZERRA PFL AC
107 MENDONÇA FILHO PFL PE Assinaturas que Não Conferem
108' MOISÉS BENNESBY PSDB RO

ALBERTO SILVA PMDB PI1109 MOISES L1PNIK PL RR
CUNHA LIMA PPB SP110 MURILO DOMINGOS - PTB MT 2

111 NELSON MARQUEZELLI PTB I SP
112 NELSON MEURER PP8 . PR Assinaturas de Deputados(as) Licenchdos(as)
113 NELSON OTOCH PSDB CE 1 ADEMIR CUNHA PFL PE

·114 NElSONTRAD PTB MS
2 AÉCIO DE BORBA PPB CE

115 NILMÁRIO MIRANDA PT MG
3 ALBÉRICO FILHO PMDB MA

116 NILSON GIBSON PSB PE
4 AUGUSTINHO FREITAS PPB MT

117 ODACIR KLEIN PMDB RS
5 CLÁUDIO CHAVES PFL AM

118 OLÁVIO ROCHA PSDB PA ri LUIZ MÁXIMO PSDB SP
119 OSCAR ANDRADE PFL RO

7 NARCIO RODRIGUES PSDB MG
120 OSMÃNIO PEREIRA PSDB MG

8 PAULO FEIJÓ PSDB RJ
121 OSMIR LIMA PFL AC

9 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
122 OSVALDO BIOLCHI PTB RS
123 OSVALDO REIS PPB TO

Assinaturas Repetidas124 PAES LANDIM PFL PI
125 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM 1 CUNj-lA LIMA PPB SP
126 PAULO BAUER PH. SC SECRETARIA-GERAL DA MESA
127 PAULO BORNHAUSEN PFL SC SeçãGl de Registro e Controle e de Análise de Proposição
128 PAULO GOUVÊA PFL sê

Oficio n°,5'O /9912f: PAULO LIMA PFL SP
13C PAULO LUSTOSA PMDB CE Brasília. 13 de janeiro de 1999
13' PAULO RITZEL PMDB RS
13':: PEDRO CANEDO pC GO Senhor Secretário-Geral.

13~ PEDRO CORREA PPB PE Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
13~ PEDRO NOVAIS PMDB MA Constituição'do Senhor Celso Russomanno e outros, que "dá nova redação aos

135 PEDRO VALADARES PSB SE incisos XXXIV e LXXVII do art. 5°, bem como ao. inciso IV do art. 24 d~ Constitu~ção
135 PINHEIRO LANDIM PMDB CE Federal", contém número suficiente de signatános, constando a refenda proposIção

1T RAUL BELÉM PFL MG de:

133 RICARDO BARROS PPB PR 172 assinaturas válidas;
139 ROBERTO BRANT PSD~.. MG 009 assinaturas de Deputados licenciados
140 ROBERTO FONTES PtL· PE 002 assinaturas que não conferem;
1" ROBERTO PAULlNO PMDB PB 001 assinatura' repetida..,.
1';2 ROBERTO PESSOA PFL CE
143 ROBERTO ROCHA PSDB MA
1~ ROBERTO SANTOS PSDB BA

Atenciosamente,1~5 ROBERTO VALADÃO PMDB ES

at,L~ae~145 RONALDO Sk:~TOS PSDB RJ
1~7 SARNEY FILHO PFL MA cLÁu A NEVES C. O

148 SAULO QUEIROZ PFL MS
Chefe

1~9 SERAFIM VENZON PDT SC A Sua Senhoria o Senhor
150 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP Dr. MOZARTVIANNA DE PAIVA
151 SEVERIANO ALVES PDT BA Secretário-Geral da Mesa
1=.... SILA:3 BRASILEIRO PMDB MG

NESTA
-'-
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

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:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento
de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder:

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para d~fesa de
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. e, na
forma da lei. os atos necessários ao exercício da cidadania.

*Nt!Ru/llm'·nfl1dopl.'/u 1.1.'1 n"9.2(jj, dI! 12 021996.

TÍTULO III
Da Organização do Estado

....................................................................,: .

CAPÍTULO 11
Da União

Art. 24 - Compete à União. aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

IV - custas dos serviços forenses:
.........: .

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo. dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Senado Federal:
11 - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da

Federação. manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 10 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e 'votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver. em ambos.
três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas \Iesas da

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de
ordem. .

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

I - a forma federativa de Estado:
11 - o voto direto. secreto, universal e periódico:
III - a separação dos Poderes:
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.
..........................................................................................................................

CP) PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 636, DE 1999

(Do Sr. Geddel Vieira Lima e Outros)

Modifica a redação da alí.nea "d" I do inciso l, do art. 102 e da
:;~:~:l~bll, do inciso li do art. lOS, ambos da Constituição

(APENSE-SE À PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO NO 160, DE 1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

nos termos do art. 60, § 3', da Constituição Federal, promulgam a seguinte

emenda ao texto constitucional:

Art. l' Fica alterada a redação da alínea ct, do inciso I, do

art, 102 e da alínea b, do inciso I, do art. 105, ambos da Constituição Federal nos

seguintes termos:

':<Ir!. 102 .

/- .

d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer das
pessoas referidas nas alíneas anteriores: o mandado de
segurança, a ação popular e o habeas-data, contra atos do

Presidente da 'Rep6blíca, das Mesas da Câmara dos
Dep"utados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da
UnJao, do ~rocurador-Geral da República e do próprio
Supremo Tnbunal Federal; a ação popular contra ato de
membros do Congresso Nacional, do Supremà Tribunal
Federal e do Tribunal de Contas da União; (NR)

.......................................................................................SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

Ar!. 105 ......................................................................
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de sua publicação.

Art. 2' Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
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11 ALCIONEATHAYDE
12 ALDIR CABRAL
13 ALEXANDRE SANTOS
14 ALOYSIO NUNES FERREIRA
15 ANIVALDO VALE
16 ANTéNIO BRASIL
17 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
18 ANTONIO DOS SANTOS
19 ANTONIO FEIJÃO
20 ANTONIO JORGE
21 ARACELY DE PAULA

22 ARLINDO VARGAS
23 ARMANDO ABiLlO
24 ARMANDO COSTA
25 ARNALDO FARIA DE SÁ
26 ARNA~COMADEIRA
27 ARO~:;~ CEDRAZ

28 ARTHUR VIRGíLIO
29 ARYKARA
30 ASDRUBAL BENTES
31 AUGUSTO NARDES
32 AUGUSTO VIVEIROS
33 BARBOSA NETO
34 BASíLIO VILLANI
35 BETINHO ROSADO
36 BONIFÁCIO DE ANDRADA
37 CANDINHO MATTOS
38 CARLOS CARDINAL
39 CARLOS MELLES
40 CARLOS SANTANA
41 CELSO RUSSOMANNO
42 CHICO VIGILANTE
43 CLAUDIO CAJADO
44 C;OLBERT 111ARTINS
45 CONFUCIO MOURA

46 CORAUCI SOBRINHO
47 CUNHA BUENO
48 DARCislO PERONDI
49 DJALMA DE ALMEIDA CESAR
50 DOLORES NUNES
51 DUILlO PISANESCHI

52 EDSON SILVA
53 EFRAIM ~,10RAIS

54 ELCIONE BARBALHO
55 ELIAS /,lURAD
56 ELlSEU MOURA
57 ELlSEU RESENDE
58' ENIO BACCI
59 ERALDO TRINDADE
6'0 EULER RIBEIRO
61 FÁTIMA PELAES
62 FAUSTO MARTELLO
63 FELlX MENDONÇA
64 FERNANDO GABElRA
65 FERNANDO GONÇALVES
66 FERNANDO RIBAS CARLl
67 FERNANDO ZUPPO
68 FETTER JÚNIOR

69 FRANCISCO RODRIGUES
70 FRE!RE JÚNIOR
71 GEDDEL VIEIRA LIMA
72 GENÉSIO BERNARDINO
73 GERMANO RIGOrrO
74 GILVAN FREIRE

75 GONZAGA MOTA

76 GONZAGA PATRIOTA

Conferência de Assinaturas

Confirmadas 207
~m 007
Licenciados .._.--oõõ
RepetIdas - Qõ6'
lJegivels _.• --õ"01

Sala das Sessões, em

SGl\1 • SECAP (7503)

19;019915;26:42

Totais de Assinatur3s:

Tipo da Proposiçiio: PEC

AUlor da Proposição: GEDDEL VIEIRA LIMA E OUTROS

Data de Apresentação: 14/01/99

Ementa: Modifica a redacão da alinea d. do inciso 1. do art. 102 e da
alínea b, do incj;o 1. do art. 1D5. ambos da Constlluiçáo Federa1.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

o texto constitucional foi omisso quanto à competência

para conhecer de ações populares contra atos de autoridades, com foro

privilegiado para outros tipos de leitos. quais, por exemplo, o mandado de

segurança, o habeas-corpus e o habeas-dala.

Assim loi inserida no rol do Supremo Tribunal Federal a

competência para processar e julgar mandado de segurança e habeas·data

contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e

do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador·Geral da

kepública e do próprio Supremo. Já o art. 105 transfere essa competência para o

Superior Tribunal de Justiça quando os atos atacados lorem praticados por

Ministros de Estado ou por membros do próprio Tribunal.
Urge, então, colmalar essa lacuna, o que'se objetiva com a

presente proposta de emenda à Constituição, para a qual se pede a anuência
dos nossos pares,

JUSTIFICAÇÃO

b) os mandados de segurança. as ações populares e
os habeas-data, contra ato de Ministro de Estado, do
próprio Tribunal ou de seus membros;(NR) . •

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PRETTO PT RS
2 ADAUTO PEREIRA PFL PB
3 ADELSON SALVADOR PMDB ES
4 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP
5 ADROALDO STRECK PSDB RS
6 ADYLSON MOTTA PPB RS
7 AÉCIO NEVES ' PSDB MG
8 AFFONSO CAMARGO PFL PR
9 AGNELO QUEIROZ PC DO B DF

10 ALBERICO CORDEIRO PTB AL



Janeiro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 04771

77 HÉLIO BICUDO PT SP 1..t3 NELSON TR.AD PTB MS
78 HÉLIO ROSAS PMDB SP ,-- NEY LOPES ?<=L RN
79 HERMES PARCIANELLO PMDB PR '~5 NILSON GIBSO;. PSS PE
80 IBRl}HIM ABI-ACKEL PPB MG ''':6 NILTOH BAIANC ?PS ES
81 INOCÉNCIO OLIVEIRA PFL PE ~.17 NILTON CEROUE'::;,; PSDB RJ
82 ISRAEL PINHEIRO' PTB MG
83 JAIME MARTINS PFL MG '~8 -::DACIR -:._E,r, PMDê RS

84 JAIR BOLSONARO PPB RJ '49 CDEL1'.lC ~,.E.';O PPB MG

85 JAIR SOARES PPB RS :50 OLAV!C =Z::H~ PSDB ::l-,,..,
86 JARBAS LIMA PPB RS ,51 :SMAR LE'-;-';O PP8 RJ

87 JOÃO ALMEIDA PSDB BA '52 ': SMIR L:,:': p~~ -.'-"
88 JOÃO BROCHADO PSDB DF ~53 ::;SORIC .':,:R:ANC PFL :JF

89 JOÃO COLAÇO PSB PE ~54 ':'SVAL~: ~E:S PPS TO

90 JOÃO IENSEN PPB PR '55 o"'UDER:~Ev,A\fELlNO PFL AM

91 JOÃO LEÃO PSDB BA ~5:3 :::~.iJLC ;-=.s:".;"~'JDE~ ~T6 t-,1G

92 JOÃO MATOS PMDB SC "57 P,;ULC _~.s'OSA PMD6 ~:::

93 JOÃO MENDES PPB RJ '58 P,"-.:.JLO ~.lCwRÃC PSD6 -:-:)

94 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC "50 =.;';'.!.JLC i:'';i~,~ p7 =:5
95 JOÃO THOMÉ MESTRINHO PMDB AM '-50 PEDRO:::':'liEDO P:" ·3C

96 JOFRAN FREJAT PPB DF ==~RC .;:;_~:. "'r.1DS 3~,

97 JOSÉ CARLOS VIEIRA PFL SC
.;- .... =E:lRO '. ,':'L';D';REE: ~s= --

98 JOSE COIMBRA PTB SP "53 =f-ilL5:i'.lG-' ::;::;DRIGUEE: ::T2 \1:.3

99 JOSE COSTA PSD AL ,~.- :=~;.1ENT=_ ::;::.. =5 ;:)~c: --
100 JOSÉ EGYDIO PFL RJ '-::: ?E:GINA _ ',: =~'.E:=

101 JOSÉ UNHARES PPB CE
; :~:: ==.\'1"'~".-':' ==L

,~- JOSE LOURENÇO PFL BA ==;'J.~'T: . -: ....:~;2:::0r. ~2:'=
.U~

iC3 JOSE LUIZ CLEROT PMDB 'PB .;~ R:':;;Rl: : _. -, ?p= .:::--

10~ JOSE MAURíCIC PDT RJ ''39 :=:OSER7: ~ -.!...=3:R,~. PPS ~~

'05 JOSÉ MELO PFL AM R:::SERT::E==ERSON PTa =:.~>

"::õ ~OSÉMUCiO f.l0NTEIRO PFL PE ROSERi::: 3';N~OS PSDB ::.-

~O7 ;OSÉ PRIANTE PMDB PA ~72 RODRIGC:"S P"-,LM.A PTB ..

~dE. .OSE REZENDE ?PE MG ~ 73 ROMEL r.N'Z:O FPB i..iG

'09 :DSE ROCHA PPL BA i74 RONALC::: =ERIM F'MDE ':G
.. ~ J .OVAIR ARANTES "SD6 GO '75 RONALC:· S,.4,NTOS PSD3 RJ

LAEL VARELLA PFL MG .07::' RUBEM r.'E:l:N'; PFL RJ

,,,- ~AIRE ROSADC "MDB RN "-:'7 SALOM,;C :::RUZ PSDE RR
~ "3 LAPROVITA VIEIRA PPB RJ 78 SALVADC::: Zir.:2.".L:J! PSDI3 SP
~ ~ .1 LAURA CARNEIRO PFL RJ ,'':: SANDRO ':':SEL. PMD5 ;:;0

.015 LEOPOLDO BESSONE PTB MG :80 S,ARAIVI', ="_1;::,, PMDE f.iG

· "5 LUCIANO ZICA - . SP S=:8AêT:;:'C ·.~-':',2=:RA PSDE ~.1A

,-UIS BARBOS"', PPB RR ',32 SERGIO ':'P.:::,-:::':', PDS =
· :6 LUIZ CARLOS H';ULY PSDB PR '32 2ERGI0 :::':'P~."IRO P~- =.;;,-"
• "? ~UIZ DURÃO PF:'" !'Os '8-" 2~"':=RI~~: :.:. ·:AL;:ANT, pp~ 0<=

'23 LUIZ EDUARDC 2REENHALGr' r; SP 'E5 3;:..·.:=~~,J.:.·, .s.:..r<TOS PFt.. ~c:

LUIZ PIAUHYLlNC =SD8 PE ",8::' ::::;....'.
, '-- PSDB . 3F

r.1AGNO BACELAR PFL MA 'S7 ::!r~iÃC s=:~·· PP6 RJ

::3 MANOEL CASTR:J PFL BA '88 SIMARA E__ ,,;::Y PMD5 6A

~- ~lARÇAL FILHC "SOB MS '8" iEUvl0 K,=',S- PP'= =<S
.:: ~,lARCIO MATes Fi PR .::;:,... '..J8JRAT;'~: - :.;tj:.:zA PSDE :E:
,';0 r.1ARCiO REINALCO MOREIRA PPB MG -9" :JRSi::::IN::: ::_EI"\OZ p~:... 3"-
~27 ~1ARCUS VICENTE PSDB ES '92 ", AL~IR c: _.:.~....,: P:.1C:= ~:

'23 MARIA LAURA FT DF 193 VALDOMIRO MEGER PFL PR

'29 MARINHA RAUPF FSDB RO 194 VIC PIRES FRANCO PFL ~A

,30 MARIO DE OLIVEIRA PPB MG 195 VICENTE ANDRÉ GOMES PSB PE

121 MARIO MARTINS PMDB PA 196 VICENTE ARRUDA PSDB CE

~32 MARIO NEGRm.l0NTE PSDB BA 197 VIRMONDES CRUVINEL PMDB GO

~33 MAURiCIO CAMPOS PSDB MG 198 VITURIANO DE ABREU PMDB PB

~34 MAURiCIO NAJAR PFL SP 199 WAGNER ROSSI PMDB SP

~35 MAURiCIO REOU:ÃO PMDB PR 200 WAGNER SALUSTIANO PPB SP

~3ô r,lENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS 201 WELSON GASPARINI FSDB SP

~ 37 f,10ISES BENNESSY PSDB RO 202 WERNER WANDERER P.FL PR

~38 r.lOREIRA FRANCO PMDB RJ 203 WILSON CAMPOS PSOB PE

:39 r.1USSA DEMES PFL FI 204 WILSON CIGNACHI PMDB RS

~~a NEIF JABUR PMDB MG 205 ZAIRE REZENDE PMDB MG
,-, NELSON MEURER PPB PR 206 ZÉ GOMES DA ROCHA PSD GO
~42 NELSON PROENÇA PMDB RS 207 ZULAIE COBRA PSDB SP
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Assinatu.ras que Não Conferem
1 ADEMIR CUNHA PFl
2 ENIVAlDO RIS'EIRO PPB
3 ETEVALDA GRASSI DE MENEZES PMDB
4 JOSf: CARLOS ALELUIA PFl
5 NELSON MARCHEZAN PSDB
6 SERAFIM VENZON PDT
7 SílVIO PESSOA PMDB

Assinaturas Repetidas

PE
PS
ES
BA
RS
SC
PE

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

1 ADROALDO STRECK PSDS RS
2 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO ,PSDB SP
3 FRANCISCO RODRIGUES PTB RR
4 MARÇAl FilHO PSDB MS
5 oLÂvI9 ROCHA PSDB PA
6 WilSON CAMPOS PSDB PE

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

Ofício n051 i99

Brasília, 19 de janeiro de 1999

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constituição do Senhor Geddel Vieira Lima e outros. que "Modifica a redação da
alinea "d", do inciso I, do art, 102 e da alinea "b", do inciso I, do art,105, ambos da
Constituição Federai", contém número suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

207 assinaturas válidas;
007 assinaturas que não conferem:
006 assinaturas repetidas,
001 assinatura i1egivel

Atenciosamente,

'.'/. L/:'/-
(.. 1"-". - / /:' _ l.. ~.,: • - ~

CLÁUDIA.NEVES C, DE SOUZA ,
Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr, MOZART VIANNA DE PAIVA..
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

"LEGISLAÇ'-\O CITADA A~EXADA PELA
COORDE;\iAÇÃO DE ESTllDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

I - de um terço, no minimo. dos membros da Câmara' dos
Deputados ou do Senado Federal;

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

TÍTULO IV
Da Organização dos J:'oderes

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

SEÇÃO 11
Do Supremo Tribunal Federal

Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

d) o "habeas corpus", sendo paciente qualquer das pessoas
referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o "habeas
datl,l" contra atos do Presidente da República. das Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da
União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo

Tribunal Federal;
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ••••••••••••••

SEÇÃO III
Do Superior Tribunal de Justiça

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

Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar. originariamente:

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

b) os mandados de segurança e os habeas data ~ontra ato de
Ministro de Estado ou do próprio Tribunal; .
.........................._ .
................................................................................................................
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 637, DE 1999

(Do Senado Federal)
PEC ~"34'9S

Prorroga, aIterando a aLíquota, a contribuiçao proV'1.sória sobre
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos
de natureza financeira, a que se refere o art. 74 do Ato das
Disposições Constitucionais Trensitórias.

(k COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § ,3" do art. 60 da ConstiL.uiçâo Feàeral, promulgam a
seguinte Emenda ao texto cansei tucional:

Prorroga, aI terando a alíquota, a
contribuição provisória sobre movimentação
ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira, a que se
refere o art. 74 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Art. l- É incluído o a.rt. 75 no Ato das Disposiçêes
Constituciona.is Transitórias, com a seguinte redação:

"Art. 75. É prorrogada, por trinta e seis meses, a cobrança
da contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão
de valores e de créditos e direitos de natureza financeira de
que trata. o art. 74, institulda pela Lei n" 9.;311, ~.·1241 de
outubro de 1996, modificada pela' Le'i 'n" 9.539, de 12 df.

dezembro de 1997, cuj a vigência é também prorrogada por
idêntico prazo.

§ 1" Observado o disposto no 6" do art. 195 da
constituição, a alíquota da contribuição será de trinta e
oito centésimos por cento, nos primeiros doze meses, e de
trinta centésimos, nos meses subseqüentes, facultado ao Poder
Executivo reduzi-la ou restabelecê-la, total ou parcialmente,
noS limites aqui definidos.

§ 2'" O resul tado do aumento da arrecadação, decorrente da
alteração da alíquota, nos exercícios financeiros de 1999,
2000 e 2001, será destinado ao custeio da previdência $ocial.

§ 3" É a União autorizada a emitir titulas da dívida
pública interna, cujos recursos serão destinados ao custeio
da saüde e da previdência social, em montante equivalente ao
produto da arrecadação da contribuição, prevista e nãc
realizada em 1999, hipótese em que o resultado da arrecadaçãc

verificado no exercício financeiro de 2002 será integralment(
destinado ao resgate da divida pública federal."
Art. 2'" Esta Emenda entra em vigor na dat~ de sua publicação

senado Federal, em 17 de janeiro de 1999

jC--~4'~li~1
Senado,r Antonio. c:art10s I galhães

, Pres~aente

,
"LEGISLA(',i.O CITADA A:'IEXAllA PELA

COORDE:'\ACi.O llE ESTl DOS LEGISLATl\'OS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO VlII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art 60 - A Constituição poderá ser emendada me-:liante proposta:

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pe:as 1\;lesas da
Câmara'dos Deputados e do Senado Federal, com o re ,pectivo número de
ordem.

§ 4° :-.!ão será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir:

TÍTULO VIll
Da Ordem Social

CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 195 - A seguridade social será financiada por te da a sociedade. de
forma direta e indireta, nos tennos da lei. mediante re;ursos provenientes
dos orçamentos da União. dos Estados. do Distr to Federal e d05
Municipios. e das seguintes contribuições sociais:
.........................................................................................................................

§ 6° As contribuições sociais de que·trata este aJtigo ,.ó poderão ser
exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as
houver instit~ído ou modificado. não 'se lhes apliea'ldo o disposto no
art.150. m. b.

§ 7° São isentas de contribuição para a seguridad,' social as entidades
lJeneficentes de assistência social que atendam as exig<:ncias estabelecidas
em lei.
............................................................................................................, .

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTlTllCIO'~AISTR..\N:;nÓRIAS
..........................................................................................................................

;"'rt. 74 - A União poderá instituir contribuiç; o provi"ória sobre
movimentação ou transmb,,,' de valores e de crcditos e direitos de natureza
financeira.

* .'ruJ.!o. "UlflUf", acre.w.:lt/IJ feia rmenda ('nus/mil. um,}1 Jf 1_~. d· 15 (I.,' !'}')('.

§ 1° A alíquota da contribuição de que trata estelrtig,) não excederá
a vinte e cinco centésimos por cento. facultado ao Pod, r Ex,;cutivo reduzi
la ou restabelecê-Ia. total ou parcialmente. nas condiçô,:s e Iimités lixados
em lei.

§ 2° A contribuição de que trata este artigo não, e apl ca i) dis[Jo,to
nos artigos 153. § 5°. e 154. L da Constituição.

* ":" (/1.I'I.',\t.;ldlll'l'Itll.mCl1lÍl1 ( "f1\l1!lii:umal /1' I w~. ,k j 5 (J:,' J'J:i, .

§ 3° O produto da arrecadação da contribuição dc .jue tr,ta este artigo
será destinado integralmente ao Fundo '.acional de Saúde. pa~'a
financiamento das ações e serviços de saúde,

* " .~ .. a('re\Clr/u/ll"la/'mellr!a ( ,,1/\//l/(cul11al J1 "::. ,k J:' tI\ I'J'/( •

§ 4° A contribuição de que trata este artigo !, n! sua exigibilidade
subordinada ao disposto no art. I95, § 6°. da Constitui, ào, ,: não poderá ser
cobrada por prazo superior a dois anos.

* § .I"acre,\,,',dopel(,l Hmenda (·(lmIJIUf..'wna! n° /2, de 15 ()8 1'))6.
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LEI N° 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA
SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU 'TRANSMISSÃO
DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE
NATUREZA FINANCEIRA CPMF. E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - É instituída a Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
-CPMF.

Parágrafo único. Considera-se movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira qualquer operação
liquidada ou lançamento realizado pelas entidades referidas no art.2°. que
representem circulação escriturai ou t1síca de moeda. e de que resulte ou
não transferência da titularidade dos mesmos valores. créditos e direitos.

LEI N° 9.;539, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1997

DISPÕE SOBRE A. CONTRIBUIÇAo
PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇAo OU
TRANSMISsAo DE VALORES E DE CRÉDITOS
E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA -
CPMF. .' -,

Art. 10
_ Observadas as disposições da Lei n° 9.311. de 24 de outubro

de 1996. a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direítos de Natureza Financeira - CPMF incidirá
sobre os fatos geradores ocorridos no prazo de vinte e quatro meses.
contado a partir de 23 de janeiro de 1997.

SINOPSE

IDENTIFICACÃO •
NUMERO NA ORIGE~t PEC 00034 \9QR PROP. HIENDA CO~ST1TUIÇAOICr-.1
ORGÃO DE ORIGE~1 . SENADO fEDERAL \81 t 199~

SENADO: PEeMO;': 1998
AUTOR SENADOR' ELCIO ALVARES E OUTROS l'FL ES •
EMENTA PRORROGA, ALTERANDO A ALIQUOTA. A COBRANÇA DA CO~IBL1CAO

A QUE SE REFERE o A\tTIGO 14 DO ATO DAS orsposrçõES CONSTfTUCrO:\AIS
TRAl'SITORIAS

DESPACHO INICIAL
iSF) COM CONsnTl1ç'ÃO E JUSTIÇA (CCJ)

ULT1MA A~'ÀO •
AGP.>:CL AGI:ARD.\~DO INCLL:SAO ORDE\I DO DIA
113 OI 19qq ISFI PU>; -\RTO ,PlE~)

. NÃO liOU\ E ORADORES NO TERCEIRO DIA DE DlSCl:SSÁo. EM
SEGUNDO TL"RSO.

ENCAMINHADO A
. fSF) SUBSEC COORO LEGISLATIVA fSFHSSClSl E~t 1801 1999

TRAMITAÇÃO -
1~ li 1911l\ (SFI PROTi')COlÜ LEGlSlATIVCl lSF\ ,PLEGl

ESTE PROCESSO COi'JTE'M IH (fRE5i FOLHAS 'NUr..lER.\DAS E
RUBRICAO.\S

,g 1IIQ Qí\ (SF) PLF.~~.\RIO {PUN,
1000 LEITl'R \

p~ li 199R (SF, MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CCJ
US'F jt111 PA,I,; J~':31 A Ib:!J:

I~ 11 19Q8 (SFl SCUSEC COGRD. I.EGl~L:\T1VA ,SF) ISSCLS\
.\NEXADO -\ LEGISLAÇAo CITADA;";A PRorOSlçAo.IFl.~i

I~ 1i 1998 (SFl SCBSEC caoRO LEGISLA'T1V..\ ISF) ISSCLS\
ESCAMU\"HADO ..\0 SACP. CO\-1 DEST!"sO A CC1

l~ 1i 19GiS csn CO:-'l ((,:-.rSTln1ç'ÃO E 11:5TIÇA (CCIl •
RECEBIDO;"f ~TE ORG-\O. [:-,t IX DE >':IJVE~IBR011f. 1098

2$ Ii P}qlj {SFI CO\l (OXSTlTL'IÇAo E rt:STIÇA (ceI)
RELArOR SE:': F,()\IEU TL'\IA. ,

,',~ 12 199~ t5F) CO\t CO:-JSTITUKÂü E JCsrtCA (CCll
[NCERRA:-,tE~"0PRAZO. TEl'.1)O SIDO APRESENTADAS 1}5 {ClNCOI
eMENDAS ,fLS. ')5 A L~I

Oficio n'"

SENDO RElEITADAS AS EMENDAS DEOOI A ,,OS, APRESENTADAS
PERANTE A COMISSÃO.

Dl 12 1998 (SFI COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA ICC))
ENCAMINHADO A SSCLS.

Dl 12 1998 (SF) suasEC. ÇOORD. LEGISLATIVA (SF"SSCLSI
1500 RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM Dl DE DEZDIBRO DE 1998.

Dl 12 1998 (SF) SUBSEC. CúORD. LEGISLATIVA ISF"SSC(s1
JUNTADA COPIA D.... LEGISLAÇÃO CiTADA 'S'O PARECER DA CCl.
QUE NÃO CONs r A DO AVULSO DA PRESE~iE ),tATERIA. fOLHAS 26
E27.

Dl 12 1998 (SFI PLE~ARlO (PLEN",
LEITURA PARECER 619 CC!
DSF04 12PAG 17701 A 17716.

0312 J998 (SF) SUBSEC. CCORO. L.EGISLATIVA (5F, ISSCLS)
AGUARDAl'-"DO rNCLUSÃO ORDEM DO DIA.

09121998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF, 'SSCLSl
AGENDADO PARA O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 1998.

14121998 (SFI PLD1ARJO (PLENI
rNCLUSÃO ORDEM DO DIA DIscussAo PRJ~IEIROTL'RNO (PRIMEIRA
SESSÃOI

14121998 {SFI PLE~ARIO tPLENl _
NÃO HOUVE ORADORES NO PRIMEIRO 01,\ DE OlSCU5SAO.

15121998 (SFlPLENARIO IPLEN)
rNCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRI\IEIRO TERNO (SEGUNDA
SESSÃO I

15 I! 1998 (SFl PLE>'ARIO (PLEN\ ~
NÃO'HOlJYE ORADORES NO SEGUNDO DIA Df; OlSCCSSAO.

~9111998 lSF)SECRETARlA GERALDAMESAI';G~I,

ANEXEI. AS FLS :8. AVL'LSOpA MSGTOl)R~~ ;90S. DE
CONVOCAÇAo DO CONGRESSO NACIO:-JAL '.;ôJ PERlODO DE" A 29 DE
JANEIRO DE 19Q'1. EM el'!>.. PALIA CO;':,L\ .;. f'RESE~TE
PROPOSICAo.

l).t 01 19q9 {SFl PLEX.\R!O IPI.ENl
~ INCLUSÃO ORDEM DO DIA OISCCSS..\O PRI~{EIROTl"RXO nERCEIRA

SESSÃOl
• 114. 01 !()99 fSFiPLESARIO (PLEN) ~

NÃO HOC"}; ORADORES NO TERCEIRO DI.-\ DF. DISCeSS,\(J
os OI 1'199 (SF) PLESARlO (PLENl .

INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRI\tE1RO TL"R};O (QUARTA
SESSÃO). •

t.15 OI 1999 (SFl PLE~AR10 (PLEN) ..! •

NÃO HOUVE ORADORES ?JO QUARTO DIA Di: DI5CVSSAO.

06 OI 1999 (sF) PLENARlO (PLENJ
rNCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO PRlMElRO TURNO (QUIXTA
E ULTIMA SESSÃO).

06 OI 1999 (SF)'PLENARlO (PLENJ
COMUNICAÇÃO PRESIDENClA QUE FOI ENCAMINHADA A MESA EMENDA
QUE. NO ENTANTO. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS
CONSTITUCIONAIS.

06 OI 1999 (SF) PLENARlO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERRADA. MOS USAREM DA PALAVRA OS SEN
ANTONIO CARLOS VALADARES. JOSE EDUARDO DUTRA. EDUARDO
SUPLlCY. JOSAPHAT MARJNIIO. EMILlA FERNANDES, ROBERTO
FREIRE. FERNANDO BEZERRA, ADEMIR ANDRADE E ROBERTO
REQUIÃO.

06 OI 1999 (SF) PLENARlO (PLEN) •
VOTAÇÃO APROVADA A PROPO.STA DE EMENDA. EM PRJMEIRO TURNO
COM o SEGurNTE RESULTAnO: SIM 6 I. NÃO 12. TorAL~ 73. MO
USAREM DA PALAVRA NO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO OS SEN
OSMAR DIAS. PEDRO PIVA. EDISON LOBÃO. NABOR JUNIOR E
RMoIEZ TEBET.

06 OI 1999 (SF) PLENARlO (PLENJ
COMUNICAÇÃO PRESIDEl'CIA QUE A MATERJACONSTARA DA ORDEM
DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINARlA DO PROXIMO DIA
14. PARA O SEGUNDO TURNO CONSTITUCIONAL
DSf 01 OI PAG 0246 A 0161. .

14 OI 1999 (SF) PLENARlO (PLENI
1000 rNCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO SEGUNDO TIJRNO
(PRJMElRA SESSÃO).

1401 1999 (SF) PLENARlO (PLENI
1000 NÃO HOUVE ORADORES NO PRJMEIRO DIA DE DISCUSSÃO.
EM SEGUNDO TURNO.

15 OI 1999 (SFI PLENARJO IPLENI
rNCLUSÃO ORDEM DO DIA DiSCUSSÃO SEGUNDO TURNO (SEGL-:-''OA
SESSÃO).

15 OI 1999 (SFI PLENARlO (PLENl
NÃO 'lOUVE ORADORES NO SEGUNDO DIA DE DISCUSSÃO. E.\1
SEGLNDO TURNO .

18 OI 1999 (SFI PLENARlO IPLENJ
INCLUsÃO ORDEM DO DIA DfSCUSSÃO SEGUNDO rLlRND (TERCEIRA
SESSÃO)

19.0).1999 (SF) PLElJARIO (PLElJ)

VOTACAQ APROVADA A PROPOSTA EI-\ SEGUlJDO TURNO

eOI-\ O SEGUIIHE RESULTADD:SIl-l 64; NAO 12.TO -

TAL; 76.

A eMlARA DOS DEPUTADOS ATRA.VEs DO oFTelo NQ

42. DE 19.01.1999, DO PRIHEIRO sEeRET1\RIO.

(SF)

0312 19Q5 (SF) em..L CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA {CCll
o SEN ANTO~10 CARLOS VALADARES APRESENTA REQUERIMENTO
EM SEPARADO DAS EMENDAS 001 A 003

Ol II 1998 (SFI COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
PARECER DO REhATOR. SEN ROMEU TUMA. APROVADO. RESSALVADOS
OS DESTAQUES; PASSANDO.SE A VOTAÇÃO DAS EMENDAS
DESTACADAS. SENDO REJEITADA A EME"DA 001 E RETIRADAS AS
EMENDAS 002 A 005 PELO AUTOR.

03 12 19tJg (SF) co~r. CONSTITUlÇÃO E JUSTIÇA (ccr,
A COMISSÃO APROVA o PARECER PELA APROVAÇÃO DA MATERIA.

8.enhor primeiro-secretário,

Encaminho a Vossa Excelência; a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputa~os, a Proposta de
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Emenda à constituição n~ 34, de 1998, constante dos aut6grafos
juntos, que \\prorroga, aI terando a al1quota, a contribuição
provisória sobre movimantação .ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira, a que se refere o
art. 74 do Ato 6as DispoEições Constitucionais Transit6riasH

•

Senado Federal, em /; de j a:eiro de 1999

J' />,
~

Senado,.r>' Carlos Patrocin~o
Primeiro~secretário! em exercício

A reflexão sobre esses quatro pontos para as vantagens de se
real!zarem eleições concomitantes é que faço a presente proposta e espero o
apOIo de meus pares.

CÂMAJRA DO§jJEJP'Uj'Ai50s------
SGM • SECAP (7503) Conferêncía de Assinaturas

20101199 16:06:02 Página: 001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar _
Primeiro-Secretário da câmara dos Deputados

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 638, DE 1999

(Do Sr. Roberto Rocha e Outros)

Fixa eleições cDnco~itantes em todos os níveis, a partir de
2.002, e modifica os mandatos dos atuais Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores.

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUlÇAO NO 111, DE 1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos tennos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Artigo umco. O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido de dois artigos conta seguinte redação:

"Art. 75. As eleições para Presidente da República,
Vice-Presidente, Governadores, Vice-Governadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos,
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores serão
realizadas concomitantes a partir de 2.002."

"Art. 76. Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores eleitos em 1996 encerrar-se-ão em 2002.

Parágrafo único. Os Prefeitos e Vice-Prefeitos a
que se refere este artigo ficam impedidos de se candidatar á reeleiçl\l\f\ \

JUSTIFICAÇÃO

A proposta tem por objeto fazer concomitantes as eleições, em
todos os níveis, a partir de 2.002. A prorrogação dos mandatos dos Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores é apenas meio para que isto se estabeleça.

As eleições concomitantes só trarão beneficios' aos cofres públicos,
á classe política, aos trabalhos legislativos e outros tantos que vale enumerá-los:

1- os 'erários públicos da União, Estados e Municípios se pouparão
das elevadas despesas para a realização de eleições a cada dois anos;

2- as despesas dos Partidos Políticos, a cada dois' anos, dos
candidatos tenderão a diminuir;

3- as Casas Legislativas - o Senado, a Câmara dos Deputados, as
Assembléias Legislativas e as Câmaras de Vereadores - a cada dois anos, entram
no chamado "recesso branco" por conta da campanha eleitoral que exige a
presença em mas bases políticas dos candidatos á reeleição ou não, prejudicando
os trabalhos legislativos, só haverá a cada quatro anos;

4- as eleições concomitantes contribuirão para uma abstenção
menor, visto o esforço conjunto que haverá dos candidatos, especialmente
daqueles a Prefeito e Vereadores para garantirem a presença dos eleitores às
umas.

Tipo da Proposiçlo: PEC

Autor dI!, Propo,içlio: ROBERTO ROCHA E OUTROS

nata de Apresentoçlio: 19/01199

Ementa: Fixa eleições concomitantes em todos os níveis, a partir de 2.002.
e modifica os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadorcs.

Po••oi A..inatura. Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: iConfirmadas 1711
'NIo Conferem 015:

,Ucenciados 001:
'Repetida. 0681

II09lvol. 00-4'

Assinaturas Confirmadas
1 ADAUTO PEREIRA PFL PB
2 ADELSON RIBEIRO PSDB SE
3 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP
4 ADROALDO STRECK PSDB RS
5 ALCESTE ALMEIDA PMDB RR
6 ALCIONE ATHAYDE PPB RJ
7 ALZIRA ÉWERTON PSDB AM
8 ANIBAL GOMES PSDB CE
9 ANTÓNIO DO VALLE PMDB MG
10 ANTONIO DOS SANTOS PFL CE
11 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP
12 ANTÓNIO JOAQUIM PSDB MT
13 ANTÓNIO JORGE PFL TO
14 ANTONIO KANDIR PSDB SP
15 ARMANDO COSTA PMDB MG
16 ARNON BEZERRA PSDB CE
17 ASDRÚBALBENTES PMDB PA.

18 ÁTILA LINS PFL AM
19 AYRES DA CUNHA PFL SP
20 AYRTON XEREZ PSDB RJ
21 B.SÁ PSDB PI
22 BENEDITO DOMINGOS PPB DF

23 BENEDITO GUIMARi'i.ES PPB PA
24 BOSCO FRANÇA S. PART. SE
25 CARLOS AIRTON PPB AC
26 CARLOS ALBERTO CAMPISTA PFL RJ
27 CARLOS MENDES PMDB GO
28 CECI CUNHA PSDB' AL
29 CÉLIA MENDES PPB AC
30 CHICÃO BRíGIDO PMDB AC
31 CHICO DA PRINCESA PTB PR
32 CHICO VIGILANTE PT DF
,33 CIRO NOGUEIRA PFL PI
34 COLBERT MARTINS PPS BA
35 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
36 CORIOLANO SALES PDT BA
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37 COSTA FERREIRA PFL MA 103 MÁRIO DE OLIVEIRA PPB MG
38 DANILO DE CASTRO PSDB MG 104 MARISA SERRANO PSDB MS
39 DARCislO PERONDI PMDB RS 105 MAURO LOPES PMDB MG
40 DE VELASCO PRONA SP 106 MOISÉS BENNESBY PSDB RO
41 DELFIM NETTO PPB SP 107 MURILO DOMINGOS PTB MT
42 DÉRCIOKNOP PDT SC 108 MURILO PINHEIRO PFL AP
43 DJALMA DE ALMEIDA CESAR PMDB PR 109 MUSSADEMES PFL PI
44 DUILlO PISANESCHI PTB SP 110 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
45 EDSON SILVA PSDB CE 111 NEIF JABUR PMDB MG
46 EDUARDO BARBOSA PSDB MG 112 NELSON HARTER PMDB RS'
47 EFRAIM MORAIS PFL PB 113 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
48 ELIAS MURAD PSDB MG 114 NELSON MEURER PPB PR
49 EMERSON OLAVO PIRES PSDB RO 115 NILSON GIBSON PSB PE
50 ENIOBACCI PDT RS 116 ORCINO GONÇALVES PMDB GO
51 ERALDO TRINDADE PPB AP 117 OSCAR GOLDONI PMDB MS
52 ESTHER GROSSI PT RS 118 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
53 EULER RIBEIRO PFL AM 119 OSMAR LEITÃO PPB RJ
54 EZIDIO PINHEIRO PSDB RS 120 OSMIR LIMA PFL AC
55 FELIPE MENDES PPB PI 121 OSÓRIO ADRIANO' PFL DF
56 FERNANDO DINIZ PMDB MG 122 OSVALDO BIOLCHI PTB RS
57 FERNANDO FERRO PT PE 123 PAES LANDIM PFL PI
58 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ 124 PAULO BAUER PFL SC
59 FIRMO DE CASTRO PSDB CE 125 PAULO LIMA PFL SP
60 GERVÁSIO OLIVEIRA PDT AP 126 PAULO PAIM PT RS
61 GILVAN FREIRE PSB PB 127 PAULO RITZEL PMDB RS
62 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA 128 PAULO ROCHA PT PA
63 GONZAGA MOTA PMDB CE 129 PEDRINHO ABRÃO PTB GO
64 GONZAGA PATRIOTA PSB PE 130 PEDRO CANEDO PL GO
65 HAROLDO LIMA PCDOB BA 131 PEDRO CORREA PPB PE
66 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN 132 PEDRO NOVAIS PMDB MA
67 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG 133 PEDRO WILSON PT GO
68 IBERÉ FERREIRA PPB RN 134 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
69 ISRAEL PINHEIRO PTB MG 135 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
70 ITAMAR SERPA PSDB RJ 136 REMI :TRINTA PL MA

71 . IVANDRO CUNHA LIMA PMDB. PB 137 RICARDO RIQUE PMDB PB

72 JAIR BOLSONARO PPB RJ 138 ROBÉRIO ARAÚJO PPB RR
73 JAIR MENEGUELLI PT SP 139 ROBERTO CAMPOS PPB RJ
74 JOÃOCOLAÇO PSB PE 140 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
75 JOÃO HENRIQUE PMDB PI 141 ROBERTO PAULlNO PMDB PB·
76 JOÃO IENSEN PPB PR 142 ROBERTO PESSOA PFL CE
77 JOÃQLEÃO PSDB BA 143 ROBERTO SANTOS PSDB BA
78 JOÃO RIBEIRO PFL TO 144 ROGÉRIO SILVA PFL MT
79 JOÃO TOTA PPB AC 145 ROMEL ANíZl0 PPB MG
80 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ 146 RUBENS COSAC PMDB GO
81 JOSÉ COIMBRA PTB SP 147 SALATIEL CARVALHO PPB PE
82 JOSÉEGYDIO PFL RJ 148 SALOMÃO CRUZ PSDB RR

83 JOSÉ L1NHARES PPB CE 149 SANDRA STARLlNG PT MG
84 JOSÉ LUIZ CLEROT PMDB PB 150 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA
85 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PFL PE 151 SERAFIM VENZON PDT SC
86 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PFL MG 152 SÉRGIO BARCELLOS PFl' AP
87 JOSÉ THOMAZ NONO PSDB AL 153 SEVERIANO ALVES PDT BA
88 JOVAIR ARANTES PSDB GO 154 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
89 JÚLIO CESAR PFL PI 155 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

90 LAMARTINE POSELLA PPB SP 156 SILVERNANI SANTOS PFL RO
91 LAPROVITA VIEIRA PPB RJ 157 SIMARA ELLERY PMDB BA
92 LAURA CARNEIRO PFL RJ 158 TELMA DE SOUZA PT SP
93 I..EONIDAS CRISTINO PPS CE 159 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
94 LEOPOLDO BESSONE PTB MG 160 VALDENOR GUEDES PPB AP
95 LUIS BARBOSA PPB RR 161 VANESSA FELlPPE PFL RJ
96 LUIZ ALBERTO PT BA 162 VICENTE ARRUDA PSDB CE
97 LUIZ BUAIZ PL ES 163 VILMAR ROCHA PFL GO
98 LUIZ DURÃO PFL ES 164 WAGNER DO NASCIMENTO PPB MG
99 LUIZ MAINARDI PT RS 165 WERNER WANDERER PFL PR
100 MAGNO BACELAR PFL MA 166 W1GBERTO TARTUCE PPB DF
101 MARCOS LIMA i PMDB MG 167 WILSON BRAGA PSDB PB
102 MARIA VALADÃO PTB GO 168 WILSON CUNHA PTB SE
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169 YEDA CRUSIUS PSDB RS 41 NELSON HARTER PMDB RS
170 ZE GOMES DA ROCHA PSD GO 42 NELSON MARQUEZELLI PTB
171 ZILA BEZERRA

SP
PFL AC 43 OSCAR GOLDONI PMDB MS

44 OSMÃNIO PEREIRA PSDB MG

Assinaturas que Não Conferem 45 OSMIR LIMA PFL AC

1 ALMINO AFFONSO PSB SP
46 OSVALDO BIOLCHI PTB RS

2 CIPRIANO CORREIA PSDB RN
47 PAES lANDIM PPL PI

3 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
48 PAULO RITZEL PMDB RS

4 FRANCISCO RODRIGUES PTB RR
49 PEDRO CANEDO PL GO

5 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
50 PEDRO NOVAIS PMDB MA

6 JOÃO ALBERTO PMDB MA
51 RAIMUNDO SANTOS PFL PA

"7 LAIRE ROSADO PMDB
52 REM/TRINTA PL MA, RN

8 LUIZ FERNANDO PPB AM
53 ROBERIO ARAÚJO PPB RR

9 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE
54 ROBERTO PAULlNO PMDB PB

10 MARCia FORTES PSDB RJ
55 ROBERTO PESSOA PFL CE

11 RENAN KURTZ PDT RS
56 ROGERIO SILVA PFL MT

12 TALVANE ALBUQUERQUE PFL AL
57 SALOMÃO CRUZ PSDB RR

13 USHITARO KAMIA PPB SP
58 SERAFIM VENZON PDT SC

14 WELlNTON FAGUNDES PL MT 59 SERGIO BARCELLOS PFL AP.
15 WOLNEY QUEIROZ PDT PE 60 SEVERIANO ALVES PDT BA

61 SILVERNANI SANTOS PFL RO

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as) 62 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
63 VALDENOR GUEDES PPB AP

MELQuíADES NETO PFL TO 64 VANESSA FELlPPE PFL RJ

Assinaturas Repetidas 65 VICENTE ARRUDA PSDB CE

1 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB SP
66 WIGBERTO TARTUCE PPB DF

2 ANTÔNIO DO VALLE PMDB MG
67 WILSON CUNHA PTB SE

3 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP
68 WILSON CUNHA PTB SE

4 ARMANDO COSTA PMDB MG
5 ARMANDO COSTA PMDB MG

SECRETARIA-GERAL DA MESA

6 ARMANDO COSTA PMDB MG
Seção de Registro e Controle.e de Análise de Proposição

7. ÁTILA LINS PFL AM Oficio n° i.3 199
8 ÁTILA LINS PFL AM

Brasifia. 20 de janeiro de 1999

9 AYRTON XEREZ PSDB RJ
10 AYRTON XEREZ PSDB RJ

Senhor Secretário-Geral,

11 B.SÁ PSDB PI
12 CARLOS MENDES PMDB GO

13 CHICÃO BRíGIDa PMDB AC
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à

Constituição do Senhor Roberto Rocha e outros, que "Fixa ei,eiçães concomita~tes
14 DANILO DE CASTRO PSDB MG em todos os niveis, a partir de 2.002, e mQdifica os mandatos dos atuais Prefeitos,

15 DE VELASCO PRONA SP Vice-Prefeitos e Vereadores", contém número suficiente de signatários, constando a

16 EDSON SILVA PSDB CE referida proposição de:

17 EDSON SILVA PSDB CE

18 EDUARDO BARBOSA PSDB MG 171 assinaturas válidas:

19 EFRAIM MORAIS PFL PB 015 assinaturas que não conferem;

20 ELIAS MURAD PSDB MG
068 assinaturas repetidas
004 assinaturas i1egiveis

21 ELIAS MURAD PSDB MG 001 assinatura de Deputado licenciado

22 EULER RIBf::IRO PFL AM

23 FRANCISCO RODRIGUES PTB RR Atenciosamente, ....{.-
24 GERVÁSIO OLIVEIRA PDT AP ~2' . /~~'

25 GILVAN FREIRE PSB PB
I;> <-.L; .t-' (,,~ '" cL

26 HERCUlANO ANGHINETTI PPB MG
CLÁUDr'NEVES C. DE $0UZA

Chefe /

27 JAIR BOLSONARO PPB RJ
A Sua Senhoria o Senhor

28 JOÃOCOLAÇO PSB PE Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
29 JOÃO HENRIQUE PMDB PI Secretário-Geral da Mesa

30 JOSE L1NHARES PPB CE NESTA

31 LAPROVITA VIEIRA PPB RJ "LEGISLAÇÃO CITADA A~EXADA PELA

32 LUIZ BUAIZ PL ES
COORDE1'AÇÁO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

33 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE CONSTITUIÇÃO
34 MÁRIO DE OLIVEIRA PPB MG

35 MÁRIO DE OLIVEIRA PPB MG
DA

36 MAURO LOPES PMDB MG REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

37 MELQuíADES NETO PFL TO 1988
38 MURILO DOMINGOS PTB MT ..........................................................................................................................
39 MUSSADEMES PFL PI TÍTULO IV
40 NEIFJABUR' PMDB MG Da Organização dos Poderes
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CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUB'SEÇÃO 1/
Da Emenda à Constituição

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados

ou do Senado Federal;
1/ - do President~ da República:
1Il - de mais da metade das Assembléias Leeislativas das unidades

da Federação. manifestando-se. cada uma delas. p;la maioria rela~iva de
seus membws.

§ 1° A Constituiç'ão não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do, Congresso
Nacional. em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos.
três quintos dos votos dos respectivos membros.

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

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente
a abolir:

I .. a forma federativa de Estado;
li . o voto direto. secreto: universal e periódico:
III - a separação dos Poderes: .
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida

por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

"':~TÕ'D'A's'D'is'posi'çõES'CO~'sTITüEioN~;sT'RANsi'TÓ'R'iÃs'"

Art. 74 • A União poderá instituir contribuição provisória sobre
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza
financeira.

* ,~rtlJ!II. ·'I.'Upltl", tll.:r(!.',,·rdorL'lu /;"ml.'ftdl1 C·fllrSlIlIlf:tmralll"'2. de 15 (J~ If)f)li.

§ l° .-\ alíquota da contribuição de que trata este artigo não excederá
a vinte e cinco centésimos por cento. facultado ao Poder Executivo reduzi
la ou restábelecê-Ia. total ou parcialmente. nas condições e limites fixados
em lei.

* ~' I" tll.rl!.W.'It/U ~(tl f~i"L'lld/l ( tllJMIIlIWmulll" 1_". dI! 15 (/8 l'I'1f1.

Mo Mesas da CImara dos Deputados e do Senado Federal. nos tennos do an. 60
da Constituiçio Federal. promulgam a seguinte emenda ao texto coostitucionaJ.

Art. t' o § 5' do art. t4 da Constituição Federal, na redaçio dada pela Emenda
CoD5titucional n" 16, 1997, passa a vigorar com o $eguintetexto:

"Art. t4 ..

§ S' O Presidente da República. os Governadores de Estado e
"do Distrito Federal os Prefeitos e quem os houver mcedido ou substituido no curso dos
mandaros poderio ser reeleitos para. um único penodo subsequente. observado. quanto loS
Prefeitos. o prazo de seis meses antes do pleito para desincompatibiliuçio.

Art. 2" Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicaçiq

JUSTIFICATIVA

o exercicio democrático pressupõe a existência de algum postulados básicos.
Um deles é a comeiência de que o Poder nio pode ser exercido no interesse pessoal do
governante ou de seus seguidores, mas segundo critérios de transparincia e impessoalidade. O
constituinte de 1987/1988 prestigiou esse enreodimento em diferentes oportunidades. No
capitulo da AdministrlÇio Pública impôs a impessoalidade como principio da atividade esratal;
na pane dos Direitos Políticos, encarregou o legislador de proteger os pJeitos'eleitorais contrla.{.
lnfIuência do poder econômico e o abuso do exercicio de função. cargo ou emprego na
administra<;io do Estado

A proposição reforça essa noçio. De acordo com ela. os prefeitos candidatos à
reeleiçio teria que se afastar do cargo até seis meses antes do pleito. O objetivo é conter o uso
eleitoreiro da maquina administrativa. sendo a iniciativa 'fIUto de observações' colhidas DO

desenvolver da recemc campanha eleitora!.

Todos cenamente acompanharam a evoluçio do pleito nos Estados e puderam
pen:eber o quamo a reeleição favorece o emprego indevido da máquina pública pelo. que a ela
concorrem. E claro que nos imbitos federal e estadual a fiscalização da imprenu e da sociedade
inihe, como inibiu. a ocorrência de fatos que configurem o uso do poder em proveito próprio
pelos candidatos a novo maodaro. Dal porque a ressalva pretendida nio alcança o PresidCllle da
República nem Governadores. Quanto a este~ a1iis, o coDtrole tende & ser cada vez mais rígido
e eficaz com a consolidaç:io dos panidos e a maior conscientizaç:io polirica do eleitorado,
facilitada nu grandes cidades. Mas nos municipios a simaçiio é outra. Em muitos deI... nio hà
se quer imprensa independente, nIo se podendo cogitar, ponaoto, d.... tipo de colJlIOle sobre os
Cheres do Executivo. Isso dificulta e até desencol'lja a atuaÇão de ourros seguimentoS sociai.l,
abrindo-se o espaço pua o despudor e1eirora! e administrativo do. prefeitos postulanres a DOVO

penado. em prejuizo do eririo, da legitimidade das eleições e da própria democracia.

Com.,ceneza, a etnenda nio afastari o uso do poder público em fl.vor do prefeito..
candidato. mas preveniri a sociedade COntra os abusos que fatalmente ocoITtrio caso ele
permaneça no cargo enquanto disputar a eleiçio.

Sala das Seções. em de de t998

D~Lr~r.
~ '"'"'''''""00 ""'-mA

Conferência de Assinaturas
Pá8ina, 001

§ ;20 A contribuição de que trata este artigo não se aplica o disposto SGM - SECAP (7503)
nos artigos 153. § 5°. e 154.1. da Constituição. "8:0119918:18,38

* ~ :;'tll.n:.\'to:llllll'L'iu l~mf!n"lJ( °on.\'lIIlIl:umal 11"1:. dl.'I5lJH II)l)fJ. ==~==--------------------------

§ 3° O produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo
será destinado integralmente ao Fundo ~acional de Saúde, para
financiamento das ações e serviços de saúde.

* ~. 3' tlt.'rl!sc:ulll fWlu I~'ml!m{fl (·UIJ.dlllll.·lUI1U!Il"!~. dI! fi (J,l( /'j9r..

§ 4° A contribuição de que trata este artigo terá sua exigibilidade
subordinada ao disposto no art. 195, § 6°, da Constituição, e não poderá ser
cobrada por prazo superior a dois anos.

* § ,J"lJt."rl.·.n·"/lJpI!llJEml:'ndtJliJ}1.\'!lJIIl.'JlJnulnv I;}. df! 15 1»1 1996.

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

.........................................................u .

~ PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 639, DE 1999

(Do Sr. José Carlos Aleluia e Outros)

Dá nova redaç!o ao parágrafo 52 do art. 14 da Constituiçao
Federal.

(A COMISSlIO DE COnSTI'rUlçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇ1l0)

Tipo da Proposiçio: PEC

Autor da Proposiçio: JOSE CARLOS ALELUIA E OUTROS

Dita de Apresentação: 20/01/99

Ementa: Dá nova redação ao parágrafo 5' do ano t4 da Constituição
Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

To!ai. de Assinaturas: ~C-on-=-firm-a-d:-a.----:1=71
Nio Conferem OOS,
Licenciados 007.
Repelidas 019,
ilegíveis 002

Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO LUPION PFL
2 ADÃO PRETTO PT
3 ADELSON RIBEIRO PSDB
4 ADHEMAR DE BARROS FILHO PPB
5 AFFONSO CAMARGO PFL

PR
RS
SE
SP
PR
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AGNELO QUEIROZ PCDOB DF 71 ITAMAR SERPA PSDB RJ6
ALBÉRICO CORDEIRO PTB AL 72 JAIROAZI PFL BA7
ALBERTO GOLDMAN PSDB SP 73 JAOUES WAGNER 'PT BA8
ALCESTE ALMEIDA PMDB RR 74 JOÃO ALBERTO PMDB MA9
ALCIDES MODESTO PT BA 75 JOAO CARLOS BACELAR PFL BA10

PSB PE76 JOÃO COLAÇO11 ALMINO AFFONSO PSB SP
JOÃO COSER PT ES7712 ANIVALDO VALE PSDB PA
JOÃO MAGALHÃES PMDB MG13 ANTONIO DOS SANTOS PFL CE 78
JOÃO MELLÃO NETO PFL SP14 ANTÔNIO JORGE PFL TO 79

80 JOÃO TOTA PPB AC15 ANTONIO UENO PFL PR
JOFRAN FREJAT PPB DF8116 ARACELY DE PAULA PFL MG
JONIVAL LUCAS PFL BA17 ARIOSTO HOLANDA PSDB CE 82

ARMANDO ABiLlO 83 JOSÉ ANíBAL PSDB SP18 PMDB PB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL BA8419 ARMANDO COSTA PMDB MG
JOSÉ CHAVES PMDB PE20 ARNALDO FARIA DE SÁ PPB SP 85

86 JOSÉ GENOíNO PT SP
21 AROLOO CEDRAZ PFL BA 87 JOSÉ LlNHARES PPB CE
22 ARTHUR VIRGíLIO PSDB AM 88 JOSÉ LOURENÇO PFL BA
23 ARYKARA PPB SP 89 JOSÉ MACHADO PT SP
24 AUGUSTO CARVALHO PPS DF

90 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL 1:12
25 AUGUSTO FARIAS PFL AL

91 JOSÉ PINOTTI • PSB SP
26 AUGUSTO VIVEIROS PFL RN 92 JOSÉ REZENDE PPB M(3
27 AYRES DA CUNHA PFL SP

93 JOSÉ ROCHA PFL BA
28 AYRTON XEREZ PSDB RJ

94 JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PFL MG
29 B.SÁ PSDB PI

95 JOSÉ TELES PPB SE
30 BENEDITO DE LIRA PFL AL

JOSÉ THOMAZ NONÔ PSDB AL96
31 BENEDITO GUIMARÃES PPB PA

LEUR LOMANTO PFL BA97
32 CARLOS MELLES PFL MG

LIMA NETTO PFL RJ98
33 CARLOS SANTANA PT RJ

LUCIANO ZICA PT SP99
34 CESAR BANDEIRA PFL MA

100 LUIS BARBOSA PPB RR
35 CHICO DA PRINCESA PTB PR

101 LUIZ BRAGA PFL BA
36 CIDINHA CAMPOS PDT RJ

102 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
37 CLAUDIO CAJADO PFL BA

103 LUIZ DURÃO PFL ES
38 CLEONÃNCIO FONSECA PMDB SE

104 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
39 CORIOLANO SALES PDT BA

105 LUIZ GUSHIKEN PT . SP
40 COSTA FERREIRA PFL MA

106 LUIZ PIAUHYLlNO PSDB PE
41 CUNHA LIMA PPB SP

107 MAGNO BACELAR PFL MA
42 DANILO DE CASTRO PSDB MG

108 MALULY NETTO PFL SP
43 DARCislO PERONDI PMDB RS

109 MANOEL CASTRO PFL BA
44 DELFIM NETTO PPB SP

110 MARCELO DÉDA' PT SE
45 DÉRCIO KNOP PDT SC

111 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE
46 DUILlO PISANESCHI PTB SP 112 MARCIO FORTES PSDÍ3 RJ
47 EDINHO BEZ PMDB SC 113 MARCOS LIMA PMDB MG
48 EDISON ANDRINO PMDB SC 114 MARIA VALADÃO PTB GO
49 EDSON SILVA PSDB CE

115 MARIO ASSAD JUNIOR PFL MG
50 EDUARDO CAMPOS PSB PE

116 MÁRIO CAVALLAZZI PPB SC
51 ELCIONE BARBALHO PM'DB PA

117 MARQUINHO CHEDID PSD' SP
52 ElISEU RESENDE PFL MG

118 MAURO FECURY PFL MA
53 EMíLIO ASSMAR PPB AC

119 MILTON BARBOSA PFL BA
54 ENIOBACCI PDT RS

120 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
55 FÁBIO FELDMANN PSDB SP

121 . MOISÉS BENNESBY PSDB RO
56 FERNANDO FERRO -PT PE

122 MOREIRA FRANCO PMDB RJ
57 FERNANDO GONÇALVES- PTB RJ

123 MUSSA DEMES PFL PI
58 FERNANDO LYRA P$B PE 124 NEDSON MICHELETI PT PR
59 FERNANDO TORRES PSDB AL

125 NELSON MAROUEZELLI PTB SP
60 FIRMO DE CASTRO PSDB CE

126 NEY LOPES PFL RN
61 GENÉSIO BERNARDINO PMDB MÓ 127 NILSON GIBSON PSB PE
62 GILVAN FREIRE PSB PB

128 NILTON·BAIANO PPB ES
63 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA

129 -ODACIR KLEIN PMDB RS
64 GONZAGA MOTA PMDB CE

130 ORCINO GONÇALVES PMDB GO
65 HÉLIO ROSAS PMDB SP

131 OSMIR LIMA PFL AC
66 HERACLlTQ FORTES PFL 1-'1

132 OSÓRIO ADRIANO PFL DF
67 HUMBERl:O COSTA PT PE

133 PAULO BORNHAUSEN PFL se
68 IBERÊ FB~i3ElR,fI. PPB -RN· 134 PAULOHESLANDER PTB MG
69 INÁCIO AfR-UDA PCDOB eE 135 PAULO LUSTOSA PMDB CE
70 INOCÊN9Q,OLlVEIRA PFL PE 136 PEDRO IRUJO PMDB BA
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I'

Assinaturas que Não Con(erem
1 ALDO REBELO PCDOB SP
2 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB SP
3 BOSCO FRANÇA S.PART. .. SE
4 FRANCISCO RODRIGUES PTB RR
5 LAMARTINE POSELLA PPB SP
6 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
7 PAES LANDIM PFL PI
8 ROBSON,TUMA PFL SP

Assinaturas de Deputados(as) Licenciados(as)
1 ADYLSON MOTTA PPB RS
2' ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
3 ERALDO TINOCO PFL BA
4 MARCOS MEDRADO PPB BA
5· NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
6 PAULO BERNARDO PT PR
7 SARNEY FILHO PFL. MA

Assinaturas Repet1das
1 AGNELO.QUEIROZ PCDOB DF·
2 ARIOSTO HOLANDA PSDB CE
3 AUGUSTO FARIAS PFL AL
4 EDUARDO CAMPOS PSB PE
5 HERACLlTO FORTES PFL PI
6 IBERE FERREIRA PPB RN
7 JOFRAN FREJAT PPB DF
8 JOSÉ GENOíNO PT SP

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos

TÍTULOIl
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e,
nos tennos da lei, mediante:

/' ' ..

Brasília. 28 de janeiro de 1999

•• - Atenciosamente.
. ,;"........- f

L • /"~ ..':_d~ ."-' /~.. rL r-t
CLÁUDIA NEVES C. DE SOUZA

Chefe

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
C0!JRDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITmçÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

§ 5° O Presidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal, os Prefeitos. e quem os houver sucedido ou
substituido no curso dos mandatos poderão ser' reeleitos para um
único periodo subseqüente. , .

*f 5' COm redação dada pela Emellda Conslilucionalllff 1,6 de, 0-1 06 199~,

Senhor Secretário.Geral.

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição do Senhor José Carios Aleluia e outros. que "Dá nova redação ao
parágrafo 5° do art.14 da Constituição Federal". contém número suficiente de
signatários. constando a referida proposição de:

171 assinaturas válidas:
008 assinaturas que não conferem:
019 assinaturas repetidas
002 assinaturas ilegiveis
007 assinaturns de Deputados licenciados

9 JOSÉ L1NHARES PPB CE
10. LUIZ GUSHIKEN PT SP
11 LUIZ PIAUHYLlNO PSOB PE

12 PAES LANDIM PFL PI
13 RITA CAMATA PMDB ES
14 RONALDO PERIM PMDB MG
15 URSICINO QUEIROZ PFL BA
16 VIC PIRES FRANCO .PFL PA
17 WAGNER DO NASCIMENTO PPB MG
18 WIGBERTO TARTUCE PPB DF
19 WILSON CUNHA PTB SE

SECRETARIA-GERAL DA MESA
•Seção de Registro e Controle e de Análise de Proposição

Oficio nO S{ 199

A Sua Senhona o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário·Geral da Mesa
NESTA

SE
PA
SP
ES
CE
MA
BA

MT
MT
RJ

MG
PE

MG
MS

AP
BA

PE
MG

PE
PA

MT
MG

BA

PR
SC

PA

PE
MG

BA
PR

DF
PE

SE
PE

MG

PSB
PFL
PPB

PMDB

PFL

PSDB
PSDB
PTB
PFL
PSDB
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PFL
PDT
PSB
PCDOB
PPB
PC DOB
PMDB
PT
PFL
PFL
PT
PFL
PSB
PPB
PT
PFL

,PPB
PSDB
PTB
PDT
PMDS

137 PEDRO VALADARES
138 RAIMUNDO SANTOS
139 RICARDO IZAR
140 RITA CAMATA
141 ROBERTO PESSOA
142 ROBERTO ROCHA
143 ROBERTO SANTOS
144 RODRIGUES PALMA
145 ROGÉRiO SILVA
146 RONALDO CEZAR COELHO
147 RONALDO PERIM
148 SALATIEL CARVALHO
149 SARAIVA FELIPE
150 SAULO 'QUEIROZ
151 SÉRGIO BARCELLOS
152 SÉRGIO CARNEIRO
153 SÉRGIO GUERRA
154 SERGIO MIRANDA
155 SEVERINO CAVALCANTI
156 SOCORRO GOMES
157 TETE BEZERRA
15B-',ILDEN SANTIAGO
159 URSICINO QUEIROZ.
1'60 VALDOMIRO MEGER
161 VANIO DOS SANTOS·
162 VIC PIRES FRANCO
163 VICENTE ANDRÉ GOMES
164 WAGNER DO NASCIMENTO
165 WALTER PINHEIRO
166' WERNER WANDERER
167 WIGBERTO TARTUCE
168 WILSON CAMPOS
169 WILSON CUNHA
170 WOLNEY QUEIROZ
171 ZAIRE REZENDE
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TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTCLO I
Do Poder Legislativo

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n ••••••••••••• •••.. ••••••••.. ••••

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60 - A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
III - de mais da l)1etade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.-

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência 'de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emen~a à Constituição será promulgad~ pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectívo
número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta de emenda
tendente a abolir: .

I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou

havida por prejudicada não pode ser objeto d.e nova proposta na
mesma sessão legislativa.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 16, DE 1997

Dá nova redação ao § 5° do artigo 14, ao caput
do artigo 28, ao inciso II do artigo 29, ao
caput do artigo 77 e ao artigo 82 da
.constituição Federal, de 05 de.. outubro de
1988.

primeiro domingo de outubro, ~m. primeiro turno. e no último
domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano
anterior él-- do término do mandato de seus antecessores, e a
posse c .rerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente,
observado, quanto ao mais, o disposto no artig077."
"Art. 29.
II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no
primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do
mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo

77 no caso de Municípios com mais de duzentos mil
eleitores. "
"Art. 77. A.eleição do' P.residente e do Vice-Presidente da
República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro
domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo
de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao
do término do mandato presidencial vigente."
"Art. 82. O mandato do Presidente da. República é de quatro

-anos e terá inicio em primeiro de janeiro do ano seguinte ao
da sua eleição."
Art. 2°. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de

sua publicação.

Mesa da Câmara dos Deputados:
Deputado Michel Temer - Presidente
Deputado Heráclito Fortes - I°Vice-Presidente
Deputado Severino Cavalcanti - 2° Vice-Presidente
Deputado Ubiratan Aguiar - 10 Secretário
Deputado Nelson.Trad - 2° Secretário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 775, DE 1999

(Dá Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Mensagem n" 536/98

Aprova o texto do Acordo sobre a Operação no Brasil do
Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e ~
Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (HABITAT)
em Brasília, em la de março de 1998. '

(AS COMISSõES DE. DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E DE
CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REOAÇAO (ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL decreta'

. . ..Art. 1° Fice aprovado o texto do Acordo sobre a Operação, no
Bra~ll. do Escntono Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro das
Nações Unidas para Assentamentos Humanos (HABITAT), em Brasilia. em 10 de
março de 1998.

Paragrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação do Congresso
NaCIonal qualsqufJr aIos que alterem o referido Acordo. assim como quaisquer'
ajustes complementares que. nos termos do inciso I do Art. 49 da Constituição
Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional.

submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
sobre a Operação no Brasil do Escritório Regional do Habitat
para a América Latina e o Caribe, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Centro das Nações Unidas para
~~~:~tamentos Humanos (HABITAT), em Brasília, em 10 de março de

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3° do artigo 60 da Constituição Fede"raÍ, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1°. O § 5° do artigo' 14, o caput do artigo 28. o. inciso II
do artigo 29, o caput do artigo 77 e o artigo 82 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14.
§ 5°. O Presidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal. os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substituído no Curso dos mandatos poderão ser reeleitos
para umúnico periodo subseqüente."
"Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de
Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no

publicação.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

Sala da c~mls~.ã~ em fOde janeir~.de 1999"- \- -+ .... T_. -,. •

Deputado NEIVÁ MOREIRA
____ PreSIdente

- 1

MENSAGEM NQ 536, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)
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(ASCOMISS~ES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAo (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional.

De conformidade com o disposto no artigo 49. inciso I, da Constituição Federal,
submeto à-.levada colUideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre a Operação no Brasil
do Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Centro das Nações uriid':' para Assentamentos Humanos
(HABITAT), em Brasilia, em 10 de março de 1998.

Janeiro foi anunciada pelas Nações Unldas em fevereiro de

1996, após análise de diversas propostas de outros países da

região. Trata-se da primeira representação regional das

Nações Unidas, com jurisdição sobre toda a América Latina e o

Caribe, instalada no Brasil.

3. A operação do Escritório Regional no Rio de Janeiro

permitirá a governos da região e ao Habitat manterem

relacionamento mais estreito, de forma a intensificar os

projetos de assistêncla técnica e intercâmbio de experiências

sobre o tema dos assentamentos humanos. O texto do Acordo

dispõe sobre os privilégios e imqnidades do Escritório e seu

quadro de funcionários, sobre as obr~gações administrativas e

financeiras de ,cada parte, e outros aspectos relativos ao

funcl0namento do Escritório Reglonal do Habltat.

4. Com ·!istas ao encaminhamento da matéria ao

LEGISI.A('.\O CITADA .\NEXADA PELA
COORDE:\AC\O . DE ESTrDOS LEGISLA n\'os - CeDI

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

COROO ENfRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRMlÜi-Er ,
:NTRO DAS NACÕES UNIDAS PARA ASSENTAMENTOS HUMANOS lHABITAD

SOBRE A OPERAÇÃO NO BRASIL DO ESCRlTORlO REGIONAL
DO HABrrAT PARA AAMÉRICA LATINA EOCARIBE

R~sp~itosamente,

~1
Ministro de Estado das Relações Exteriores

Congresso Nacional, submeto à apreciação de Vossa Excelência,

em anexo, m~nuta de Mensagem ao Congresso' Nacional e cópias

autênticas do Acordo.

de maio de 1998.Brasilia.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo·

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

o GoVerno da República Federativa do Brasil

o Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (Habitat),

Art.49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I • resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional;

II • autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a
celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados
os casos previstos em lei complementar;

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se
ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar
o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

EM n' 149 /DTS/AEC/DAI-MRE - PEMU PAIN BRAS HABITAT

Brasília, 30 àe abril de 1998.

Exce~entíssirnQ Senhor Presidente da República,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo

texto do "Acordo entre o Governo da República Federativa do

Brasil e o Centro das Nações Unidas para Assentamentos

Humanos (Ha.bitat) sobre a Operação no Brasil do Escritório

Regional do Ha.bitat para a América Latina' e • o Caribe",

celebrado em 10 de março passado, em Brasília.

2. O Acordo formaliza a instalação, no Rio de Janeiro,

do Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o

Caribe. A decisão de sediar o Escri~ório Regional no Rio de

Considerando que a Comissão de Assentamentos Humanos. em seu
décimo-quinto periodo de sessões, realizado na Sede do CNUAH (Habitat). em.
Nairobi. Quênia, em maio de 1995, adotou a Resolução 15\7, a qual instava o
Diretor Executivo a ultimar providências com vistas ao estabelecimento do
Escritório Regional do CNUAH (Habitat) para a região da América Latina e do
Caribe:

Considerando que, no mesmo décimo-quinto periodo de sessões da
Comissão, a Delegação do Brasil apresentou oficialmente uma proposta. mediante o
concurso da Municipalidade do Rio de Janeiro, para sediar o Escritório Regional do
Habitat para aoAmérica Latina e o Caribe: .

.Considerando que o CNUAH (Habitat), tendo examinado todas as
propostas recebidiJs dos governos da região, anunciou oficialmente. por ocasião do
Terceiro Comitê' Preparatório para a II Coníerência do Habitat, realizada em Nova
York, em fevereiro de 1996, que houvera chegado a uma decisão em favor da
proposta do Governo do Brasil para sediar O referido escritório no Rio de Janeiro:

Consequentemente, o Governo da República Federativa do Brasil
(daqui por diante denominado "Governo"), e o Centro das Nações Unidas para
Assentamentos Humanos (Habitat) (daqui por diante denominado "Habitat"),
acordam. pelo presente instrumento. o seguinte:

ARTIGO!

1. O Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Canbe será
estabelecido no Rio de Janeiro, de acordo com os tenuos e condições constantes da
proposta apresentada pelo Prefeito do Rio de Janeiro ao subsecretário Geral do
CNUAH (Habitat), datada de 14 de agosto de 1995, em que se, discrimina a
contribuição fmanceira e em espécie daquela Municipalidade, reiterada ainda no
Documento de Projeto "BRA\96\OI4 - Estreitando a Cooperação na América Latina
e no Caribe no Campo dos Assentamentos Humanos", assinado por ocasião da II
Conferência do Habitat, em 2 de junho de 1996.
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2. o Escritório será reconhecido como representante de wna organização
das Nações Unidas, e, par conseguinte, como parte integrante da Organização das
Nações Unidas. •

ARTIGOn
Imunidade de Processo Legal

ARTIGO V
Facilidades Financeiras e Cambiais

1. Sem restrições de controle fmanceiro, regulamentos ou moratória de
qualquer espécie:

1. O Governo reconhece a imunidade de processo legal do Escritório
Regional do Habitat para a America Latina e o Caribe, o qual enco*trar.se.á sob a
supervisão e administração do CNUAHJHabitat-Nairobi, tal como estipulado no
presente Acordo.

a) O CNUAB/Habitat poderá adquirir, de agencias comerctOlS
autorizadas, guardar e fazer uso de moeda corrente de qualquer
espécie; operar em contps com qualquer moeda; e adquirir, através
de instituições autorizadas, guardar e fazer uso de fundos e papéis
negociáveis;

2. O Escritório Regional do Habitat para a America Latina; e o Caribe será
inviolável.

3. Sem prejuízo das disposições do Artigo vn, o CNUAHlHabitat
compromete-se a não permitir que o seu Escritório para a America iiatina e o Caribe
seja utilízado como refúgio por pessoas que, em razão de qualquer infração
cometida contra a legislação do Brasil, estejam tentando escapar a prisão. ou sejam
requeridas pelo Governo, ou procurem esquivar-se 11 notificação de processos legOls
ou demandas judiciais.

ARTIGOm
Comunicações

1. O Escritório Regional do Habitat para a America Latina e o Caribe
gozará, para suas comunicações oficiais, de wn tratamento não menos favorável que
o tratamento concedido pelo Governo a qualquer outro Governo ou organização
internacional, inclusive as missões diplomáticas estrangeiras no Brasil. O Escritório
e os membros do quadro do pessoal iniernacional serão incluidos na Lista
Diplomatica.

2. O Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe terá
direito. para seus fIOS oficiais. a facilidades de transporte em condições idEnticas ás
de que gozam as missões diplomáticas residentes. '

b) O CNUAHlHabitat poderá transferir livremente seus fundos, papéis
negociáveis ou moeda corrente de qualqner pals para o ~rasil, do
Brasi! para qualquer país. ou dentro do próprio Brasil.

2. O CNUAHJHabitat levará na devida conta, no exercício dos seus
direitos de acordo com o presente artigo, quaisquer representações feitas, pelo
Governo, na medida em que julgar poder satisfazê-Ias sem prejuízo de seus próprios
interesses.

ARTIGO VI
Trânsito e Residência

1. As autoridades competentes do Governo não impedirão o livre trânSito
de ou para o Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe, das
seguintes pessoas:

a) Funcionários do CNUAHJHabitat e suas famílias;

b) Pessoas, se não se tratar de funcionários do Escritório Regional do'
Habitat para a América Latina e o Caribe e seus cônjuges.
convidadas pelo mesmo çm sua qualidade oficial;

3. Nenhwna censura será aplicada á correspondência oficial e a outras
comunicações oficiais jo Escritório Regional do Habitat para a América Latina e o
Caribe. Tal imunidade estende·se a impressos, fotografias, diapositivos, filmes e
grav~çõeS sonoras, sendo a presente relação passivel de ampliação. O
CNUAHJHabitat terá o direito de empregar códigos e de expedir e receber
correspondência por mensageiro especial ou em malas seladas, os quais terão os
mesmos privilégios e imunidades que os correios e malas diplomáticas. Nenhuma
disposição do presente parágrafo será interpretada no sentido de impedir a adoção
de medidas apropriadas de segurança, a serem determinadas por acordo entre o
Governo e o CNUAH/Habítat.

ARTIGO IV
Bens do OlUAHJHabitat e Impostos

1. O e-ruAHJHabitat e seus bens, onde estiverem localizados e qualquer
que seja o seu depositário, gozarão de imunidade de processo legal, salvo na medida
em que, em qualquer caso determinado, houver expressamente renunciado à sua
ununidade.

c) Outras pessoas convidadas pelo Escritório Regional do Habitat para
a América Latina e o Caribe em sua qualidade oficial, encarregadas
de missões temporárias por govemos e instituiçães associados ás
atividades do Escritóno:

2. O Diretor do Escritório Regional do Habitat para a América Latina e ó
Caribe comunicará ao Governo, com a devida antecedência. os nomes das pessoas
mencionadas no parágrafo I do presente artigo.

3. As pessoas ás quais se aplicam as disposições do presente artigo não
ficarão isentas da obrigação de apresentar provas atestando a sua inclusão nas
categorias especificadas no parágrafo 1, nem da aplicação de quarentena e
regulamentos sanitários.

7 Os bens e o ativo do CNUAHJHabitat, onde estiverem localizados e
qualquer que seja o seu depositário, ficarão isentos de busca, requisição, confisco,
expropriação e qualquer outra forma de interferência, seja por ação executiva,
administrativa, judicial ou legidativa.

ARTIGOvn
Funcionários do CNUAHJHabitat

3. Os arquivos do êscntório Regional do Habitat para a América Latina e
o Ca."1be. e em geral todos os doewnentos a ele pertencentes ou por ele guardados,
serão invíoláveis.

4, O CNUAH/Habitat. seu ativo, renda e outros bens serão:

1. O Governo concederá aoS membros sênior do qundro do pessoal
permanente do CNUAHJHabitat, reconhecidos como tais pelo Ministério das
Relaçôes E:<Ieriores, e na medida em que for compativel com as leis do Bras'i!, as
imurudades e privilégios especificados no Artigo 105, parágrafo 2, da Carta das
Nações Unidas.

a) Isentos de todos 0S impostos diretos. Fica entendido, todavia, que o
CNUAH/Habitat não reclamará isenção de impostos que, de fato,
são apenas tarifas de serviços publicos.

2. Os funcionários mencionados no parágrafo precedente ficarão isentos'
do pagamento de direitos alfandegários de importação, no que se refere aos artigos
importados para uso oficial ou pessoal.

h) Isentos de direitos alfandegários e proibições e restrições de
importação. com respeito a artigos importados ou exportados pelo
Escntóno "ara seu uso oficial. Fica entendido. todavia. que os

3. Os membros do quadro de pessoal internacional do CNUAHJHabitat
gozarão, dentro do território do Brasil, dos seguintes privilégios e imunidades:

artigos importados de acordo com esta isenção não serão vendidos
no território do Brasil, exceto que o sejam nas condições ajustadas
entre o Governo e o CNUAA/Habitat;

c) Isentos de direitos, incidência de impostos, proibições e restrições de
imponação e exportação com respeito ás suas publicações.

a) Imunidade de prisão ou detenção pessoal e de apreensão de suas
bagagens pessoais ou oficiais, e, quanto a palavras faladas ou
escritas e a todos os atos por eles executados em sua qualidade
?fici~, imuni~e a processos legais de qualquer natureza. E;sta
ununtdade contmuará a lhes ser concedida mesmo depois que as
pessoas interessadas tiverem deixado 'de ser funcionários do
CNUAHJHabital.
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b) Isenção de qualquer imposto .direto. quanto a vencimentos,
remunerações -.e estipêndios a eles pagos pela Organização das

..Nações Unidas, e quanto a rendas provenientes de qualquer outro
pais: imunidade, extensiva a seus cõnjuges e parentes dependentes.
de restrições de imigração e de registro de estrangeiros:

c) Direito de manter, dentro ou fora do Brasil, papéis negociáveis de
qualquer pais, contas em qualquer moeda e bens máveis e imóveis,
e, ao expirar o periodo de serviço junto ao CNUAHlHabital, de
transferir livremente as suas divisas para qualquer pais, nas mesmas
moedas e até os mesmos montantes por eles trazidos ao Brasil
através de canais autorizados;

d) Gozarão, assim como seus cônjuges e parentes dependentes, em
épocas de 'crises internacionais, de facilidades de repatriação e de
direitos de proteção por parte d~ autondades brasileiras idênticos
aos concedidos aos funcionários das missões diplomáticas e
organizações interracionais;

e) Direito de importar, com isenção de direitos alfandegários e outras
tarifas, de proibições e restrições de importação, suas mobílias e
utensílios. Direito de importar um veiculo motorizado (ou comprar
um produzido no pais, livre de impostos), por ocasião 4e assumirem
pela primeira vez as suas funções no BrasIl. renovável este direito a
cada três anos mediante a venda do veículo anteriormente importado
(ou menos, se assim for estipulado pelas autoridades competentes);
para o veiculo importado e a cada ano para os veiculos produzidos
no pais.

4. Todos os funcionários do Escritório Regiono1 do Habitat serdO munidos
de um cartão de identificação, expedido pelo Ministério das Relações Exteriores,
atestando serem os mesmos funcionários do CNUAHiHabitat com direito a gozar
dos privilégios e imunidades enumerados no presente Acordo. -

5. Os privilégios e imunidades concedidos em virtude do presente Acordo
são conferidos no interesse do CNUAH\Habitat, e não para beneficio pessoal dos
próprios individuos. O Diretor Executivo poderá renunciar á imunidade de um
funcionário em todos lS casos em que, a seu juizo, a imunidade impeça o
andamento da justiça, e em que possa ser dispensada sem prejuízo para as
fmalidades do CNUAH\Habitat

6. O CNUAHlHabitat e seus funcionários colaborarão sempre com as
autoridades competentes, a fim de facilitar a administração adequada da justiça,
assegurar a observância dos regulamentos policiais e prevenir a ocorrência de
quaisquer abusos relacionados com os privilégios e imunidades mencionados no
presente Acordo.

ARTIGOvm
Pessoas não pertencentes ao quadro de

pessoal do CNUAH\HABITAT

As pesso<lS, se não se trata! de funcionários do CNUAH\Habital,
quando em missão do CNUAHlHabitat ou convidadas pelo CNUAH\Habitat, em
sua qualidade oficial, ao Escritório Regional para a América Latina e o Caribe,
gozarão dos privilégios e imunidades enumerados no Artigo Vil, parágrafo 3, salvo
no que diz respeito aos direitos mencionados nos subparágrafos (c) e (e) do referido
parágrafo.

ARTIGO IX
Salvo-conduto

o Governo reconbecerá e aceitará como documentos de viagem
válidos, com valor idêntico ao de passaporte, os salvo-condutos concedidos pela
Organização das Nações Unidas aos funcionários do CNUAH\Habital.

ARTIGO X
Obrigações administrativas e financeiras do

CNUAHlHabitat e do Governo

1. O CNUAHlHabitat pagará o total ou parte das seguintes despesas,
necessárias á manutenção do Escritório Regional:

a) Vencimentos do Diretor e do quadro de pessoal internacional do
Escritório, assim como do pessoal internacional periodicamente
comissionado no Escritório.

b) Despesas referentes a outras espécies de colaboração, tais ",orno
serviços de consultoria, comissões ad hoc etc.

c) Contribuições para cobrir, sempre que necessário. comissões de
peritos de curto prazo, destinadas a facilitar o estudo de problemas
especificos da América Latina e do Caribe, dentro do programa de
atividades desenvolvido pelo Escritório nos paises da região.

d) Contribuições para cobrir, sempre que necessário, em parte e/ou no
todo, o custo de deterntinados eventos, tais como conferências,
seminários e cursos de treinamento, cuja realização o Escritório
possa considerar relevante, de conformidade com o seu mandato e o
seu programa de atividades.

2. Ao Governo não cabe qualquer obrigação de contribuir fmanceirarnente
para a manutenção do Escritório: a contribuição fmanceira estabelecida na ofeita da
Municipalidade do Rio de Janeiro, através de carta do Prefeito César Maia, datada
de 14 de agosto de 1995, será considerada como o único acordo fmanceiro
legalmente válido entre o Governo e o CNUAH\Habitat.

3. O CNUAHlHabitat submeterá ao Governo, anualmente, um relatório
das despesas incorridas sobre as contribuições do Governo.

4. O CNUAHJHabitat e o Governo comprometem-se a revisar o
orçamento do Escritório Regional do Habitat bienalmente, ou a intervalos menores,
conforme seja convencionado periodicámente pelas partes, com vistas a ajustar, se
necessário, as contribuições para o mesmo.

5. O Diretor Executivo e o Diretor do Escritório Regional do Habitat para
a América Latina e o Caribe tomarão todas as medidas necessárias para prevenir a
ocorrência de qualquer abuso no exercício dos priviiégios ou imunidades concedidos
em virtude do presente Acordo, e, para esse efeito, deterntinarão as regras e
regulamentos que julgarem necessários e pertinentes aos funcionários do
CNUAHJHabítat e membros das missões do CNUAillHabitat.

6. Se o Governo considerar que houve abuso de um privilégio ou
imurndade conferido pelo presente Acordo. o Diretor Executivo e o Diretor do
Escntório Regional do Habitat para a América Latina e o Caribe farão consultas, a
pedido do Governo. com as autoridades competentes, para deterntinar se ocorreu
qualquer abuso semefuante. Se essas consultas não conseguirem alcançar um
resultado satisfatório para o Diretor ExecutIvo, para o Diretor do Escritório Regional
do Habitat para a América Latina e o Caribe, e para o Governo, a questão de saber
se ocorreu abuso de privilégio ou imunidade será solucionada de conformidade com
o processo determinado no Artigo XII.

ARTIGO XI
Acordos Suplementares e Solução de Controvérsias

I. A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas e o
presente Acordo. na medida em que disponham sobre o mesmo assunto. serão.
sempre que possive!. considerados complementares.

~. Toda divergência entre o Governo e o CNUAHJHabitat referente á
mterpretação ou li aplicação do presente Acordo ou de qualquer Acordo
supl~,!!entar,. e toda questão relacionada ao Escritório Regional do Habitat para a
Amenca Latma e o Caribe, ou referente ás relações entre o CNUAHJHabitat e o
Go~erno, serão solucionadas de conformidade com o processo determinado no
Ar!!go VIII, Seção 30, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Umdas.

ARTIGO XII

1. O presente Acordo entrará em vigor imediatamente após a sua
ratificação pelo Governo.

2.. Consultas referentes a emendas ao presente Acordo poderão ser feitas
a pedld~ do Governo ou do CNUAH\Ifabital. Toda emenda será adotada por mútuo
consenllmento.

3. .0 presente Acordo será interpretado li luz de sua fmalidade precipua, a
saQer. habIlItar o CNUAHlHabitat ao pleno e eficiente cumprimento de suas
responsabilidades e á consecução de seus objetivos.

4. Sempre que O presente Acordo estipular obrigações ás autoridades
competentes do Governo, a responsabilidade última pelo cumprimento das mesmas
caberá ao Governo.

5. O presente Acordo, assim como todo Acordo suplementar celebrado
entre o Gove~o e o CNUAHlHabitat dentro das fmalidades de suas disposições,
deIxara de vIgorar seis meses depois que uma das partes contratantes houver
comunicado á outra parte, por escrito. a sua decisão de rescindir o Acordo, salvo no
que diz respeito ás disposições aplicáveis à cessação normal das atividades do
CNUAHlHabitat no Brasil e á venda de seus bens no Brasil.
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() Artigo /11 (CrJltlUmc:açl;esl determma que o Escntôrio RebJ10nal

da Habitat p.1ra a America Latma e o Caribe gozará de um tratamento não menos

tàvoràvel àquele concedido pelo governo brasileiro aos outros Estados ou organizações

mtt::maClOn315. inclusi\.e no que se refere às missões diplomáticas estrangeiras presentes

no 8ras1l. d.::vendo. tanto o escritâno. quanto seus membros serem incluídos na Lista

Diplomátlca. Devera. tambem. ter as mesmas facilidades de transporte que as missões

dlplomaticas r~sIdentes têm c sua correspondência oficial não poderá: ser censurada.

estendendo-se essa imumd:ide a Impressos. fotografias. diapo51tivos. filmes l;: .!:,'f3VaçÕes

::iúnoras. podendo esta relação ser ampliada.

PARA ASSENTA.MENTOS HUMANOS
(HABITAT)

Roberto ottolenqhi
Diretor

Em testemunho do que, o Governo e o CNUAHlHabitat a:sin~.o
presente Acordo, em dois exemplares, autênticos, nos idiomas portugues e mgles,

nodiaJtl-deCIDQ1~ de 1998.

"\\ i .. ií. f, r"
i', , 'I l

PELO CENTRO DAS NAÇÕES UNIDAS

Aviso n' 584 . SUPARlC Civil

Em 5 de maio de 1998

Senhor Primeiro Secretário\

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

Republíca relativa ao texto do Acordo sobre n Operação no Brasil do Escritório Regional do

Habitat para a América Latina e o Caribe, celebrado entre o Governo da Republica Federativa do

Brasil e o Centro das Nações Urudas para Assentamentos Humanos (HABITAT)

Atencíosamente.

o ArlJgu IV (Bem; dI) (jVllAH Hah,/at l! Impostos) refere-se fI

imunidade'de processo legal que terão o Escntóno e seus bens. onde estejam localizados.

salvo na medida em que possa ter havido expressa renuncia a essa Imumdade em á1gum

cáso e!ipeclticamentc dc:tenmnado. Esta chiusula se refere. mcluslve. ti Isenção de busca.

requi~içiio. confis(:o, expropnação ou qualquer outra forma de interferência. seja por ação

executiva. admimstratl\·n.. judlcml ou legislativa. assim como a impostos, direitos.

prOlbíções e restnçôcs alfandeganas.

Nr) .-lrtIRo 17 (fí-â/l.'wo f.' Nesldêm.'UJJ dispõe-se sobre o livre

tritmmo das p~ssoas ~spec1ficadas de ou para o EscTltorio RegIOnal do H.abltat p~r)

amenca Lalma. t: o Cunbe, ,-.4\1

~~
rLOVlS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chere da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeir.o Secretario da Câmara dos Deputados
BRA5ILIA-DF.

() Arllgo r!l ri'lmcumúrlO.\ do eV(U.H Hahl/atJ prevê a
concessão. pelo nosso governo. aos membros .\cnmr do quadro de pessoal permanente do

CNUAH·HabnJ1. aSSIm reconhecidos pelo Mimsténo das Relações Extenores. e na

medida em que I~to for compatível com as leis braSileiras, as imunidades e privilégios

es~cificados no Art 105, § 2°, da Carta das Nações Umdas. Especifica., igualmel}te. os·
privilégios e Imunidades de que gozarão. dentro do território brasileiro, oS membros do

quadro de pessoal mternacIOnal do CNUAtI, Habitat. assim como sobre SlfU cartão de

Identificação. a ser expedido pelo Ministério de Relações Exteriores, fixando. todavia, a

obrigação de que o CNlJAH/Habitat e seus funcionános sempre colaborem para facilitar a
administraçãCl adequada da justiça e assegurar a observància dos regulamentos policiais e

prevenir a ocorrência do.. ~'ljHsquer abusos relacl0nado~ com os pnvIlcgios e imunidades

menCIOnados no presente Acordo.

COMISS,\O DE RELACÕES EXTERIORES E DE ()EFESA l'iACIONAL

I - RELATÓRIO:

o E'\celentissimo St::nhor Presidente da Republica submete à

con5lder<lçiio do Congre5so NacJOn~1. por meIO da r-..4t:nsagem 536. de 19Q8. assmada em

05 de maio de 1998. acompanhada da Exposição de Motivos n' 149. do Senhor Ministrd

de Estado dil~ Relações Exteriores. datada dt:: 17 de d~lembro do mesmo ano. o texto do

Acordo sobre a Operação. no Brasil. do Escntóno Reglonar do Ifabitat para a America

Latma c o Cunbe. cdebrado entre o Go\cmo da Republlca Fcàerauva do Brasil e o Centro

das Nações Umdas para Assentamentos Humanos (HABITATl. em Brasília, em 10 de

março de 1995

() Acordo sob analise compõ~-sc de um preâmbulo e de doze

arllgn5. L'UjO cnntcúdCl pa5!'o a !'tntetl7ar

,Vo .-lrflgo /. pre\~~5C que () Escritório RegIOnal do Habitat para a:.

Amcr\l:J I.atlna e Canhe StTa cstahdccldn do RIo de .l;:mclTo. de acordo com os tennos e

(,;ondlçt1L's constantes da proposta aprest:ntada pdo Pretelto do Rio dt:: .Iimelro nr
Sub5ccr~tano~(it;ml da Contt::rencla da5 Nações Umd:J$ sobre 0:-: AS5t:ntmnentos Humano&

(Habituo. dntada de I.J. de agosto dt: 1995. fícando acordado. tombem. que o refendo

Escntóno sem reconhecido como representante d~ uma orgamz,ação das Nações Unidas.

c. por consegumtc. como pane mtegrante daquele orgamsmo mternaclonal

No Artigo VIlI (fle.\'soas rulo pertencentes ao quadro dI..' pessoal do

( 'V( :4H Hahuun dlspõe~se sobre as hipóteses em que pessoas que não penençam aos

quadros do C~JAHJ1-Iabltat poderão gozar das imunidades e pnvilégios enumerndos no

Artigo VIL paragrafo 3. I;:;<ceção feita 50S direitos mencionados nos subparágrafos <c) e

(e).

o Artigo IX refere-se as hipóte'ies de Sah'o-crmduto,

() Artigo Y é peninente às Ohrzj!alr'(jes admmlstratlVWi e

líl1wl"elras d" ('.\'( !AH Habitat /.! do (ioverno. ~speclticando-se que ao governo brasileiro

nào cabe qualquer obngação de contnbUlr tinancelramente para a manutenção do

EscntófÍo, devendo a contribuição financeira estabelecida na oferta da Municipalidade do
RlO de Janeiro. atraves de carta do Prefeito C~sar Maia. datada de agosto de 1995. ser

considerada como o imico acordos financeiro legalmente válido entre o Governo e o
CNUAH'Habitat. devendo ser submetido ao governo brasileiro. anualmente, um relatório

das despesas incorridas sobre essa contribuição. Fica. também, estipulado que,

bianualmente. ou a intervalos menores confonne venha a ser convencionado pelas partes.
será revisado o orçamento do Escritório regional do Habitat.

Tratam-se. igualmente, neste ArtlgO. das hipóteses de abusos no

exercicio dos privilégios ou imunidades concedidos em virtude deste Acordo e q~

respectIvas conseqüência.".
() ..Jrllgo /I tlmwl1Jade I.! !'rfll.I.'S-'" /.egal) '~stabe1ece que: (1) o

\.!.o\erno hraslh::lfo r~conhece a Ilnumdade de processo legal do E,cntóno RegIonal do

(-Jabilat para a Amenca Latma e o Caribe, ticando o mesmo sob a supervisão e

admimstraçãü do Centro das Nações Unidas para Assentamentus Humanos!

Hablta-Nairubi. nos tennOs previstos nesle instrumento; (2) o referido Escritório será

mviohiveL (3) o Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos Habitat

assume o compromisso de não permiUr que o seu Escntório para a America Latina e o

Canbe seJa ut11izado como retüglO por pessoas que. em razão dt:: qual4uer mfração

cometida contra a legislação brasileira estejam tentando escapar à prisão. sejam

procurada~ ou estejam t~ntando escapar a nOl1ficação de processos legau; ou demandas

JudiCIaiS

No Arflgo XI prevêem-se as hipóteses de Aumlos Suplementares (J

Solução dI! (·ontrnvérsias. de acordo com as normas. costume e praxe internacionais.

No Artigo. ,\71 trata-se da vigência deste mstrumento. assim

como da possibilidade de emendas, exegese e denúncia do texto acordado

Éo relatono
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11_ VOTO DO RELATOR:

Na El\posição de Motivos encammhada a esta Casa junto ao

Acordo sob anãlise (ns. 03 e 04 dos nutos). ressalta-se que o instrumento em tela se

destina a fonnalizar o Escritório RegIOnal do Habitat para a Amenca Latina e o Caribe.

decisão essa anunciada pelas Nações Unidas em fevereiro de 1996. após anàlise de

diversas propostas de outros países da região.

É importante enfatizar que se trata da pnrneira representação .

regional das Nações Unidas. com jurisdição sobre toda a América Latina e o Canbe

instalada no Brasil.

A instalação desse Escritóno lcm como objetivo precípuo permitir

aos governos da região e ao Habitat manterem um relm mamento l111l15 esrrelto. de forma

a intensificar os projetos de assistêncía técnica e intercân io de experiênCiaS sobre o tema

dos assentamentos humanos,

Nesta oportunidade. é de todo conveniente relembrarmos algumas

das finalidades ç objetivo~ do C~ntro das Nações Unidas para o Ambiente

Humano/HabItat.

o Doc~mento de Referência denominado "J)iálogo ,mhre Ia salud

, en 10,0; u_\enrW1l1en!o.\ humuno,\ - 1~\lahlf!cU1U!mo de clUdudes ,\unil.\ ('n eI srgla 21". der
autoria da Organização Mundial da Saúde. utilizado como fonte de debates nal
Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos ~ Habitat 11. reahzada

em Istambul. na Turquia. entre 03 ~ 14 de Junho de 1996, traz :i discussão alguns dof'

pontos que tem sido constante objeto de preocupação neste final de milênio e a cuja

análise dedicam·se os Escritórios RegIOnais da Habitat mundo afora.

Partindo da indagação "fll1uro urhc:no \ao·)". lembra o documento

que, quando chegarmos ao próximo seculo. as cidades estarão em face de dois futuros

muito distmtos. pelos quais dc\erão optar.

O primeiro baseia-se em aplicar os conh~clment05eXIStentes pura

cnar e manter cidades sãs. com instrumental jti dlsponl\ el. tantó no norte. como no sul.

Aponta o documento que não se trata de um futuro urban'ç/ pouco realista. pois hà

exemplos de distritos urbanos e cidades que aSSlln agiram. ,tbzendo o melhor uso dos

recursos locaiS. empregando todos os setores da SOCIedade e enfrentando lima gama

complexa de problemas de suude. desde enfenmdudes mfecciosas c contammaçào

atmostcrica a estilos de vida insalubres. abuso de drogas e violcnc13. F.nfatizam~ ".{/gumu",

dl.'.\.\uS {.'Idwh·\ fl}!.ura1Jl e11fre o", amhlcnu.'\ mUI\ \ti(JS c ,·u/UJ.\fJ.\ para .\1.' r/H'r no mundo,

t!mhtJfa C1 matlJr1a, mas não lodu,\', se sltzu:m 110 .\'orle." Nesses exemplos positivos de

gestão \entica-~e encammhamento melhor das questões atmentes ao desemoh Imento da

partICipação da comunidade usuaria no processo d~ deCIsão e gestão dos serviços de

saúde: dcscm oh imento e promoção de servIços pre\ enth os Junto aos scn IÇO~ curaU\os;

maior eqÜIdade na dlstnbUlçào dos SCf\'IÇOS de atenção primária ti saude

minha parre". Que saibamos. também nós. estimular o debate em busca de um futuro

mais sadio para nossas cidades e de escolhas menC!s I1.0civas. Formulemos ao Escntório

Regional do Habitat para a América Latina e o Canhe 05 melhores votos de atuação

proficua. onde seja a esperança estimulada e combatida a descrença. muitas vezes o

mimigo maior de soluções transparentes. inteligentes. criativas e baratas para problemas e

obstáculos aparentemente intransponíveIS,

VOTO. desta forma. com satislàção. pela ratificação do texto do

Acordo sobre a Opelação. no Brasil. do Escritório Regional do .Habitat para a Aménca

Latina e o Caribe. celebrado entre o Governo da Republica Federattva do BraSil e o Centro

das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (IlABITAT), em BrasiJia. em 10 de

março de 1998. no!' termos do Decreto LegislatIvo em anexo

Sala da Comissão. em de,1............-.. #e 1997. !
". (//?"f.

,..---- --"-
Deputado ALl>IR CABRAL

Qplntnr

C</..f.llSS..\O 'DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO X" ,DE 199

(MENSAGEM N" 536, de 1998)

ApronJ (J 111.'(10 do Acore/o .\(Jhn..t a
()peruçiio, no Rra\·r/. do HSL'rl1rJrltl Ne~umul do
HuhuuI para ti Am~rJL'C1 I.ulma t' o Cunhe.
c.'e1rJhrudo l.!/lIre {) (inverno da Repúhlü:u
Federull\'a do Hra.ule (} ( 'entro das Xaçi'ie,\ I :mdas
pura As,\'w:nttlmemos Humanos (HAHITAT), em
HrlJ.\ilta, I..'IIl lO de l1um;o dl.' IC)l)8.

o Congresso Nacional decreta:

Art, lU Fica aprovado (\ texto do Acordo sobre a Operação. no

BraSIl, do Escritorió Regional do Habitat para a Aménca Latina c o Canbe. celebrado

entre o GO\emo da Repilblica Federativa do BraSIl e o Centro das Nações Unidas para

AsssentamenlOs Humanos iHABITAT), em Brasllia. em la de março de 1998

PariI!:Tfafo umco: Ficarão sujeitos ã aprovação do Congresso

Nacional quaisquer atos que alterem o referido Acordo. assim como quaisquer ajustes

complementares que. nos tennos do melso I do Art. 49 da Const1tulçào Federal.

acarretem encargos ou compromIssos gravosos ao patrimônio nacional

A segunda ea opção por um futuro urbano Insalubre "ou ~éJa. um

futum em qu.: llS problemas de .!>aude e suas causas subjacentes n50 recebam a atenção

apropnada ~ onde grande pane da população urbana \cnha a sofrer de cnfenmdades e

Icsõe5 de fáCIl prevenção. como é o caso atual ~e grande parte das CIdades do hemIsférIO

'll,,,t;'! blr(1t~~e. "/I ,·w!t.;Il1.:w c:rI/11111UUrÚ Ullmt'IlfUndo l'upu/wm':Il1c.!:.l'm,\ .\C dú prJUL'u

atenção às causas suhjacentes, laIS como o aumento da desrgua/dad'f; -da discrrmmação,

dafáci/ dispomhlIrdade de armas, de mtÍ quu/lllade do melO amhZC!(I{C" (op.cit., p. 1- 3).

publicação.

Art 10
Este decreto leglsluu\ o entra e]\Ig ~na data de sua

.-----,~f:
Sala da ComISsão, em! de de 1998

:::.-, \
D'éputiuíoÃlDTR CABRAl,

Relator

Neste contexto, a troca de experiências'e a análise de problemas

candentes é de fundamental importància. devendo ser estimuladas,

o fato de ter sido escolhido nosso pais para sediar o Escritório

Regional para América Latina. e Caribe do Centro das Nações Unidas para Assentamentos,

Humanos ~ HABITAT constitui uma \'it~ria diplomática e vem ao encontro..5!OS

compromissos que vimos assumindo em nivcllnternacional,

Lembra..r.np esta análise. a propósito. a conhecida imagem da

andorinha da fábula, que aqui trago para ilustrar o fina) destas reflexões. Voava repetidas

vezes do rio para a floresta com o bico cheio de àgua., a fim de apagar enonne Incêndio.

Quando lhe disseram que não consebTUiria. ela. finne. respondeu: "pelo menos tererfei/o a

111 - PAR!=CER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa NaCional.
em reunião ordinári~ realizada hoje. opinou. unanimemente. pela aprovação da
Mensagem n° 536/98, do Poder Executivo. nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta. acatando o parecer do relator, Deputado
Aldir Cabral.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelva Morerra
- Presidente. José Teles· Vice-Presidente. Aldir Cabral. Aroldo Cedraz. Átila
Lins. CláudiO Cajado. Werner Wanderer. Leur Lomanto. Osmir Lima. Aracely de
Pauia. Osvaldo Coelho. Hilárro COimbra. Itamar Serpa. José Thomaz Nonê.
Paulo Mourão. LUCiano Plzzatlo. Renan Kurtz. Elias Murad. Feu Rosa. José
Anibal, Welson Gasparrni. Zulaié Cobra. De Velasco. Neuto de Conto. Alceste
Almeida. Etevalda Grassl de Menezes, João Alberto. Hélio Bicudô. Joana D'arc.
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Paulo Delgado. Sandra Starllng José Genoino. Jair Bolsonaro. Robéno AraúJo.
João Pizzolaltl. José Rezende. FrancIsco Rodngues. Arlindo Vargas. Pedro
Valadares e Mana Valadão.

Sala da Comissão. em 20 de janeiro de 1999

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

j\ ; ( 'r- .. ~
~. ç"" __ L."-'- ('""""\ - .... 1.... \ .1

Deputado NEIVA MOREIRA
~

\

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 776, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Mensagem n" t .262/97

CAPÍTULon
Do Poder Executivo

Aprova o texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica,
celebrado entre o Governo.da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Eslovênia, em Liubliana, em 16 de junho de
1997.

Art. 10 Fica aprovado o texto do Acordo de Comércio e
Cooperação Econômica. ·celebrado entre o Governo da República Federativa do
BraSil e o Governo da República da Eslovênia. em Liubliana, em 16 de junho de
1997

Parágrafo único Ficarão sUjeitos à aprova'ção do Congresso
Nacional qUaJsquer atos que alterem o referido Acordo, assim como quaisquer
ajustes complementares que. nos termos do inCISO t do Art. 49 da Constituição
Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patnmónlo nacional.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM~RCIO;
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

E DE

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 8-1 - Compete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado:
11 - exercer. com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção

superior da administração federal;
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previs

tos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organiza~ão e o funcionamento da adminis

tração federal. na forma da lei;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos:
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujei

tos a referendo do Congresso Nacional:
publicação

Sala da Comissão. em 20..<Je Janeiro de 1999

!

Deputado NEIVAIMOREIRA
_-.-Presldente ._---o. , IHRE.

Brasília, em 23 de outubro de 199 7.

MENSAGEM N' 1.262, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO) Excelentlssimo Senhor Presidente da República,

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
de Comércio e CooperaÇao Econômica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Eslovênia, em.Liubliana, em 16 de junho de 1997.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM~CIO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54»

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência texto do Acordo

de comercio e Cooperação Econõmica assinado entre o Governo da

República da Eslovênia e o Governo da Repl1blica Federativa. do

Brasil, em Liubliana, no último dia 3.6 de junho.

2. Com vistas à expansão e ao fortalecimento do comércio e

Senhores Membros do Congresso Nacional, da cooperação econômica entre os dois países, e com baBo nos

De confornúdade com O disposto no artigo 84, inciso vm, lia Constituição Federal,

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do

.Senhor Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Comércio e

Coop~ração Econômica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo

da República da Eslovênia, em Liubliana, em 16 de junho de 1997.

informações sobre legislação e programas econômicos de ambos pa1ses

Brasil-Eslovênia com o objetivo de supervis.ionar o cumprimento do

referido acordo e de propor diretrizes para a sua implementaç~o_. ,......

principios da igualdade soberana e da reciprocidade, o acordo prevê

o fomento da cooperação econ6mica bilateral por Meio da criaçio de

condições favoráveis que permitam uma maior atuação do setor

privado sob a coordenação dos respectivos Governos.

comissão de cooperaçio Econõmica

Nesse sentido, o acordo prevê um flU~o maior de

e a criação de uma

3.

de outt:bro de 1997.
~~asília'30

LEGISU(:.\O CITADA .\;IIEXADA PELA
COORDE',.\C\O DE ESTl'DOS LEGISL,\Tl\'OS - CeDI

4. Diante do que precede, submeto à consideração de Vossa

Exceiência projeto ele Mensagem que encaminha ao congresso Nacional
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o texto do Acordo de comércio e cor:~ .:!ração Econômica entre Brasil e

Eslovênia.

Respeitosamente,

~ SJ/-:Y/J ~.
~~ ~~

-. JoÁ? AUGU OE MEOIeIS -
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores

.
I. ;,lO 11nrle,," ('ltlllHll:lIIIC" t,'lI\itli1rih, '':f:';li'f\·n~. 1l~1 Il1t.·did:1 d~ ~lInl: 1'ItIo:Ioõil l l1 .. l:nl, ....

":1111 ~ ..tq~lIr.lIl·fllllli\·iil .." l'c;I:in:ic: r:W1 n 111:"':"11\ nlvilll"llln .In "l\lll,~",in ': ti" nlllri'~ ';'1111'11.: .I,'

CUlIJlClOllffiu l.:I.Huúmk<l L:IlIIC .ll11l1m, U/ti paif,:(;It;, l.:UIlI ","i/tilm, (11 iIU.ip.lIl1h':lIh.. <I 1.1It1J1\;a;llr,itl IIll1o.

C:1I111'(1C: et';lltlflmico. ind11C:lrial. liln~.l:aniÜirio, técnico t.:: cil.'lllllit.:n

]. ('UI1\ vi"lac; ti implelt1cntaç:ll1 cfCliv<1 do I'rcO;CllH.~ :\cnrdn. 11"': ".Irlt·...: ( 111111,11:11111.'(:

poderãu concluir rmtoco[lllõ c!õped:lis c preparar plOgr:uua"" Jc t,;Ol\l'craçã(' dt:I~I1t:lllulo"

Artigo VII

"' ~ trn \
'.~ ,! I"~ .,~

1; Com o propó,;ito de inccntivrn-o comércio e ru; rel:tçõcR econômica. entre m: dnil:
paíaer:, as; ParteJ: COIltrotnntea el:timulnrão a participação ou cmprc"Wõ em feiral; e exposoiçõc,"
corncrciaill organiznd.aJ no tem1ório de ambos Q5 pailliclli.

., AR Parle,. ('olllraIIlnlc,; cnl1CnrcJanl em j ..cllHlr de dircilor: aHànucgárim:, luxí.n: c
oulcoll cllc:trgOl:: com hUJ:c cm ,;11a1O rc!Opecti\':11õ Icgil:I:l'ifict: Crcgl1lnll1cnlnçÍ1l""~ :t im)lorlaçfin
de:

ACORDO DE COMÉRCIO E COOPERAÇÃO ECONÔMICA
ENTRE O GOVERNO DA REP(JnLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA

o úo\"crno da Rcptiblica Federativa do Brasil

o Governo da República da E.lovênia

(dorav:l11te denominados "Parte; Contratante,"),

De5'cjando expandir e fortalecer o comercio e ãcooJleração econômica enlre OR

doifõ paiscti, com bl15e llUR llrincipiUl; da igunluaúe Noberana c da redllrociuaue~

Com o objcti\"o 11I3ilõ amplo do íutc11l.ificar as rcJàcrõc5 bilah:rais em base,"
mutuamente \'antajosas,

Acoruam o eguinte:

Anigo/

A. PanC:lIIi ConlratUllClIr tbmcntnrlio c facilitarão o dCf:cnv()lvimcnlo do intcrcâmhio
comcrci"t e d~\ cooperação ecunumica bilateral, em cunrQn\\iú~\deCQtn ~s disposições do
prcl:enle Acordo ~ com lltlm; rCRI>eclivag diElpOiic;cCiO It:ga!~ !ult:llIaJi.

Anigo"

AI Pane. Controtanles cOllceder·sc-fio reciprocamente o tratamento de IHlÇão
moi. fo\'orecido, .eguudo ao regra. da Orgaui7llção Mundial de Comercio e o Acordl1 Geral
.cobre TarifaR e Comércio (GATr 94) para oS! benlil nriginárill~ d6 ieuu rCKpectivos terrilório5~

hem como .. do Acordo Geral .ohre Comércio em Serviço. (GATS) para serviço. e
fomecedore. de .cr"iço•.

Artigo III

Ar: dr,;pUHiçõe,; do Arligu 11 mio flenit' <lplic:ldal: lifl vanHlgcll~. Htcilid... dl;'lõ,
Jlrivilégiu~ c fr.1I1tllli:tf; <1.lIe lima d.u; PartClõ ("on1ratanlel: concede uu venha a conceder:

n) no,. pnilOelii IimUrofc!O, com viGIa,:; u facililar o tnlnl;ito na" fi'on1eimlõ c/nu a
cooperação com as zona; lrontciriça.;;

h) a Icrceiro,!; pnÍf:ec:, em r:11:fio de liiua pnrticil'nçãp em /1\11:1 de Ii\'re
cllm~rci". uniãu mJut\t1eim «.lU acon.lu de inlegraçàn cconômica du \I\ml f'cj.11l1cmhm:

c) a IcrcciroJ: pai,.cu, CUI11 h:IUC em aCllnfn~ para C\ il:u ,I uupla Il'illlll,lf;5u (111 \,,111
:tcnrdo~ 11Iultil:ucrnic: de qne :t mUra f1:1rlc r'I'luml:111Ic l1:1n p:lrlit.:ipc. lai,= r:n111n n ~i':lclII:l

tHobaI dI.: PH.:fclCIICius Comerciai!': enlre pninCli em UCI'Cllvul\ imt.:1l10 (SUPl').

AlligulV

A CXllnrtaçãü c a illlpHrlnçào de hem: efelu:ula :10 mllp:ll'U du PI'I.::IO..:III..: l\l.U1du
!ter:i realil'atia p"r mcin de :lCnrdll"õ e CtlTllr.tlo,,; entre CT110n':lOa", 111lh!iC::ll: r: flIW:\tt:ll:\.

nrg.1I1iiruç(icl: c in"IÍluiçõclõ de cada pai,;.

Allllw\,'

Utõ I'u!lumcnto!ô I":JOtdtnutclO t1uJ: cnnIJ':ltll'~~ ":lIUduíd,:, :ll' :Il11paw d,l III.:~t:IlIt.:

AC(lnl(1..:~r.ill clt:tllmlu!l: em di\'i!õ:1J; li\TclIlcl1lc cnl1\'cl'~I\'ci~, " 1Ill'l1n~ qlle lJ" pm lc'> L'tl\"lII,·j.I:llô
em 11111:1 dclcrll1inm.Ja t1I'Cr:II;:iP cOlI\cllham de t11111"a 1lI:1I1t:Ír:1, cm Clllllilfltlhf:!'.k LI"" :1
fl.'!.!h:I:u;àu CIIt \"igur em emiti pUiH.

a) "lUaterial prolUocional. amm:lrns; gràtif. origín:itins du país da UU(r:t Parle
Cnnlralanle. bem como arlig«"N Obliu()~ no pais da oUlra P.lrle ( 'ulltnllmue cm compcliçücH.
cxpot:içõcs c oUlca," reJõlividatl~~;

h) hem. c cquipamclIluj:; par..I f(;ims c cxpn~iç'i1c.c:. U:ln cfc,:;tinmll1!l:.j \·cnd:1.

Artigu VIII

('nm rclcrênci:l :I m;,Ul1tnr: rc!:tl:iUl1;lc!nr: ;l ·'(hnnpil1!.'''. <:l1h<:idint: f~ dirdl.llt;
cn)lIpcll.l:alúriuJ:, 111iO P:lrlclõ Cnl1lnUUlIlc,; agnàu em ctlllllUlIIídiltl.; CUIH Clfoi pdIH.:iplU/oõ c ICgl&l/oõ
rclc\'m1tcJ:l da Orgnl1i7:1çfin Mumhaf de Comercio « lMCl.

Arlig,' IX

("lUn (1 prl1rór:iln tk' dCJ:cl1\'"I\,cr :1 cllfll'craç;i1l cl:(1t\l\mü'a ;u: Pane...
t'untr:n:llllclõ pHJlIlI)vcrão o intcrc.iJllhhl dc illli.lIJ1la~(I':,"". (lilllit.:ul!llllll'lIh': ~111 h:I.llroitl :1""""
rCl'pcclh'nl: le~i~lnçik~ e prugrólltmlõ ect1uÔl11icnt:. hem ,,'''mo qU:llqncr nl1lru 111111 dt:
infonn:u;fio de illlere,;s;c lIIuluo.

Artigt}X

C.aua· Parle Contralante concederà. em conll1ll11iiliul..:: cum SLI:U: lei!> c
t"epulmnellllllõ, lttcilid:tdc,:: de tr:in"ilo em s:eulemtúrio Ó~ mcrcadorim: ('ri!!íl1~rit11O (In lerrlltl~i(1

de onlrn P:liJ::: C dCJ;tinada,:: a lerceirOl' J'aiRc~, :Is"im cumo il,. I1lcrcaúmia.!' nrigimirínl' dI':
It:rcdrw: l'ai,.~J; clIm de~lllln ~IU tcrrillirio "Ia tmlm 1'.11'11:: l 'UllllillulIlc.

ArliguXI

1. Ato P:u1es: Contralnntel: concordam em cs:tabclcccr Comili,;ào Mis.la de
('oopemção Econômica Br.:u:iI~El';lovênia, com o o~íetivo de r;:upetvicionnr Ocumprimento do
prCf;cnle Acoruo e propor rccomcnuaçõcg p3ra Jõlla i1l1plemcutaç50, bcm conlo mcdidm; com
Vil&UJlli uu dCRCllvol ....imcllln du inlt:lcl.imhiu cumercial c d:1 c.:uupcmção cCUluilllica hilmcraf.

2, As: Parles; Contratanl.cr: cJ:timul.uâo .1 p~lrlicilla<ràu Jc n.:prc~clllallh,;J.õdll lit.:tm
emprc"nrialna l'OIT\i1';8i10 Mil'ttn, fi qual poderão ,"uhmelcr 10113<; J;l1gel:tfieJ:: e recul11clld:Jçnc,..

3, A COI11ÍF:,;ãn MilIta reullir·r:e·tl f.1U:111dl' <I1llltac: ::1'> P::lrlc~ ("unlml:.mU,:R
con~iderarell1l1cct:J;fiàrio, nltcrnad:lIl1l:lIte na República Fcdcrali\:l t1n I1rt1~il c 11:1 Repuhfka
da HHlovt2uia.

Arlíyn XII

I, I\~ cnlllrll\lCrloliul: tllle Pt'''Ulllll Illlrgil 11 rC'"llCllIl tia iIIICIllll'lôIc:ill (111 ilI1Iil'::I\,;ill tll l

rrclõ(.'ntc Acunln c:en.io lOofucinllmfalô medianle CllllC:lllla~ "ill.~lm;. por \'ia ,liptn lll:"lIk:1

1. I\~ cnlllnwérc:i:tt: quc pnc;c;mn <:urgir:1 rClôrClln tlll l'111nprimcnln dn<: l·olltr:llnl:.
conduidus: au :unl1:un ttu prc!ôt:utc Âcmdu. f'cr:i(1 J:nludnnadm: lóqmlHll1 w: tli"pm;içúr.:~

C{1l1tmtmlll: er:pccllic:l1: neles: I're\"I"l:t" C/OI! cnnlnnm: a ICf;!llOl:llr:1l1 ilpltc:lvcI.

i\rli~n XIII

1\'= diJOrno;i<;õcJ: dn prcl;cnle ;\cl,rdll 1:l111f"tr-ll1 I:cr:in :11111r::I\"CII: :1I'C: cnnlralol;

cUl1duhlnc: tlUl:1llt~ !ô1l:t \'ig~n~la c ~U11lI'ridfl!Ô apolo; ~ua :;~Fir:l;::i~l.

A'lognXIV

U prt=Rcntc Acnn.lo Clôlã C>l1jL:IIU a ;IJlru\"~lç:in ClIl 'Ctlnfunniú:Juc cum ...s
1é.1Unali"lmlc,; inlt:nml; de cada Parle ('{Illlrõllanlt:"c entram em \'lgnr.W (Iril1la) dia'" apor: a

dala do recebimcnto tia ÚltilllU Ilntitic:II;5n :t rcc;pcillJ ÚO ClIl11priIl1CnlC'. (~.c<>l';~ rroceO;;'õl'
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ArligoXV

o prcs:cnlc Acordo lerá. válido por U111 período de :! (dois:) :.lIllJ~ c: .cm
t\utomatic3mentc prorrog<ldn por período. I;ucc,.IIõivol; de um ~mo. a menm: que t1111~ dn ..
Partes: Contratante" cOlllunique :i Oll1ra, por escrilo e por \'ia diplomática, i'lIa intcl1~[jtl de
denunciá-lo, com antecedência de 6 (Iilci,.) mCIo:t:,,; em rdlllrãu ti uala pl'CVhlla par:! Ima
expir:Jção,

l\rtigo XVI

n 1'1I:~cl1lC' Acunln pmh:r:1 1't:1' cl1lClltl:lda 1'\11 ~ullba" aloi Parll:<,i r~tJlllr:l!:IIIIL'" 111'''=

ICIlIIlJIô du Anigu xrv.
fcilo em ~L.\~~01'J:Cm } b.o\'dl.! 1997.10:111 dui" c:,:cl1lllh.lrcl: U1i;lin:lis.

l1a~ língua.. f'(lnnguclI:a. C"IUVClIl1 t: inglcf:a. Rcndn mnhnl; OH lexto" iguahl1cllte :Hllênllcn,=. 1"111
cmiU L1e I,litcrcnç:t de intcrprctulfão, prevalecerá o (extu em inglês,

o instrumento sob análise compõe-se de dezesseis artigos.

No Artigo I. os dois pilises assumem o compromisso de fomentar

e facilitilr O desenvolvimento do interc<imbio comercial e da cooperaçào econômica

bilateral nos termos propostos no acordo e. em conson5.ncia com suas respectivas nofll1l1.S

internas.

No Artigo n. comprometem~se a conceder um ao outro o

tratamento de nação mais favorecida. segundo as regras da Organização Mundial do

Comércio: do Acordo Gemi sobre Tarifas e Comércio ~ do Acordo Geral sobre Comércio

em Serviços.

o Arlig\) 111 tratu das C:\CCÇliL':-. Ú pre\'is,io anterior. no que tange às

\t.lnw~~ns. ItH.:t1idadt:s. f'rh·il':gi(l;; L' li'anqui"ls que um dos dni:-; Jlai::;~$ c(.lIlct:da ou \~nha a

C(lIlcl:<..!l:r a paíscs Iil11lt1'llfcs. l'ilnl 1:1l:i1it.lr tr;in~i1n ~ t:<1opcl'ução fronteiflça. a -t~rceiros

país~s. tJuando particip:lIlt~;.; dI,: I.onas tlc 1i\T~ t:11I11erdü. unhio ~Idut\ncim ml ~cordo d~

integraçàu ~t.:unül11ica t,HI paru t:\ it.lr dupL.1 trihutaç.itl.

I'I,LO t;On:miO lJ.\
IU:PI'/II.ICA n:'"mATIV.\ IlO
1l!t~SIL:

Aviso n' 1.435 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

PELo Go\' Ell';U lJ'\
1~1·:PI'/lf.l("AIM fo:SI.OVI111iIA:

Em 30 de outtbm de 1997.

o Artigo IV tr..lta Li!.: impnrtaç,1o c e'xportação. .ia o Artigo V. trnça

diretrizes gerais pJ.ra pagamcntos: t,l Arligo VI dispõe sobre os C::itOl'ÇO;; que ambos' farão

para assegurar condiçvc::: ,adcqual.!:I:1 Ú lI11plt:l11cnl<lçJ.o d~tiva do prcselUe Acordo.

No Al'tt~(l \'11. lI'i.lta-~~ do cslllllU\O à participação dt! etnpresa~ em

ti!iws c c'\posh;ücs t:omerciais (1J'g~lI1izrh.\;,l::; 110 tCI'rítóri~) dt: ambos us puist:s. '

() Artigo VIII trata das hipoteses de dumping. sub!:idios e direitos

compensutórios e ambos os paist':s tirmam o compromisso de agir em con:ormidade com

os principios t': regras da Organização Mundial do CotnC:rcio.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

Repúblic. rel.tiv. ao texto do Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, celebrado entre o

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo d. República da Eslovênia.

No Artigll IX. dispõe-se sobre imerci1mbio d~ inic'l'mações ~. no
"Artigo X. sobre facilidades de trmlSlto de mercadorias que serfio concedidas

reciprocamente. quando uríginal'lus de: Ulll dos Estados ContratJ.ntes t: destinadas à

terce.íros palses, ou quando originárias d~ terceiros e destinadas â qualquer das P3rtes.

No Al'tigu XII. Jispõe-~e sobre controvérSIas e. 110 Artigo XIII.

tirma~se o compromisso d~ que as regras do presente instrumento venham a ser aplicadas

sobre contratos concluídos durante a :iUa .....igência. ainda que somente venham a ser

cumpridos apos ter o Acordo expirado.

Atenciosamente,

s:t~~
Ministro de Est.do Chefe da Casa Civil

da Pre~idcnciada República

Misti.l dI!

funciunamento.

>.lo ArtlglJ XL dispõe-se sobre o estabelecimento d~ Cooperação

Cooperação E~ollõmlcu Brasil-Eslovênia. ~eu tomlato e forma de ~

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretário da Câmara dos DepUtados
BRASILlA-DF.

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

SubmetI! tI consideraç'üo Jo Congresso
Nacional r) texto do Acordo de ('onuircío e
Cooperaçiio Econômic:a. t:dehrado f!ntre o
Governo da Repúhlica FederClttl'ü do Brasil (J o
GOVl.!J'110 da Rr:JJúblic:a da E~;/(}1'(Jnia. em Liubliana.
em J(j de! ;un1lo dI.! 1997.

Aulor: PODER EXECl'TIVO

Relnlor: DepuI""o ALDIR CABRAL

1- RELATÓRIO

A Mensagem nll 1.~6::? de 1997. encaminhada il aprecíaçiio do

Congresso Nacional- ~m 30 de outubro d~ 1997. ~ ret~rente ao texto do Acordo de

Comércio e Cooperação. Econômica. cdebrDdo entre o Governo dD Rt:pública Federativa

do Brnsil e o Governo da República da Eslovênia. em Liubliana. em 16 de junho de 1997.

o Artigo XIV trata da ~igência deste instrumento~ o Artigo XVI

dispõe sobre a validade e. finalmente. o Artigo XVI. sobre a possibilidad~ de emend~~

Eo relntóflo,

~I- VOTO DO RELATOR

J'Ia Exposição de MOlivos n' 380/MRE. datada de 23 de outubro

de 1997. bem S~ salienta que o Acord(), em tela visa à expansão e ao fortalecimento do

com~rcio c::ntre os dois paíst:s. com base nos princípios da igualdade. soberania e da

reciprocidade. prevendo o tomento da cooperação econômica bilateral por meio da criação

de condições favoráveis que pel111itam uma maior atuação do set'(r privado sob a

coordenação dos respectivos governos. tais como um maior tluxo de informações sobre

legislação e programas econômicos de ambos os países e a criação de uma comissão de

Cooperação Econômica Brasil-Esloveniu. com o objetivo de supervisionar o cumprimento

do reterido acordo e ~e propor diretrizes para a sua implementação.

Compete ao Congresso Nacional opinar. nos tel1110s do Art. 49. I.

da Constituição Federal. e a e'sta Comissão. destinada a balancear os compromissos

brasileiros em face das normas de Direito Internacional. dizer que. deste ponto, nada obsta

à celebração deste Acordo. É instrumento que vem ao encontro dos compromissos que o

Brasil tem assumido em escala internacional. assim como da necessidade que ambos os

p31ses têm de estreitar seu relacionamento comercial. no momento em que urna nova

geogratia planetária começa,", ...:: ..onsolidar. tomando necesstirio um movimento sério e

continuo de nproximJção e intercâmbio.



04790 Sábado 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1999

VOTO. pois. pela aprovação do texto do Acordo de Comércio e

Cooperação Econômica. celebrndo entre o Governo da República Fedemtiva do Brasil e o

Governo da República da.Eslovênia. em Liubliana. em 16 de junho de 1997. nos tenuos da
proposta de Decreto Legislativo em unexo.

Paulo Delgado. Sandra Starling, José Genoino. Jair Bolsonaro. Robéno Araújo,
João Pizzolatti, José Rezende. FranCISco Rodrigues. Arlindo Vargas. Pedro
Valadares e Mana Valadão.

Deputado ALDIR CABRAL

Relator

Sala da Comissão. em 20 de Janeiro de 1999

.......-rreputado NEIVA OREIRA
PreSidente

Sala da Comissão. em de

~ (
~,-. ' ..

.~1~~'1··- \
_ I .-.J

.,
v·{J_··C.:.......-

r

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DE'DEFESA NACIONAL

P.IWJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' ,DE 199

(MENSAGEM N' 1262, de 1997)

Apr(wu () texto do Acordu de Cumérc:iu e
('ooperaçiio Econõmü:a, celf.!hrado entre u
(JU1'(!1'11O da Repúblü:u Federa/lw.1 do Brasil t! o
Governo da Rl1públü:a da Es/owJnia, 11m Liuh/iana.
em 16 dajunho de 1997.

o Congresso Nacional decreta:

Art. Itl Fica i\provado o texto tio Acordo de Comércio e

Cooperação Econômica.. celebmdo enlre o Governo da Rcp~bHca Fcdl:rativa do Brasil e o

Governo da República da Eslovênia. em Liubliana. cm 16 de junho dt: I()97,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 777, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
Mensagem n":2 I0/98

Aprova o texto do Acordo de Cooperação para Imp~dir o Uso Ilegal
de Precursores e Substâncias Químicas Essenciais para o
Processamento de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Colômbia, em Cartagena de índias, em 7
de novembro de 1997.
(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COM~RCIO; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (~RT. 54»)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Parágrafo único. r-icnrüo sujeilOs à aprovilÇ"ào do Congresso

Nacional quaisquer atos que alterem o rderido Acordo. assim l:omu quaüiquer ajustes

complementares que. nos termos do inciso I do Art. 49 da ConstituÍçàu r-ederal. acarretem

encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.

Art. 2°, Este dt!t:l'cLO Iegi~~i\"o emra em \ igor na qata iJ~ ~uJ.

publicação.

.' ('\Sala da Comissão. em de .. de 1.99~,

(
f'

/

Art. 10 Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação para
Impedir o Uso Ilegal de Precursores e SubstânCias Quimlcas EssenciaiS para o
Processamento de Enlorpecentes e SubstânCias PSicotrópicas. celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Colômbia. ein Cartagena das índias. em 7 de novembro de 1997

Paràgrafo único. Ficam SUjeitos ã apreCiação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em reVisão do refendo Acordo. assim
como quaisquer ajustes complementares que. nos termos do inciso I do Art 49 da
Constituição Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.

Art. 2 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

--- .

D~putl1do ALDIR I. -\IlRAL

Rclutor

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXT!=RIORES E DE DEFESA NACIONAL

MENSAGEM N° 1.262/97

111 - PARECER DA COMiSSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação da
Mensagem nO 1.262/97, do Poder Executivo, nos termos, do Projeto de
Decreto Legislativo que apres'enta, acatando o parecer do relator, Deputado
Aldir Cabral.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Neiva Moreira
- Presidente, . José Teles - Vice-Presidente. Aldir Cabral, Aroldo Cedraz. Átila
Lins. Cláudio Cajado. Werner Wanderer. Leur Lomanto, Osmir Lima, Aracely de
Paula, Osvaldo Coelho. Hilário Coimbra. Itamar Serpa. José Thomaz Nonô.
Paulo Mourão. Luciano Pizzatlo, Renan Kurtz. Elias Murad. Feu Rosa. José
Aníbal. Welson Gasparini. Zulaiê Cobra. De Velasco. Neuto de Conto. Alceste

.Almeida, Etevalda Grassi de Menezes. João Alberto. Hélio Bicudo. Joana B'arc,

Sala da Comissão. em 20 de Janeiro de 1999

!--;: ;:.....J -,.-..,. , .l~' - .
...... "I :-

Deputedo NEIIVA MOREIRA
Pre5lllli,filã'

MENSAGEM NO 210, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
de Cooperação para Impedir o Uso Ilegal de Preçursores e
SubstAncias Químicas Essenciais para o Processamento de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o

. Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Colômbia, em Cartagena de índias, em 7 de novembro
de 1997.

~~~Ng~~~~s~~~o~iR~~L~Çg~~~~~i~~I~R~i'~O~~TI~~i~~~ EN~~~~~~~;E ~~
REDAÇAO (ART. 54»

Senhores ~1embros do Congresso Nacio'n'ai:

De conformidade com o disposto no ~rtigo 84. inciso VIII. da Constituição Federal.

submeto ã elevada consideração de Vossas Excelénd,a,s..acompanhado de Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto do Acordo de Cooperação para

Impedir o Uso Ilegal de Precursores e Substãncias QUlmicas Essenciais para o Processamento de
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Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. celebrado entre o Governo da República Federativa do

Brasil e o Governo da República da Colômbia. em Cartagena de Índias. em 7 de novembro de 1997.

Brasília. 16 de fevereiro de 1998.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE~AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATivA DO BRASIL
1988

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

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Presidentê da República

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República,
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
11 - exercer. com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção .

superior da administração federal:
III - iniciar o processo legislativo, na fonna e nos casos previstos

nesta Constituição:
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como

expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da

administração federal. na fonna da lei:
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos:
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VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos
a.referendo do Congresso Nacional;

IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
X - decretar e executar a intervenção federal;

........•....................................................•..................................................

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

ANEXADA PELA
ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEGISLAÇÃO CITADA
COORDENAÇÃO DE

DECRETO LEGISLAmO N' 162, DE 1991

Aprova o texto da Convenção contra o Tráfico Dícito de Entorpecentes e de Substâncias
Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro de 1988.

Art. 19 É aprovado o texto da Convenção contra o Ttáfico Ilícito de Entorpecentes e de Substân
cias Psicotrópicas, aprovada em Viena, em 20 de dezembro de 1988.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão da referida convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
·Senado Federal, 14 de junho. de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.

NAÇÕES UNIDAS
CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL

Conferência das Nações Unidas para
a Adoção de Convenção contra o Tráfico

ficHo de Entorpecentes e
de substâncias Psicotrópicas

Viena, (Áustria), 25 de novembro
a 20 de dezembro de 1988

Convenção das Nações Unidas contra
o Tráfico Dícito de Entorpecentes

ede Substâncias Psicotrópicas
As Partes nesta Convenção,
Profundamente preocupadas com a magnitude e a

. crescente' tendência da produção, da demanda e do tráfico
ilícitos de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas,
que representam uma grave ameaça à saúde e ao bem-estar
dos seres humanos e que têm efeitos nefast~s sobre as
bases econômicas, culturais e políticas da sociedade,

Profundamente preocupadas também com a susten
tada e crescente expansão do tráfico ilfcito de entorpecentes
e de substâncias psicotrópicas nos diversos grupos sociais
e, em particular, pela exploração de crianças em m~itas

partes do Mundo, tanto na qualidade de consumid6res
como na condição de instrumentos utilizados na produção,
na distribuição e no comércio ilícitos de entorpecentes e
de substâncias psicotrópicas, o que constitui um perigo
de gravidade incalculável,

Reconhecendo os vínculos que existem entre o tráfico
:l(cito e outras atividades criminosas organizadas, a ele
Jacionadas, que minam as economias lícitas e ameaçam

a estabilidade, a segurança e a sob~ania dos estados,

Reconhecendo também que o tráfico ilícito é uma ativi
dade criminosa internacional. cuja supre~são exige atenção
urgente e a mais alta prioridade,

Conscientes de que o tráfico ilícito gera consideráveis
rendimentos financeiros e grandes fortunas que permitem
l\S organizações criminosas transnacionais invadir, conta
minar e corromper as estruturas da administração pública,
as atividades comerciais e financeiras lícitas e a sociedade
em todos' os seus níveis.

Decididas a privar as pessoas dedicadas ao tráfico ilíci·
to, do produto de suas atividades criminosas e eliminar,
assim, o principal incentivo a essa atividade,

Interessadas em eliminar as causas profundas do pro
blema do uso indevido de entorpecentes e de substâncias
psicotrópicas, compreendendo a demanda il(cita de tais
drogas e substâncias e os enormes ganhos derivados do
tráfico ilícito,

Considerando que são necessárias medidas para o con
trole de determinadas substâncias, tais como precursores,
produtos químicos e solventes que são utilizados na fabri
cação de entorpecentes e substâncias psicotrópicas e que,
pela facilidade com que são obtidas, têm provoeado um
aumento da fabricação clandestina dessas drogas e subs
tâncias,

Decididas a melhorar a cooperação internacional para
a supressão do tráfico ilícito pelo mar,

RecGnhecer.do que a erradicação do tráfico ilícito é
responsabilidade coletiva de todos os estados e que, para
esse fim, é necessária uma ação coordenada no nível da
cooperação internacional,

Reconhecendo a competência das Nações Unidas em
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matéria de fiscalização de entorpecentes e de substâncias
psicotrópicas e desejando que os orgnismos internacionais
interessados nessa fiscalização atuem .dentro do quadro
das Nações Unidas,

Reafirmando os princípios que regem os tratados vi
gentes sobre a fiscalização de entorpecentes e de substân
das psicotrópicas e o sistema de fiscalização estabelecido
por esses t.ratados,

Reconhecendo a necessidade de fortelecer e comple
mentar as medidas previstas na Convenção Única de 1961
sobre Entorpecentes, emendada pelo Protocolo de 1972
de Modificação da Convenção Única sobre Entorpecentes,
de 1961, e na Convenção sobre Substâl}cias Psicotrópicas
de 1971, a fim de enfrentar a magnitude e a expansão
do tráfico ilícito e suas graves conseqüencias,

Reconbecendo também a importância de fortalecer e
intensificar os meios jurídicos efetivos para a cooperação

, internacional em matéria penal para suprimir as atividades
criminosas internacionais do tráfico ilícita;,

Iote~d85 em concluir uma convf.pção internacio
nal, que seja um instrumento completo, e.ficaz e operativo,
especificamente dirigido contra o tráfico ilícito, levando
em conta os diversos aspectos do problema como um todo,
particularmente os que não est,ão previstos nos tratados
vigentes, no âmbito dos entorpecentes e das substâncias
psicotrópicas,
Convêm o que segue:

ARTIGO 1
Definições

Salvo indicação expressa em contrário, ou onde o COD

texto exigir outra interpretação, as seguintes definições
se aplicarão em todo o teno desta Convenção:

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••

ARTIGO 2
Alcance da Presente Convenção

1) O propósito desta Convençâo é promoy.er a coo
peração entre as Partes a fim de que se possa f~r frente.
com maior eficiência, aos diversos aspectos do'Jráfico elíci
to de entorpecentes e de substâncias psicotiópicas que te
nham dimensão int~acionaJ.No cumprimé'nto das obriga
ções que tenham sido contraídas em vitlude desta Conven
ção, as partes adotarão as medidas necessáriaS, compreen
didas as de ordem legislativa e aq,ninistrativa, de acorda
com as 'disposições fundamentais de seus respectivas orde
namentos jurídicos internos.

2) As Partes cumprirão suas obrigações oriundas des
ta Convenção de maneira a se coadunar com os princípios
da igualdade soberana e da integridade territorial dos esta
dos e da não-ingerência em assuntos internos de outros
estados.

3) U~a Parte não terá, no território de outra parte,
nem jurisdiçao nem funções que tenham sido reservadas
exclusivamente às autoridades dessa outra pane, por seu
direito interno.

.....•...•...................•............. ~.

ARTIGO 12

Sub.stáncias utilizada~ com freqüência
Na fabricaçlÍo ilícita de entorpecentes

e de substâncias psicotrípicas

1. As Partes adotarão as medidas que julguem ade
quadas para evitar o desvio das substâncias que figuram
no Quadro I e no Quadro II, utilizadas na fabricação ilícita
e entorpecentes e de substâncias psicotrópicas e cooperar
entre si para este fim.

2. Se uma Parte, ou a Juntà; possuir dados que, a
seu juízo, possam requerer a inclusão de uma substância
no Quadro I ou no Quadro lI, esta notificará o Secretá
rio-GeraJ e lhe dará acesso aos dados em que foi funda
mentada a notificação. O procedimento descrito no pará
grafo 2 a 7 deste artigo, também se aplic:ará quando uma
das Partes, ou aJunta, po$Suir informações que justifiquem
suprimir uma substância do quadro.J Ol,l do Quadro II
ou transferir uma substância de um Quadro para o outro.

3. O Secretário-Geral comunicará essa notificação
e os dados que considerar pertinentes às Partes, à Comissão
e, quando a notificação procede de uma das Partes, à Junia.
As Partes comunicarão, ao Secretário-GeraJ, suas observa
ções sobre a notificação e toda informação complementar
que possa auxiliar à Junta na elaboração de um julgamento
e, à Comissão, na adoção de uma decisão. .

4. Se a Junta. ievando em consideração a magnitude,
importância e diversidado do useI lícito dessa substância,
e a possibilid&de e a facilidade do uso de substância substi
tutiva tanto para o uso lícito quanto para a fabricação
ilícita de entorpecentes ou de slJ.bstâncias psicotrópicas,
comprovar:

a) que a substáncia se emprega com freqüência na
fabricação illcita de um entorpecente ou de uma subs

"Uncia psicotrópica;
b) que o volume e a magnitude da fabricação illcita

~ um entorpecente ou de uma substância psicotrópica
cne grandes problemas sanitários ou sociais. que justi
fique a adoção de medidas no plano internacional;

c) comunicará à Comissão um parecer sobre a subs
Un~a, no qual se assinaJa o efeito que sua incorpo
raçao ao Quadro I ou ao Quadro 11 teria, tanto sobre
seu uso lícita qUanto sobre sua fabricação ilícita, junto
com recomendações sobre as medidas de vigilância
que, nesse caso, sejam adequadas à luz daquele pare·
cer. \

5. a) A Comissão, levando em conta as observaçóe'
apresentadas pelas. Partes e as observações c recomenda
~s da Junta, cujo parecer se~li determinante no plano
CIentífico e levando t~bém em i:levida consideração quais
quer ~utrosfatores pertInentes, poderá decidir, por maioria
de dOIS terços de seus membros, incorporar uma subst4ncia
ao Quadro I ou ao Qi1adro n.

6. Toda .decisão que a Comissão tomar, de acordo
com este.àrtigo, será comunicada pelo Secretpio-Geral
a todos os estados e outras entidades que sejam parte desta
Convenção ou, que possam vir a sé-lo, bem como à Junta.
Assim, ·uma decisão surtirá pleno efeito, para cada uma
das Partes, 180 dias após a data da comunicação.
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7. a) As decisões da Comissão, adotadas de acordo
com o presente artigo, estarão sujeitas a revisão pélo Con
selho, quandó solicitado por qualquer uma das Partes, den
tro de um prazo de ,1.$0 dias, contados a partir da dat.a
da notificação da decisão. A solicitação de revisão 'será
apresentada ao Secretário-Geral, junto com toda infor
mação pertinente q~e a instrui.•

b) O Secretário-Geral transmitirá cópias da solicita
ção de revisão e de informação pertinente à Comissão,
ã Junta e' a todas as Partes, convidando-as a apresent;lr
suas observações, dentro do prazo de 90 dias. Todas as
observações recebidas serão comunicadas ao Conselho pa
ra que sejam por ele examinadas.

c:) O Conselho poiierá confirmar ou revogar a decisão
da Comissão. A notificação da decisão do Conselho será
transmitida não s6 a todos os estados e outras entidades
que sejam Partes desta Convenção ou que possam vir a
~-Io, mas também, à Comissão e à Junta.

8. a) Sem prejuízo das disposições de caráter geral
contidas no parágrafo 1 do presente artigo e do disposto
na Convenção de 1961, em sua forma emendada,. e na
Convenção de 1971, as Partes tomarão as medidas que
j~garem oportunas para controlar a fabricação e a distri
buição das substâncias que figuram nos Quadros I e 11,
realizadas em seu territ6rio.

b) Com esse propósito, as Partes poderão:
i) exercer vigilância sobre todas as pessoas e empre

sas que se dediquem à fabricação ou à distribuição
das substância.'1 em questão;

ii) controlar, mediante licenças, o estabelecimen·
to e os locais em que se fabricam <?u se fazem as
distribuições em questão; .

üi) exigir que: os licenciados obtenham autoriza·
ção para efetuar as operações necessárias;

iv) impedir os fabricantes e distribuidores de acu
mularem quantidades dessas substâncias em excesso
do q_e foi solicitado para o desempenho normal das
atividades comerciais e das condições prevalecentes
no mercado.
9. Cada Parte adotará, com respeito às substâncias

psicotrópicas inscritas no Quadro I e no Quadro 11, as
seguintes medidas:' .

• ) estabelecer e manter um sistema para controlar o
comércio internacional de substâncias que figuram no Qua
dro I e no Quadro li a fim de facilitar o descobrimento
de operações supeitas. Aqueles sistemas de controle deve
ria ser aplicados em estréita cQoperação com os fabri
cantes, importadores e exportadores, atacadistas e vare
iistas, que deverão informar as autoridades competentes
..obre pedidos e operações suspeitas. .

b) dispor sobre o confisco de qualquer substâncta qpe
figure no Quadro I ou no Quadro 11, se existirem provas
suficientes de que será utilizada para a fabricação ilícita
de entorpecentes ou de substâncias psicot.r6picas; ,

c:) notificar. o quanto antes, as autondades e serviços
competentes das Partes interessadas se existem razões para
se presumir que a importação ou a exportação ou o trânsito
de uma substância que figure no Quadro I ou no Quadro
fi se destina à fabricação ilícita de entorpecentes ou de
substâncias psicotr6picas. facilitando, em particular, acesso
à informação sobre os meios de pagamento ou quaisquer

outros elementos essenciais em que se fundamenta aquela
presunção;

d) .exigir q~e as importações e as exportações estejam
correta~~nte 7tJquetadas e documentadas. Os documentos
comeroalS, tais. como faturas, manifestos de carga, docu
men~os aduaneirOs e de transporte e outros documentos
relatiVOS ao despacho, deverão conter nomes. tal como
ÕJguram no Quadro I ou no Quadro 11, das substâncias
.nportadas ou exportadas, a quantidade que se importa

ou exporta, o nome e o endereço do exponador. impor.
tador e, quando possível, do consignatário;

e) velar para que os documentos mencionados no inc:i.
~~) sej~~ conservad~s por, pelo menos, dois anos e postos
a dlspo~lçao das autondades c;ompetentes para inspeção. .

1.0. ~) Além do di~~~to no parágrafo 9 e da petiçáo
da Parte IDteressada, dinglda ao Secretário-Geral cada
Parte, de cujo territ6rio se exportará uma das substâncias
que: figuram no <?uadro I velará para que, antes da expor
taçao, suas autondades competentes comuniquem a seguin
te informação às autoridades competentes do país impor
tador:

i) o nome e endereço do exponador,. do impor
tador, quando possível, do consignatário'

ii) o nome da substância que figu~ no Ouadro
I;

üi) a quantidade da substância a ser exponada;
iv) o ponto de entrada e data prevista do envio;
v) qualquer outra informação acordada mutua-

mente pelas partes.

b) As Partes poderão adotar medidas de fiscalização
mais estritas ou rigorosas que as previstas no presente pará
grafo se, a seu júízo, tais medidas são convenientes ou
necessárias.

11. Quando uma Parte fornecer informaçáo à outra,
de acordo com o disposto nos parágrafos 9 e 10 deste
artigo, poderá exigir que a Parte que a recebe respeite
o caráter confidencial dos segredos industriais, empresa
riais, comerciais ou profissionais ou dos processos indus
triais que contenham.

12. Cada Parte apresentará anualmente à Junta, na
forma e modo que esta estabelecer e nos fonnuJúios que
esta distribuir, informações sobre:

.) as quantidades confiscadasd~ substáDcias inscritas
no Quadro I o no Quadro 11 e. quando conhecida, sua
origem;

b) qualquer substância não inscrita no Quadro I ou
Quadro 11, mas cuja utilização na fabricação ilícitade entor
pecentes ou de substâncias psicotrópicas é conhecida e que,
a juízo dessa Pane, seja considerada o bastante importante
para que seja trazida à atenção da Junta;

c:). os met6dos de desvio e fabricação ilícita.
13. A Junta informará anualmente à Comissfo sobre

a aplicação deste ártigo. e a Comissão examinará periodica
mente a idoneidade e a pertinência do Quadro I e do
Quadro 11.

14. As disposições deste artigo não se apJjcarfo nem
aos preparados farmacêuticos. nem aos preparadoS que
contenh~ substâncias que figuram no Quadro I ou no
Quad~o 11 e que estejam compostas de forma tal que essas
substâncias não possam ser empregadas ou facilmente recu
peradas pelos meios de fácil aplicação.
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, ..••............•••....•.............••.•...•

ARTIGO 24
Aplicações de medidas mais estrilas

que 11I estabelecidas pela
presente Convenção

As Partes poderão adotar medidas mai~ estritas ou ri.g~ro.
sas que as previstas na presente Convençao se, a seu JUIZO,

tais medidas são convenientes ou necessárias para impedir
ou eliminar o tráfico ilícito.

EM N° 051 IMRE.

Brasilia, em 09 de fevereiro de 199 8 .

Excelentissimo Senhor P.residente da República,

Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa

Excelência o anexo "Acordo de Cooperação entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia

para Impedir o Uso Ilegal de Precursores e Substãncias Químicas

Essenciais para o Processamento de Entorpecentes e Substâncias

psicotrópicas", assinado em Cartagena de Índias, em 7 de novembro

de 1997.

2. o referido Acordo resulta do reconhecimento de 'que o

controle dos chamados precursores, isto é, produtos utilizados no

processamento de entorpecentes e substâncias psicotrópicas,

revela-sé entrg os mais eficientes instrumentos de combate ao

narcotráfico. Como em todas as modalidades de delitps

transfronteiriços, a cooperação internacional constitui o elemento

chave para o controle do crime organizado.

3. o Acordo ora submetido a Vossa Excelência reflete bem o

empenho dos Governos da Colômbia e do Brasil em cooperar neste

campo. O 'texto inclui, não apenas o intercâmbio de informações',

mas também prevê que os Ministério da Justiça em ambos os países

se comuniquem diretamente entre si para tornar a cooperação mais

eficaz. Igualmente importante, qualquer operação de exportação ou

reexportação de precursores quimicos, segundo listagem a ser

estabelecida quando da entrada em vigor do acordo, será objeto de

notificaçao à outra Parte, previamente à concretização da operação

comercial.
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4. Tendo-se em 'Jista a relevãncía dos propósitos contidos no

referido Acordo, subneto a Vossa Excelêr~lCia o anexo projeto de

Mensaqen ao congr '2550 Nacional para que o mesmo seja.2!1caminhado à

apreciação do PodEr Legislativo.

Respei tosamente ,

LUIZ FELIPE LAMPREIJ.
Hinist:'o de Estado das Relacóes Exteriores

ACORDO DE COOPERACÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBliCA fEDERATIVA DO

B~SJ~S ~L~gN:R~EO ?RAE~U'R~~'í&t ~As5Bk?rNgÂ~AJÔlM1~IR
ESSENCIAIS PARA O PROCESSAMENTO DE ENTORPECENTES E

SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

o Governo da República Federativa do Brasil

o Governo da República da Colômbia
(doravm,te denominados "Partes"),

PREÂMBULO

Aprofundando os compromissos assumidos como I'anes da
Convenção das Nrções Unidas contra o tránco iIIcito de entorpeceutes e
substâncias psicotrilpicas. subscrita em Viena, elll 20 de dezembro de 1988,
doravante denominada "Convenção";

Tendo em conta o que foi estabelecido mr Convenção sobre a
necessidade de se ':riarem medidas de controle com relação a determinados
precursores e substâncias quimicas essenciais que podem ser utilizadas para a
fabricação ilícita de entorpecentes e substâncias psicotrópicas;

A~atando as recomendações sobre o assunto feitos pela Junta
it'ternacional de Fiscdização de Entorpecentes (.tIFE);

Observando que os precursores e as substâncias quimicas essenciais
silo indispensaveis para a fabricação de substâncias entorpecentes e psicotrópicas.
do que resulta indispensavel urgente a adoção, entre as Partes, de medidas
apropriadas para impedir o uso ilegal daqueles produtos;

Preocupados com o constante aumento do tralíc~ ilícito de precur~ores
e substâncias quimicas essenciais para o processamento de entorpecentes e
subst:incias psicotrópicas;

Con~cÍt'ntes de que a produção, a fabricação, a distribuiçilo, a
comerciali7ação e o tráfico ilicito de precursores e sub~tâncias quimicas essenciais
são a base para hcilitar a produção ilícita de entorpecentes e substâncias
psicotrópicas;

Reconhecendo que a produção de entorpecentes e substâncias
psicotrópicas constitui uma modalidade criminosa de conseqilências internacionais
e. por isso, tados os Estados devem executar ações conjuntas que permitam
combater. neutralizar e impedir cada um dos passos do processo dessa atividade
criminosa il1lemacic nal;

Convencido~ da necessidade de manter. entre as Partes. um
intercâmbio seguro, permanente e agil de informações que Ibrtaleça a capacidade
dos Estados de detectarem e impedirem operações suspeitas envolvendo
precursores e substáncias quimicas essenciais para evitar seu uso ilegal,

Acordam o seguinte:

MITIUO I
Objetivos e Âmbito de Aplicação

I. As Partes do presente Acordo concordam em desenvolver a
cnoperação previ~ta na Convençãn, especialmente em seus artigos 2, 12 e 24, a nm
de prevenir e controlar o uso ilegal de precursores e ~ubstâncias quimicas essenciais
utilizadas para a fabricação e o processamento ilícito de entorpecentes e
substâncias psicotrópicas.

2, As Partes prestarão assistência mútua para intercambiar informações
com n objetivo de controlar e n~calizar as operações comerciais, aduaneiras e de
distribuição de precursores e substâncias quimicas essenciais. _ '

3. A~ Partes intercambiaríio informações sobre as pessoas e organizações
que se ocupam da produção. da venda. da importação. da exportação, da
reexportação. da distribuição. do transporte e da annazenagem de precursores e
substâncias quimicas essenciais.

4. Em decorrência do presente Acordo, as Partes intercambiarão as
informações relativas aos mecanismos de controle interno empregados para impedir
o liSO ilegal de precursores e subst:incias quimicas essenciais.

ARTIGO 11
Autoridades Centrais Designadas

As Partes designam as seguintes AOloridades Centrais para t.
execução do presente Acordo. as quais poderão comunicar-se diretameme entre si
para tomar a cooperação mais eficaz,

á) Pela República Federativa do Brasil, a Autoridade Central será o
Ministério da Justiça, que cumprirâ as atribuições decorrenles do
presente Acordo em cooperação com ootros órgãos rederais,
estaduais e municipais, no âmbito das suas respectivas
competências.

b) Pela República da Colômbia. a Autoridade Central sera o
Ministério da Justiça e do Direito, que cumprira as atribuições
decorrentes do presente Acordo em coordenação com as demais
alltoridades competentes.

ARTIGO 11I
flrecursores e Substâncias Quimicas Essenciais

I. Para os nns do presente Acordo, entender-se-á por precursores e
substôncias quimicas essenciais toda substância ou mistura de substâncias quimicas
miJizadas no processo de extração, síntese ou fabricação ilícita de entorpecentes
e/ou substâncias psicotrópicas, tanto de origem natural como sintética.

2. As Partes, conjuntamente, de acordo com sua legislação interna, e
dentro do prazo de 90 (noventa) dias seguintes a entrada em vigor do presente
Acordo, estabelecerão a "lista de precursores e substâncias quimicas essenciais",
doravante denominada "lista de substâncias", que devera ser submetida a vigilância
por cada uma delas. .

3. As propostas de modincação da lista de substâpcias serão decididas
pelas AUloridades Ccnlmis. '

ARTIGO IV
Controle das Operações Comerciais. Aduaneiras e de Distribuição de

Precursores e de Substâncias Quimicas Essenciriis
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1. As Partes cooperarão entre si para assegurar o controle e a liscalização
das operações comerciais, aduaneirM, de trálico e de distribuição do? precursores e
das saDstfincias quimicas essenciais incluidos na lista de substllnctas. Da mesma
forma, informarão sobre tais operações quando existam razões fundadas par~ se
crer que os precursores ou substâncias químicas essenciais possam estar ou estejam
sendo objeto de uso ilegal.

As Partes se assegurarão de que toda operação de importação,

exportação, reexportação, trãosito e distribuição de precursores e d.e substãocias
químicas essenciais esteja acompanhada de toda a docwnentação pertmente.

3. As Partes intercambiarão informação para identificar operações sobre
as quais haja fundadas suspeitas, e somente nesses casos, que indiqu~m que os
precursores ou as substllncias quimicas essenciais possam estar ?u est7jnm.s:ndo
desviados para a fabrícação iIlcita de entorpecentes e substânCias pSlcotroplcas,
pelo menos nos seguintes aspectos:

a) quantidade do precursor ou da substância q~ímica esse.n~ial

vendida, importada, exportada, reexportada, manuda em depOSito,
transportada ou que tenha sofrido transbordo;

b) nome, endereçC!, telefone, fax, clientes e atividades dos vendedores
de precursores e substâncias químicas essenciais;

c) rotas de comércio de precursores e substãocias quimicas
essenciais estabelecidas previamente para serem utilizadas pelos
comerciantes, corretores e transportadores de seu país;

d) precursores e substllncias quimicas essenciais que se enc?ntrem
em trânsito peio território de uma das Partes com desuno ao
território da outra Parte;

e) dados estatísticos com respeito à oferta. e à demanda por
precursores e substâncias quimicas essenciai,s;'

4. A Autoridade Central que receba da outra Parte informações sobre
operações sobre as quais haja fundadas suspeitas, por intermédio do órgão
competente, investigarà o consignatário ou destinatário dos precursores e
substllncias quimicas essenciais, para confirmar que se empregarão para fins
I!citos. Caso aqueles produtos sejam enviados a um consignatário ou destinatário

dentro do i;mitório da outra Parte e sejam vendidos ou transferidos a terceiros,
estes últimos também serilo investigados.

5. As Partes comunicarão oportunamente toda modificação realizada nos
sistemas de etiquetagem dos precursores e substâncias quimicas essenciais a que se
refere o presente Acordo e, quando necessário, anexarão a informação pertinente, a
ruo de facilitar, á Autoridade Central encarregada de exercer seu controle, a
compreensão de tais modificações.

6. Conforme a sua legislação interna, as Partes prestarão informações
snbre as autorizações, licenças ou permissões concedidas, recusad';s ou revogadas,
relativas ás exportações, ás reexportações, ás importações,. áf, transporte e à
distribuição, bem c'lmo sobre os meios de pagamento CPIP' que são ou foram
efetuadas transações de comércio de precursores e de.'substâncias quimicas
essenciais sobre as quais h~ia fundadas suspeitas, para que sejanl trazidas às
investigações e procedimentos administrativos ou processos criminais instaurados
pelas autoridades competentes de cada Parte. '

7. A Autoridade Central de uma das Partes podera solicitar à Autoridade
Central da outra Parte as informações· que possuam sohre as pessoas e as
organizações que se ocupam da produção, da venda, da importação, da exportação,

. da reexportação. da distribuição, di> transporte e da armazenagem para iniciar, se
for o caso, a investigação respectiva.

8. As Partes, também na medida em que o seu o~denamento interno o
jlemlita, compartiU/arão informações e darão a conhecer os resultados obtidos nas

investigações e nos procedimentos administrati:vos e processos criminais iniciados
pelas autoridades respectivas. Informarão, igualmente, sobre as atividades de
interdição que tenham sido iniciadas como resultado da cooperação mútua prevista
neste Acordo.

9. A Autoridade Central de uma das Partes notificarà à Autoridade
Central da outra Parte, previamente a sua concretização, qualquer operação de
exportação ou de reexportação de precursores e substiincias quimicas essenciais

previstas no presente Acordo. Uma vez recebida a notificação, a Parte importadora
conHnnará a possibilidade de concretização da operação.

ARTIGO V
Cooperação em Matéria de Intercâmbio de Informações

Sobre a Legislação Vigente

As Partes cooperarão entre si para o fornecimento das inFormações
relativas à legislação e às modificações neJa introduzidas, bem como BOS demais
mecanismos de controle e fiscalização estabelecidos para evitar o uso ilegal de
precursores e de substâncias químicas essenciais.

ARTIGO VI
Informação Reservada

I. Toda infom18ção co!"unicada. em aplicação do presente Acordo, por
ler caràter sigiloso, será classificada segundo a legislação de cada uma das Partes
para garantir o segredo proHssional, industrial, empresarial e comercial, bem como
a proteção necessària.

2. A informação obtida deverà ser utilizada unicamente para os fins do
presente Acordo.

3. O disposto no parágrafo anterior não impedirá a utílízação das
informações em procedimentos administrativos ou processos criminais iniciados
pelas Partes como conseqüência do controle dos precursores e das substllncias
químicas essenciais. A utilização dada a ditas (nforn1Bções e seus resultados serão
~omunicados à Autoridade Central que as prestou.

ARTIGO Vil
Disposições Finais

I. As Partes concordam em avaliar anualmente a execução do presente
Acordo e realizarão as consultas que considerem necessàrias para aperfeiçoar sua
aplicação.

2. Qualquer controvérsia que possa surgir da aplicação do presente
Acordo serà solucionada diretamente pelas Partes.

3. O presente Acordo entrará em Yigor na data do receb.imento da
segunda comunicação por via diplomática, na qual se informa o cumpnmento dos
requisitos constitucionais e da legislação interna necessários para sua aprovação.

4. Qualquer uma das Partes poderà dar por terminado o presente Acordo,
mediante denúncia formalizada por meio de Nota diplomática, que surtirá efeito
seis (6) meses após a data de recebimento pela outra Parte. As solicJtações de
assistência formalizadas dentro daquele prazo deverão ser atendidas pela Parte
requerida.

Feito em Cill1agena de Índias, em 01' de .o"',h,ho de 1997, em
dois exemplares, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos'
igualmente válidos e autênticos.
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Aviso nO :28 _SUPARlC Civil

Senhor Primeiro Secr~tario.

Em 16 de fevereiro de 1998

precursores e ae substâncias químicas essenCiaiS utilizadas para a fabricação e o
processamento llicito de entorpecentes e substânCiaS pSlcotrõpicas. Nesse dispositivo
prevê·se, ainda. a concessão de aSSIstênCIa mútua para o intercâmbio de informações
sobre o comérc:o. a distribUição e os controles aduaneiros. bem como sobre pessoas e
organizações que se ocupam da produção. da venda, da importação, da exportação, da
reexportação. da distribuição. do transporte e da armazenagem desses precursores e
substãncias Quimlcas essenciaiS

Encaminho a essa S~cretaria Mensagem do Exce!entlsúmo Senhor Presidente da

República relativa ao texto do Acordo de Cooperação para Impedir o Uso lIegal de· Precursores e

Substâncias Químicas EssenCIais para o Processamento de Enrorpcccmes e Substãncias

Psicotrópicas. celebrado entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da

República da Colômbia.

Atenciosamente.

~
Minrstro de Estado Chefe da Casa. Civil

da Presidéncia da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado 1..1l1RATAN AGUIAR
Primei~o Secretario da Câmara dos Deputados
BRASlLIA-DF.

COMISSÃO DE RF.LACÓES I:XTEIUORES E DE DF.f[SA '\AUO~AL

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Submete a conSideração do Congresso
Nacional o i.... ;:tCJ do Acordo de Coóperaçao para
Impedir o Uso :jgal de Precursci,'-;s e Substànc/Bs
Quimlcas Essé. ·t::ldl:::. para ú Frocessamento de
Entorpecentes Substãnclas Psicotrópicas.
celebrado entrê ~ Governo da República

Federativa do Brasil e o Governo da República da
Colômbia. em Cartagena das Indias, em 7 de
novembro de 1997.

Autor: Poder Executivo.•
Relator: Deputado Aldir Cabrat.

1- RELATÓRIO:

O Excelentissimo Senhor PreSidente da República Submete ao
Congresso Nacional. por meio da Mensagem n' 210198, acompanhada de expOSição de
motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Extenores, o texto do Acordo de
Cooperação para impedir o uso Ilegal de Precursores e Substãncias Químicas Essenciais
para o Processamento de Entorpecentes e SubstânCIas PsicotrópIcas. celebrado entre o
Governo da República Federativa do BraSil e o Governo da Repúbltca da Colômbia, em
Cartagena das índias. em 7 de novembro de 1997.

o acordo que ora consideramos foi firmado em conformidade com
os compromissos mternaClonalS assumidos pelas partes no que se refere ao trãfico .6

ilícito de entorpecentes. em especIal. com a Convenção das Nações Unidas contra o
tráfico l/iCitO de entorpecentes e substânCias pS/cotrôpicas. subscnta em Viena. em 20 de
dezembro de 1988. a qual contém dISposições que prevêem a cooperação Internacional
no control~ dos precursores e das substânCIas químIcas essenCiais que .. podem ser
utilizadas n~ produção ilícita de entorpecentes e pSicotrópicos.

o instrumento prevê portanto. o desenvolVImento da cooperação
bltateral. no sentido de operacionalizar o controle das substânCias quimica~S"encials.

que Slr/am de matéria pnma para a produção de drogas. Tal cooperação comAte~ànderao

controle sobre operações comerCiais dessas substânCias e sobre a sua distribuição, a
fiscalização aduaneira e o intercàmbio de informações entre as autoridades naCionaIS
designadas para a Implementação o acordo.

11- VOTO DO RELATOR:

o Acordo em apreCiação. conforme consignado em seu artigo I, tem
o propósito de promover a cooperação entre as Partes Contratantes, conforme o disposto
nos artigos 2°. 12 e 24 da Convem,:ão das Xações Umdw: contra o tráfico 'iíeI/o de entorpecentes
~, substdncias p:l'lcotropicas. a fim de que elas possam prevenir e controlar o uso ilegal de

A modalidade de cooperação que as Partes Contratantes dispõem
se a desenvolver pOSSUi todas chances para tornar~se em mais um útil instrumento no
combate ao narcotrãfico, â farmacodependêncla e aos seus delitos conexos, como a
lavagem de dinheIro. o crime organIzado. o tráfico Ilegal de armas e o trafico de pessoas e
bens, entre outros Com efeito, os dIversos controles contemplados pelo acordo, sabre os
insumos. os velculadores. necessanos ti fabricaçao das substânCias entorpecentes.
devera dificultar em mUito a ação dos delinquentes envolVIdos nesse tipO de atiVidade
ilegal.

Conforme Ja foi dito e repetido no plenario desta comlsâo, a
cooperação entre as nações é fundamental na luta contra o trafico e o uso ilícito de
entorpecentes. e Indiretamente, contra a mlriade de outros crimes que essa permciosa
atividade deflaara no seio das SOCiedades madernas, tendo em vista a sua natureza
transfronteirica.- .loesar diSSO. o narcotraflCo permanece sendo um problema grave e
renitente. não c~stante as apreensões de drogas e o desmantelamento de esquemas de
venda, transpor:e e dIstribUIção

o BraSil tem frrmado diversos acordos tendo por obleto o combate
ao narcotraflco :nncipalmente com n0550s v'llnhos latmo·amencanos. InclUSive um
instrumento lT1Ult:'ateral. o "Acoroo $ul-amencano :;obre Entorpecontes e Ps/cotropICOS".
subscnto pela 5'3511. Argentina. Uruguai P3ragual BoIIVI8. E:quador e Venezuela. Além
diSSO o Pais mantem uma série de acordo bilateraiS com esse mesmo escopo. celebrados
com os seguintes oalses· Argentina Uruguai P,1ragual Chile. Boliv.a. Equador. ColômbIa.
VenezuelA. (3U1ana. Sunname Cuba Estados UnIdos da Amerlca. Canada. Grã
Bretanha. RÚSSia e Portugal.

E fundamental para o enfrentamento do problema o envolvimento e
a cooperaçào C::5 governos latlno-amerrcanos POIS. como e de conheCimento públíco, é
na América Latira que se concentram os pnnClO81S centros produtores e dIstribUIdores de
entorpecentes, Eendo o Brasil apontaao como prinCIpal roda de passagem das drogas
para o mundol e tambem onde funCiona o cnme orgamzado e os cartels. como o de Cali.
na Colômbia .::..::0 grande poder e Intensa tnflttração no teCido socIal tornou possive! até
mesmo um ternvel confronto com as autondades legitimamente constltuidas. ameaçando
a normaltdade l'1Sutuclonal do pais.

Contudo. nunca é demaIS recordar que o enfrentamento dos
problemas do trafico e do uso de entorpecentes depende. sim. da ação dos paises onde

eles são prodUZidos mas, também é necessario um :"e.11 esforço nos países de destino,
normalmente os países da Europa e os Estados Unidos. principais mercados
consumidores. A Imposição de dificuldades para a fabrlcaçâo e Importante, mas não
podem ser olVidadas as demaiS formas de combate às drogas. como a identificação e
elíminação das rotas de dlstibUlçao. o combate aos cartel5 de produçâo e distribUição e ao
crime organIzado atuante nos mercados consumidores. as campanhas de
consclentlzaçâo da populaçào. prinCipalmente dos Jovens e das crianças, bem como a
repressão penal desses delitos.

Finalmente, vale destacar Que o Instrumento que ora consideramos
atribUi a determinadas autoridades naCionaiS a responsabIlidade pela execução dos
controles e pela troca de Informações que preve No caso braSIleiro. cumpnrá ao
Mimsterlo da JustIça o desempenho de tais funções deSignado pelo acordo como
"AutOridade Central"" Quanto a ColomblB a deSIgnação recaiu sobre o Minlsterio da
Justiça e do Direito daquele pais

Isto posto. votamos pela .:lOrovação do texto do Acordo de
Cooperação para ImpedIr o uso Ilegal de Precursores e SubstânCias Quimicas EssenCIaiS
para o Processamento de Entorpecentes e Substanclas PSIGotroplcas. celebrado entre o
Governo da Republtca Federativa do BraSIl e o Governa da Repubhca da Colômbia. em
Cartagena das lndias. em 7 de novembro de 1997, nas termas do projeto de decreto
legislatiVO Que ara apresentamos

{
Sala da ComIssão. em ,je de 1999

Deputada Aldlr Cabral
Relatar

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° ,Dl: 1998.
(Da Comissão de Relaçóes Exteriores e de Defesa NaCional)

Aprova u texto do Acordo de
Coooeração para imoedlr o Uso /legal de
Precursores '? SubstânCias Quimlcas
EssenCIaiS para Q Processamento de
Entol7Jecentes e Substanclâs PSICotroPlcas.
celebrado entre Q Governo da Repub!Jca
FederatIva do BraSIl ~ I) Governo da
Repu{)!fciJ da Colômbia. em Cartagena das
Indlas. em i de novembro de 1997
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o Congresso Nacional decreta~

Art. 1° Fíca aprovado o texto do Acordo de Cdoperação para lr!1pedlr o
Uso Ilegal de Precursores e Substâncias Químicas Essenclars para o Processamento de
Entorpecentes e Substâncias PSicotrópicas. celebrado entre o Governo da Re~ública

Federativa do Brasil e o Governo da Republica da Colômbia, em Cartagena das I"dias.
em 7 de novembro de 1997

Parâgrafo único, Ficam' sUleltos à apreciação do Congresso Nacional
quaisquer atos que possam resultar em revIsão do refendo acordo. assim como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do incIso I do ArtIgo 49 da Constituição FederaL
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patnm?nio nacronal

publicação,
Art, 2" Este Decreto Legislativo entra 13m vigor na data de sua

:MENSAGEM N° 788, DE 1994
(Do Poder Executivo)de

. ~..
Sala da Comlssâo. em ,

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

I'

Deputado Aldir Cabral
Relator

MENSAGEM N" 210/98

111- PARECER DA COMISSÃO

suJ:::aete ã consideração do COngresso Nacional o texto
das modificações ao. convinios Constitutivos da Cor

poração Financeira rnternacional - CFI e do Banco Ia

ternacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento

BIRD.

A Comissão de Relaçóes Exteriores e de Defesa NaCional,
em reunIão ordJnana reaJJzada hOJe, opmou. unammemente. pela aprovação da
Mensagem n° 210/98, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator, Deputado
Aldlr Cabral.

EstIveram presentes os Senhores Deputados: Nelva Moreira
- Presidente. José Teles - Vice-Presidente. Aldir Cabral. Aroldo Cedraz. Átila
Lins CláudiO Cajado. Werner Wanderer. Leur Lomanto. ·Osmlr Lima. Aracely oe
Paula. Osvaldo Coelho. Hilário COimbra. Itamar Serpa. José Thomaz Nonó.
Paulo Mourão. Luciano Pizzalto. Renan Kurtz. Elias Murad. Feu Rosa. José
Anibal. Welson GasparlnJ Zulalé Cobra. Oe Velasco. Neuto de Conto. Alceste
Almeida. Elevalda Grassl de Menezes. joão Alberto. Hélio Bicudo. Joana O'arc

Paulo Delgado Sandra Starllng. Jose Genorno, Jair Bolsonaro Rabéno ArauJo,
João PlzzolaUI. José Rezende. FrancIsco Rodngues Arlindo Vargas. Pedro
Valadares e Marra Valadão

(AS COMISSOES DE RELAçOES EXTERIORES; DE FINANÇAS E

TRIBllTAÇXO; E DE CONSTl:TUl:ç.lIo E JUSTIÇA E DE REDAçJ\O

(Art:. 5.'

DI coar_ COIIl o diIpoIlo 00 dI" 49. lDclIo I. da CoaIlilIdçIo Fedenl.
lIIIbmOIO 1 eleYIda COIIIide:IçIo de V.-. Eudeociu, lJCOIIlpoMado de ExpooiçIo de MoII_

doI8enIIcna MlDiSUOI de EstIdo da Fmuda e du ReIIÇlleI Exterilllel, o leXIO dumodl~
_ ~ ComlilUtivOl da CmponçIo FiDIoceira Inlemacional - CF! e do Banco

~ pua. Ra:o!IIlnJçIo e o DeoenvoIvimeIlto· BIIlD.

Brul1ia, 23 de ....1:I!lli= de 1994.

9&(
Sala da Comissão em 20 de ,anelro de 1999

EXPOSlçllo DE MO'rl:VOS N9 293/M!'/MRE. DE H DE SETEMIIRO DE 19H, DOS

SBIIIIORES MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA E DAS RELAÇOES EXTERIORES I

.J2§PJ1tado NEIIlA MOREIRA
Presldente~

El<calenUssiao Senhor presidente da RepUblica,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 779, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N2 788/94

A Corporação Financeira l:nternacional (CFl:). afiliada
do Banco Internacional para a R~on.trtlc;:ào e o oe.envalvilllento
(BIRO) encarregada de financ~ar o setor privado procedeu, no final
de 1992, a um aumento selet1.vo de capital, coa a finalidade de
acollodar o ingresso das eX-RepUblicas Soviéticas colllo países
lIe~ros: Tal .aumento causou diluição geral da participaçào
aC-1onár~a relatI.va.

Aprova o texto das Modificações aos Convênios Constitutivos da
CorporaÇao Financeira Internacional CIP e do Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.

2. . Em decorrência, os Estados Unidos, maior acionista do
orqanismo, passsaram a deter 23,51; das ações. A fim de não perder
seu poder de veto, aquele pais propàs e, em 28.12.1992, os
Governadores aprovara1l, de acordo com os estatutos em vigor as
seguintes alterações no Convênio Constitutivo: '

(AS CDMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAD; E DE CONSTITUIÇAD E
JUSTIÇA E DE REDAÇAD (ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 Ficam aprovados os textos das Modificações aos
Convênios Constitutivos da Corporação Financeira Internacional - CIF e do Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à cl:msideração do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão aos referidos Convênios,
bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do Artigo
49 da Constituição Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
oatrlmônio nacional.

Artigo II - Membros e capital
Seção 2 - capital
(c) o montante de capital autorizado em qualquer ocas~ao

pode ser aumentado pela Junta de Governadores do seguinte
lIIodo:
TEXTO ORIGINAL: (II) em qualquer outro caso, pela maiorla
de três quartos de todos os votos poss~veis.
TEXTO EMENDADO: (lI) em qualquer outro caso, pela maioria
de quatro quintoG de todos os votos possI.veis.

Artigo VII - Emendas
TEXTO ORIGINAL: (ao) Esta Convenção pode ser emendada pelo
voto de três quintos dos Governadores, representando quatro
quintos de todos os votos poss~veis.
TEXTO EMENDADD: (a) Esta Convenção pode ser emendada pelo
voto de três quintos dos Gavernadores, representando
oitenta e cinco por cento de todos os votos possl.veis.

3. Uma vez votada e aprovada a matéria no àmbito do
orgal}ismo, nacessaria se faz dotar a novo texto de UstatuslI de lei
lnterna vez que se trata de alteração de um tratado lnte:rnacional
firmado pelo Pais.
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caso, pela
pOBsiveis.
caso, pela

05 votos

4. o Convênio Constitutivo da CF! já hav~a sofrida duas
emendas anteriores, em 1961 e em 1965. 'A de 1961 propos as
seguintes alterações:

Artígo III - Atividades
Seçáo 2. Formas de Financiamento:
TEXTO ORIGINAL: (a) O t inancJ.amenta da Corporaçào nào t.era
a forma de investimento em capital por ações. Ressa.lvada
esta determinação, a Corporação podera inverter seus
recursos na. forma ou formas que julgar apropriadas às
circunstâncias, inclusive (mas sem limitação) investimentos
que concedam ao beneficiario o. direito de participar nos
lucros e o direito de subscrever capital ou converter o
investimento em capital.
(b) A Corporaçào mio exercera, em seu nome, nenhum direi to
de subscrever capital ou de converter qualquer investimento
em capital ..
TEXTO EMENDADO: A Corporação podera inverter seus recursos
na forma que julgar apropriadas às circunstâncias.

seçào J. Principias de Funcionamento:
(IV) A corporaçào mio assumirá a responsabilidade da
administração de nenhum empreendimento em que haja feito
investimentos nrm exercerá direitos de voto para tal fim ou
para qualquer outro que. a seu juizo, se encontre no âJlbito
do controle administrativo; ( *)
( ... ) A emenda adiciona a parte final, em neqrito.

5. A emenda de 1965 consistiu em um adendo e em uma
exclusao:

Artigo LI! - Atividades
Seçào 6. AtivJ.dades Diversas:
(I) levantar fundos, e para este tim !ornecer fianças ou
outra qualquer garantJ.a, contanto que, a.ntes de efetuar
venda publica de suas' obrigações nos mercados de qualquer
outro pais membro, obtenha aprovaqá. previa do referido
membra bem como daquele em cuia moeda as obriga.ções foram
denominadas; caso a Corporação se torne e enquanto
perJllanecer devedora de empréstimos recebidos do Banco ou
PQJ:' a~~e: garantidos, a quantia total pendente de pagamento
por tais emprestimos e garantias não podera ser aumentada
se, na data ou como resultado de tal aumento, o valor total
da dívida ( incluindo a garantia de qualquer dívida)
assumida pela Corporaçào e pendente de pagamento, qualquer
que seja sua origem, exceder a quatro vezes a soma de
capital sUbscrito e superávit livres da Corporação: (*)
( *) À emenda adiciona a parte final, em negrJ.to.

Artigo IV - Organização e Administração
Seçào 6. Relações com o Banco:
'(a) A Corporação sera uma entidade separada e distinta do
Banco e seus fundos serão mantidos separada e isoladamente
dos do Banco ••• ( *) • • • As disposições desta Seção nio
impedirão. a corporaçào de manter ajustes com o Banco a
respeito de facilidade, pessoal e serviços, assim como
acerca do reembolso de despesas administrativas pagas e1ll
primeira instância por qualquer das organizações em
beneficio da outra •
•• • (*) ••• A emenda excluiu a frase: A Corporação nio
concederá empréstimos ao Banco nem dele os tomara.

6. contudo, à êpoca, estas emendas entraram em vigor sem a
homoloqaçào legislativa pelo Congresso Nacional. Isto decorreu do
entendimento do Departamento Jurídico do Banco Central do Brasil,
expresso pelo parecer S~OC/DEJUR 227/64, que con;:ü?-erava este
procedimento desnecessarJ.o. Em 1990, o DEJUR em1tJ.u um novo
parecer que julgava a homologação legislativa imprescind1vel
(DEJUR 748/90). Este entendimento foi confirmado em 1993 ~lo
parecer DEJUR 223/93 e pelo parecer n Q 1013 /94 da ProcuradorJ.a
Geral da Fazenda Nacional.

7. Endendemos que as emendas aprovadas pela CFI em 1961 e
1965 assim como a de 1992, necessitam ainda percorrer o caminho
legai de homologaçào legislativa descrito acima. Na mesma situação
existe uma emenda ao Convenio constitutivo do Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento -BIRD, aprovada em 1965, que
adiciona a Seção 6 ao Artigo III, na seguinte forma:

Artigo rII - Disposições Gerais Relativas a .Empréstimos e
Garantias
Seção 6. Empréstilllos à Corporação Financeira ln:t8~ac~onal
(a.y o Banco poderá eaprestar, ter partJ.cJ.paçao ~

emprésti=os ou prestar garantia a e-prêstimos à corporaçao
Financeira Internacional, uma afiliada do Banco, para.
utilização nas suas operações de eBpréstiJlOs. A quantia
total. pendente de pagamento por tais e.préstimos,
participações e garantias nã.o poderá ser auaentada se r na·
data ou coa0 resultado de tal awaento, o VAlor total da
divida (incluindo a garantia aI! qualquer divida) assWli~a
pela corporação e pendente qe pagaJIento qualquer que ~eJa

sua origem, exceder a quatrg vezes a soma de capJ.tal
subscrito e superávit livres da Corporação.

(.~) O disposto no Artigo III, Seção' 4 e 5 l c), e no Artiqo
IV seção 3, não se aplicará aos eapréstillOs, participações
e qarantias autorizadas por esta seção ..

B. Assim sendo, encaminhamos a Vossa Excelência o texto
das modificações ao convênio Constitutivo da corporação Financeira
Internacional e ao convênio constitutivo do Banco Internacion~l
para Recons1:ruçáo e Desenvolvimento, a serem levados à apreciaçao
do Conqresso Naciona~, de acordo com o disposto nO Artigo 84,
ú1Gi:'l ·"1:rr d<:l. c"nstlc,;ulÇ:!'.) F'~d'::t·3!.., Apos a tramitaçao do assunto

nO Congresso Nacional. a ~em ca~eo resolver definitivamente sobre
a matéria, poder-se-ã, entao, ra.t~f~car as emendas 'elll apreço.

Respeitosamzznte /"

~"'L--' :',!/}--
CIRO GOMES' ELSO'· LUIZ NUNES AMORIH _

Ministro de Estado da fazenda Ministro de Esta~o das Relaçoes
Ext'trJ.ores

PABt:ceu

PGFN/COF/N' 1013/94

L"mendas aos convenios canstitutivos
da t:orporaçao Financeira
internacional CFI Q do Banco
Internacional. para Reconst:ruçáo e
Uesenvolvi.ento - BIRO. Necessidade
de noeologaçao teqi.slati.va pelo
CongreBso Nacional. Constituiçáo
fêderal, art. 84, VIII.

Sob exame desta 1'rocuradorJ.a-Geral o utJ.cio
l>R1::~U-l:U/l4.:JU, de Ub.U7.9'J, do Hanco Central do Hrasil
dirigido ao 1::x1Io. sr. Hinistro de Estado da f'azenda, qÜe
cuida de emendas ao Convenio constitutivo da corporação
f'inanceira lnternac,ional - CF! e ao convenio t:onstitutivo do
l::Sanco Internacional para Heconstruçao e Uesenvolvillento ~

BlRU;

2. A corporaçao t-'inanceira lnternacional (Ct"l ) ,

atiliada do Manco Internacional para a Reconstruçao e o
uesenvoivill1ento (aIHU) encarreqada de financiar o set:oz::
privado procedeu, no rinal d!t 1992, a Ull aUllento seletivo de

,capital, com a t inalit1ade de acoD.Odar o ingresso das ex
Repub!lcas ::ioVieticQs COIIO palses meJlbros. 'l'al aumento causou
diluiçao geral da participac~o acionaria relativa ..

J. 1.;11 Cleccrrenclo, os t::stados unidos, Maior
acionista do organismo, passsara1l. a deter 2J,5't das Ilçoes. A
t ia da nao perder seu pOQer ele veto, aquele ~aJ.s propos e, em
29 • .l.l.199:l, os t;overnadores aprovaratl, de acordo com os
estatutos ar. vlgor, ilS seguintes alteraçoes no convenio
constitutivo da (;1 01:

Art1.go 11 - He.l'Jlros e capl.taJ.
~eçao 2 - capltal
(C) o montante de caplta~ autorizado e. oqua~quer
ocasião pede ser aumentado pela Junta de Governadores
do seguinte lIodo:
TEXTO ORIGINAL: I II 1 ell qualquer outro
maioria de triis quartos de todos os votos
TEXTO EMENDAOO: (II) ell qualquer outro
maioria de quatro quintos de todos
possJ.veis.

Artigo V11 - 1::~lI!!ndas

'lIEX'l'O Ul'UGlN....L.: (a) esta t.:anvençao pode ser elle.ndada
pe J.o voto de tres quintos dos Governadores,
representando quatro quintos de todos os votos
posf:J.veis.
'l'EX1.'O J::HENlJADO: (li. J esta Convençao pode ser e••ndadà
pelo voto de tres quintos dos Governadores,
representando oitenta e cinco por cento de todos os
votos pos!aveis.

4 • U~a vez votada e aprovada a matéria no ãDlbi to do
orqanl.sl\o, necessário se taz dotar o novo texto de t1statusU

de 1ei interna ~ . através de sua ratiticaçao pelo congresso
"actonal, vez que se trata de alteraçao de um tratada
internacional tirmado pelo 1'aJ.5.

'? O ConvenlO l:ons'CltutJ.VO da cF1 Já havia sotrido
duas emendas anteriores, em 1961. e etl 1965 .. A. de 19b1 propôs
as segulntes alteraçoes:

Artigo I1! - Atividades
~eçao 2. Formas de Financiamento:

TEXTO ORIGINAL: (a) u tinanciaraento da corporaçao não
tera a torma de lnvestillento em capitaJ. por ações.
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Ressalvada esta determinação, a corporaçao podera
inverter seus recursos na forma ou formas que julgar
apropriadas às circunstâncias, inclusive (mas sem
limitação) investimentos que concedam ao beneficiãrio
o direito de participar nos lucros e o direito de
subscrever capital ou converter o investimento em
capital.
(b) A Corporaçad nao exercerã, em seu nome, nenhum
direito de subscrever capital ou de converter
qualquer investimento em capital.

'l'l::X'l'O 8MENDAUO: A Corporaçao poderá inverter seus
recursos na forma que julgar apropriadas às
circunstâncias.

seçao J. Princlpios de Funcionamento:
(IV) A corporaçao nao assumirã a responsabilidade da
administraçao de nenhum empreendimento em que haja
teito investimentos nelll exercerá direitos de voto
para tal fia ou para qualquer outro que, a seu juizo,
se encontre no áabito do controle adainistrativo:(*)
(*' A emenda adiciona a parte final, em negrito.

Sábado 30 04801

b.

exclusao:
A emenda de 19b~ conslstiu em um adendo e em uma

Artigo 111 - Atividades
~eçao ~. Atlvldades Uiversas:
(1) levantar tundos, e para este tim tornecer tianc;as
ou outra qualquer garantia, contanto que, antes de
etetuar venda publica de suas obrigaçoes nos mercados
de qualquer outro pals membro, obtenha aprovaçao
previa do referido membro bem como daquele em cuja
moeda as obrlgaçoes toram denominadas: caso a
corporaçao se torne e enquanto permanecer devedora de
eapréstilllos recebidos do Banco ou por este
garantidos, a quantia total pendente de pagamento por
tais eapréstilllos e garantias não poderá ser auaentada
se, na data ou COa0 resultado de tal auaento, o valor
total da divida (incluindo a garantia de qualquer
divida) assumida pela corporação e pendente de

pagamento, qualquer que seja sua origem, exceder a
quatro vezes a soma de capital subscrito e superávit
livres da corporação: (*)
(*) A emenda adiciona a p~rt~ final, em negrito.
Artigo IV - organização e Administraçao
Seção 6. Relações com o Banco:
(a) A Corporação sera uma entidade separada e
distinta do Banco e seus tundos serão mantidos
separada e isoladamente dos do Banco .•• ( * l . .. As
disposições desta Seção não impedirão a corporaçao de
manter ajustes com o Banco a respeito de facilidade,
pessoal e serviços, assim como acerca do reembolso de
despesas administrativas pagas em primeira instancia
por qualquer das organizaçoes em beneticio da outra •
... (*, ... A emenda excluiu a trase: A corporaçao nao
concedera empréstimos ao Banco nem dele os tomara.
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7. contudo, a epoca, estas emendas entraram em vigor
sem a homologaçao legislativa pelo congresso Nacional. Isto
decorreu do entendimento do Departamento Jur~dico do Banco
Central do Brasil, expresso pelo parecer SUMOC/DEJUR 227/64,

,que considerava este procedimento desnecessario. Em 199U, o
DEJUR emitiu um novo parecer que julgava a homologaçao
legislativa imprescindivel (DEJUR 748/90). Este ,~ntendirnento

toi confirmado em 1993 pelo parecer DEJUR 223/93.

8. AS emendas aprovadas pela CFI em 1961 e 1965,

assim como a de 199~, necessltam percorrer o camlnho legal de
homologaçao legislativa descrito acima. Na mesma situação,
intorma, ainda, o Banco Central do Brasil, existe uma emenda
ao Convênio Constitutivo do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento-BIRO', aprovada' em '1965, que
adiciona a Seção 6 ao Artigo 111, na seguinte forma:

Artigo LII Disposições, Gerais Relativas a
E~préstimos e Garantias
Seção 6. e.préstimos ~ ~orporação Financeira
Internacional
(a) O Banco poderá e.prestar, ter participação e.
e.préstimos ou prestar garantia a empréstimos à

corporação Financeira Internacional, ~a afiliada do
Banco, para utilização nas suas operações de
e.préstimos. A quantia total pendente de pagamento
por tais e.préstimos, participações e garantias não
poderá ser a~entada se, na data ou como resultado de
tal au.ento, o valor totaJ. da divida (incluindo a
garantia de qualquer divida) assumida peJ.a Corporação
e pendente de paga.ento qualquer que seja sua origem,
exceder a quatro vezes a soaa de capitaJ. subscrito e
superávit livres da corporaçáo.
(b) O disposto no Artigo 111, Seção 4 e 5 (c), e no
Artigo LV, Seção 3, não se apliçarã aos empré~tiJlOs,

participações e garantias autorizàdas'por esta Seção.

9. A.sim sendo, sendo a matéria em q~estão também
afeta ao Ministério das Relações Exteriores, propõe-se
expediçao de exposição de motivos a ser submetida,
conjunta.ente, peJ.o Senhor Ministro de Estado da Fazenda e
pelo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores ao
Exmo. Senhor. Presidente da República, com o texto das
modificações ao Convinio constitutivo da Corporação
Financeira Internacional e ao Convinio constitutivo'do Banc~

InternacionaJ. para Recon_tração e De.envolvimento, sugerindo
o enca.inha.ento da aat'ria à apreciação do congresso
Nacional para referendo, de acordo cc. o disposto no Artigo
84, inci.o VIII da Conatituiçio Federal.

É o parecer, que subaeto à superior consideração.

H 'fI' 4 ~f
,~d.t..J .. J.:, ,\.SI-

SU DE S. E 'SILVA
Procuradora da Fazenda Nacional

Janeiro de 1999
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De acordo. Encaminhe-se à consideraçào do Sr.
procurador-G,ral.

COORDENADORIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA UNIAo,

e. 02 de seteabro de 1994. ~

() 4_t~... ..:.. _
~; MARIA MONTE DE AZ

Procuradora-Coordenadora

De acordo. Sua.eta-se o processo à superior
consideração do Sr. Ministro da Fazenda.

PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, ell O:;; de

seteabro de 1994.

Sábado 30 04803

EDGARD
~~-"/
LIN~ 'DJ iikÕÊHÇA ROSA

Procurador-Geral

CONSTITUIÇÃO
DPOBlolCA J'&J)DA'1'IVA DO "'IL

1"8

......•••••...•..•••.•....•••..•..••.
TItulo IV

DA ORClAI"IIZAçAO DOS Paoeaa
c.pituIo I

DO PODER LECiISLATIVO

Seçial
Do C",."..1'fIdotMI

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

Aviso nl> 2.070 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretúio.

~ •....•.......................•............ ,

Art. 4'. ~ da campelénc:Í11lll1dusiva do Congresso Nacional:
I - rnoIver definIlivarnente sobre ttatldos. acordos ou

llO5 intemICionais que acarretem enc:argos ou compromissos
gravosos ao pIttim6nio nacional;

. .. - autorizar o Presidente da República a dedlrar guerra.
a celebrar a pu. a permitir que forças esb'.1geÍl'U trlnSilem
pelo \errilório nacional ou nele permaMÇlm temporarilmenle.
~ os casos preYiIIos em lei compiemeIUr;

• - aUlorizar o Presiclente e o VICe-Presidente da ReJ»
blíca a se ausel'úrem do Pais. quando a ausénc:ia exceder a
quinze dias:

IV - aprov8r o estado de defesa e a interYençéo federal.
autorizar o estado de sitio. ou suspender qualquer wna dessas
medidas;

V - SUltar OS Mos normatiYos do Poder Executivo 4Jt
eaorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislaliva; .

.....•.....•...•....•••.••...•........•.....•
....•....•...••........•...••.•...........•

Encaminho a essa Secretaria •.Mensqem do ExceJentislimo Senhor Presidente da

Repliblica. acompanhada de Exposiçlo de Motivos dos 8efthores MInisIros de Estado da Fu.eoda e
das Relações Exteriores. relativa ao texto das modificaçtjes lOS conveníos Constitutivos da .
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Co'l'Of"ÇlO Financeira IntemaciOlll1 - CFI e do Banco IntemaciOlll1 para a R=IlruçIo e o

Desenvolvimento - BIRD.
Aii.i:lGO I

AlencIoamente,

HENRIQUEED~'FERREIRA HAROREAVES
MInlsIro de Çbefe da Casa Civil

da . da RepIlbUca

A Sua Excel!ncia o Senhor
Depullldo WILSON CAMPOS
Prlmeqo Secretúio da C1mara doi DepulIdoa
BKASlLlA-DF.

SI.:)·O 1. r.;·jeco

It. CC', :,::.;-1:0 t I:rl toar or'Jero i,:':':;ver o êe~t'nvoh·ir;.l:nto econtDico àe 1CU.s
-:'!Ud::- :.:C'! '1""'1:':.1.1.\ .:.;: ;:t·:'i::.re· Df: c~"l:r.vCl1d:::t:nLo, ::Il!'dianre o l:t;t~::r.:1o

'~::::'\ ~;:::;;'::t:;d~~·~'~=l~~::., tt.d:·c.;.; :':~~~.i7.~n~:r (:~;r~;;:'i'%~;;':à::, ;~~~:Ti;'~~;~:
~ ..t10 cc.: r:=! .. n\·~l.'i::.t:nLc. (dC':";~·"í.L,f ;i .. :••;;:.itd.::il,) "Z.. IIC':''').

As ...... ;:t·1.;'! a:: ;.rti:l,.... ;:" c:ü ;.":'1 .. :.;..=:1.1 t·C I.:~'l.:no, ,lU uutT.1!a r. .. :'-
... ::<:& r.úblicillo ::t:jt.,t ht;\·;:~.it:s ::;~.:.:.;:.::: t: !rtc.o: ;:-; .... 00 ci.a ....:.t::::: ;:0
: ~ L' ...~i 10 p.:,. o fin.md:.:__ :.: o d" í:: "i'c..: ;\.:c..

Em aditamento à Mensagem n9 762/95, encaminl;~"'~{'ÉXce
..... ~. ,'. ,-. .• ,>.- •• ' ~ r -, •. ' 1"-''''~_'.,_•• ,- o"" ... , ... I·.J~'l·~·l1'\"~

lentiss.imo Senhór' pres1de:~t...~;. ~~,~~,~p..iJ?~~c:.~,~ ..':.9.~f~;:J~d,~ #,\'.

docmnen~aQão complementa.:r.:...~~~~.~.~_~~ ~..~~~..::;t;.c;xtos \~!~y i..~"~_ ~~~~
Convênios Constitutivos.. da corporação 'F;Ln' . \ e ',i',

do BIRD., ,~ "'. :'.:~:::;~?r;:-~;~f:';~;":rif':;"~)
iJqNTE-SB' AO PROCES~6, DA.:~~~~~~;~~}8A}};p-~;~.;~.,:';1

';,;'1 :,.;:::::,.ir.:t:nto de Iot:u ~,iJjf:ro, :o C":':i--'-::"'':r.. ·.:;e~t ... t: "50 !o'iit.!:lt~!' : ...:: .. Jo

:.;,toi C/ ls i .:;.n:r.:.s :t<:•• dr-:'L.iol.l' n .. S>l')~O 1:

(:;.) :i:H~at S!': .:. •• :;:. li ir.;.:'::;! rd\."õ1::0 C: j,~b1icc. r... :hn:ll Co I.:..:.õi
I.:L:r:, _:.!::. :! •• :''' ~ ;.;.·::;::"l':t.Cl t ..·,:. .. il:.:: t l:t.r.dICl::.lj

(c) e-":::'~:,,:, l; c.ri .. )::..:: oe r..il:':-~:.or.ic_de5 CP :õ.·.. l:&:i-..P!nc.o qu~ !,:.·.·c.Li;:l,. o
!~::~o de cJ:j1it.El j.d.\'.do c p.iolico; nacionAl f: 't:1.:.n, ..,t::i:-o, ;"':-oi ..
1'1::.1:':01):=0 de i.Ncsci;::entol nos p.{'*1 ::I(::;.i:.roli-

(d) to:u.r, e. clld.l c.no • .lI rDlPoldidas .propriadz. e neelesÁria. p;ra seu
f i::oanc ia::u:nro , .tentando par.. su.. ' nl:cenidades c para pf'inc:!pias da
p:udenrlf .ldainis.t.~ç=o dos rftcursOI da Corpor.lç.o; e

Senhor Presidente da CAmara dos Depuíados,

Ce) ::~.,a.:- c;·:.;.e:A;:.20 eScni::.&. ;'4 • .1 ~ F'CI'!.::.;':C. ti !::.'.~::;.' ~:":,,

~;:I:Ct:7;O df: :::::ljec.ol. ínclunve .:;; c.r.s::s!G:~:.c:..!. dI. ~,:::.ol,•.:.: ... :'i:'C
Fiada.

Em aditamento II Mensagem n° 762, de 7 de julho de 1995, encaminho a VOSS~

Excelência cópia da documenlllção complementar referente aos textos dos Convênios Constitutivos
da Corporação Financeira e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

BIRD, bem como das respectivas'modificaçiles, solicitada através da Mensagem n° 9, de 17 de

maio de 1995, dessa Casa.

BrasOia, 19 de setembro de 1995.

LL-Jl~

!f.l5 .:.iviàaor::s d.; C:.rj:)':::1l.)'llo SC:~::l oput"V3d.n u;: poHe i:1:5 C'l"t: ..:::::.dl,
::':;u.c!.:': .. ; e Cf!' :n,,·ud::'i.::.to dct~n•.:c.l.. no ?~gt=li.r::lI:~nl:o :.Y:-c ...·.do r·t:j. ~':Il:::::

do: ~::i::::t;~!"".t dot Co::-;:':3;:'O, o qc.l r,"Ci:.z !'e~ ptll .. ::'C":2 ... adif'i:ndo.

_.:.J.TlGO II

~':":'f'.DS l: CAP!TAL

Cc) }, p:ii.\·:-a "r;,:.:rhrCJl:." ;:eJõtc C:.n.. ~:tio !(. rl:i~n: IoC::;~:-.:!: .. os r.i.!n:$ Ci;:.

:':"," dCl'; :1::C' .:ue ;..'" _:.:.:.!.ros d.l Corp~."=30..

=================..-
(,2) C ::ritd :::a::-::-izdo :it"icial êo:. G..:r·c.:-.:;;ç:c lied: de. u~t:!N'"(·Clú.OOO

'.'. :.::-.::I!,:; lL ;:! d!. •.":~;,;;,. j':ll' t:.a.i::'l L,:".:::':'5 c"' J~'l,":::'::").

~:.) :. • it. ... ! .. 1..:' .. ::: ':1:) .. ~Ls:'l ':;·.'::Hcic. ~c. :C.CJO (\·:'nte ::.il) õi.;.~l:I, no

;.!;~~;~;~~~.:'~:,~~:i~:;~~~~~~{~~'~~~~:;JN:,"~~l.{,Y~n~~~~~~~~:~;~~:~~~g~~g~~~~
cc) ;. J..sucbllia de G:lvern&àores poder! õi.t:ment.ar o I:lOnt.ante de :.Il7ae:& do

czpic.al ióuto:'Í::.;do da seliuínl:l: t:.neir.:

Ci) por doh :er;o5 dOI VOtOG ~'llitidos pe.los r.et:~::o., r;u.lndo o
.:.u::i:nto fcr r.t:c~s!..fd,o p~r& oi c=.:'!:sEo êe. .ç~el:, no c.::::,li:nto da
j;ub,cdç=o inici;.l, cl:!.t:r...d.s <1 :-_ê::brcs do f.:.nco que n:.o
ioejam f ...::d~dc.res, dude l:jUIll. z !>oz::a êe qU&.i.F-:ucr õó:'=l;ntos
sulc.:-i: .. :::cs nos l ... :::os dcstz .2!!nu r.:.::J, sejã t.t;r,eri:l:".a 2.000
"ÇO~'i ~

Ui) i.[C Ql.llllquc:T' ~'ut.:-li cirem'f:/;;,CH., j.o::: :::.i .. :-::. S:U.l ; I_~":'&C:

pl::lc 1".. .::nos. três quarto!: do!: ~·t:'Clõ dos t__ ,;;:-:.os, ~ :;u!: if.:lLOÕI
doi s ter/ios doa (;.)v(::-r. ... à,:)ns. .

." clt r.':.

C:D )Jt::: do cüpi':.al .lIutori2.ado .lIciCOI cit.Jào, rC/der' :: .!..:")ot.;",I.)~iÕl de Cc.
.;:r::3dorl!:s, o!l j-o.Trir da t:.ua f:1D que €J cÕ>F'itDl <ll.to:i:..::óc. :::id:.1 1.Clu
':o:T ddo tot.l~i'.:lnu: :ntf:p-al:.::;,:io...utc·:-i:ar a r:::,:u.:a ê<!: :.::;i'ta1

::~'.~~;:l!:~sedt:;:;:;;:: sO:r.u~~~~~ (! u C:~H;iiS-:'~!! p;n "[::1::\'':-1:., c~r.-

CColi.t:.lll ":.t... ~ •• o'11\lO til. c..:·i.i:::,;~!'t1

I1iír;i-....~r::PJCM.A tlE lJ:YESTI.:-.f!'roS
(i) di:u: deci:"es !:::r:o <. ..:c\o:"dsr j'lcr Õ::.lii",d.:a que ~ê:pre:H::1tl: pelo

::.l:nO$ :'r~!! ~ll"rtos à.,s "e tos :lU! 010.:::1..05. ~ çue:: inc1t:.. doi5
t trlit's ê,,~ C"...\'l. .~:.cC'r!:&'; t:

.,~ ;:~ ... u t::1!l cuja uj-:,eunt M;lo ti fluinado o yrenntl: C"..J:lvi:nic. .r.":"::'~:.:::. ~::
eti&r .li ~:;..,:aç"o Intl,lr.1:L.ric:.nna da !uvelt~u.enLo.. que se rCoi.e:" j 101••
ê::?':~i::,.. ""'I:int.. :

:ii) O c.:r·lt.l .:.::~!\·t:l ! H.1 c; .. ;'-::cic.. c::. <'i"ecs :'0 ":.1:0: fo.r dI:
t!$!10.UCI(J (\;'':: :d1 ti:5'l.,:t:,!: ch ~ :;;:.:..:..:.s (l'.:t:.;! .::~ .~.·.:;ie:;t) =ad.
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(e) Propon:i~n:lr c:o";'~r4ç:o t.l'::nica , fin.ncein e .d::.ir.istr.riv.l genl e
atuar Ctez:.o ~t:r.:ltt: ii....nce1.ro dI; t.l:.;.:esaJ:i;

~,j ;;~:~~:.~,;~~;~,~~~~~~~:"~~;;i~~'N~~t~.:~~', f[[t~~i{~'t{"~::~~~:~::d:~:~l~:;
1:. , ,... , .. tc •• t:=F.~l:r.dll:;r:nto. conjuntos e. Dutres fotrnas de ASSO-
c ... ç.:o .:,u,' coco ..corô~&:. i..õra de COiH:ess40 de Iit:~n;35 ~ r.:onr.ral:ol'õ âe
ct<JJ,,,~uh=.ç~o ou .. dlt:~nJ..u.r..ç';oi .

(4) P.edi:a.r ope~&ç'aes de cO"Ciõ..lne:Z:t.ento e colaborar com .u itl.!:titui
J:ei5:'1!l:l;~a;~I:f:r~::; nlleicnau f: in$::ituiçlle.s intt::n...-::i .mlois e bilacf;rds

r... s 'l";-:'.;=:-!L!.!:,

ca ir•• .,;H.i.i.J-

(vi)

(iv) outras contriLuiçCits e fundos. cC'lõfi~dos 1 sua. Id:zinist:'loçlo.

C!'j ;".1. CL":lliS tcct':'"l-CS d~ C~ .. ;· ...thi;O .::unsistirlo àl!:

(:.> ~~:l:~r.~~c <lu!,-d::::,H .. ~~:ul0 Cl: cii\'L:!:;:::ol., ~.::;~:.:es, juros 
OLt:O: i . .:.\'l.;l...!õ tt ... : .. C(.f ~"!:'! :'..... ::.i.:t.:.:.l.s :a t_:;,C'rai-:"i

{ii} :-,:,.;;,r.:c.t ;{·t.cti:bt '::::tf. ;:. ~"':léjÕ l!t: i:w;;s:i;.ent'DS ou
..:.c..rtL.. ,:.;,~o dI; t:':·l:'~!:::~::·:.o~;

(:.i i) ::,cõ1:cnll:s capt:>do5 n.l!di.1.ntl! 0í.~r"ç:iD tie t.ndivich;r....nto da Cor
pon,:oi

:tT:O 3. 5ub5C:-içou

Ca} C.el ... Il'.l::r.bro C..:'\dador !i~:"ECrf.\"êr.i tl r.:::.~ro de zçOes I:stijluhdo no Ane

XD A~

tal ~~~ir.~l~~~~~:n~;,~~~rAc~~~t~~~~:u~~;'::=:~::;~~~::~;~i~~~~~~I j't~~:~i:~t '~~::
'lkcutivas Gilda qual correspondente ... ".inte ~ .:!n::c ror cC'ntCt d" ::::.:fc &;.P'"
tante.. ~d. Jl'\t:or.bro f..iiar' tDt&l:.~nu a prit:leira C;UClt.i. no ;""'::'0 ó. t:l.. :u.'
A fa.rdr da data em que. Coryaraç,l'D iniehr- as: fouaa: o~~rlíç':'." .:r.n,.c:ntl. o
di::pot>to no ArdJto >:1, Seçlo 3, u;uinte, ou nA data L::;' qL:~ o ::. ..::.l·ro (.::.:!lIdor'
• der'ir ~o pru*nte CoJnvli:nio, ou l:'IlI u=, ou t::&i. czt.z. r·.:Jf:":":~l'e' G~lr: • (1:.fAlLO
da !.~:lI:cutiv. ô" Corro.aç:o clltc:r:::'Iar. Aa tris tOtU "l;.~uinU:1 rooZoi:I..-u"Ja
nSI éatas t:= que a Cir~c,:)da ô::ecucÍ\"" do& Cz:rO:~~.rD dete:::::.:'I.~, =--. 1.~: Lnr: ••
êe 31 ôt: r.c:'I::r..1.ro de 1985. 31 de ch::tc.i:::'o Ôi: 1966 e 31 de dc:ct:.trD d& U.',
...(;,pltCt:::L::t::ôr;e. O p.j;lt.en:.o de c.da t.::.~ éu::... tria •.ú.lth:as qU:J:~' da
cL?ial S:I.lLlocrita por ca= ... til: dOI Fd~u :cc.Lre-• .f:Sõ:,U'J SUJ",J~D .D cU:Y:1IDJnto
e.r CI"O:-:"..aliê.tde. h:t&i&: c;ue ~~j.1ro ut'.,,~ri.!as nOI rt:s;ol:ct1YOa pata... O

~:~~~~;~.;;~ :;~i~:d;:~I;::::j: )..~~:r :~Lj~:$!.;-/~D~& ~:~~,~:~tor:idos da klkica. "

(e) 1.1 1o)"&S inici.l •..;;õ.t! t;:l.:""ri: •. s i',~j.::l5 :: ..:.~ral f ..~dild;:)rt:c '11::':0 &':;i

tidas Ab ;'Ior.

(~l ;~~;~;~~'~i,;~~ri'~.;:·:,U.':·;i:""ft::'Ur~;':·C:::~';;;;d r:"~:;;:.,o~,~~
t:Lt.:.s: =e ,t:s:~" e d::..id,cuç:oj •

(~) r';'.lH::a.r L:.t::n.;:,,: ::.:.:a:.:Ad,as nec~5s~:,ias ~o dl';:sE;nvcl,,"i:::~nco GolS
~ti~·::.t;~I~' ':":i':l.f:&t; e

(j) ::,,;,~~:r ~::-:;;'''t:I:s. t!:. .. l:os óe e!víâ.õ "' cHtifit:é.cOS cc. , z:-t i':l;:k;OiO,
n t!.a~·er :r.IL:::;:.t:r.ccs de crtFdüo.

i~·::.;. .. ~ é. :-:í :.r"'~;;:c· ;:,-"t-s::i: ~t:us. reccrsos :til Cc,::,] DU i.:;;:zs r;ut: cc:ui::t;:
r .... ;::,:: .. ':"'i l$ ::;:':t;~.::':::::.it. ;;.;;!'t,,;,ntl! <i .;t~ne4 (b) dê. Sc:;::'c, i .;~&uir::e~

(d) J. ;;ir~tCl:'ia !:rí'ctlch'~ da c.:.rpo:-..ç-:o ÔHL.i";:t'::;.:r.i o ç.:eço e êL.:ll.Í6 C:012

.::~::.::.:; d~ f::l,!Ocriç':lo e fi••d oi c.aa do ~Õ:1..t.!:ntc. dI; .~eC:5 qUI: uj~= t.citicu
l.i'::; c Hli·~;::jS~o :.nici.al de .. )O~& foo'.:los ,r..e:::.Lrol fund ...:.:lTt:I, e qUI: .:oZ:' 1.,a,jM1C
d.:í:.s :-.:~)'crit~S c~-':unznt~ o dhpCSlO no Arti{;o lI, Seç_o 2Cb) ..

(.I) :::" fIS:o:~eJ.i::f:rl. :-::-..c. c~~.rli;.;o. I.ola ~.-;.:s :0:I:U:1 'S Cf: ;::;il~d~~:,.:o

sl;j.; uti1:::':icr 1';. ,,"1.,~3í~:0 dt. tl..·.~ 'l: s.:.:·\'i~o :d~::.~:i;:!>.:.e:J:l

;:.s!s Qt"ttr:::õ.~oo;

(b> '.1,:, I.!;·1 re1?c~sL ..·(:1 FeIa .. jc:inis<:':'é.ç:io '~I!: GUiol:ue: t::j:::es. -<.:' ::jl.:!:

~~i" ~: .. tc ..ao :.n"'I:It:.::.twtos I; r,:o exer:i:r.f direit':s ée "0:0 ? .. :~ õ::te
':01 ;~:.. c;lli;:c:ut.r Oo.lt:rc y:c;:6su.o ~ue, .aI:: SUA c;::~l'n~ü. el'õtE:j; ,,;::,.:.,_
.:' .. : '.'~c. t.~.;I••. .:~;;.:..:.::.:. í:~:~c do c .. ~:::-.:.lt: õ,;rt:r.;:ul;

.:j '.~.:i (;::ar::;::!:7.:': :::-s C~:-=;:: t: :,:,~,jIÇ~i!:S c,.~ c:.':1':c:c:-óô:-
:.~;':''::t. ;:..':':-.::;, e':: c.,,~:ot.zS ....~::i!-ücs c..;:oS ,-e.~:-ol:::"s. >;l'õ d~::o$. ,;!llu
:.:::: :'1.:. CG.:F",r .. ;:o fi!; os tt:.::::S ~ C .:::.õi;Of;:S .r:.:::-::."l::c:.:<a Ct'ti~os p":r
;:,.n';~"as J:::1\·..o~a: U~ ii:'••nr:iL:oE.r.:O$ S.1=.íl.:-~.t;

{d) r:-ü~;.:..;:t'l .ti ....Jor <1 circuh.ç:o d~' seul'õ reccrsos ::eah.nte <I "'enCA ae
J~US ,i:õvutimcntos, desde ce qu. tl.1 operaç.:!:o PO: 50: ser eietu~o2 de

~;~'>.;~~:~;~;~ri:d:~,~:'~;f~~:.:·t::;·~~,~~~,,:~':, '~:'~~I~~ ;.';i~

(h) cl)ntrit\; ..~ pút'ôI .l! tC:Taç:o I:o/ou í'l;"'?An~lI. de ciÍ'\'ic.a.;

(v) ;(l:li.l(:r.e. a car .. .:i::.Iodc: tl:':f:ndal e ~ cran.sCe:r':ncia de u:cnolo'"

~i"A: i::

(f) l ....l~ccri c.:ité.':ioa, de \:'ia~i1id.ade fin..nceira, ctfc:r,ica, f:cont'::.ic.li .u-
r1dscII Ir: int:tJtuc1=nal qUI! jusci'iquerz. o iõlV1!51:· t . ,J
cas t~:-,,::t)... DfcTl1:idtlc, ~. • ~r.nm D @: .;. L':'!!Ç:õ:01ç..'lD

C,) :~:o (:/:~ua:.1 q~.. JGuer i:'\"t:~t!r....nto para o qual, I;I!j !'ua "ird:~ ,."._
J'~ ........JdD C:l:pu.J c. c •.n';~i'':e& r.::-.:."'\'t::is. r. ,. wl'õ ..

Slo$lr 1,. lir:.iuNrr

(a) r,Couto rIo qUI: ae reler~ 1 cO)\lc:.;::lo df: aC'u;-rCll'õ 1ro~d::::. dA c:._•. -.
ilu :I:'S :: ~::-•. (LI ~Ul2e .. (b) d. SerIa 7 do i'rUl!:nte Artigo,' ~ C-.:;.;. .:.:::'~ "i~-
... ,·!-tl:"!. t;.:U.l:\·:':'l:hl:ae 1:11 f:lIlpresll' .iruad'ls nos flil.!SC:S ., •....: •.

:1:....·,·;\<:, .. ::L0 1 tl!:.J,t:I· ..·.Id•• s.dia5 nonu. de "dn:inisLr~iZDt:1;i::::~fl.i~~~l....... U ~I!o

C:'i ." :':•• ~'; .. :":;,':(1 .r.:'ta t.l"ncl!der.l fin.nciar..entos cu t:ietu3rli OUi:rQS i-.'''S.l-

;::l:':~~lfl:·(~~.~t;;~-;~::":z"t~/:~.tl::~i::~~t:\;~~i;~~~.:t:;énUt:.f.lhUl!:llobro, ,!:~ CJ r~:,;·;c.r.;\'cr::a::er:iais nos pAÍsu

ud~;llf:c. a i.~uJ:n;. e o ta" de: c.i.pit..l f:tI: i:1,\·esci ...t:nt05 ;:.ro
clul ivu$;

(ii i)

J.. rl:sponubili.dAlde dos 'IlIe:bros em r~laç:ro 11 açae-a reapl:ctiv.JaDta sull.
crit.. ficIori lioniz;"da ~ parcela n=o intllG':'aU:z.ada de seu r-r-;o da LtlhslD.
J.. condiç.:o de rumbrc nlo i:r?licarã, por si 56. qua)qut:r re.pClnubilid•••
para CDD as obricaS'Ges da c.:.:;:O':.;=D.

Sf:.;OiO 1. Hodoll1 id ..3es C:'l:ucionah

Piora Ci l:\:::?:'Í;:,enco de J'eu.s o~jeth'o., fi:" .. Ccrpora;:o .uLori:..da ,u

(a) ln ..~d;ic4r e Jo:,or.:::naer r::'tojHos c;~e :~~r;ul cr.h'do• d~ viabili::bdA •
f;fjdtnd;; ~c.or.tx:lica, .:tr-. ;':e.tê:t:If:'U. ~ ;.roJHos dt"ltõoldos di ut:.$ OU
Hlzi! cz:s !.l:.['.l:'.:'t:s c .. raCl.c:"!lftlcas:
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: .•=: é. • .t.!:.!.f.:....::.s.!::..rt!.•.:.CTtU :'e!::-ilj't·ltS (,~ :r,lIttd. àe cdbio

.;~~:'~I'.:~;'=:~;:::l~;;~\~:::~:;~~E:~~orS:i~;': ~:~:~'t:~~::~:;:::::!:~:i:Oi:~::i;~~:
c;.':~ (..:;:n·Enio, d.... TU:tr;rG~.ct rc:.uli.n:~nl:C5 e co::trol.e.s .plic.iyd.c .0 el=bio,
• ::. \':&Gõ" no tf:rritér'Ío do Fds. tIll!:cbro.

(e) O c 'orU:ll par. 'iu;;loUl!r :'l!uni:o âa Asumbllia de G,:)verr.adores ser' a
t,;~ic:,ia ci'lS-~3':lore5 que' r~'prt:sent~CI pelo menos doi. terços do poâer de
'1 -;,to d os I~iec ero... Pode rlÍ • As seClbll!:i. d e Co vern.adores estabelecer Ulll pro
c.~di:;:ento qUI permita .à Diretoria Executiva, se .st. considu'ar conveniente,
Ii'Jb:;;eter Utll .uunto específico ~ votaç:o dos Governadores s •• convocar uu
r-e.L::li=o d. }.s;elIlblE'i ....

St:ç=o 7. OJtro.c Fuôt:rel

(f) PoderIo a .L.... sea:::l.êi& de GC)'1,'o!rnaàores e • Diretoria Executiva, esta na
ct:dida em qUl p.. ra tanto utiver .iutori:a,d .. , .dotoar a. nem"" e recul..t.:lento.
n?c&:~sârics 0,1 "propriados ~ boa I:ltItl::l eles ne&:6:ios da Cor?o:'&,;',o.

I. Corr.orõi~~o f!Stari tarr.bim fóicultad. a: (g) Os G)Vernidore. I: 0.1 G:i\"crnadores Suplente:s deur.:penh-.r.o ••u. carzo.
tem r~cebl!r rt:=:c:ner,;ç:o d& Corpo:-... ç:IO.

(,a) r:"n~n.ir cr:.l'Tt~tir.;:». e, f~r. eu!!: fim, cc::stituir os f.tnho:,es ou of ..
rt:ct:r DutTas &ílundl.s !iue vier .. df:lt::::'.iÕ;õ1T, 1>&::=toJre que ~ cont.ante
tol.1 Fr:r,df:nte dt! "':'i~::...u.to .. t!tul0 de t:::.pr';l":ic.~s contr.a!dos ou de
&.Incei ... ofue:c:.idu: j.e];: Corponç:o, sej.. Ciu .. l for sua od;t:IlI. nlo
exct:da ôe: u;, Clc.r.t"nte ii:ua1 :. ::~:-.... dt: seu c.I!r'itll sub.cdto. nu.
1 ucro~ nlo d i~;:ribu1'ó os li! $uas rE: u,r\',Is; .

(b) iõ\Vt:!-tir, f.~ CLriC5ç"cs ~ \·c.l~:'l:s .'."c:',,::l·,·ciE 110 ::'c:';1Ido, etS ,,,c~:Jõo,

qut: id .. :-::~J.l: fIlio IoCccd.lt.r ltl1CGlto;l.:'t:litt: r-~:-~ l'ju.il5 opt::-"s.r:ics í:.r.au
ceira •• l.~c: como os ri:Cu:"os e= seu pode:- .. ou:'ros tttulos;

(c) ;ã:'lintir os valores em qUI: h.j. investido, • fi:z; de facilit.r $U.
\'ulda;

..~o (~::i&1'~a~~ 'i:-:~~:.r::r~~~~~=~:~. ~r "f1'~

(~) Szlvc. ':!ip:J:d;::~O CUl cõ::tt:r,h.io, tod:l$ os i!;.t~tos !'lt:....,~tiri::lS :t, A!:s,i.J::""

Did'i<=. ti;!: C.:....::;.. :iO:'l.S ou <1 r'lir:.:..::-i& E~~C'~:h'';: H:-='o ci:.:cididas r:c: ::::doru óe

Cd) cc::prar e "'knder valores que haja l!citido ou ,&=.antico ou que haja
ouiquirido ce=o ir;\'f:'t:t~':'frrlto;

Cc) eruc.r~ ;-").5 ccmdif~u; çu~ "'ie: • dcLto:J:insr, ;~z:"qu.. : pf;U~!, f:1-pl:

cí!ica. rf:lacion&dz. CC"t: ,U:U objeto, dt: 'iue: ;::'H~ .\oer lm:~:'1l:h. roor
,cu~ acionistzs ou t f;rc~i.as, ~ C:(..i;,=i;{.:-:~•.ar ~s: jl.::.;:h:f Cf: 5c=ini .. tr ....
';=0 cCl reI.z;':e-a ::unâos 'i:.U lhe: tu.i... :. Filie. ;:c.nfi .. :.:.;· l!

(f) -,-,...r:t:r· tC:illS as df:tnãÍli f;,:;õl;::'t.l. int:r~r;tf:$ aos fr=i~sitos d5 i:tni:.ui
)=0 ~ "ue "c;j,;,m l'lf:cesÁ:Í&s ou úteis plll. ... ~ ru.li:.i=o 'de ..LU" ol:Jj6l
dvos, ;· .. u o qual pod~r.á sub..crevl:r todo tlpo .oe contr.tos e: le:v&r a
c-dlCl l:,d:.s os :oCos jurSdicos que Sf:j6C1 neces&tnos.

".ç'::o B. j!("~!";~~~.2!...!E.t!id ... de pol!tica

Z.. :,i '·l'C!:.:io 1 \':.rj·(,·:'I:!ç-;" e I'fOU,S ;I.:ncicmirios inurvir nos" a,!'suntbs polt:ti-

~i·?~~~i~~B~;.~J.}~;~:~:;~;:~~;?;~Jj.:d::~~~S!.h:no~:~t~.~~:.:~~:{u~:s:f;g

(aJ .!" :;!rtlo:i~ t:.e:t:.::·.... ! •.:':' =f:1~;H:.5l:1el F'elz. c:mdu,F':oo C&s 0?t-.,,;:'bes r1&
CO:F0:-h;:l:J. ;-:ri~d:J, j:1l:-Ã ::.:.~:..": I \.:. '.=.:~r t:.àos os i.:.:h:rt:s que lhl: sJ(,I outor.s.a
â:ls ?:.r !·s.te :,,::;,..::':;:'0 ou lt: .. ! L~~·:. <:=1::;:'*.5 j.~la .:_'~L::Clt:i~ de G.:J·.. c:-naà:Jru.

(o) 0.:i :i.:~turc:s E ..:i.:::l:!·.·:'! <. :.';j= _·.;l:S !'....;'-". i:ci:'t:::; ou d~sit::lôCbs .:ii.n
;r<:::$ Itlrl!lo:'f:s ::'~e:.,:i\·:,:s " :"l-:~:~t.<l.'; d:J i.:nco, sah'o qUõ.:-.d:l:

(i) .1::1 Jlz!s .':::':'-:":-0 ou :Jt:i ~~:?~ ôe p:.!~es ~mb:'o$ da COTj'w=';~o e ....
:';·"l.r :'f.;:=t:!ol.:'.tiôci:l na :.:':: r..:. ..ri:;. ac.. ~~:l::l ;Nr Utn D:':,c:..o:, ::::..~:u

·:.h·(' c 11:::' !:;Tl'~t~ que st:jum ci':.:lc.::.o.s cii! F~í$6:S r~o ;4~.Cl:' d;.

(li) r·o;;;. o: ;'::.. :-:':Ite C5:::'~::'U:.& do! ?ârtid;:.a:ç1l.o e cC::jl::J':'i1.e., os

~:::.;.~;.~:.;~~~;s~·::~~L~Y,~J~~'i~':s ~,~~~~,:i:~,~~~~~i::~;~~;~~i;:
~~i.;·~;··~:-:a:'.:..:Jo :d. ;L. :':Iõ'io1 c. r.~:i''';'';}::'' \:uwõl:i::. r.1.:. ;,.:'::t:-pt:.
!:iiL.Ii:' :";~'.i',.:.:':.:.;:..:.:.t. ::i:;:\.:t:.:.:.':::.s i',::- ;.:::L:t:'tl.t ou :•.:r·1::att:'
~ l.•.:.C::l. .

(;:) /. ;,iõ"c.::lt'ia :Jl,f::cuti·.·.l cia C:o:-f.';r~;:G'" cst.,;.r~ zuí:::. i:;t!:~;'c..:

".
U' .~~:i~~: r~i:õ:tt{:- ~~~M:~:::livd: ~;~~~ ::i~;:;::I:~~~;O pds ;:'J::lcro qua

(~) rn :';ir;~u:,e.s [;;ec\ltÍ\"~s ell:tivos 5e:~0 ei.::ito$ i.or l-'=ríodoJo ci~ tr*s .
•. ~.,,!' C: : ••• .:~=!,:, !:!;r :'':f!ll:it:.=ro j •..:. hICCS"!livos r..::ldOltOS.

o ?=,:I:... ,::i:::::"ItO FArá .a t:hiÇo:o dos Di:etoõ"1tS E>:l!CJtivos 'er~ e.sl:ê~hcido

no F..!Clllt:;:r'~ntCl que, por ::-.:Iiioru GUI! rep:'t:st=1te ~lo '.dnos dois terços doa vo
tOS dos ~a:brQS: • .a J.:..1.t:::Olt!ia d~ Ga"e:r•.lldores Ó:&H5r.

~:: ~"\:~ :i:.~;::::::s.~~.:;-:t;~:t=..él;strt~T"~ c:IsC~~'~:~./~~~:~o~::~c::~·tb-

i.J:' ri.. is Dire.tc:-~s'i:,~cuti.... os 02. se.:e= eleitos. pelos GO'''ern.~
r·:::1os âc.~is· ;..aíses ·o:t:i:lros.

(iiU

f': .. d:L .Di:etor E:-.!::L1tivo fOderi d~si;;l.:' um D:':"''l!LUr $.:j'l~t:.~, 'iue t ..:,~ i'l~.os

?:.ée:rt:50 d!! .1.,,100 em caso ó. du!otrlcia cio titula:-.

(;:I) t '.. !:cil.io <:os Diretl-":"~s E,~::urivo5i o (.. x...cício r~::r.Jl:.'l...c" de. :..:.:'.~ dt

lha Dire:o: Eucu:ivo .dido:al po~r: SI!r .ehieo ~los GO"·6:rn~d:;re.r pelOl:
pdsu l::::t:::::'os 11 que e'C: :-C: fere 01 ~UÕlea CiiU, ~, nas ::D:"IciÇotlu ~ dcr..::ro
do ;:::c..:o que o ci:.. âo F..:c."Ul.::..:n::o ~5t ... l:lell:::cer e, c;; c,uo de n~o cU;:'Fi::..:nto- , ,

;:~~: ~~.~:;~;~;;;;::"':t~l ~s q~~.. ~:i:-~: ~.!~ ~~I~ ~.!:~~:/.~~:~~:_;;.~ ~ i:~ : .. ; : ••·.d: (.~ ::. .:~

..~ :~~~~c~~::;:ç~: Ci~~:t~~~ ..};~.:~:I;~:"':tdeL:~~:;:~::Õ"~:~~~C:~i.Õ";dL::::SE~:~~f~~:~
:-10S e "':;r·:-q:.\d.:! c;ut: .. tirt::.o=ia E;... .:\!ti·.·. c. C;>f?O:'';'Ç::o \'f,:~'r ~ r:i!:tt,no:.:':'Iar.

Seç;o 2. J.ue::lb1l!iZ! de G:lverr.~dores

(.1.) A AueltlblEia de Gove:rn.adores estar: investida de todos os poderes da
Corpcr.aç2o.

ORGANTZJ.I:.3.:0 E ADMrlllETr.I.r-.ÃO

(b) C.. da Coverr;.aàor e Coverr.õl.do't Suplente do ~iilnco lntl!!r.merie..no de De
s ...nvoh·:'='~nto. d.:::sign ..do por U,1fI p,ds ;;',(:::.Lro do ~nco que tO:::::O'1II ·sej. =ea.bro da
CorpCl:,~ç::O deverA eXf;r=et", ex off:cio, o có5.r&;.o de GQ\&e;.n.dor ou. c.:.vern.dor
Suplente. rerílectÍ\'li::Jf:nte., da ~rre.::":..çZo, .. r.:o ser ~ue o pds rc.t'e~ti~.Q in
dicue o cO:ltr.rio. Os ~"err;a:icrh5 !;:.;plcntes r.:o pOQlIlr1:J hJ.r:.rcer o dlrelto de
....:1'.0 1 ::.1\'0 t:ri: c.uo C~ ..u5~nci.E ê= 5~U tituJ .. r. la .}.s5ft:blJfi~ de C:we.t":1..dor~.

f:scoll.e.rá ••'.rz fiU; Pr!:sid~nciat m::. cios G;;·.. t::-r.;H!:Jres. Ces~õlr"" [E:$tlo de
"uii.l'iue.r Co\·trnador ou G.::lvt::.nador Scr1e:r.te Cju.t.ndo o t:ll=.bro par.. cuja: rf:I,rl:,u:n-
;aç:o houver sido indicado deb:.r de ioér r.!:1:.bro da Corpor.ar60. .

Cc:) A }ssecbléia de Covernlldore:s pod~ri de.le.zar li. Diretoria EXl:cutiva to-
.-ias zs suas lI.tribui~oe$1 COm e.XCf:ç,o das seguintes: -

CU admit:ir novos :Ier:bros e dl!:têr:.inar a.l condiçl:les de: .lU6 .dc:aia
5,"0;

(O Ct.~ E,:-t:.cr lt:r' di ••de:a o: f·=.:'dr o n:I~t:rCl Ui: VO::JS Gut o ;:-..-:-.b:,c ou
~~.~õ'C'!. dz :.::;::';,;10, C".:j:.! ':>1 .. 0$ ! .. :-:;:::. (. ...;:,:,:.0:::1 :'0.:'. :a... d~$.ie.--' ..;.te. ~:.;

~. :;~C. :".i..:.~" r:::-(.ito de I.:,.idr,

(i t) .:;umentar ou diminuir o czpital &;:11 2ç'oe.;

(ii:) 5U:ip!!:flde.r um mea.bro;

(i") conhecer doIS inteõ7:-et,;ç:Cu óI t:ste Convbio .J?~h Diretoria
EXecutiva é sobre as n:~.5r.;u decidir t:: ttrau de: .1ll!16ç~0;, .

(\) aprovar. conhecido o relatório dos .ll.uditoru:.· os balanç-os ge
rais e AS demonstnlç~es cie. lucres e f'erclIs ~á lnstituiça:o;

n-.> 11:1 ...::r.e. cie: Ilt:.Jô'ê'lcia L..;::I!....:-.t:d.iiI d~ lJiõ"J:tLlõ" '::::i::.. LÍvo e !'C:U s'l;:.lc..-lLf:, o
::!'..::':OO= J:.:IJC'I:'~\'O c:, ~e.,do o CUO," nirf:tor SoJ.i.1t:lte: i·-.:i~:;"á àf:!i;;.~•. 'r:. S~r
:i ... ::. cp ... lo r .. ; •• : '::Jtc.'.

(i) c.'::'~:'J." :.··.r:::l.to á:J r';:- .. cor !'f:' todos os :;.:.;;,~:-as cujos ~·.':'::s !:.:-::.::.
::.-: :'.'::."I!' 1":-:' .HI;;' .:.:::.-.... ; ....... (;u ~·' ... i).;:o t:ci<:"'l:::' clt:. !o,:r ::'o:;::.:::-::s cié. ::'~:j:':.r.

i'.o.

(vi)

(vii)

hdH}

(i>: I

cl!tt:rmi..ar as rl!Se:n·zs e Oi disc:,i~·..dç=Q dos lucros ltquido.c I!

decl.ra r dividendo .. ;

contr~tar 05 ::erviçcs dr:: ,;;u~itc.:-e~ iD:tt:rr.C$ par. verificar o
bah.n'i0 gt:r.l e as di:=c:lst:-"çc~s rito 11.:;::-05 C: "iI;rc~s d. lnsci
tuiç.1oj

codificar o presente Con\:~pio; e

decidir sobre o tGmino das oper. 70'es da Co:,?oraç.;o e: ilobre a
t!istribui~:;o de $eu ó1tiVO.

(J') .; ;dr, l":'~:. ;~. .:l:.ltj,·oi: '·l·'.:':';'! no. !.:,.:i.~ •.. oI,'..C,.',','::';"',f.;,·.a,o.',"::,,'.,":_:•.<.~',',i."l':,~._-
:.,.:at,C: ('11: "IIU"Cl 1.:...:.. 1 pcl.t: •.•·:.;:03 ':l·~:C;;'::'~.' ~ .. - ~ ...
~ta:ridil. j»:::ll.:ls r.t.:i':;:ie~ d~ ln~:':LI::~l'"

(d) .; }.:sE:::Ibl~ia d~ G::ver:;ó1cicres rt:ali"'Q.r~ Ul:ó1 reuni:c .mua] em d.at& que
.cindê.. '::C':l'l .l:i .!unilo • :-:::&1 da r"::H.::::l.!ia de G:Jb~,=nado.e5 do Eznco Inte.:roliftlll:
::'::.H1C =.:! r~ c::r.·..::!.·::::ent:J. ?ocier.! :. ..:::1:0:.:' :-euní:-se;c;u.ndo cC:JYocada pe.l.. Di

:.:I:':a '::;;ec\ th·...

f..q:':o 5. O:-p;r.üa;:1.o b:i.! ica

I. Diretoria Zxl:cuciv4l dl:ttrcil"laroi a organi:õ11=10 bis iCõi ·d. C':;õ"poriil;:10, in
clusivlt o núCle:r'o e OIS; responsüilidades ger.is dos princiFais 'C2:'EOS .. d:nini .....
:.:-ativoJ e profission.is. e .prO'.:.r.l o orç.u:\!:nt:o da. bsci tui;:':IOo.
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(O U...a yl!.SSO&. que $cri o Di:et.or ou E.Jpll!.,tl!: df:síl;:u,d::J pelo pd.s
::t.:::üro que; !;L:jl! I1.::Lí:::1LO:' de ::-.1ior -r.:t:.l:ro de ",ç~e5 ê.l C",rp:irL-
flo;

(ii) !i".. 35. j_l.hMI!;, c1.::'lt.re. 0" r::'ll':'~::l<:; GUL : .. i':· • ..:'.:~::. :1:' i,ltr.c! am
o.::E.::::t\'cl..,iu:::to ::....dlros :"Lt<i~:.,i!' êã :.:.:; .:L;1.:-; t:

(iiD U::a 'pc.s.sca, dentre os Dirf::to:f:S que rej::';;:1o..:.U:\: Of. .:.ut:cs j __ 1
.sei r.c::aroa.

'=co ::.:::::':-01 do Celeitê Ex~cutivo ~ seu S'Jpll:!Tltes du c.\l.::l..::-!.u Cii) I! CiiO,
3::r:-.ciadas., s(:r~" eleitos pelos t:.:.=~:'os de c:.Id.. u::t: dos :"l.ri-':-.:tbc5 ~u

i':~:; I c::a:Olonte os r"'cl:ci::~nt.oc qUI! ·.·e.,h~;:) a se:- ;; ..:':-':,,'::3 :H: :.::~ito de:
=t:~ 1.-:"::;>"

Od (l !':z:,li':ente CõI üirei:oru t.:f:lC".ltiva p':'éSidi::.i: ..5 re~ni~u d:::I Cocitl.
!::. :.n" ::::'bc.a. residir.i .s rl:::t:'ti3~s UQ :2tLLro do Co::.il:l, eleit.o jltlo si.s~

:'.1 r.:", :" :••~::::'o ~

(=) (, :.•:-~tt c~~!.i:!~ .....:-i todljs os er;l;::-!S~~~s e b ..·t:ni::t:r.:':;ls é .. Curi";)r.a
i:'. ~ ..:. ;'_,:-_:~ .:':"5 i';'!.!.C~ ::.....Lros.

Có) 7.. ,j ~ {,S. ....·i':-{·~~i:-..:" e i:WlU.. tÍ;::t..:õltos :-,~u~:"c:1:c o voto doa T..:.íoria do
.. - _:'i. :.::' :::::;,:"':·i~l:l~ !':!ra ç:J.i;quc:, :'~!:1i.':.:J do C..;:iÍ::1: I.t.:~ ~,:iGjd.?

~~;.':.~~:' ':.s ':;:':l1:-:,cia ou 1':'r:t.:~;1.0 !tiJ.:'t c;;':lr:'::.ra:ia :::'::l:I voto
I.~ L:' ~ :....., ~

(=) :-.~ c::so ê,:: ~::.p~te na votJ.Fi:lo de una 0p'.:rz~':ôo ;::':=j·:su., ,H'ra ~crL .:ie
·.:l";."h.'; ·;.bü·t=:.;:ü ;.u-. r,Uil ult~:-io:" rj.'\1Í!ol1o t..: ll...,ilhe; se, ..;-6! ~u.. n:
::....::c ::.;~:. f":t, Co;;citk, ocorrer novo o:;;:r-<1te, o P:-usié!:nte IÍ ... lJirt:.:'Q::ü D;,;:cu
:::"~ : .:-:: .'.:'"t.iC{I" !.::::it.ü' val:.o dt: ê ..... c::r..;.:.e nu Cur:.iti.

..,.~~;~: ,:: <:;, :{:.!~~:;~::;.:";~~~:~';:~~=:~~~;:O :=:';;;~;\;:~:!~~l~~:f.~
~j'l"t;~~ •••• ::::r- t. :~:'e,,"r~~ ,,<ci fio.".:::e di!.ct:!.:Õ:o f: r=:o:s!·.·el ::co;:l!;."Hh.ç:G ertl c.J.

t.!ri.l Ó~ C;\lÕ:l.::.!!:s ..~.:n~=.:u e de ;,.:llrtica :,e1.l:t:ioõlõld.:u cc;: a O?!r~;l;D fi: com
f~::..;:,alo 0f't!:-i.~I.lS s:'l:oi1ilrcs.

5c:ç':!o 7.. ?reddence! Go.!rente ~t"al e Pessoal

Ca) O Pre.silLmte do a.anco ser", 'I!.% C'ff!ci!J , o Presidente :la Diretoria
E:l:.l!cut.iva d.;. CarpararJo. Presidi::i.:u rou:l.Í.!l:s da niru.oria I:xa:cutiva, se.
dirllito a voto, exceto ~at'a decidir nos c.t."os Je ~~::;.te. r:Jder.A ?1rticipar
d.a5 rt:::d~es ri ... }~sl!lIblli .. de GO""I<.:,n.:.dores I i:lU 5... :. voto~ .

o.j r :':,:,:..:",te Cu:-a1 da C'::-j.c:-;:;.::o :õPo:-!: :., :, . .,'i:o l.ela i i::!: t.::.t:,ü" ! .. .:cll:.i.......

,.~'~ ;,'~':' :'7'~.it·:"ia dtc ql.:açro Gci:'u.os do :.=:.1 d:Js .•. :.:..s. c",,;:: :-• .:-:~r.: "'::. r ...~.:.• :.::.~;~.:l

~~ rr:,:~i':,L.l: da D.i:eto=ia E':l:cudva, pdo j:.::."f:lll,. t;ull t:Stl.l .iHt.:.:';"_~;;~:~ O,G,:-

~,]};';~?~~~;~ff::~:::~~~~t~:::~;~~l~~:;;;;~~~tf;~~;~~tf~:~:~~
b:: ~l~: ~~-~~.~;:~~~ L~ ~~';.:~1.~:ôt: ~~:~~~~~~ ric°;.s De{:cC:~a~i ;~O$E)~<t :'::;i~ia"'~ ~;~$ ~!!~ ?~~~: ~
.1 '.':.:':1 n':~.as ri:u:;i~I!$ .. r.~:H.<.:10.s : ..õ\;:r.l:~ d:J {"~rc...,Lc [..;:;;".1.1 t-'-Jr Ti:::a"::l::i;. ou
j'or ~ltcis~odól D.i.~t(J.. i:l ~y.;.cu::1...,;, por ~:.;: r..:i!ics~i:l de: trls quintas do tJtôll
dt:i \·(/toS. cc.tt a qual c:'Inc:. ... .::::a o Prl:Si:"nt(' d... ni:-LLor:'" ~:f:cutiv••

(.;) ('l' : i.ci ..:.\:hs :,~,:ili";'l': ..:.:. :.1"; ~i1.:, ~i'!:~~;,.êL:-1..:: ~;:.'::lusi1,"':'-

·".L..: ,:.~: .. l :..i(•. ·1l'·':,L;;'~:"jc. C; •• '.: ... ut.:- ::.::. ..•. [ ...=!~~da. COl:::': ; ... !s: ::...<::bro

; .., I" i ~ I.:" r. " :'•.::'t .. :- i:. L!-:- I ... ~ i ...:: l! 1 li.l!!. Ü ~.:.:. t... ,".1;).
(~) .t.. r.t>:."I.~-r ...r::" lc"'·:..:"i /.;~;, C~T;'lta .. r" ;"~H:'::;_G~ cl~ ·.r: .. l''::-'':.'' .:.! • .::h ;;] tos

i..: ..::-Z·as do:. c[;dê.:/':l,l, ct.l=j·: t~;,.:ih ~ >:'u: j.;t"::: :::::: : •• ,,: .. ~:,,/.;':~ ':":". :iÍ;;l
·1.:, 11 .."il.::õ:,;:.:'J d", i,,~nill.l coZ :(".:-,·..r:lç~:J u r:. :~~:'í'::;;' Cõ; , •.:.: .:.:.r..d::;':",~ c.!.; IH.r

-.rijO. i ...r-b~Rí t.:.::~ .. ~ .:': .... itln c.:tnsiu,-; ..~1" 1 ~:.; •. ;~:.."l=iol dê' ':"':>:"~:U'''âr C' j"::s
:..Jlll fi..: ! ...r:nlõ ~!ut: !l:..j. ;, •.:.ior rCl": ..!i~::l: .. ;.j;" :. _!:r:iici. j:,!:!.Iv.el. : ..... ~(k· co
••.Hltll (. c.:.=l.~t::" r~<>j;:,r;Ll ci.. i~J;:i tui,:':::.o ..

(.1) " r.l;:·'j :;.;.!.: :t-:t. \;~.:.. t-"ti,;,:.s,::,:, ~~?-_;-;:.: .. -= -:!i!:t.i.:l:i'i cõ) r~õ\co. 0,; r.e.
.:".:,!.:s .:I,;:, ::"'~r.:I.,j~~ ,:.:::::." .,;ti=.:is ""::, .<:;~: .. cc t.: .1 j'::":'~ ti~s :"r:cl.::."scs ci:» =õ:n

:_~ :::'!';"J~:,:ol!O :..:.::::t'! •. _'::" Li'::' .-.1..:. ~~:.< .... .;::"':.o G"'~ J C~::,.-,= ..ç~a e.:1:rte
~.".1....'-d~1. •. l':'.:" ';'"c: ~;:. ;...... .::~;" ..... ~:~:..."-~<-\o-:~s, j\;~!:c..J:!l. ~i:::\'~O;:;l$ e

.',::.r:.: ê..Ff ..es :i.!.. '-i-:.~:.! :.~ :"._::':"::S:l !4.: =:cj:~..;·u i.:.:.:'r;il:~:l.:iIo·a.!: c[l:tllo1G~S

Jl~:: :.:::~ e..-:&r.i=..:.;':::o ~:;';.::J"'!:: ciO! "U!::''''

(~) :~ ...aàiô.:l do ç·:-utvr:l • .1 CO:l-'='.ól.f.':r.o procurôlri utiliza .ó1S ir.St.al.õlÇb~

e: o p~,;!oo .. l do i.l.Clco~

Cc) ~;:od. COõlSt2 nute Canvi..nio que tornl! a Corpa:'aç1..o re:sp=.-õls,t"d pelos
atOs LlU ci.dgóií.~es do tôõl'l.c.o. au o EMCO re.:ipO:'Uõ.ivel f-I>llos .. t.os ou cbd;;aFOes
ó Co:"p:lr .. ;::'o.

c.) A Corp:J:"'3;'Z:O ?~bli:. ...r' c-:t, t'/;!l.t.1:b :<:lu&1. litl€: ::.~ ... t·.:r" t..:Jl ::;·:,,;:,:.:.r.a.
çJo .1udiuci.a de suu c=n:.as. T~;:h4r:: .::.n\·iar' dOS ?3!r.!.:5 to· :.1ro5 L; :"tl:"::::l:/ =,:,i
0':5t".1.1 de Eua ?ni;1fo fi:u.õl'::l:i,:"I. r: u:.!. ê..-:&Jõ\st::"':'j':.o de lu:rc.s C: i~ r:::'r- i:ló.i
cãt.:·..a do ri.:sul:ad:l dt:. Vlló!.S O?i:l:-i.;.:;es.

(b) ús .H,,·:i':'l'id~s 3':':-'::0 d!'l:"i~~:::~s '.:Clj.;.rd.;,.r: ..l::... :ltc <lO :.::.pi:d incl:;
~-~! :':'.d", ar.: t..:.Js :l~:J.,Lro~

(c) ~IZ (~ .. :::.r...-b:: t'_:"':.:; ;::;.~:'f" :H~:: ,;..... ~ n~ :.~'t::.:. :'11 .~.':/.;.=~!: Gue Oi C..:?=--
:- ;.;=~ .' i ,,:r .:. ':.: ...... ~;'.:.:'. ..

(;0) ~.1.:.1qt1n:- ::0:.::-11;"0 f'::JQtolrí rctirt.:-!oi! d~ C(,.:r::rl.;~:: :.:.:.i;ntr.: no:i:ic.;:~:lo

'P":- :...l':=-~~. _,:rci!\I!::l n. !ot:::~f: ;r.i~.cir~l a,'] :':'W;~I !!!II c!u~ :,.=ii~·!:i.t. !:õJZ i:.tê:i-

;~o~~~~.~.~~.~:~ ~~~: r:~~.1~~ ~·fi! :;.,,~~~:a:....~:s ri::.;. ci:::rir~ü::s n$"ei:c:';!::~ieC:~~:' ~~:

~~.~ ~ ~:.~... :::.~...l /~:~~;:::Z~,;~O./~~ ~,:". ~~ ~~.;~ =~.;.;;:."~::~ ~~;~~e::" :~=-~:~:~:;::1: ~.nt~~s~o~~ fi ~
.: .. ;.~.: ._~ .. ~.:::,i:..:. l. C.:.";.:: .. ;:':.o, ': .. ~.:.l.-::::':" clt: f"_i. ~:::.~:.;2.a ci~ se. :"f:ti.:;;.r~

ü.. )· ',;.=:: C=j::~!. .:= :'1: ... 'rI!L~:'';'~, ccn:i::.i-itr' .::lLC=.O río!oj,:,-,:!""El p:::l:' :'0
é",s <.s ú;,.~~:õ;'Z.r.:s CjUi:: :<.::".:.. 1. F<:::" co::. li C.:.rÇtj:-açl.o na GO'l.t.... de c.r.::re~a doS r,Gti

lit."~::l ::\.: rtti:;.d2., i..,clusive jH~lu !=spe:ci::iC%du •• a S:~,Ço2"o J do pre:Sllnte }.,1"
ti~o. C:.õtlJC::I , t.:i~tivnnc.:.-t:1! A rer:.iratia , fic.a.r4 Q ~~ro is~to de qt,;.,alGuer
;,up.:r.:scilidolde ?1.Irz. com as ob1"isa;:l}es resuitol:'lt.es doU operli.~es eIf:tu... d.a
.~h '::c:"j.:l:.iI;:;';o ;p::S's tl da~ o!'.nl que estOl tl!nh.;. recebid::r a. noc.iii~ç:'o~

Seç.:o 2" SU!'PetC.kC de u: H::mbro

(a) O c~~ro t;ue [ ..1 ur ~o =u=p:"i~nto de çu.:.lçuer :.1::''';' de su..u O~d~Çt.M

?~r.1. c.::Im .. C(.::-?~:"i.;Ao "i~e er.-=:Il:m do C"r....L:nío C"..:'1.!:tit.1ti....:l F·:tcif,;r~ r:i::1" s:.:..!J;F-t.:;so

fNr decis}.o ~ .t.!d.f::=l!i. Cf:' G:Jve:'õ1ad:»res .. t':::Jlcl2. t,:Jr ~:..3 ~io:'ú que t"",;::"l:

~~te ?t:10 =~o:s t:!s q\•.i.rtos dos votos dos f.o-=t.ros, ;ue i.,c1.u2. doi& l<::.:";'os
G:l!: G.:J\·,:::r.:::-::!:5.

(r.) [, ~:..:.;.:-o I;~:;'::I!:.O cid:·~:,.{ ~~:~:::-Jt.i~:::~nt.e de !.::: to .. ;-.:;.: .:'~l

1:,,::.:':0 Ó1! u=t::lO do; c,'lr..:. ce 5 ..2. sl~:-:::::!10,;1 ;:<-nol!; GU!': it .~:'~t-.~.-!::'i.;;":.:: r..~';':

~~~"~e.;~~~:~o~o:.t::.z.!o r=.ilJ:ins eSI~c~fi:::;dZs na alí:lt:'..ii (a) ~, c.:::id", r.;.~-

Ca) A pa.. :i:: d:l =.';~..:::tt;l em qUI: ~:c ::,;::::,ro d~i~'t' di;! s1:-10, ceua:~ r:l2.
i'.:,dci?:"r~"r.os 1:;.:;::cs I'.: i_rci::.s da ü:s:i.ciçJio e ~l.~ ':'ll"'C:.H.:.itic.. de ~m ::'l:-

}i;~~.n~i~;;WJ;?;±{fi:;;:Jo~.~t;';~~~;::~~;;~~r;~~~:~~ :,~~.":;;:i~,:~:.r ~~~~:;,~
(b) Jl. C'·rp:..t' ....r~o te um "I::.,,6ro r:.ci'!l!'10 acorô;!r ql...nto f. rHt:'ilrU. C'i!st.e úl

~.;..") .:. 1. =_.:;.d.<,:~.:l ':~s .,,;:'C5 do t;1:!::J.:l el1l t.r.;rmas "i-":':J;:;:-:'''' ~'. ':1.:-::~::::.;'r;

.;:!:~ ''::0 ~ •.•• i.:.' i;S~!'''t:l d,cl:.:!.'t' .. Ur-i "c.:Jrd:;;, centro de t:~s r:c!f··:5 :::.. ~:!t:.o! '-::.

~{~~~~Jf.~:;;~L~I[~i/:~;~I:J~:::~:~1K:~f~:)::~:~~;~fC~:;:~lf.~~:~·~~
(c) O pUt._.,_:'IlU ~.:.!: :;7':"5 \ocr:' aí.. ::.::.,;:! :'"-:'::::i.!r... ~ '" "'-'-::::"i.;<:' t:..'~ "..:.1:E:!õr.... I.

dC;.:C$ cLl:'tl:i;:.ÓIU de l.o~.:il!. (, nato qu:.:as, d"'O::DS " r::."=O:r. c:'~::"·;".::: :!~s '1u(: .i

CU;"J.:.r<!ç1:c ci.d.c:'I:.~n.;. .. , 11..~"'''''ld:l c:rn c::mt..:. t.u:. l·.::r.iç.lo E.:".:,",ci.1rl>.

:'~ij'~;~i;~Jlf:~:~~t:~iIi;:,~f;~~1lfti~i1!;~['~~~~~;~
:._:'u:t. t.~=~;:';) ..;'" \·oto.

AATlGO VI

S~FAo 1. S:.:spendo de~

E:a sitõJA.f:t.es de l;t;'V iê.i de • podt:r~ .1 Diretori .. D>ê:ClJti\'a ;USjd,or:-r M ope:
Tflr~e$ rl.lhLÍv.u • novos itT"est.i::l~tos. tot:.préstiJ;,js e bUz;;.r:iôZ! .;~;: que .... b.s
5u:~lf!.a. Ó~ G.:ivcrnadores lé:lha ... 0pJrtun:ic..ade de e);,u::in2.r é! Si:Uõl;:'lj e arbt.1.r

::oedi da p<::tL.,c.:nr:~s.

'lJ :-~.:=:":. .. CO:'?::"~rllo ÓClr j.-Jr :.cr::.:. ...... .::., f-':':'~ ~i.::c.;":·;.:!o jC: .~I~2~ ri ...
.L_.S~··:.:(.: ... à~ GJ.·!!rr... dores t.::lõ:õ1;:.a por :::::aiO':."í1. ';UI:< ::~;r. ,-~-=, ..e r·de. ·_::t'S i:.r~

~~:::." ã.:.: ·..'otoS d::ls ;:::!ses r~õ".brtls. que inc1:.:a ::"i5 :.. ... =j:'! d.:.·~ ;:;: ... :.::.:.;.:ores.
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;..:. :..!::-_i.õo das: 0f'~r&Ç!les, ... Co:'pu:'açJ.o c~lo~r:í !;.;.=':!l.t";"'::'1te :.,-,t:i~f êS .!c,u
... :.:.·.. :.-:.:..:~5, l::r.cet.O as que t~nho!: ro=Jt' úbjeto ::::':.st.=·.·~. p=I:!t .......&: c =õ-11i.:.u
:.~~ :.:::'.. =.r ~ l~:;ui::",:, ::;:;&:;!t c.ç..ilt.~;:u.

(~) A C~::''':2''2r'lo S~·dlôti:-" .ti a liqu:daç1l.o final cO! n:as c::-:::~;-='I.:$ e ..

;~~t~~; :_~~~~:~r~~i:: I ~b ~:c~oo~:;::~~o~ o~v~~~~ E;~~n::~;~O~~~e~:e~~=l'~=:
:;'UI: :!.::'! .!:C::.:Eo a SCSpt::u::o ou :"!:ti:ada de quzlquer r.gz:b::o ~ que :-.Jio ~;vcr"

c.lll':i.:;.:_!" ~:!=r:~ci;:'1o 0I0S r.~croJ, e:x:eto lo ?=,.nrÍ$:.. no F~selte ;'..r~iGO.

(;,.j .:, ::ai.·:~·:;,,·:"i1if.:::I.e: J:.s ••. ::',1::1 d=c~:'::-t:.:".:'l: cu s:~'c:ri;~!:s de :... ;::':21
t:x'.:::.:..::.:-t .,,:'i,..:l::1; .... o'i GU~ $cj:.r: iiquiL.• :,;:s <:$ (.;.lritr.~f:S c. C"=:==";':'OI ir:-
t:I..:'~:~ .. E :';'" :'~"I ';'.:: ...·c;:.:::.:.,!;.

(b) 7:.~·!. c..~ c.: "':";~s. '=:':. :.::~ r _::'c. ':'I,.j! c:..::. ;J It:i'.·o ~~ C~:;_=:;r~o .-:os
.:;c .. is :'!:Sl:S :'~=~;.:i~~:;: ,,~j:.:: :':'":.:t.·.is ~. iIl. !:1.q-.:i:-, COI: 0$ rt:l:u=~o's ~.:::'aóas

;.:;l~ c\::..:::.z d:J c':'j::o:.l ;:;:it:"'c:l .. os :;:ldt" ";i:e:- !!'I,·i.:zs s~j:i= dt.::':':zv~is.

:':.tt:s á:: ",r:.:t;..r ll,tl.lq.le: r·:.~:.:: .... tl) .... .:.5 ::~ '.:;;$ ""':"':..:-C1:'::!:. ti :-;:tt.":':.... :::' ..!::'.1ti

\OCo ::::.:.=.t: ~s ..._.Hei.:.!$ que jll~.:..= :.t.:,;.n..~7::$ ;.:-<. ..:' .. :.~ ..:=: •.::-'; cí!t:':':'U:';:'c
;':""I,::i ..01 .. l r.:rll:re os C';'.<!oe:l:S ae c.:.di.";':UI c!:'=-r.::.:s e as =r.: c:.=:'tl.;:~S C';~n

:. ~::. J S •

(~j '.- .. n.:! ;::f':':.J~d• .;m.lque: r.:ilt.:ib\lij:1.c ao .I.tivo e;.:.r", o, ;..:.~:'::s r.::::lr
...~::.:.. •. :.: ,,: _~ ';:,H.. ;:_::~ ..=:::: nA Cc.=r-::::~o ... :~ G:J~ t.~;':.", .. t: !:ido l::;:.::.;;... .:~á t.u-
M':'i :- _ ;~':"'= l':'=" c:-::. ('s :.: •. ':..:es ••~:.:.r:.i·.·'is .. r.::su ;';!'~s, ~u G:-.tu ó~

...... ~ :~ .....:c·_=~ ....:.!;o~ ~·;.• ti6. ::.:,t :. .. :.... ::'- :.ec.t:s:.,{dc I1Uf: : .... 1 '::'s:::.-

:.:: ~; f.. \,-;~ ;.. ';. :.~~.~:~ ;;~~o ./,:~:~ 1;~~s c:..:.r~·;~~:-~:~~~ ~.e:t:~i~;z:"ol.:.:.::-~~~~r70eO c:~: ~~
:::..:; d.·i!: :.;;0$ Ü-lS r.~· ... ,-::".t..:i':';es.

(b) ~udque: distribuiç1.o 00 .ativo entre os ~~ros sE:l.·~ietu.cU·em pro
;:o:çlo ao núcllX'O dE: "ç~es de c~d. um e nos ;;:uos e cc:'Idiçtes que'.. Corr:";rAç.lc
:o~lsidi:=": j~stos e eq·uic.rives. 1::0 h.r.'er.ti: neceuie:.de de que,1;$ p=opors:~t:S
do étivo ciist:'~u!~.u r.ejam uo:i:crJ:.!s no tOCm1te .ao tipo dos i.... «:.. es. :;er.!1um
:u:cro t:a:'.! direito ôl. rE:Ceber sua. parcela n.a rl:!erid.l distribui~}o de .advos
t::";U2;HO :-,!;o hOi.Jl.'l!r 1 it;uicLado torlu ,1;S su.s c..brit!:~es r':':-2 ci:.c .a CC:-fO:.f-IO.

Cc) ~uA1quer 1~=:0 que rf::::eber ,;.:.ivos dÍ!.tr:':'t.:id:lr d~ ótcord.::l co:a o pt'C
:.~.ce A.:il>0 Lc:.trá, co rl:1 .... ;.::o :.os c~U::;JS, dos C:~i:itos que ca:reSft1Z1Ôaill •
Co:-~r ..çl0 sobrt: t:AU .livtls ~LI!S de ser f.!t:tu:.cia à c:'st:ri:'t.:Íçl.o.

i'3ra o cc:1p::':.l:nt:o de seus objf:dvos f: .a rcil:.:: .. ;10 d.as fur.ç!les que Ha
ri" ... :rüuídas A CG:"j.c.r ... ç.:o Cc::arlÍ. nos lõ:rritó:ios dr: cad.... p.1ís õ:'~6:0. à.;.

si:~õaç10 juddica •.das i::r.1nid.:.du. d.s ist:.r.~'tIes f: dos r-ivill:;ios E:S:'31.i:l~ci

de!. :.0 r':!:$o(..-:te _';'rl::z.t=J.

J.. Ct:j:j.:OTAj.':.O :.l~r.{ i·f:rst':'1:..1if..:.dtl j..:.lcic4I e, eq':·:::::'::':-<!::l.ce, plena c.plci

:!~c.:,::: :.;t:-&:

C.a> cc16rar C::::':-41t:OS;

(b) :!dquidr e dienar bc:u móveis e iõ:l6vI!isj e

Cz) r..:-~r:tt. i ,.•:ao lH.r i~:~::.:.:.:.':.::," ;,,~·>o:s j:.Hd.õ.i! c:".:.n:. õ< C.:.~:.=;;':r.o:

i...:-l';~I" r.mi L': H.:.:: ;.1 lit: jurü::i;.!c. C. ...:i·: ::.;:.:..c. :,.':5- t ..:'õ':.~:'~i:Jr :::E ;·:.!sc:s. ::..:..:..
;.• e~ t':Hi~ (:)::.r:1I ..:,. ..rit6:io c. C.. rj.;r;,;:,,, ou "':Hie .:. ::.;.l::::::' h:.jã c:-::1':it:.=!dc.
;n'':llrl,Jor C.:l:' j"'c,:,=,:::s j.ara rt:~":·cr di.""':':' cu õ:t.[Í=l =_,-::>0 ;;! C::.~.~~s j.ldi
ci;.it:, ou .d."llh. ,,~.d;: umr... clTait.ióo PU i.·...1i::l:b ...·:lH:-l:5. OS -i:.:=:-030 cu j..us
tO~S c.;ue os rll;r.'r:!sc:."'::E:tlI ou cuj.al reh'inàic~;:'f:s se .:=:';;';';.0:::' ;.~s i' .. !r~s ::l..Q:~s

r..r. r.:"cL.:='no inicia:- :~~hur.:l.l aç:lo judicial C,:)õJC: .. 41 C/::'i':::-I';1oC. Cto:ltucW, i..~,e~
:;t. . ..:·.:';'I.IT ... os ,.~.:.:r.:t:sos l.;l>~ci!ic!ldos •. l:s.tc Cor...·ê,..Jio, nla ~llb:Jl.1:.:=:tos e.
:.~I:: :'. :;10 (\:1 nClt: ::mlra:.os ,:ue ce1l:b:-c::, ;:=:'01 cHr:'::i:- ÔlS c:>n:'.c:.·f=ri.:ls c.;lJe
;; ... ;'. ::"rI;1:' r.::'It;:,"1: .::. C':':j'O==~o e OI p~~:~I :-·.::.:::'cs.

~:') :': :.1:::.5 ~ • .;::.::.:'s c;.h·os ... C.:i;·:- .. ;lo, i:-.':&;.·::d!ntL~d'te di: (':Jde se
_ •. :.::. .. I' i ::;: ::~ :.:.:_::. st: l::\c:,,:.::-l.::ll, ... :.:.c.::." de :'::.:.ic::..:il;: 'dL 1"1:!';;'::0 • con
:i:o;.c:. l'~::"~·: ..!.Lrc, ",:..:._q;=, :Hc.n~10, leU:'c" iaclju.:ii':ol;,1.0 ou Qu&lCjue:r outra
l~::;': Ô~ ~j';t:l.::.'lo t:u l.lit::\u~o l~rçada, ~n;lJ;il.~t.o n:o for proft:ridll s'Ilon,l*nça.
chd':':l.it!\'t. ~:IflL:.a ,a Co:por.. ;:lto.

Se;lo~. Ir:mi.c.. àe do . .I tivo

Os bCls e demais .advos ê" Corp':lr.açl0, indil:pt:ndente~ent. de onde se .chem
e em poder de quen se t=1c/X\t::r~Ta. &:0::&:,10 dt' i::=idada: no toccte li bUla. re
quisiçl:o, c:Jnihco, e):prop=:.• çlo ou cp.:llqucr ouC'.a fc.r::a. de &r-=cens~o ou alie
:1i;lo- ..(c,'~I.da por .1ç.l0 l:)',t:cutiv.a ou hfi5hdva.

C.. r_, r.:aís ;:)o::!r.~rc c:mcr:deri J.s cO:lIni;:;,.;~,~s c:Íicizis dil C"r?õJ:,:;çl0 .I.S eoal
;·~::~\:iO:ll: qUI: c:,-,:....b l. c:.:o.,ic"í-:'I.!s ofi:.!.':,\; ci,,!!: ':.:::-.::'s r-A!~LS 0.::6:-01.

C's G.:lvc.. :".:;d~rt:s, ;I: L:.l.t... :'t.!. !_;,,;,~;':"';Js., !'t::.1S E:Jp:c::.t"'s, cs :_:l.c:i.,n'-:10S
c ll"r:-q...:.dCJs cl", Ctl:j';'::'i~" I..c·~:':''::'''.w: h,' ::',:::!;o Fi\'il:fgios c ~:::::.l':'.óes:

(ã) t=uni:bd..: ~d .. :.:\·" l. v:': .. l'!'ClS ,;.'':;,c:'J:'~ c ;;';;i:-.i5:'t<:ei ... o: e::. rel.aç1.o
.. :.:t'$ j::'Ddc•. deas t'::. : .. ;.;::0 ciid.. l, : h·c. :.z: "" C:l=t •• ,:;,~:, =:.~."--::i:;,r

; ••.• :;. é.." ti .... .;. •

(b) Qumub n'lo iorcõ:I c:idacnos do .jLÍs :-,:;:':"ro cl;,.cie e~t,:.·"'=~~. 2S t::la!!:r..l.1

!;...:.~.:',ê~~ 'lur:: o I-;;:!s ctT,1cedt. OI0S rej ..:-ut::'.ü..."':~es, [t;:Ic:i.:.•• l:-:'os f: .:.:.;:=e,.dcs de
i:ul :::.:c.;pria de: outros j::'!ses ;:-.:.::':'r05, :00 GU[: se :'f:!e:e: ... :i.st:=:ç.l.Q.S de
i::;i.:r.;::o. (..)::'lõb:-:u ó~ reã;:'z:tr:l aI; t:!::=<=;~t.ir~lô, :.;:'iS ....~=s de !:(;'\'ií'0 cili
•••• l! ::1: F.!-~;,:,.::5 c:ll :;.:.:.€ri.:. Of: c:~bio.

(e) n~ õ' :;::"~ j:'iv:!é;;:CI'\; c::'- ::~:.t=i.a c:~ !.ao:ilS-="'::'di:':!: da 'I,'!..z;«f.: t;Uf: ~s p~~

.• ;,:'::..!: - .• .:.. '::.~ .:.:.s r..;:--:':sL-.:::...: ..~. ::.:::.:' ... .::-io.. e t.':'i':'L"=::::S dI: c:a:rr::s.
•••:_ •• : .. l._L.... :~;. ~.: ~~r:.=s ;.:.! • .:.••.:_~::":,::s.

(.1.) A C(lrp:I1: ..~10, seUs bms, suz r~:eita e seus ourros . o:. t:i.... os • '.usi::l coco
:.lS "r!l:~f':::'e:s l! t::"Qs ..~~es que re.lize de llcordo COUl ~te Ccnvê'io, est.rlo
:::t::'.c~s de Gualquer tip:2 óe i:::p::ur:o. ::2':OIS, ou direitos .à.ume.i:~. A Corpo
:-=;.:" csc.r4 i~a.lc,~te isent.:l de qudquer responsabilidade r: ..ra c:o:n o FlE&
:2nt:o, • retcnç10 ou Z é:-rl:c:6~:'o ae Gu.alque.r bp.:lsto. conr::-ibciç.Jo ou di.rei
tos.

(b) as s2.l:=icc e hmor.f':::cf" que ~ Ceq..~r<!.;:':oo F.a.i;'.1'.! ôl.CS ,\;e.1& \lndcni::ios
t: e:oj':'t:gados qUI! r~o Sl:j:.:::r. c.íci.t:dos ou n.;,do::zis d:l j..!s c:'Ide ~ CO:"i'c:.:ç2o
r"·:l.h.l. It:ôl s&'de ou ~l'õcõ'i:.:kic. ':':5::.=10 iSe::1!05 de i:?'15te~.

(c) !;:o 5.l!.=~:" L:'~u:.adtls de: fo:'c.a dZUc:.a quair:;uer títulos oU: ValorlU
,,:.i:í~s r,da C~:"t:~r:::~", nt:= 05 dividendos cu juros dos :.es=s, S.ja.D quais
fa:~: s"u..o: ;.orrLl':::-l!:s:

(i) se uh t::"iliutos disc::dro.in~l.:n tlX.;:'. : ... is (lhdé..:I~i!:~ (.:,: '::.10
ru t..::10 r:'::;plcs r.at.o de l:.:ut::t.::! iJ.. ':::liLifi.s j'::lL C:':;'~·::;;;':.:I;

Ui) se a ú:J.ica Lua jur~dic::iooal de uI E::'ibut::;':~ :ur '" 1"c:a1 ou
.I ~t:d& 1!C1 qUI: 'de obri[.as;'toes ou v ..lt,.il!.S tt.r.hw:. !i:io I.'mitidos,
o local ou z ::aeda CbI que se Flt'.J!:m ou pO!::.4m t..:r ;':'ROI, ~u o
local de (",c.Jl<\u~r sucurs.al ou t:sc::it~=io ~nd~ ~la C:lr?=lrM
,",o.

(d) T"'::rouce fe"'lO c:.~=;:,d:ls t,:-ibut.os de qt.:.alquer tipo sClêre oU obrirs;".u
ou v.aio:'C:S iiJ:õ:.:ióQS p~l:. C;.q'.:J:'.&~o, incluindo divió~dos ou juros seiure os
r...~!I:l:1S, t;"'!Ciu~r GUI! seja o seu Leor:

(O se tõi.is t:'ihutos disC'icinuem concra tais obrip.s:.'tap Ou valo
res Jll!!1o si!:plts bt.o de tcrl!::m lido &.:lIllidos pela Cc::'po:'~fl.0;

ou

CiO se.a única h=f:' j:.:ds.didonal àe: tais tri!:lutos , ... lc.cali:.af.lIC
do t:ha'itó:-io ~lU h:i:ar aI: õJ..:t:d'cias jt;ôCJtidc pela Corp.:.aflo.

OS' r.:ís~ ...:::::bro$ .d.:lUt't~.:..s ::...;uif.:;r r.l:c';·f'ff:i~s, de .a~rdo C'o:seu re:i
IM:' j,.=ídic:.::l, I.o..:a tu:'n ..r eí,·d·.. ~!, .::.! l<~U5 t'C:j,.·.::heas :.",rrir:li:'!cs, 05 p:-ir.
t.~i'iot .:.•nd .. d.'ls no p=tffit::tll: ;.,rt.il;:l t: i:;[..., .....r7.o oS Cü; 1':<:,;.;1." 5 c.:. = r: .tI õ:"..&di
C~! CjUl: Ll.::.':':z. :'.. ;;.3do paro: (:!õse :i;u.

). f,J;Ol nif:l:l:'i;1Io, pod~ri .a CO:'.?:I:''';':o rCJ~ci.ar • quaisque:- F'h-í1~iol ou
i:::~i':"'r!f:s c.::r.o:t.:'idôlS lias ti::::::Oj do [1:'(;!'L'õ'lt.e ;'rd.~, n. ;;,ediê.a e sob as cauii
;':('~ ~LH: ... il:t' Ol d.. :i..:-..linm".

(a) O prut:Jte Conv~nio s6 poder' ser .codifi.cado por decisllo da .j,s'llrr
bUir. de Ga/crnudo:' ltS, por l:".litlria que reFumu, pelo t:lI;%lOS, Ruacro quintos
da. vatoS eb. pds ... cllcbrol, qUI: inclua dois tltrfos ÔOS Govarn,cbru ..

Cb) Klo cbsCC1.u o dispolto na .11nea Ca), ~, serS u:i.ido o acordo
un111iOl da J.uecbUia da C::Jvltrnad:lru para que saja "Ferlada qua1qulU e.nda
que d Lera:

(i) o direito d~ retire-se da Corp:lra;10 d•• cordo c:.o2 o dirjDSl...

no ArtilO \", S.çlo li

C'S A:,c;uivos da Co:'po:'a;.':1o s c=lto inv ioLin:is.

fl.!;.1o 6. Iuntlo de rESt:'iç.;;ê. sobre: o .. riv:l

I:J ::'4dida do na:cess.l:"io p&r& que .. CO=i·~raç~o cc:p:-a sc.·,: ,,~jzt:'vo e luaS
!:.o::;:::s: t t');J!t:Utt fU&S e.-f'~a;:~1 de ,u;"r== c:;: I:Stf:: C:r.vl:.."lu.. os Cl:::s e der.:iis

IH)

(Uil

o direito de .d:p.lirir a~oz,.. da Co:'rorl,ç.1ao, conso&~:.a o 4Í5~!:"

tO no la.rti;o lI, 5e,FIo Si e

• Ii:aita~o d. re,po:l.abilidad.1 p:evis:a no Arti;o 11, ~l::~',.
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Cc) Qualquer F0?,'&t:.& de EmEnda oi. .ace Conv1!nia~ ap:'l!u:ntada par u:r. --!&
mebro ou pd.a Diretoria Executiva •••roi C01lftS\icada ao Pruidmce: da As::=:
bUia da Covernadoru, o q.ual .a submeter' I c::onaideraç1.o da }.!I ..:=Uia. Qu.an~

do uma: e:mmàl: for ap:"D".-ada, ~e:r~ .li meia lwad.l ofid.al~re prlAl CD:-t>C:-Z;:.1.t.
ao CC:.hflcimentD dI! todo, Da ~!.cu ~=ro.. Salvo li ... .A5o.f!61~i. de (;:·.... e:no:
durei d.cidir fixar prazo di'!ercnte, U l:mendu t!l1trarlo I!C vi Cor • para t:'ÓQ~

oa '::'~~:"os J ed:s 1:\:SU dijXJis lia deta de C-01':lnicaFlo oficial.

(a) Est: Conv"i!nio E:ntr;o:-.i em viCe:- ~u';nto tl::l".i1a sid:J ;;,ssinado e o inu,ru
::.~to dr ;zcr~:''''r:o ou r;,tiEicaç.to h.j#" sid;, di::fositd.cb. de ..::m{:r.:idr:de co. a
5;:;:10 1 cu ...! J..r~i.r.o I r'Cl;' r~prL!:sc-.,t.,;,ntl:;! Ô~ i.!.~$f:1 t.uju stP.5t:,i;'tou t~p:'l!."al

:!c ?elo ;;:C1.0S c:~ 1$ tf:rços do to t,;,l CôZS ~:..:..~ Cl' i~es ~s ti i)l.~lada.s no ,;,,,,,7.0 A,
que ch~·Jerl0 1:,.clu1r:

AllIICll IX

lliTE;;i'R;:TAÇA:l E .lJU\I'ffiAGEH

Se;lo 1. ~eta.Elo

C.) Ql.:alqutlr di-.·tc=,~ncia d. inte:"p:ataç'lo do. disJX)sitivo. do presenr..
CO:l\'bio que surja mtra UIa pata I:lCmbro ... Corpo'C'açlo, ou entre t::e1llbros. ser.
sa.:"::.e=ida i d.eis:~o d. Diretoria b:acutiva.. Os ~~rcs I!s~eial'Cent:e aÍet,2dot
pllla di\"ll!rcCbc:ia ter:" o direieo de •• fucr r'~Fe.cnur direu,lMtlte perznu .
Diretc,,:'il. Exeeuciva de acorcUJ com o disP=Jsto na .Unr.a (1) d... Stl:ç1.o 4, do Ani
'0 IVa

(b) Qul.1quBr ~~ro podar! exiGir qUIt u diva:'l:;neiu .obre que decida :.
LiuLcria E~euti\'& no" tarmos da .r.Unea p::acedl(;\te, sej•• l'~~tidu .l ÂSSl:.u·'
bUh de c.:.ve:::-.:lliorel. cuja deci.s':.o seri deUnidv.. Estando pendent.e • d~ci
do e" ;.,s,s.~::b1d'i&, 1'::1 der i • Corpo::açlo, n. t':ledid. qu .. j:.:i.ii'1e neceu,id.o, pl:'O
ceàu dI ~ccr60 coa dl!c:i.sJ.o ô. Diretoria Eoxltcutiva_

Seçao l. Arbi tracem

S-.::rindo i:l~:a div~=glnci. entre .. Cori>Or.~1.o e U1li tIlI!t:lbro que tlinha d~i··

t..!.:io =1: .lo;-10.:lU C'.::rt; a Ccrpc:'&~o e um =e=i:l=D. dapoia. que se Umz àacidid:.
~r=::'.ól:' as ;)i-t:'Il:Ç~.s óa inst:ituiçIO, tal concovú-.:i& sar' ,t.6:i&cid& ,A ~rb:'~

t:;:;:l::' ':.: UQ r.:::':t:.)al ~::l~osto, ris cr~s lrbic-os. U::l. dos irbir.;os .I:r& desil?z
do ;r.l. Ct':-P:lUF10, outro ?tlo ucilro incereulOdo e o tere"iro. s.I:lvo aerdo
e:::. C:J:'lt:írio. entre ai pu'eu, .ido i':uide:u:t. da Corta Interna.cional de Jusci·

F... it.o n~ d6â~ de t.".,s.r-.int:on, !li5i:rito de Co!uéi,;" Estados r:.iobs da
:;"~::<! I 11;: cl CId ;,::r.al. C:..s :,:;'::'0 ..ie 19 d.:: n:.~:<.:1J:,o da 1984. cujc:~ Lê.::tOI r:.m
::.':~._;;~. ~:,l;l~sl ::-"":::ê. e !::,r"::lno1 s1.o i!.·.Ji!.~:..:.::.r,te -'tut~ntiCDJ '=' ~.l\'f::,"lo

~,:~-:;.~Cl~~~=":;~:~ :.t:il:~;~: :::0;°: ~ss·~r~>J::~~:s q uec~..:.s:at::l:::;i~I,D~::d:;i~~u!cc:~=o:-~:
,;6 ,.<.:,,'':1:- ,--;.o jj"'I,c!<i;;,{rio do C';·":-.i.:: C: {;"'. :'~J:': ;i e.:.: A dõ:u f:Q. .:j,u" :.. :~:':'1:l0

.::;.:,e <.: \':~:.':. CC'::'S:"_õ1te A r.r~:t ~ =.:. _~.:'tit;;:! }:!, ;. t..:oà;ls os ':;';".'t.:·r•.::s d.,.
i 7.. :: ~ ~s Cl: jc: :.:' ;"'~::5 .. l''"":'':I:.:' :.c :. _1;0 A..

ça. C.a.so n-acaue:DI. tolbs OI esíorros p4';'& s~ obter ta acordo un'io.nime, 1.. d~
cist.es do Tribunal serlo tonsdu p:lr C1Lioria. O terceiro ol:rbitro pod~1;S dec:z.
dir toGn.s a.I que.lt15es de proc:~dillll!!nto nO$ caso"" I!clll que os irbitro·l. n'1o estejam
em .cordo sobre a z:ac~ria.

ARTIGO X

DlSp~SlGa!'s G!!'.A.1S

5nESC~1ç:;LS fi:: ,;çc,::S tiO C;"Pl'rAL AU'ro;'.l~UO !IA .:t.r:iORAÇ"..ÃO
(en:.,;,çOu de U5510.000 c4tdo;. un;a)

S~Fo 1. S!de d.ll Corpo:'2.flo

A Co=p::oraç"1o' te:-J $:t:.lI sede no 2SC:O lugar em que estiver" sec!iacb o !.anCD.
rode:" 2. ..Dire.toria E}~c:utiv& da Corpo:'2rJõo e$t~decer outros esc:ic6rios nos,

~ ..• :':l.C:ic$ dl: ~I;.:.l.:;ut.:: i~!s ::~:-::;. i:.:l':' ._;.;:'~.:> I.:~t. ._.:" .:"!l ~=-

,::.it t.-.:.rrm. d:Js ·,""t.os C:lS :~=bros.

5~ç.lo z. Re-l';;:~E:s om ou ttas Ol",.~i::l!E?es

P~der" li Cot'porn~-:'o ce] ~rar ~CC:,dOlõ com out::'~ c:'i::::":':";::'/::s j'...ra fins
~"::j',:.cívcis CO:;:l ~te C,:li....·&:lio.

nÚftltlro de aç.::i.;:s df:: c.tpic,;,l
Pu':m:f::ntll inicial

1i~.. ;:.o comCA':' ~.!6ro d:signllo.-'. U~ (;:'I:iê.:.d~ c.!idõl1 j:ar:l :-~:ae:'

:,:,~D !-cDre- :d2t!rhs r!!l .. cL..~:,.ci.ils c.:. ... o F=diõ.mte Cc:; ..~i::l.

A:"l;entina
~.Z!'il

::{,;ÍCD

~"d,t:..u~l.a

Subtur.a.1

i. ru

:O.:.h.ü:n.lllli
t~1 iHHios
h:·lh"h
::!:!,::' Uca·
::l r.;.j·.::.lior

: •.; : ~:: r.l o!

C,. :.,.•
l."i::
h: .. ~.,,:'t.f:

":.:::.::;i Cofo

r:i C.::-J.f:U.&

p:.:.:.;.a
hr~tu.i

T..epúbli ca D:t:ainicllna
Trinióad ToLa&o
llrulua:i

tu1ttClal
r"uJ

~.;:7

2,J:!'l
LI..';~,

-!.:~~

690
690

-~~

94
126
94
94
94

126
94

~

1.600
IT:'õiJcj

11,636 1/
JJ,é36 TI
~,49G :s/

...!,ill ~.1

37.000

3,45
3,45

--W!!
.,00

0,.115
0,150
O,!iJS
0,470

, 0.4'7(1

0,63"
0,1>30
0,160
0,4iO
0.470
0,630
O,i4iD
0.470
0,470
0,630
0,470

..2.o.lli
9,000

55,000
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Co:,p.:o:-.õ:;lo.o :,..L""r.:!;::1lri'::lõ1.
n~ s.:=i!::'~iot do anca

o p'iji:.e:lotO d. p:-imeir. qUOL. d~"'er: !ler údco denc::-o do ~~O de t:,ês
;:o.Ue.1 1.?61 .. r!.J.u em que a Co:?o:.ç.:o iniei-=- fUU. õlt.ivic...de.s. Q que.
ocort'er.f. :oní~T=e O Arti.;] Xl. ~l:;llo 3 I '"-pi,; ã ~it:, ..ii. l!!rz: \'iaor do
Cun°.:lnio e a c:clcbr.ap:io clt. ;,::.•• :;;":;:':'0 lia .~.!'~~::;LH. de G.:,uc:adc=u
<:~1;-.voC'adl ['1:10 rrt!.idtr.t.t dO :.:.:-.co. .~.5 di:.=,:;:'l -il..l:':'~$ serloo ;.q;'$ :li.J

ê&t.kS que Oi tli::eLQ:,i. t..-..:.. ~:.:th·õi ,~. C.'.l:N--:t.r':.O ':;..:.e:::d..-l..-::'. cot\!cr.:ce.
pr,!\,iJto na $::,1103. •

rl!:fJ.r!::i.lI~O ~~J1:lIo de E1hcl.

r,r.í;.:'::!!o t:1~ ..1'f.l~cido no I..t':i;o X. ~çllo 3 .... "' ...:. :'"_::bro dl:.f~J;:õ.:-" u....
·..-:.tld.. àc ,·r;dal cc=o ér:l;lo da E.,l,ace FU. c...."te~ ~,JZs ·:in::::ul ..j:.:Ies c.:: ii
CQ:r·~raçll:' S"~rc r;.t.tr~iUi ... LbeiDn,;;das com I) 5:C";'.\·Ê:;Í~. r_••• o que ol:xe:J.
utl1:"lI.:··H: l;;õ.l c:':~it.'llC::'i~C' 1o::a11. ..õlo:.r: 1 'lu!: r:'jil:. no ..!..i°?;:ldlCe V.

VI.

v.

4.03

6.01

(~) ~~.ti;"~;4:lond~::;~;:~dq:~ cs(.~\·r.;.i~O:lC~s:~~.~,~..;~~ .. ~:
l .. ;..::.:.:.:ric.no dec ~~s:envclvi::'l.õltc; e

Cb) ~:j,rlfitzr no E.l.'lCO IntL:'l:tõl.:=ri:::tlO cle: I'l ...!o<: •••·oh·ir.;ento um insr:r:Jr:•.t:nto de
ilcdt.Flo {r.ttifíclç:lo] de Ccr,;°.. ~:jio Cmsritutivc da CCl.~:'.r':oo
::,tr.:"':'~I:.:iCorr.. dI: !:1\:c... ti:~.":HOS, clt! l? ;i.:. r.'::";'r:;~ro Clt: 1.9~. I'; ãl'cl • .:
que . Cf.!!!J .c.ât~u (i"d:~:lt:ouj t:ss~ C.:r.l\''i:nb ôe .acorcb c:lm
,"UI j-rd';r.i& 1e:ül";:D ~ ;. ",,:lU U ::.;.:óicl2S :...:c ...!.s.!'.ias: po1.::4. =~::lFi= todÕls
as o~"-;t~,t,u qu~ lhe !;1.o ,0:10 :.:..!:o i::;l:'l' :.:!.5"

CCIQ ~uii.:i~nte .. :;rec!:.:!t-hciOl. .li C:lt.t d. ôtnh .. tur.l àD CUl"·1:-r.io ~·~lo

r l'JiJ"'C:dvo i.~!S. Q IU:l::('l;.Ji:io d~ :-.'lis r.lt;o ~!v.,l do ;0:0.15 c::a
c:n::r-r=ttncia na r..:;tdru O';st'al r..:-:al. i.oc...:'" .. :b= ~i!ral. :::'!::I.l cb
('.alemo. }.Ju:s50r JUl"!dico 00 t:il'".i:r.,i:'~o o.. ;<..:.g~,::::.;, ou 01:C'O !:'C'i:0
u ..""Ileiiõ.õlnte) dt:v~: envia:" ,ao t·;j.-l... r..:.-.... :no J.::-~=!co à:l !":':J,co ~c

~~i::i ~~:t :~~~:.~~::~d~ .d~·ol ~:~:~t~~s i~~~ i ::~~~~: ~ue.-==!I;~3 .\ :::;~::~;:;~:~ ~::
c .:;;:-..:.t:=.t :'t.:lõ.::h·c.s : ';'l.Ji:-.:'::'::ii do C;,~·.·~::i:l (,l~:lcS t·,::<':.:'e'~. ci~t;!,Ir:.~:lto

.;.:, ;.c.. l~~;';.:,').J ::.:iri;:;.r':.c·, :.;"~i.",:,,,:t;'';.':' o:: t:~!o ,:j;! .a;'l~oiG:E • ..,~c.). Esse
.~ •.~:.-:.i::bdD ':i.": L"" , c.':i'li ;.-: os r:o,:!.:i::.;::-,cos -:f:.l .. ::..l.VOS .a r:,uí·.. eis
.... ;::.,:-••~tl~ do CC':I·.. lnio Cc.~!rilutive Cii C::i.::-:.f.'1Io OOJ "u::o!nlos de rt::"::SQS.

6.02 5.l o r..ah indicar que: dc.scj.. desil;:lar co;o Ga.rcnador.oo GaJcnJ.âo:
~uplcntc un;I pi:ss".. distin):...~do Go'l.'ernador ou G:/vc"naõar 5.1plentt. do
ZinCO, que o slD t.x"'Oifido da Ccrpor.j:Jo. cenfo:'t:e o ArciF 1\'. Seflo
2( .. ). o cownic:ado.......-qu;s; t'd~rc ao Folt'-',gr,;,fo .anterior deveri incluir
&I 1nrorrlloii=~t:s necess.ll:f'bs .acerca C.l .:.:coridade de que ut:á i:;J,vutida a
pusoa que. co;:ur.ica IUS. dui~af'lo.

Msii•• do:
~õ.. ric;·lc~~i:.~:"iT--

(õloO::::l!: e tícuio)

3,13

0,50
3,13
3,13
0,25
3,13
3,13
1.55

-~

~

IDO ,DO

25,50

626

5.100

100
626
626
50

626
626
310

-l.!Q

..1.:.ill
:W.Ol'JD

:;':::.1-.0 dto ':';:=t.i d>:: :::ü::'l:'.11

? .. ~.n~~n:.o i ;d::i~l

A! t~.J;r.h&, F.t.públ ic.
F't'd~.Jll d.. "

lv.:ria
tapinha
ir~nil

!lr.e!
ttA: ia
.t::;:lo
?:'!f l.:f j.::::--05

1.01 O 4rti~" n. Seç'::o 1 Ca~ do Ccnv1!:tio C'~sti:utivo di :;:I:'"i~:'.r.C
lr.:'i:'.1::..:.d;J:u da !:r"ô:SU~~ntos ("C'::t\c.."lio") est.lhelccl: ~ue: ....
~:':'::'I::l'I.lO st::".f def)Csi:iido :'\0 a:tnco ::õcUL.-:.e:"ÍcEno de I'u(,:,:vclvba:u:o
(HtVocall '. ü:\de !t;L,:,í ..:'oetta atl31 ó': d'iit:.'o:,:"o d. 1955. cu "~:=a c!au

~~·~~~I~~;~~f.;1:~Y:~!~~~~~~~"f~·'~J~~~:E;;~.!~f~it:f~f~
lõWdti~o:nrus ("CorpCJ:'L~o").

li ~;! J ~T~~~;~ ~ ~~~t~~:;::.~. ~:;'~.-t:~~.ai;.:n~:.~~;~ ~::~;~:-~~~,~::G~:~.~.t; ~:.:~ e:;~::::

~::~;.~.~ ;.;;,~~:~, ;~~;:;'::i~:',~~;! t'H;d~;i::J~~';~:;:': .::c.;:~,~:' ;:;g~~:it;':=
~/ A dt;lltl.:o1Ç';O t::~);ir:.tna • .lO f:!utlolr .I .sub.locriç.lo .lci=a ír,cHr.iid.a. o h& coa

intcnr;o de i~uti,r:ip.r n. f:1ictinaSlo cio excuso dI; subsúiç:o que: h,'ldiu
.. cn,c:-.Id. Itr.! lun':lC:1011lu:nto d•.C:JrporJlç'o Inter"oltdc.;n. de lr.vII'sticentos ..
lilo .ob5tl:nte. ,ost ..ri. de dei~.r Tl:lõistnda ~ aspiTõl~lo do t:ixico na
unU.do d~ UM" m.ior Fartic:iFaç'o .:.cioniri'a nuui, or;anil:co,
~u~~11~a:rus•. que reflit.l mai••õequ.aê.arnf:nte. c.edian:. •. u.siste... de
:ntlc~.. cTI:S :"LJel'vos. o t.u:l.:õno de ::.:.a eCClr.oci.a, p:\ruI ••to t; r.f':f:~s:~.d.

~ .. "fI:lio I ir..:lnce~:-e ;:.ra !"t~u F::"ocesso dI:, des.l:n'l.'oh'i;:~nto..

y J::~;:F~~~::~·~::l::.';~~~e~~~;~i~~~~:~~::;~~cJ::!;e~~.:~~~e~~X'{!:::~:
bl'''''''': fotui'o't:l.

;o:::erCo~~:~~~~~cilt;::.:e~~~:~l~~~:~:f:=::"~~~c~':~ia".b~~ci:::=U ~1:a aL;in.la de
!:.;:;·~,::,·.<;h;:; S,,:·:.r.L ;.. ;SSU;;",üil..k1 ;"lZi!'.\~ÃJ ou AATlFl C:~~Ã]

E LoJülsS :'.~!:'!.s R::i-~C10t:J.DAS CJM CJ ~1:·•.g:;10 CJi:Sn7'Ui']~

DA G:'ii?:'~o\!;/.). n:rü;.,AliEtleJ.::A Di IliVmL'iE!ilOS

:.~:. Os j':'::i:E du'e:-'1o :õotificar ao :.anca, a.tt .... &; àe saa :'f:iil!::::h'"
:". r":"·!~"'::::o':.~o. ':SS11: qu°l!: ~sti~l.:a::n ea: ;.:mdip:es de: .a.ui:a: o C~:.·..kio.
".:llqi:;.no1:, .. c. :1,i"JHtn r:: •.:;:;~ o nc;õõI!: COD:j'lle.to e ca;,o do rtfl::"u ..::a:::'t: c;tlt'
.'Cu ;I,~:'C ".:;sc. in:.. C":':::l.:nto.

.!.Ol ;.. ;l:lt~d:;::'~ l..errin!õ'lt.1i do r-iÍs .::; .... ~:': e~:'~ ..H:' u:: d~c".:::.!tf.to clt ;'!I!~OI
i.,.~.:eJ. ~ ,.:cL,::,:t.t ti 'lu.. l .t.Hu:i::a Co :'~;~·d'::.:.::'::il: de s~u rol.!' ii u:L"'lar
:l (Id,i:-•.aI d", Cu::\'!:... io. Crs ?l"~e!; j')~eres (.:... l::õdice 1) Gc... .:loc t ...:J-é

::;~~~ ::J~:~~;~~;~~edOa~~!~r.i~.:'r.;;:sí tc :1" ~i:l;O o í::l =~=t:'.:o de

!lI.

3.IH

3.D2

:.' .... ~:::;, t:;:; I) A:-t~t;,) >:L. :.;;~.: 1 (a) co C.:.-;;·..1..:.io, :.':1: ~t!s anei
.:.j'..,i:.:.: õ\t' ·0_"; Co:) , :'".: ...:ui.:» o1!.t.!;:• .:.: I) C':::'-':::"'dc, c; i:'l~~:.::.a:':t.:l 00 qual
.~::;L::Ct r::at n L:d't.:lc ou -::lt'ific:u. c-onic·l"Ol o eu:!, d. I:C-:= co. sua
j:;,~;:i.a l'·,ü!,:,;.1o. f: que: t:,=.,,",u a, ::.~cidu :õ111:=:Ul:i&. rua CUQFÚ
toC!~s õlS c.brii:~;~'es h:.p:.stu pelo Ccav1:nio (J.jlltldicE rI).

C,,:\!o:-::.t. a p:ttiu inte:nac.io:tal ~U's. r..I.~Iri.a. c r~Felent&.'t. de c•••
pab Olvt.rj .l.uinar, juntaoent. co.. o Pruident& ou o Vicl-Pr.idtõnca
!x.ecutivo cio !.anco. u. Faces verbal do ato da. dep6sicCl do inscru.lnto
da aCliuç'lo cu ratific,ç1:o do Ccmvênio (~"lndice 11I). ~tI: doauanto
sarl Ftpa.ndo etlo ~'co e- de... er' $er ...u:i.~o1d:s ~::. SI •.lida " usi.:~ltl.Z'.
Gil Ccavt:-.io.

o J.rtilO U. $.:;1.0 3(a) cHSlôt G:.:t ':Jtda ::":.:-~;'o r.:~':"d:.:" ,u!I:::: c,re.:' O'

:aJ':t.co dv I;:''' °indicado :,.. )"ax:· ;., d" C,:,;o;·..;':;'io. e .. aUn~ (b) di&~.

'lua o ~;.=-=nto à s\lh,cri~lc" dt. A;'lIkI 1"1'" uda ::.~~.. o f-~n;!.t:.r ur'
raito ê. quatro quota. c:.:Jail ... ii,"Ulis • clO:'lu:r;-~t.hu de :lS2. tb citalto
lKIQtAntR ..

:~a ...:. =:..1& o _.lli.f_'l_ Ct::'l.51.0UOU C. _Fcr.. i:lU o Cü....lnio CD:l;sl.i,:utivo da
Co:r'~:-o\;~:' :li:'o,,:~~!: ... i,::~na de !~"i:Sti:'llntos. aberto ~ assin:uur.l r.:: dê.dl: d.
t:IS~'!:ZL::':-::. ~is:ritc d~ C:ll~:.-hia. ~t.dcs Uõidos c. kzJériC.l, em 19 de r.alf:cbro.* 1;'64,

"1« =,tia ..h.$tt, 6echra qUI: .:ceít.t (,:,uifica). de ... cordo com sua F~:,ia

h,:!!;;:,o, o C..n ...kdo C:r.:sticutivo da Corp:.':, a;:': o 'int(::'':'''lo:.r:'c~'.· de
lfo'l.'w:Li::':':'Iles e que ::.eIQu as i:lf:dic.ls r.~ce5sl.:i~5 rõl.rl! CUI:?:,ir t.:ldz. u
~t,ri ~ôi.ç:' ...s pc:lo Jl:f:SDO i ...pos tas.

J.,j.lb.do:
_ .._-{; !<ailiô rlh'::'C::'::'~:lte aUle:-i.:ada)

(:O,,;:::li! t:: :ítulc)

CcaacqÜCltt;3nte. pelo Ficpl ... ato d'e .... in" o Ccrivllr.ia. cada j.ab
Fub'~C'''1 c n1!;:fuo d. ';:ler: dI: CAlFii ul :,cal i:. I: da • d. ",ardo co& o MeXD
A. .0 c.t:s:=:a tt.r.Jndice: IV).
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?Rcr:ES-\"E:?:BAL DO ATO DE DEPCr'51TO DO lNS~U~:;TC PE. "C~lTAçXO
IP:ATI:tIC.l.r~Ol POR (pds) DO CO·!...;~HI0 (:c.~;srlrU1'IVO

DA (OF.iUf';'Ç';C lNrE:\A.~J\.tc.AlU.. DE. ltiVE.~J l!:Z:"'1'OS
r:O l.MlCO n;1E;_~~fé;~1 CAUO.DE l1Z5~!;\'':'ln_·!t:;TO

I;ÚtlH~TO dI!: a§"O!:S dt- ro'::;:LE.l
~ Fólc~::,,~r.1C' inicial

Esudos Uõlidc; de Ar.r!rít:!.a 5.100 25.S0

Os .ll.{,:o u.s:r.:.cios. (nome e t!:ulo) I de. Cp_h).. c o
Sr J.Z'ltcmio Crci= P.an.. , PTe.idente ôo E~nco lnteramerJc.no de Dcst:rNoJ.\".. ::,;,.t~.
:'e~nin,::'-$c no dia da- hoje nos e.critLSri~s do E.inc:o T-lIra procedtr .ao UI;'· ce
"to' tsicc: neU,& t'ntit.d,. do instrupento ccduntlt.o qual (ed.. }
:c::i~t" (ruiiica) c CGnvEnio C:lflsti:ut.~vo d. Cor;.t.l:'~i"O....""Itt:::i:Illtr.l~&.:~ oe
]n\'~s.:.io:,(:ntos. qUI: se encontra de:polnt'6oo n. St::c.~l'u:n. (;(:~sa ..ln'tltU~).O li.!

.DutO :. usinat.ura .. partir d. 19 de nO\'i:Rlbro de .1 .. 81;.

O ins:r;.;:...nto dt: ã:dt:i_'" (ratificai'o] foi I!fJtT,,~ue pelo rep~uo!i'l::":lrt'
(::êÍs) ao TTe'l'ià~nte dq. ~ncD lnU::~óII~c.rl:;inO Q~

~':5~.'i·v,:}\1'''l>o-zn~cjê~oCD2 o J.rt i~o Xl, S~rao 1(a) êo Conva:uo.

E.1J !t...:::::.mHD nt.' (r.t.l.'
f

iU }oH ('t ('IUi =.~ncia:·iidas 2u:inólg, o T:'t.·antl! proce~-"I:::,bal

na dc.de OI: ;'-Ht.i.d.,.::ln. [li Hri 10 C~I:C~~~~b:~~85~1~ ê.:.h o:"it
inais

do o:Ha:O
tt'or, nO dia

JJ l!Jt.Jin),ll, Repúbl ic:a
:i~cl~r61 doi

Áu5tria
E~r;,r·ha
França
lsnlel
irili.a
.i;zp:O
Pc!$t:s l',;i~.os

Suíça

Subtoed

Tota 1 G::ral

626

100
626
626
50

626
62&
310

-1lQ.

....h2!lQ

:0;000

3,13

O,SO
3,13
3,13
0,2.5
3,13
3,13'
l,S5

--!.>ll

~

100,00

(nome f! t1tulo)

Ant.onio O:-.ti: 1':~r..'t I7'l:!:óa-nn
!.aRCO Int.tn,meric~no de: ~.Iõt!r.volvi'Cõcnto

l/ Cs :'~;::"e5cõltznt:f:~ dê A:"t~nti';';â ~ do S;;'2!sil de:chr.ra& que as parcic:ipaçDes
dos :'e~pt-ed\'C,,'~ p.d:se-s no e':;'i"ic.al d.t C.?-rpo:.ç':o de'Vem ;o:ant~:r r.J'o .llXlJcnte
as suas t:jlJotõJ:s no c.:.piJ.i:l do 1!lD. !i>a-n.lo t;:.:nbbl. n:llnter lo. :r:spectivas
foanídp'''fell!5 nhtivéi.s no 'i:,,~;;,l Ci.5 COt.trí:ui;:.:;e::s dos paiua relionais ea
ê~se;,,:vt>ld'lllento .0 reli::::ióo capical do :'.&.nco.

'l;./ /;, dc-hl;ilt.to IlIledc:ana. ao l:!etuar._a subscTiç:'o .aciCla incic:.da, o fa& co.
intenç';o de partid.p.;;,r n. elír:linaç:2o do l:)(CI:SSO de suDscri.lo que impediu
• entrilQlI em Íunc:icn.mento da Cctporaç~o Intuu'oI:ricana 1:1. !.-:v••~i=.tlto••
1::0 oàst ..nce. Gostu"'ia de dehou" ret:Ü'trLda ,;; ••p.ir'ÇIO· do ~lx.iC'o no
tenrido de u:u m.. iol" ?:rd ci 1' .. ;10 ,u:ionlrh nesses o%1:.nismoa
:lultil.iJteuis. que rl:flit~ mais .df'~u.damente, u,edi.nt. ua si.c... d.
indicadolCs objetivol, o t"l::.nho dt: sua economi., populaç'a 8 neclt.sid.d.
de éf)oio financeiro p"ar,"l H:U t:::-occsso de: desenvolvimento.

~/ J.. \"':r.uucla ratificÕl que cledcHu suhscrever 1.2~8 asa•• d. Corpor.ç.o
::inter""'eriC'ólna de InvesJ::l.õ:'.i!.ntcs. d.indo-lhe uma p.rticipaçJo de 6,231% no
capital óessa Corporaç:ro , r_ra pl:mitir que CCUlece OI funcionar o maia
breve possível.
';:0 abtcént,e, a \'er.ezuel. Vo.1imifesta que nlo .1>.Indor.ou sua ".Ipir.f):o d.
obter õ/o futuro um.. Tt.ior ?2rdcip_f-':o 6'cio,.iria.

DESIG.'lAGÃ:J 00 6RGÁ:) ·DE E?tUCE

.slil;'CRl~::tS DE "9'ES DO C';PITAL AU7VRIZAno r.;, cr·:.:·~ :.:~];O
(em açoes dI:: U51i10.000 C'Jldll c;:-,,>

Sen~or ,Jo:-gt El ena, Sec:ret"ário
B.n"co 'int.t:'.iI.~ricano de: ~se:wolvi=.ento

BOa 17th Sc-t:et, 11.\1'.
"~:u;h inEtOn r D. C. 20~71

nÚJnero de a~r5 de c.pitaI
Papmt!nco inicial

estima. It

Devo infcr=-r-lhe que, de .cordo coa o .'.rria;o X, Seçlo 3 do Canvlnio
Coosdtut:ivo da Cor por OiÇ;O !nt.et".ll:teric:ma ~de Imres:.i:::entol', o ClNe::no
de (Dais) de$' i Fa

(nome: da entid.. de oficuU
na qualidade de C1r'ilo de Ü1hce Cdtn o t='0p6sito óe mante.r vincul,a.f01l1 coa ..
Cor?;Iraç"lO s~t'e ~atirias rehcionacas COc:l. o Cawênio Ccascitutivo das...
I::'ltidade.11,636 l/

11,636 1/
7,'90 2/

...hill !t
37,000

2.327
2.327
1.'98

~

7.'00

?z!s.es r..!!" i o..a.i s e=
i:,::.rf::a·ol\·.ir.:~nto

J:-t t:'.tina
!:':i.ril
~:f.: i(,o
.... :'.,"::~f'] oi

c.i ie
Cclã~.r.i..
7aru

(p~$So. daviêatn~ncc. autorizada)
(noNe e título)

subto~al

:.1r.o:.::,.:iS
:'J: r:zàoS
J","'lh':"
C~S~. i\.ica
E1 ~:.:·.... dOT

'E:;:\:. :c:'
!:_:.~ _~ dã

; ..n~Qa
Fa.:'2i;:uai ..
~púQlie.~ D:1'1II1n1 c .na
TTiniclad TobalO
Uõ"usuai

5ubtc.td
Total

43
30

187
94
94

126
126
36
94
~4

126
9'
94

9'126

9'
~

1.800
rr:uõõ

0,215
0·,150
0,935
0,'70
0,'70
0,630
0,630
0,180
0,470
0,470
0,630
0,470
0,470
0,"0
0,&30
O,4i70

.....l.tlli

iJONVENCAO R·ELATIVA À CORÍ>ÓRACAO

FlHANCEIiU INTÍlRHAcrONÚ.

0" Goyern05 em cujo nome é as.inada a pr••ente cODy.nção concol"dam no

seguinte:

ABTlGOPRELItnNAR

,!: criada a Corporaqiio F1nancd~ Inhrnadonal (dora _

;"anta denominada êorporaçãei), qua 1Uncion~rá da acôrdo Co. a. diapos!

qões 50guintea.
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ARTIGO I

FINALIJIAlll?

A Corpora~ão telll por objetivo promover o dell8nvolvime!1

to econômico medi. nt e incentivo ao elllPreend1Jllento privado produtiva

nos palses m""bros, particularlllente nas áreas menoa desenvolvidas, sy

plementando dena forma as atividades do Banco Internacion.l para Ra

constru~;;o e Desenvolv1lllento (dorsvante denominado aanco). para atill

gir êsse objetivo, a Corpora~ão;

(i) auxiliará finançeiromente, elll coopDrD~ão COIII inversores

privados, a instal&c;ão, daaenwlvi...nto e expansão da elll 

pl'8endimencas pr'1vedOs produtivos quo contribualll para o d,!

sanvolvillltl1to da pains m..bros, ta.ando invaatilllmto. 8811

garantia da reembôlso por parte da Coyêrno membro 0111 puas

tão, quando nio 110uver suficiente cspital privado disponi

vel elll condições razoáveis;

(iil procurarLcoordenar oportunidades de invest!menca, cap! 

tais privados domesticas e estrangeiros e adminiatrac;ão Dl!:

per1Jllentada; e

(Ui) procurará estimular o fluxo de capital privado. domésti

ca e estrangeiro, para investimento produtivo nos paises

membros, aS:lim como criar condições favoráveis a êsse

tluxo.

Em tôdaa as suas decisões a Corpcraçiio se orientará

pelas disposições da prssente Artigo.

ARTICO II

MEMBROS B CAPITAL

socio l-~

la) Os membros originários da Corpora~ão serão aquêles da Banca cone

tantes da Rela~iio A. anexa, quo aceitarem tornar-se membros da Corpo

ra~io na data especificada no Artigo lI, Se~io ; Ic), cu antes. 

(b) Eatar;, aberta a admissão aos demais membros do Banco, na ocasiio

e nas circunstÂncias estabelecidas p~la Corporação.

Seçiio 2. - Capital

(a) O capital autorizado da Cot'poraçiio será de ·$100.000.000,00 elll

tirmos de dólares dos Estados Unidos da América.

(b) :> capital autorizado será dividido em 100.000 aC;ões de valor no

lIinol de mil dólaree americanos, cada uma. Quoisquer dessas a~ões.

nio subscritas inicialmente peloa membras origimírioe o~toriio dispo

nivais para subscri~iio posterior do acôrdo com a Ss~íi6' 3 (dI dêate

Artigo.

(e) O mont,mte de cepit,l autorizado elll qualqueF. oca siso pode ser '!!

mentado pela Junta de Govem.dores, do seguinte modo:,
(il pela maioria dos votos dados, no casa de tal aummto ser n.

cess,;rio pera emitir a~õ9S destinad~s à subscri~ão iniciel

por membros outrozs que não originários t contanto que o ~u

menta totol autorizado n~s têl'lJDs diste subparÍlgrafo nio

ultrtpaase 10 mil a~õea;

(11) em qualquer outro c.!l:!lO, pela maioria da trô8 quartos da

todos OS votos poss!veis.

(d) No CASO de aU!!lento autorizado da acôrdo com o parágrafo lc) lU)

acima, cada membro terá uma oportunidade razoável para subscrevar ,

nas condil1ões qUê vierem a ser estabeleeidas pela. CorporaçQo, a~é um

1lIOntante máximo 'Ile guarde com o aumento de capital a mesma propor 

~ão que o capita 1 atá então subscrito pelo membra mantenha elll rela 

~io 80 capital total da Corportc;iio. Entrettnto, nenhum membra ser.

obrigado a subscrever qualquer parcela do aUlllent~ de capital.

(el A elllissão de a~ões, afora as subscritas inicialmente ou nas têr

mas do pIlrágrafo (dI, acima, requererá a lII!lioria do três quartas de

todos oS votos poee!veis.

(fI As a~ões da Corporação poderão ser subscritas sômlllte por seus

membros e só serão emitidas em nome dos meemOS.

Seção 3 - Subscricão

(a) Cada mombro originário subscreverá 'até o nÚMero d. ações especi

ficado na Relação "A". O número de a~õ.s a s.rem subscritas pelos

demais m8mb,os será determinado p.la Corpara~iio.

(b) A~ aqões subseritu inicialments palns membros originário. s.no

elllit1dGS ao per.

(c) A subscr1~iio iniciDl d. c'ada m..bro oricinérto d.verá .ar 'pega

intagrnlmeaU d.ntro d. 30 dia. a contar s.ja da data ... que a Corpa

ra~ão iniciar SIllS atividad•• , nos têrmo. do Arti&!> IX, Saqio 3 (bl,

seja da data e.. que a ...11'6:0 origimrio tomar-sa tal, pranlecendo

a que fôr poeterior, ou ainda em data ulterior estabelecida pal. Co!:

paraçio. O p.gllllento deverá sal' efetivada elll ou:o ou elll dólares dos

::st.das Unidos d~ Amárica, ú~ vaa solicitt do pela Corpora~ia, qua

indicarÁ O local ou locais de pagalllOnto.

(dI O preqo e demais condi~ões pors a subscri~io de açõ.. que nio a

inicid por membros originirios, seriio daterlll1nadas pels Corporc~.o,

Corpot'aqia.

Sao'o L. - 'L1m1taqão da Rasponsr.bilidode

lenhum .....bro sará rasponsável por obril' ~ õ.. de Co!:

por'~.o, por motivo de eua quelidada da IIIlIlIbro.

Saç;;o 5 - Rastrioõos à Tn::...1'arênch e Penhora de AçÕ8S

EIII nenhuma circunstância poderão c. a~ões sai- p.nhor!

d/18 ou caucionadas a só serão trtlnSfsri:";l'1s à, Corpol'll~io.

AlI'l'IGO !II

ATIVIDADES

Seção 1 - Atividades financeiras
. .

A Corporaq iio poderá etetuar invest1Jllentos com seus r,!

cursOs ell empreendilllentos privados prcdutivos no tarritório de seu.

IIIlIlIIbras. A existência da interês.e covarna_tcl ou público ela taia
empreendilllantos nio impediró naces.;'riamente a Corpora~ão de ai re'- .

11str investiloonto.

saçio 2 - Formas de F'inanciomllJlto

(a) O financiDllIIlnto da Corpot'~qão '!lco ter'; a torma da

investimento em capital por ações. Ra.salvada ~.ia determinDc;io a

Corporac;iio poderá inverter nua recuraos na ro~.,ou rpnaaa oue jul

gar eptopriadae às circunstâncias, inclusiva (1118.';)58111 llIII!tcqio) in-
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seção 7 - Av&1iacão de Moedas

S8IIlpre que se ternar necessário, nos tiirmos de.ta

Convençiio, avaliar qualquer moedo em têt1llOS do valor de outra, tlll

DYD,uDÇQO sor/' oEotundl1 oqu1tnt1vQmcnte polll CarporDçt'io, npôlJ con.

sultar o Fundo Monetário Internocionll1.

Seção S - Aviso a S:1r apôsto a~s 'valores

Todos O!l valores emitidos pela Corporação ou por ela

garantidos tarão nitidamente, no anverso, UJIla declaraqão no sentido

de qua não se trata da UIDlI obrigação do Banco ou, salvo quendo ex 

pressamante indicado no documento, de Qualquer govêrno.

Secio 9 - Proibição de At1vich das Pol!ticas

A Corporação a seus funcionários se absterão da in 

ta"ir na vidll pol!tica de lIualquer membro; tllllpoUCO deverõo dai 

xcr-.. 1n1'luanciar eOl suas dacisões pela feição pol!ti ee de qualouar

...lIbro ou 1Il800bms intareaudos. SÓ sarão ralevant.ea, nea decisões

da Corpornçiio, considarações econômicas, as queis deverão ser aquil!

tadea iBlpCl'cinlmlnte a filll de que sejall C\lIIlJlridas aa finalidade. ea.

tat.u!daa neato Convençiio.

vaatimentos qua concedam AO blnaficilÍr10 O direito da participar noS

lucro. e o direito da .ub.crevor capital ou converter o tnva.tillll!llto

ali capitlll.

(b) A CorporAção não exercerá, om seu nome, nenh\llll d.!_.

raito da subscrevar capital ou de converter qualquer illYestilllanto em

cllpital.

Slclio 3 - princlpios de Funcionam2llto

As atividades da corporação serão orienerdu da acôr
acôrdo com os seguintes principio.:

(i) A Corporoçiio não el,tu.rá nenhum linonciomento p~
ra o qulli c seu juizo, POIS!! ser ob1;ido .uficie!!.
ta capita privado em ccndiçoos rDzoaveis;

lU) a Cl'rporaçiio não financiará emRr.endiml!l1to em tê..
ritorio de qualquer membro .e e.te ae opu.ar 'i
tal .f'ina'"'iamento;

(11i) li Corporação nio imporá condições no .ontido da
que o rendimento proveniente .de seus tin.nci.melj
toa .aja llIpregado no territorio da qualquer pats
.. perti.culer;

(iv) a corporllçãQ não·ueumirn a responsabilidade dI
adlllinistraçeo dI -n.nhum empraandt..nto eOl, oue ha
ja llito invosti..ntoa;

(v) a Corporlção concederá financiamento. no. t~rmos
e condiçoos q1!0 con.idel'llr apropriado•• levondo
ell considorac; ao os requisitos do ~mpr.endi!l'"nto •
oa ris cqa cuumido. pela CorporaQao e os tet1llOS e

condiçoes norma1lllante obtidos por investidor"s
particulares em finenciementos .emelhantca;

Ivi] a .corporcção procurnrtl movimentar seus recursos!
lienando a pro priedade de SeuS invest1lllentos.~ i!!
vestidores p3rticulares sempI" eUS puder f'lJe - lo
de mandra apropriade e em temos satisf~torios;

(vii) a Co%;poraçiio procurorá manter UlIIll diverSificação
razollvel em, 50US investimentos.

(iY) adquirir e vander vdores que tenha emitido, g.ranti
do, ou noS <11018 hoja invertido cllpitais;

exarcer quaiaJ:IUer outros pod!res peculiares ia su,.
atividades, que sejam necesserios pera o cumprimento
da seus propositos.

(i11)

(U)

Seeão' 4 - Protecio de interêsses

Hado nesta Convençõo impedirá o Corporaç iío de to"",r

as providênci<J.9 e# exercer os direitos que julgue necessários pora 1J

protel;Qo de seU9 intarê:u50s t nn eventual idado do indicio ou trnns 

greSSÕQ efetivll das condiçõc!s de seus inve1'Jt1m~neos. indício ou in 

l!Iolvêncin efetiva do. emprêatl em que tais investimentos terem efetua ..

dos. ou quaisquer outras situaçõee que, a juizo da Corporaçõo, .:"me8

cem prejudicá-los.

seção 5 -, Apliceção de Cert~s Restrições Cambiois

Os ....cursos recebidos pela corporação ou a ela pag,; 

veis, relptivos a investimentos da Corporaç'ío. em território de ou,2

quer dos poIses mEmbros referidos na seção 1 dêste Artigo, n;;o est~

rio isen.tos de restrições, regul~mantação e contrôles ellmbic1s es ..

estrDnge1ros p.m vigor no tarritório do pais membro em nuestão, s1m

plesmanta por !'âr~D do nuolauer dispositivo do"en ConvenqDo.

Se.;;o 6 - Atividades Dive!"sas

Além dlls atividades mencion~das ... outras p3rtes da

presente convenção, a Corporação tará o poder de:

(1) levantt.r fundos, e p:lra dste fim fornecer tianç.s ou
outra qualquqr gar.ntio, contando sue, entas da afa
tUllr venda gubl1cll de SUGS o1n'igaçoaa.nO!lmqrcados de
qudquer pais IlIlImbro, obtanha aprovaçao prnia do !"e
ferido membro bem como daquele ... euja moede aa obrI
laçou foram denominadas i

inverter capitus. não lIeceasárioa àa eua. op8l'll ÇÕeB
finanee1ru, 811 obripçoea que determinar, e.inver 
ter oS !'UJIdo s que mantiver de.tinadoe e pelle;e. ou
fina correlatoe, e. quailqua:r: valores.negueiavais,
nao 1'1C1l11do es.a. op&pçoel eujeiClls as reatriçoos ~
posta'.' por outras Seçoea deste Artigo;

gar.ntir velores am CUII haje invertido capitds,
filll ,da,lacil1tar a eua vendll;

ARTIGO IV

ORGANIZAÇÃO E AIlMINISTRACAO

Seç:;o 1 - Estrutura da Corooreçiío

A Corporaqão tará UJll!I Junu do Govarne dOl'es, UlIlII Jun

ta de Diretores. um Presidenta da Junta de Diretores, UllI Pl'esidente

a 1'.01108 os funcionarios n.eceslllírioa para a execuçiio dl>s trebalbns

que a Corpqreção <Ieterminar.

Secno 2 - Junta de Covernadores

(a) Todos oe poderes da Corporação serão conferidos

Juntl de aoV'ernDdor~s.

(b) Clda Governador ou Governador Suplente do BllIlco •

nomesdo por membro do Banco que tOJlJbém O .ejn do Corporação, s~ró•.!!l!

orfido, Covemrdor ou Suplente, respectivamente, do Corporrçio• na

nhum Suplente ta!"'; direito a veto, a não ser na ausência do Governa _

dor efetivo. A Junta da Governadores escolherÍl um dos OOY8rnrdores

pora Seu Presidente. Qu&lquar Governador ou Suplente deixar'; de fI •

zer pnts da Junta Se o membro oue o nomeou deixeI' de ser membro d.

Corporoçiio.

(e) A Junta de GOVem_dores poderá dele.gDr ê Junte da

Direto!"es autoridade pera exercer quaisquer de seus podues, eom ex
exceção doe seguinte.,

(i) admitir novo! m...bros e determinar as condiqões para
• sua adldssao;

(UI aumentar ou diminuir o capital;

(11i) eue pendar \llIl mellbro;

(iv) deeidir de.epalaçõ... cOlltra interpretações da- pt'll.~.
te COllvençeo pela Junta da Diretores;
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(vi concertar ....iol d. cooperaQão COII outr08 orr;mi'lDOt
. t.mac~onaill (salvo meios extra~o!iciaia da carat6I

temporario e adDinistrativoI; .
(vil dacidir a auspenaão permanente das etivid.de. da (lar·

poraçao a distribuir os Sllllll havereI;

(vi~ anunciar dividendoa;

(vi11). faaer e..endu à preaente Ccnvenção.

di A junta de Covemadores re.Uzará uma reunião 0

nu.l e Untas outrns reuniõ!s quantas !orell m.rcndas 1'"1. Junta de

ao...rnal:o....s ou CQll1lO cndes pela Junta da Diretores.

el A.reunião anual da Jun~l Govem.dares da !;or!"'"

raçiio s"rÁ "ealiz:da e.. conjunto com a reuniiio llJIual da Junte da G."·

y.rnadol'es da Banco.

fi O quorum pera quolquer reuniiio da Junte da Govam!,

dores surá. a maiorin dos Govarnadoras, representando no m!nimo dois

têrqos c.o total doa votos pos.!veis.

C) A CorporaQiio poderá e.tabalecer, por resulemanto ,

u. disposi1;1vo pelo quol sur,; posaivol à Junta da !lirctores obtrr o.

votos des Governadores sõbre determinado queatão se. convocar uu r~!:.

ni~o da Junta.

hl As Juntas de Governadore5 e d. Diretores poderic ,

na medida autorizada, adat.ar !la nor""'S a re(Ulamentos' n.ceaalÍrios ou

apropriE dos para conduzir os ner;ócios da corporaQão.

1) Os Covemadoras e oS GoveniLdor.. Suplentes servi

rão a CcrporaQão se.. dela recebere.. cOllpensaQiío.

seçiio 3 - Votacão

(ai Cada membro terÁ 250 votos mois UI! voto adicional

correspcndente a cada ação ... nu poder.

(b) Tôdaa ai queatõ.a traddas à CorporaQiio s.rão de

cidid.1 por maioria d. votOI d.dos, salvo 01 calos pr.viatol expre.,··

'''ente.

~ - A Junta da Dil!tores

(ai A Junta da Diretoral sará raaponeÁval p.la dire

çio daa atividadal c.rail da Corporação, ex.rcendo COII elle propósi.

to todo. 01 poderes que lha são a1:ribu!dos por eata conv.nção a aqui!.

lei que a Junta de Govarnldores lha dalegar.

Ib) A Jun1:a da Diretores da Corporaç;;o será composta

ex-ofricio d. cada Diretor Ex.cutivo do Banco que (il tanha sido no

...do por ...bro do Banco 'lu. s.ja tallb;;1I ..ellbro da CorporaQio, .,.~

(U) t.nha sido eleito a. pl.ito no qual 01 votos da no Il!Rimo U.J

_bro do BanDO qua seja tambéll mellbro da Corporaçiio tenha.. favorec;~

do a su. elaiQão, OI Supl..nteB da tais Oiretor.s Eleecutivos do Bln··

o co serão ex-orriciq Diretoru Suplentas da CorporllQão. Qualouer Di

retor d.ix;rá di fUlr part. de Jun1:a s. o mambro qUI o nomeou, ou

sa 'todo" oS rnombroa cujos votoa contllram tl favor do :lua ole1qõo, doj.

xarem de fazer pr.rta da Corporação.

(cl Todo Dire1:or qua rãr Dir'1:or Elelcutho nom.ado d~

Banco terÁ direito ao nÚmero d. votos atribu!dos, nl CorporaQão, .~

..lIbro 'lua o nomeou. Todo Diretor que !ãr Diretor Exacutivo eleito

do Banco tara direito ao nÚmero da votos atribuldoa, na Corporaçiio,

ao membro ou me..bros cujos votos contaram a sau favor n. elaiQjjo do

Banco. Todos os votos a que um Oir.tor ttn"a direito serão dados coi

mo llIIUl unidad••

(dI Todo Dir.ter .suplanta terÁ plenos podores par~ •..

tuar n. ausência do Diretor que o houver nQlleado. Na presença do r!

Diretor, o Suplento podará participar das reuniõe•• sem direito a v2

to.

(ai O quorum para qualquer reunião da Junta dos Dira ..

tores será a. maioria doa Diretores. representando no min1mo a metal!

do total dos votos possiv.is.

UI A Junta dos Oire1:ores s. reunirá com a !reqUênci.

exigida palos "cóciol da Corpor.ção.

(C) Á Junta da Gov.rnadores adotará regulamentos, po·

lo. quail qual~ar mallbro di Corporàqão, que nio tenha o direito d·,

_.r UI! Diretor Exacutivo do BanDO, po..a enviar UI! !l.preunt_nta

para a.siatir • qualqu.r r.união d. Junta d. Diretores da CorporaQãc,

quando ""tiver e. DOnsid.raQão um p.dido feito por êaae membro ou um

..Iunto que o interesse part1cularme~e.

,!Cão 5 - Presidentes das Juntas, Presidente e Funcionários

(a) O Presidente do Banco ••rá pre.idente ex-oUieio

da Junta d. Diretores da CorporaQão, mu não terÁ direito a voto se

não para d.cidir cuos de e..pate. PoderÁ participar das reuniões d·.

Junta de Governadores mas não terá direito a voto nessas reuniões.

(bl O P....sid.nte da CorporaQão será nomeado pela Jun

ta de Diretores, mediante indicaQ;;o do Presidente. O Presidente se

ra Chere da quadro de funcionário~ da CorporaQão. Sob S orientsQiio

da Junta de Dirotores o li supervisão gural do' sou Prosidonto, compe

tirÁ ao Presidente conduzir os negócios ordináriol!l da Corporaçso,

sob con'trêle geral da Junta de Diretores e de seu Presidente, ser~

rupon.ável pela org~niz.Qão do quadro de !uncionários, a designsQ"o

e demissão dêstes. O Prosidante poderá participar da. reuniões d.

Junta d. Dir~tor.s mal não terá direito de voto nessas reuniões. t)

Presidente poci. ser demitido d. seu cargo por dacisão da Jun1:a da O,:.

retor.. , "provada pelo sau praaylenta.

(c) O Pr.sidente, o quadro d. funcionnrios 8 auxilia·

ral da CorporaQão, no desempenho d. suas funQõea, estariio subordina
lubordinados exclusivamenee à CorporaQão • a nenhuma outra autorida-

de; oa membros da Corporaqiio deYBrÃo r'l!Ipeitar o cr.rátlr 1Dt.m.~is.

nal d. suIS funQões, ab.tendo-.. da qualquer tentativa par. inf'lu.n

cié-los no daaellpenho das mesmas.

(d') Ao nomear os funcionários 8 auxiliarea d. Corpor!!.

ção, saré dada a devida atanQão para que o lau r.crutam.nto saja !.,!

to e. ba•• c.or;rzÍ!ica tão aapla quanto poss!val, subordinada à iIIpo!:

tincu d.c:l:aiva da ••••r;urar o. mais altol padrÕe. da eficiencia e

co~lItiDC:l.. t.cnica.

Secão 6 - Relac;;.. COIl o Jlanco

(ai A CorporlQão' sará waa entidade saparada • distin

ta do !!mco • eaus fundos I.rão mantidol separada • ilolaclaaante dOI

do BanDO. A Corporação não conc.d.rá empréstilllos ao Banco no dela

o. tomará. AI clilposiQõel desta SeQão não impedirão a. Corporaçio da

un1:er ajustea COIl o B.nco a· "'"'Peito d. facilidades, pelsoal e ser

viços, auim como acêrca do' rhabOlao da despesas ac!Dinistrativa. p~

C" .11 primeira innâncta por qu.lqu.r das organizações e. baner1cio

~ outra.

(!lI Nada n.sta.,ConvenQiio tornarn a Corporação respon

sável por "tos ou obrig"Qões d,o Banco, oU o Ba~~ por atos ou obriC!

çõ.. da Corporação.
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Seçiio 7 _ Relações com outros Organismos Internacionais

A corp~rac;ão, por i=ermédio do Banco, estebeloceró !.

justes rorlllliis com aa Ha~ões Unidaa, podendo tallbém fun-lo com ou·

tros organislllOll públicos internllciono1s de competincia e.pedoUzada

lltII setores correlatos.

seciio a - Localização doa Eacritórioa

O eacritório IllItriz d. corpora~iio 1\mcionárá na mesll&

localidade em que funcionar o do Bonco. A Corpora~ão poderá inatalnl

outros escritórios, no território de qualquer lIe seus membros.

Sociio 9 - vapositários

Cada membro de....rã dui,"ar O seu reapaotivo banco ceJl

tral como deposit';rio, no qual a Corpora~ão poderá manter valores na

moella lIaquele membro, nallll COIlll outroa haYerea da Corporação; Se um

mambro não possUir banco central, lIeaienerá para isee fia al&UJll& ou

tra instituição que seja aprovada pela Corporação.

seção 10 - canais Coapetent.. de COlllUnil:&são

cada _bro lIes1lnará a autoridade cOllpetant8 cOlll a

qusl a corporaqio poasa lia cOllUJlicar coa "apaito a qualquer a..unto

re.terent8 a esta Convenção.

seSão 11 - PubliceSão de Reletórios e Fornesi..,n.o de Informagões

(aI A corporaqão publicará um relatório anual conten

do um balanqo cert1f'icado de su" contas e rará circular entra seus

membrOs, a 1oto"alos apropriados, um balancata suaário a WIIl damon!.

tra~íio de lucros e perdas apresantando oS r&llultedoa da suas etivid!.

des.

(b I A Corpora~ ão pollerá pUbÍicar quaisquer outros re

latórios que considerar aconselháveis para o eumprimento da seus pt'!!.

pódtos.

Icl Cópias da todos os relatórios, balan~olS e public.!!,

qões autorizadAlS pala presenta seqão semo diatribuilles eoa ....bros.

soSão l2 - Dividonlbs

(aI A Junta da Governadores poderá daterminar, pario

dicamente. quais na parcelaa da randa llquida e excedentes da COrpo

raçiio que, após reitaa a8 deduçõelS para resorvaa, serão diatribuidn

COJ!lO divillandos.

(bl O. dividendos serão diatribuidos pro rlta, na pr,!2

por~ão do capital subscrito por cada ml!Jlllbro.

(c I OIS diYillenlba serão pAloa da mandril o na lIlOada

oU moedna que e Corporaq ão datarainar.

!B!!!!!U
!!JURADA E SUSP!I!sXo DE MJMB!lOS! SUSPE!lSÃo

11 FUJlCtmtmmo

sasão 1 • Ratirada de Mubroa

. QlI&lquer maabro podará retirar-aa da Corpora~io, a

qualq..r tRIpa, Illadilnta aVia0 por aaerito tranaaitido ao e.critó 

rio matria da Corporeqio. A ratirada aa tO!'!lSrá eretiva na data de

%'IIoebilllanto do reterido a"i.o.

Sesão 2 - SUspensio de Ilembros

(aI Se UID membro daixar do clllllprir quaisquer de suas

obrigo~õu para com a Corpora~ão, esta poderlÍ suspendê-lo mediDnte

dacisão da maioria dos Governadores, representando a maioria de to

doa oa votos po••!veis. O "'lIbrO suaplSllSo deixará automàti~lll8nta ,I.
sar _bro dapois da llIl ano a partir ds data de sua suspensão, a ..._

nos que, por daeisiio da meSllla "'ioria, lhe saj3lll roatauradolS oa di _

reieos.

Ibl Fnquonto vigorar a suapcnsõo, o m...bro SUlSpnnllO

não poderá cour dos direitos côn!'erido" pela presente Convenqão, e!

ceto o diraito de nUrar-ea da corporaqão , ,pomanecendo, eptretan

to, r"polllllinl por tÔCIaa as SUs obri&,,~éea.

~ - SUs"on.ão e Dealig/l!!!ento de Membros do Banco

QIlalquer mallbro q.. se ja SIllS penso ou que daixa de ser

IIlIlllbro do Banco, consoanee o caso, estará automàticamente susp'onso

ou deixarÁ da sar mallbro lia Corporaqão•

~- DireitAS e Obrigacões doa Covernos guedeixerem de ser Me..-
l!E.!2!

(aIO Covêrno que deixar de ser membro da corporaq,ão,

continuará a sal' responsÁyel por tÔdas as importâncias por ê~ lIa"i

~. à Corponqão. A Corporaçãp providenciara a reaquisição da. e.'

ções diaaa Gcwêrno COIlO JU'te da liquillaqão de contlls, de confor.d.d!

de. soa lia d:lllposi~õea daata Saqio, ... o Govêrno em quastão não coa!

~ da outroa direitoa concedidos por ..ta Convan~íio 8 não ser OIS pr.!

Viatoa neata sação e !lO Art1l0 VIII (c I.

(bl A Corpor~ção a o Ooyêrno podelD concordar na rea _

quisição d. açõaa, lIiata noa tirmos' apropriados às circunstâncias,S&1D

considarar oa d:lllpoaitivos do parÁ"rato Ic I abalXo. Tal ajunta podo!

rã, antre outras coisas, prever \lIl& Uquidaqíio !'ina! lIe tÔdaa n 0

bri,,"~õeado Coyimo ,para com a Corporaqiio.

(cl Se o ajuste não 1iivar sido reito ~antro de 6 ma _

aea após a data .. que o Cov;h...o daixou da Ser membro da Corpora~io.

ou em qualquar outra data acordada entre a Corporação e o rerorido Cli;

virno, o preço. de reaquisi~iio das ações dêste serlÍ o seu vllor illdi

cado nos livros lia Corporaqio no dia eIII que o Govêmo deixou de ser

membro. A reaquidqão das aqõ.. obedecerlÍ às "e&Uintea disposi~õea:

lil oS pagcmontos d&ll nçõ.a"podorjjo eer roir;qs periôdica.
_n~e, mediante! sua davoluqao plSlo Govarno, 'llI rres
taqoea. na ocagiao e na moeda ou moadas dispollive S 
que, a CorPllra ~IO lIetetll1oar, com Jqllidade, levando e..
conddoraqao a sua. propria dtua<;ao finllJ1ceira;

(111 qUllquer quantia devida ao Govêl'l,l,o por conta d. auas
aqoea.sera retida enquanto o G9Yerno .ou qualquer de
aJU!I or"aos parlll8necer rasponsavel perante e Corpora
çao palo.pagllllento 4e qualquer qUlntia, pollellllo as..
ultimo debito, a jubo da Corpora~ao, ser deacontadll.
no IS8U vencimento, do montante, dav1do pala Corporaqao;

(11il se a Corporaqão sotrer perda lIquida nos 1nyaat1;1I1 _
to!' reitos de conrormidade com o ertig~ UI, ...~ao 1,
e por ela mantido. a dita e" que o Governo daixl.r de
ser mlllllbro, ~ ae o montante da rerenda perda eXced~r
e 1mportnnci a das resen.. ptevistns para.oste propo
sito na rererida data, o Governo em quaatao renbols.
reembolsará, 'a pedido, ê quantia plSla qual o preço d.
re.quisi ~ao daa auas açoea aoria reduzido ;e a aludi
da perda tivesse eido leveda "'" considernçao, q\lDDdo o
preqo de r ..quiai~ao foi deterainado.

Idl Em neabllll 1:&80, qualquer soma dev1da a lia Coyir

no por conta do ..u capital, noa timos duta ..qão, ser-lhe-á paga

&!Ites de seis ma..s depoia da data 8JI que o Govêmo d'ixar de Se~,

_lIbro. ae a Corporação cspandar as ....." opareqõe., no. tinras ,,~
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seção 5 do presente Artigo, eletltro do período ele seis, meses a pel' ,.

tir ela elata em que qualquer Governo deixar de ser membro, todos Da

elireitos deu. Govêmo serão d.t.J'Ill1naelos p.las d1spositivos d. re.

rerida seção s. " o Governa 81 questÃo será a1nd.a eons1doraclo ml. _

bro eI. Corporação pana Q8 tinsllel.des da rsterida seção 5, não ten

elo, entrettnto, cI1reito de voto.

:~ _ Suspensão dali oper3cões e l1auidacno das obripeões

(aI A corporação poderá suspender permamntem8llte

sues operações ...cI1ante o "ftlto da lIlJlic. ia dos Go..ernadorea, represe!:

tlDelo a 1llI1oria da tcdos' 01 'lotai pOSl{ve~. Ilapois ela suapemõo

dae operaçõee, a corporeção cassará iIllecliatomente tÔdae ai allls ati

vidadas, com exceção eI•• qua ~Z8lll respeito à reauzação ordana~s,

conservação ÍI à.' praservaçã,o do! saus haveres e à. l1quidaçio da suas

obrigações. Até a liquidação !1nal elae re1'eridas obrigações e elis

tribuição doa re1'eridos havores, a Corporsção continuará oxistindo

• toeios os direitos e obrigsçõss IllÚtUes da Corporaç ão e seus IlIOmbros,

nos tênues destn convenção, continuaria em vi~r. com a diferença de

que nenhum ...mbro será suspenso ou d.sligaelo e não havarÁ distribui

çÃo' d. haTeres aos membros, a não ser a pr8y!stn neata seção.
(bl nanhuma elistribuição serÁ teita apa membros por

conta de suas subscrições do capital da Corporação enquanto nio to 

ram atendidas ou satis1'eitDl, têelas os obrigaçõ"s paro com os crado

re. e enquanto a Junta dos Govemadore., por ~ioriO. do. Cove=do 

reS representa nela a maioria ela toelos os votes possiveis. não d.ciell t'

realiZar tal elistribuição.

(c) Observadas as concl1çõe. acimO estabelecldas, a

Corporação distribuirá seUS haveres aos membros pro rata, na propor

ção elo capital por .las subscrito, respeitada, no caso ele qualquer

IIImbro, a prévia liquielação ele têela~ as reivind1caçõ.. peaelentas eI.

Corporação contra êuea malllbros. ElIaa distribuição será reiia ell "-l!,

tu, moedaa e e. espécie ou outros hanres qUi a Corporação consi~~"

nr justos e equitativos. As parcelas distribuiclas aos cI1versce ''"''''

bras não precisarão, n.c...êri....nts, sar un1f'or,"""qUlDto AO tipo ócs

havares, cI1stribuielos ou das mo.elas em que torem expresso.

(ell Qualquer ,lIIImbro que receber haveres dlstr:Lbuidos

pall Corporaçio da con1bmielaele COm esta Seção, terá com resi,e1to •

...as haveres os ...SIllOS direito. de que gozava a Corporaçã!" antes

de sua distribuição.

ARTIGO VI

STATUS, IHJHIDADES E PRIVILOOtos

Seção 1 - Finalidades do Artigo

Para permitir ii Corporação o desempenho elas 1"mçõe.

que lha são con1'iadas, serão concedldos, no território de caia mem

bro, o~, a. imunielaeles e oS privilégios conferidos pal.> pro 

".nta Artigo.

sação 2 - Status do Corporaç ão

A Corporação possuirá plena personalidade juro.dic. e,

espec1olmente, capacielael. parai

(11 !1l1llar ccntratoq; •
(111 .dquirir bens moveis e imoveis e dêles elispor;,.

(11i) in.taurar pro cessas jueliciais.

Seção 3 - Posição da corporacão com r@speito aos orocessos judiciais

As aqões contra ti corporação só poderão ser irstaura

das em côrte de juris diÇiio competente nos territórios da membro em

em que a Corporação tenha escritório, haja nomeado aganta p;;ra rec,!

ber tl.vi.l!loS e intimações de proces.l!los ou em que houver emitid:J ou I!.

rantido vnlores. Não serão, en'tretanto, instaurodns ações p:>r mem

bros ou por pes.oas 'lua repreaentem membro s ou quo sôbre êl.. tenhom

reivinelicllções. A propriedaele e haveres ela Corporação, inelependen.

te..ente de .ua local1z.ção e ele saus portaelores, astarão imunes •
tôelas as tomas ela con11sco, arrest.o ou exacuçao, anta. ele proteri-

da 'a santença tinal contra a corporação.

~ - Imunidad. dos Haveres ao Arresto

A proprieelaela a banrea da corporação, inelepenelento-,

IIInta da sua locallaação ou ela ·seu. portadorss, eatarão iaa1nes a

buaca, r.quisição, COn!iscação" expropriação ou qualquer outra 1'or

lllI de arresto per ação exacutiva ou leCidative•

seção 5 - Imunidade dos arguivos

Oe arquivos ela corporaçã" serão inviolÁveis.

Secão 6 - I,enção d. rlst.r1cõ.s sôbre 08' ha.ere5

Ha msdiela elo necessÁrio para a execução das operaçõc.!

previstas pela presente convenção, a ele acêrelo com os têrmos elo Art;,

go IlI, seção 5, e outras elisposições desta Convenção, têclas a. pro,

prieelodes e haveres ela Corporação estarão isentos ele reatrições, ro.

gulLltnento3, cont.rôlos e IIOratórias do qualquor nllturcZ3.

sação 7 - Privilédo das Co....nicações

Aa cacmiçaçõ8&o1'J.c1a1a da corporação go zarão, por parte de

cada membro, do m.alllO trat....nto que êste concedar àa cOlllUllicações

o1'J.ciais eI. outros IIU1brOS.

seçii~ 8 - Privllédos e Imunldades da FuncionÁrlos e Empresados

Toelos o. GDvemaelor~s. Diretcz:es, Supl.ntu, !'uncio

nÁrios e .-pregaelos ela corporação:

(i) eet:atão imunes a 'prõcessos legais rel,thos a etos
por lIl.. praticaelos enquanto no exercicio de sues
!'unçoee;

(11) não sendo cidaelãlls 1ol1ais, cozarão"lIa...es..a imuni
dael.s d. re.triçou sobra a 1Illigtaçao I exicência s do
registro ela .atrangairoll obricaçac d. serviço 11111. 
tar, e da. mesmas taci elades relathas a reatriçooIJ
C8IIb1ail que 1'or_ ccqceelidaa, p.los maabros, aoa rn
presantantas, 1'uIIcionario, a eIIP1'apelos ela outros ,.o::
bros, ele catecoria COlIp&ra...l; •

(UJ.) cosarão cio....os privilecios ela da,•• 'lU, 1'ore.
cqac.elielos palos _bras, aos rapruantantu, !'unciu
alios e pa.soal ela outroa _bros de catalloria coa=
para..al. '

Secio 9 - :Il!midad. d. Tributacia

(aI A Gorpcração, SIUll haveres, suas proprieelaelas,sur

renda, b.. COa0 .. operações e traneaçõss autorizada. por esta Con 

vanção, ..tarão isantes eI. têcla tributação e ela toclos "a elireito.

aU'anelelllÍrioll. A COrporação taabám será 1JMm. a reapOllSablliclaela p!.

la cobrança ou paClIIIIlInto ela qualquer impÔsto ou elireito.

(bl HenhuII J.IlpÔ.to .ará cobraelo sôbra os 'orelenados ~

.lIOlwamtea pecos pala corporação aoa Diretoras, Suplente.,' !'uncicn,",

rios ou elllJlrellaelOS da corporação que não saj.. cidaelãos, súelitos, o::

outros nacionais locai••
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(el Nenhuma tributaq io de qualquer natureza atingir';

qualquer obrillação ou velor ellitido pela. Corporação (incluo1vo ounl··

quer dividendo ou juro sôbre os ....110.), qualquer que oseja seu port;\

c;Ior;

Secão 10 - Apl1caoÕo do Artigo

cada membro adotará a. medidae que rorelll neo..sári08,

110 sou prÓprio território, a fim de tomar eretivos, de acôrdo com o

'lei ned.onal, oa princ1pios eatllbolac1dos no preoento Artigo, e, in

formará. Corporaqiío, em pormenor, dali medida s adotadas.

(il Da representar discr1minação aontra a obriAçiio ou ':l
ler .ounte por 001' garon:ido pala Corpot1lçao; ou

(U) .e a única ba.e jurídica dena tl'ibutnqão rôr o lug.·.·
ou o lIDed.· e.. q.. rotem emitido., cobrave~. ou pago~;
ou ainda a local1zaçeo de_qualquer eacritorio ou age~
cU mantida pala Corporaçao.

(di Nenhuma tributação de qualquer nature.a atingire.

qualquer obrigaq ão ou valor gar.ntido. pela Corporação (inclusive

qualquer dividendo ou juro sôbre oa mealllOs), qualquer que seja sel.

l!5eu portador:

(i)

(11)

l!5e reprosentar dl.scrim1nn'iõo contra a obrigaçBo ou
valor s"mente por sal' garantido pelo Corporcç ao i ou

se a única base jurídica d,ssa tribu.açõo rôl' a loc!.
lizaçao de llualquer eacritorio ou agencia IIII!ntida p!.
la Corporaçao.

.ão da Junta da Dirutores. SI. questão aretar perticulamente qual

quer IIID111bro que não tiver o direito de no...ar um Diretor Executivo

do Banco, toerã 011 direito a representaçiio, d. acôrdo com o Artigo

IV, Seção 4 (C).

(b) Iim qualquer c••o elll que a Junta de Dirltores to.

lIIAl' UJIIll decisão nos tomos do parágraro (a', ac1ma, qualquer lIl8Ilbro

poderá exigir que a quoatão seja submetida à Junta de Governadores,

cuja dlcisão será definitive. Enquento a que.tio não rôr resolvida

pala Junta de CoverMdores, a Corpor"'liío poderlÍ asir, n. lIlOdide qua

julgar necessária, da acôrdo COIll e decisão da Juntn de Diretoroa.

(c) SDlllpre que surgir UIII de..cârdo entra o Corporeçio

e UIII p"ls que deixou de aer ....brp, ou entre a Corporação e qualquar

....bro durante a euopen.ãe pen:a~nte dequela, a questão .erá subme
tida n arbitragom de um tribunal de trê. árbitros, sendo um nOllleedo

pela Corporlção, outro pelo pais interessado o o tarceiro, quo aer2

o juiz, nomeado, salvo acôrdo em oontrário das portes, pelo Pred.

dente da Côrto Internac~nlll de Justiça,' ou outra n~tor1dtde eouiv!.

lente prevista em regulmanto adotado pila Corporaçõo. O juiz ter;

plenos poderea para r8ll01ver tÔdae 48 questõo. de processo ... que lo

qualquer caso em quo ae pe rtos osto jam em dee"côrdo.

(i)

(11)

(i11)

sacão 11 - Renúncia de direito

A Corporaçiío, a seu jUizo, poderá renunciar a qual 

quer do. privilégios o imunidados conroridos polos dispositivos dê!

te Artigo, na oxtensio e nus condições que vier a determinar.

ARTIGO VII

EMENDAS

(a) Esta Convenç;;o pode ser emendada pelo voto de

trêl!l quintos dos Governadores t representD.ndo qUGtro c;uintos de to

dos oS votos possiveis.

(b) Não obst:lntc o pnrágrafo (a), acima, soró noces

sário o vot.o favorável da todos os Governadores no COSO de qua.lquer

....nda que modi1"1cor:

o direito de retirada da Corporaçno, eatabeleaido ne">
Artigo V, Soçoo 1;

o_direito de preempção assegursdo pelo Artigo rI, 5e
çao 2 (d);

a limita,;;o !le responsabilidade estabelecida pelo Ar
tigo rI, Seçao 4.

lc) Qualquer proposta de modilicação da prusente Con

venção, seja oriunda de mambro, Governador ou da Junta de Govornedo

res. será comunicada ao Praddente da Junta de Governadores, o ouel

qual a submaterá à consideração da llluma. Quando Wllll emanda propos.

ta rôr deYid...enta adotada, a CorpornqÃo aaa1111 o certiticarJÍ, por

IUio da comunicação rOflllal dirigida li todos o. m.bros. A. e...nda s

entrarão em vigor para todoe oS IIIllIIIbroe trê. me.es depois da data

da comunicaç ão rormal, a não ser que a Junta de Governadores deter

lI1ne um pariodo mai. curto.

ARTIGO VIII

DlTEllPHETACÃO E ARBITRAGEM

(.) Qualquer que.tão de interpretação da. diapoeiçõe.

da proaente convmção que venha a surgir entre quaJ.quor .....bro e a

Corporação ou entre quaisquer /lUImbrOIl dasta, sará submotida à deci -

ARTIGO IX

DISPOSICÕES .FINAIS

seçiío 1 • Entrado em vigor

A preolllte Convenção entrará em vicor quando lôr D3s1.

nada e. nome da no min1mo trinta COTlmos, .cujas subecrições .0..ell

DO min1lllo sltanta e c'nco por canto jlo "total daa eubscriçõ.. eat.;'no

leeid.. na Tabela A, o quando houverelll sido dapositadoe, e. SIU no o'

.,' os instrumentos ...ncionadcs na Seção 2. (a) do pre.ente Artigo ,

.... e.. Coa0 algulll entrará a proaente Convençiio em vigor ant.. de 1"

da outubro de 1955.

Sação 2 - A.ainatura

(a" cada Govorno elll ~jo nome rôr assinada a presente

Convenção, depositará junto ao Banao um instrumento declarando que E.

cdtou ..to COIlvençiío, oelll reearva., de acôrdo COIII a sua legielação:

e tomou tôdas a. madida. nec...áriae pera habilitá-lo a cumprir tô o'

das ae suas obrigaçõus, no. têrms da pr..ento convenção.

(b) Cada Governo Se tornarlÍ membro da Corporação nl

d.ta om que rôr depositado, elll seu nome, o instrumento r •.rerido no

parngrafo (a) Qc1mo, mall nanhwa ,~oYômo :10 tornnrn mttmbro llneOO du
1 entrnr a preslõ'nte Convanqno em vigor, nos târmos da Seção 1 do pro -

sente Artjgo.

(c) Até o encerramento do expodiante do die 31 de de

zembro do 1956, esta Convençõo pormonencern aberta, nl sede princi 

pal do Banco, para .as"inaturns em nome dos Governos dos paisea cita

do. no Tabela A.

(d) Esta Convenção permanecerá aberta, após sua entrE

da em vigor, pora .. aaainotura em nome do govêmo de qualquer pais

cuja adnli.ssiío rôr aprovada do .acôrdo com o Artigo rI, Seção 1 (b).

a.cão J - Inaumração da Corporacão

(a) Tio logo ontro 0lIl vigor apresento Convençiio, nos

termos da Seção I do presente Artigo, o Presidente da Junta de Di.... 

tores convocar'; uma reuniõo da Junta do. Diretores.
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(b) A Corporação iniciará seu fUnc1onamento na data

em que se realizar a.reunióo supracitada.

(c) Enquanto nio se realizar a primeira reunião da

Junta de Governadore9, a Junte de Diretores poderá exercer todos ~~

poderes da Junta de Governadores, exceto Ilquêles que lhe são priv8·~2.

vos, nos termos desta convenção.

Feita em Washington, em via Única, a qual. permanecerá

depo;sitada nos ar.quivos do Benco Internacional de Reconstrução e Fo

mento, cuja assinatura abaixo indica· aceitação de atuar como deposi

tário desta conven,ãa, e de notificar todos os Governos cujos nomes

aparecem na Tabela A ca nata em que a presente Convenção entrar e~

vigor, de acôrdo com o Artigo IX, Seção 1.

TABELA A

SUBSCRIÇÕES DO CAPITAL DA CORPORACÃO

FINANCEIRA INTERNACIONAL

Estado Número de ações QUantia (.. dóL.1
na alUric:ano~

Au.strália 2.215 2.215.000

1u.stria ",. ",..000
Bélgica 2.,.92 2.4.92.000

àollvil1 71S '1'.000
Bt...ll 1.163 1.163.000

Birmânia 166 166.000
canadá 3.600 3.600.000

Ceilão 166 1~.OOO

Chlle 31Sé 3.é.000
Cbina 6.646 6.646.000
ColÔmbia 'IIS 3I1S.000
COlta Rica 22 22.000
CUba 3dS 368.000

Dinamarca 153 753.000

RepiÍblica Dominicana 22 22.000
Equador 35 35.000
Fgito 590 590.000
El salvador 11 11.000

Etiópia 33 33.000
Finlândia ,.21 421.000

Janeiro de 1999
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~ Número de ações. Quantia (em dólares
"'ricanos)

1I'Ilnça S.S15 5.S15.000
Alemanha 3.655 3.655.000
Crécia 277 277.000
Guatemala '22 22.000
Kait1 22 22.000
Konduraa U 11.000
Islândia 11 11.000
fndia 4.431 4.431.000
Indonésia 1.218 1.218.000
Iran 312 372.000
Iraque 67 67.000
Iarael 50 50.000
ItÁlia 1.994 1.9-94.000
Japão 2.769 2.769.000
Jordânia 33 33.000
Libano 50- 50.000
Luxemburco Ul Ul.OOO

México 720 720.000
Holanda 3.046 3.046.000
Nlcaragua 9 9.000
Noruega 554 554.000
paquistão 1.lOS 1.101t.ooO
panamá 2 2.000
paraguai 16 16.000
P.rú 194 194.000
FiUplnaa 166 166.0oq
Suéc1a 1.lOS 1.10S.000
siria 72 72.000

Tailândia 139 139.000

Turquia 476 1.76.000

União Sul-Africana 1.108 1.10S.000

Reino Unido. 14.400 14.400.000

Estado:! Unido:! 35.168 35.168.000

urugua.i 116 116.000

Venezuela 116 116.000

Iugoslávia 443 443.000

TOTAL ..... 100.000 $ 100.000.000

Sábado 3D 04819
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DECRETO-LEI N.o 8.476 - DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1945

Fixa o término do pra:o estabelecido
no Decreto-lei n.o 4.232, de 6 de
abril de '1942.

O Presidente da República, usanoo
da atribuição que lhe confere o ortigo
180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Os prazos a que se refer~m

os artigos 1.0 e 2.° do Decreto-lei 011
mero 4.232, de 6 de abril de 1942, re
lativos às invenções industriais e às
marcas de indústria e de J::omércío, s,'
rio considerados suspensos até 30 ~e

junho de 1946.
Art. 2.° O presente Decreto-lei en

trará em vigor na data da sua publi
cação. revogadas as disposições em
contrário.

Rio de Janeiro. 27 de dezembro oe
1945. 124.0 da Independência e 57.0 ~a

República.

JosÉ LINHARES

R. Carneiro de J:1endonça

DECRETO-LEI N.o 8.477 - DE 27
DE DEZEMBRO DE ·1945

Eleva p~drão de t'encimento

O Presidente da República, usando
tIa atribuição que lhe confere o ar
tigo 180 da Constituição. decreta:

Art. 1.0 Fica elevado de L para M
o Dadráo de vencimento do cargo de
Professor catedr~tico (C. P. II), do
Colégio Pedro II (Externato e Inter
nato). do Quadro Permanente do Mi
nistério àa Educação e Saúde.

Art. 2.° Os decretos dos funcioná.
1'iü5 atingidos pelo disnosto no artigo
anterior serão apo.:;tilados pelo Dire
tor do Pessoal do respectivo Minis
tério.

Art. 3.° l1:ste Decreto-lei entrará em
vigor a 1 de janeiro de 1946.

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

Rio ele Janeiro. 2i de dezembro de
1945. 124.° da Independência e 57.0 da
República.

JosÉ LINHARES.

Raul Leitão da Cunha.

DECRETO-LEI N.o 8.4'78 - DE Z1
DE DEZEMBRO DE 1945

Abre ao Ministério da Fazenda o cré
àito especial de cr$ 54.000.000,00,
para classificação de despesa.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar
tigo 180 da CO:L:stituiçáo, decreta:

Art. 1. o Fica abertü. ao Ministério
da· Fazenda o crédito especial de cin
qüenta e quatro milhões de cruzeiros
(Cr$ 54.000.000,00), que será distri
bufdo ao Tesouro Na.cional. para.
classificação da despesa .(Serviços e
Encargos) decorrente da incorpora.
ção ao patrimônio nacional dos bens
e direitos existentes em território na
cional da "Brazil Land, Cattle and
Packing Compa.ny" , operada por fôr
ça do Decreto-lei n. o 2.436, de 22
de julho de 1940.

Art. 2.° ~te Decreto-lei entrará
em vigor na dat::- de su.. publicação.

Art. 3. U Revogam-s·e as disposições
em cc.ntrário.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de
1945, 124. o da Independência e 57. o
da Repú·blica.

JosÉ LINHARES.

J. Pires do Rio.

DECRETO-LEI N.o 8.479 - DE Z1
DE DEZEMBRO DE 1945

Aprova a Convenção sóbre o Fundo
Monetário Internacional e a Con
1'enção sóbre o Banco Internacional
para a Reconstrução e Desen~olvi

menta, concluidas e-rn B r e t t o n
Woods, N. H., Estados Unidos ela
América, a 22 de julho de 1944, por
ocasião da Conterê7lcia lIlonetária
e Financeira das Nações Unidas.
assinadas pelo Brasil, na 1izes17Za
data.



Janeiro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 04821

o Presidente da República. nos têr
mos do art. 180 da Constituição, re
sCilve:

Aprovar as Convenções sôbr~ o
Fundo Monetário Internacional e
.sôbTe o Banco Internacional para. a
Reconstrução e Desenvolvimento. con
cluidos em Bretton Woods, N. H ••
Estados Unidos da. América, a 22 de
julho de 1944. por ocasião da Con
ferência Monetária e Flnanceira das
Nações Unidas, e assinadas pelo
Brasil na mesma data.

Rio de Janeiro. 27 dL detembro de
1945, 124.° da. Independência e 57,0
ela República.

JosÉ: LmHARES.

P. Leão Veloso.

DECRETO-LEI N.o 8.480 - DE 27
DE DEZEMBRO DE 1945

Altera as carreiras de Médico Sanita
rista dos Quadros Permanente e E$
pecial do Ministério da Educação e
Saúde.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe coufere o ar
tigo 180 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Ficam alteradas. na forma
das tabelas anexas, as carreiras de
Médico Sanitarista dos Quadros Per
manente e Especial do Ministério da
Educação e Saúde.

Art. 2.° A antiguidade de classe,
para efeito àe promoção, será, nas
classes correspondentes aos novos pa-

drões, a mesma dos ocupantes nas
classes de que provieram em função do
disposto no presente Decreto-lei.

Art. 3.° Serão apostilados, pela DI
retor do Pessoal do Ministério da Edu
cação e Saúde, os decretos dos atuais
ocupantes dos cargos das carreiras c1
todas, atribuindo-lhes os respectivos
padrões conforme propostos na tabela
anexa.

Art. 4.° Para todos os efeitos. In
clusive os de promoção. ficam dispen
sados de apresentação do cert1licado
do Curso de Saúde Pública os atuais
ocupantes das carreiras de Médico Sa.
nitarista do Ministério da Educação' e
Saúde, desde que contem mais de dez
anos de serviço na função sanitária.

Art. 5.° Para atender à despesa com
a execução do disposto neste Decreto
lei, fica aberto o crédito suplementar
de Cr$ 1. G87 .200.00 (um milhão se1s
centos e oitenta e sete mil e duzentos
cruzeiros), em reforço da Verba 1 
Pessoal do orçamento em vigor do MI
nistério da Educação e Saúde.

Art. 6.° f:ste Decreto-ld entrará em
vigor a partir de 1 de. janeIro ae 1946.

Art. 7.° Revogam-se Íls disposições
em contrário.

Rio de Janeiro. 27 de dezembro de
1945. 124.<' da Independência e 57.0 da
República.

JosÉ LINHAnES.

Raul Leitão da Cunha.

J. Pires do Rio:
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MlNISTtRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES

CoIqlo d. Ato. lJaUnlacioDuI•.'.

- - ,CONVENÇAO SOBRE FUNDO MONETMUO
lNTERNAaONAL

E
CONVENçIo SÔBRE O BANCO llITERNACIONAL
PW A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIrrIENTO

ENTRE O BRASIL E DIVERSOS PAISES

Jllalai..... IrtUoD WOodl, 11. Ir.. E. U. A" • J2 clt t1l1Jlo clt tlU
(JOr .oouiio d. CoafutDcia .oDUiria • FIDunira du 11.0011
UIIiclU)•.

;liDu.1 pilo lnIiJ, • a 11. t1l1Jlo d. ttu.
;tl'Oftd.1 pilo DlcnM-ltl D.· I .•", di 21 de dlllmbro di {MS,

poUcado DO ·Dlúio Oficiai· d. 2t do "IOmbrO di tMS!
':I'taçlo pilo Brasil, por Dota d. Emhaixada do Bmil Im Wuh

iIll&OD ao Dlpll"hmlllto d. ElUdo, datada di 27 di d'lIJIl
. JIro di tMS.

·omullfad.. ptlo Dtcreto D.· 21.t77, de 27 de mllio de t9U.
_ :lIlicaclal DO "DIRio Oficial" di 27 dt junho de t946.

18""
. IMPRDísA NACIONAL

RIO D' -'ANalRO - "'AS'I.

Janeiro de 1999
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Predenck R. Wheeler. DepartamL'n
to do Tesouro da. AustriU&

Artur B. Tange. Depaname~to da!
Relações Exteriores da Austrália.

BÉLGICA

CamJUe autt. M1D!stro de Flnanca5
e Assuntos EconOzmcos; Chefe de De-
legação . .

Qeorges TheuD!s. Mln1stro de Z-;·
à.do: Embaizactcr Extraordinirio mt
m i nA0 especial nos Estados-UnlC:t~;

Governador do Banco Nadonr.l da
B61g1ca

Dario lIe"6 de aruben. C011lelhei.
ro da Embaixada da B61I1ca. Wa.b
1qton

Bario René Boel. Conselheiro ClU
aov~rno di. B~lgtca

ICIÚVIA

Bené BaWviin. Conselheiro Pin~t.::.
ce1rD. Embaixada da Bolfv1a. Wub.
1DIton; Chefe d4 Deleptl~ão

lUS1I.

Artur de Sowa Cósta. :Mm1stro êa
PueDda: Chefe d4 DelegGl;tio

Pranci!co Alves dOI Santos P11b:.
Diretor da carteira de Cl.mblo do
Banco à) Brasil

Valentim SOuças. da COID1ssAo de
COntróle dos Acóràos ele Washinlton
e OODlSelho ele Eccmomia e P1Dau':ls

E\JdDÍo Gudin. elo Conselho ele Eõ:o
DOD1i& e F!nJ.Dças e O.:miHf.o de Aa-
l1eJamento EconODúco .

Otivio Bulhbes. Chefe da Dlv'.ú.o
ele Estudos Económicos e P1Dancei:re:
elo ldiDistérío da Fa:enàa

Vitor A:Zevedo Bastian. Diretor ri:'
3anco da Pr':)':incia do RI:: Grandt
do Sul

ClHADÁ

J. L. Dey. M!nistro ele Flnanc2s:
Clw/e d4 Delegação

L. S. St. Laure::t. 1.fi:1istro d:l Jr~

tiÇ&
D. C. Albbott. Assistente ParlamQr.·

tar do Ministro áe Finanças
IJonel Chevrier. A!I1stente Par},

mentar do Ministre de Mun1c;ães e
Abastecimentos

J. A. Blanchette. Membro do Par
la.mento

W. A. Tucker. ~emb:o elo Pa:J:l
mentj

W. C. Clark. SubmiDistro de Fl
nanças

Q.P.~en.aon~dMdoaa~
~o elo Canadi.

W. A. Macldntolh. Alllstente .....
p!iCÍI&l d.o SubminJltro ele Flnanqu

L. BumínsQ. Chefe-8uplente. "un
ta de ContrOle do C1Iü1O

A. P. W. ·Plumpue. ·Adido P1Dan
cetro da Embatuda do CaDldi.
Wuh1DltOn

J. J~ DeutIch. Aatstente EspecIal
àoSub&ecrcu.rto ele EJtac:t: dai RI
laç6es Ezteriore.

_CHU.!:

Luia AJamos Barros. DIretor do
Banca Cenual do CbUe; C.te .elA
DflcgGl;l.o

Germin RlI'KCO. Represent:nte-Ge
ral da Ch!lfllU Unto Nova York

Anuro ~:l!('hkt Temero. Ger!:1te
do B3nc:: Cr:r.:r:ol do Chile

Yi'manno l.::s"ont'! Rest~t. Gttcnt~
Cte~:!! Aux:~::!" c.i~ C'hÜran N~tr.1tt! snei
loc.:.r.c ~:.lct :.. ..:;;::::.:::;0:1

~!~::1·!t~ i K·JJ:~-. Vl"'.P:f!:c!!:1t!
ê:t \·u:1n E~;t·ct:n~~. c ~.!!::1:::,o ae P1
lIaDcas: Go\"~rn:lCio:" ,,, Banco Central
:la Chin:: CIu'.fc t12 Dckgll;tlo
~%:~u r. 7'!~::;:. !'rimei:: S~=:'!

ti:la P~lf:ie·: ~:~ '..:.i.;~~ Eucuti\-c,: e~.
E:b:lixaci~l ,:. Ct.:r.: na UD1io das
Re1J~Ucas SociaUlus So't'létlcu

PJD,-Wcn Euo. Vlce"M1111stro clt
71nanÇU
.Yletor Boa. Vlce-MiDiltro ,Adm'D'a_

tratlvo da. Rfla~õc5 EJ:tmores
YH-Ch:.'1 !t~~.. Vice-Ministro ele

PJ:\:nçl'
K1:o-Chi:J: L!. Cl)n~u!tor d:· M!:1i!

t!";" C:C' f::-·-:m·::!"
Te-Mou Hhi. RtT'rp!"nt:mttt tio r.::

n'cT!':-:o df r::.:.::c:: ': ..~\ Wul1in·:~ ....:;:
D".n::::- do !)~:l:= C'cnt:,~l da Chinll !
~~ ~:n:o c:.- C':~:n:.

TEU-"ri;: F~;. C.: =. :~:. d~ B::~~o (:~
Ch:r.1

'n-!.!:t~~ ~oo:':. <::·rrnte (.:) M~r.\!

t~tura B.:l:ü: of Chl::.a: Diretor do
Banco da Cl".ma. e ,,, B2nc':) de Co-
=urJ=~õrs

cotOKlIA

01\:105 L~.:ra-: r.:~::-~?o. ex·~.nni!::'o
de PinIDc:! !: e~:l~< ::or-Geral: Che/!
dA Dekpaccio

Miluel !..õ:::z P~~arejo. ex..Em~31
xador nos E.:~ado.c-t~~dos. Qerentc: da
C&j. de Créóito A;r~o: Industrial T
M1Dero

Vlcter Buvanc1. b.2r.queiro
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Cc:'TA J:%C'A

Frnnci:co de P. Gutiérrez Ross.
Dnb.'lixr.Qor nos Estados-Unidos; ex
Mhústro de Finanças e Comércio:
Cllcle de: Dtlegaçl%O

Luis D'::l1é:trio Tinoco Castro. R!i
1.cr d: F•.~llldade d.e CiOncins EtonO
mi<:as (ia Universld:lóe de Co~ta RIC:l.;
tx-M1Distro dc Finanças e Comérrio:
Ex-M1.D:stro c::r Educação Pública

Fernando Madrigal A •• Membro da
Junta Dlrttora. da Câmara de Comér
cio de Co!~ Rica ~

CUIA

E. 1. ~tntc\ll1eu. Minis~!': de Fi
n:lDç::~: Che jC' C!'% Dtlcf;açri.o

L::ils1:" F".:::rabenti. ~.~:ll:~~!O de ~.
nan;::-: Clzl"" da Delc;:!::qt:o
J~n :\~~:"r;-:~:. (o l\~~:-.1pc:-;c C:f Fi

nane::::: C'J:clc Sur;le/!tc 'i:: Dt"l('gc:çtzCJ
Anten:n Ea!::h. do D~?::.n~:nento

EconOn1:co da Unive:!ià2.de de Co
ltlmbia.
-Jose! P.:::::-. Dite:::- C:::" Scn':r:: Ec:')
n6micc:: 'Tcheco-Etlc"aco m': Est~dos

Unidos
Ervin Bexner. profes!or de ei:":no:n1a

e c1!ncia polilicll da Univer!idade tie
North caro1í11:l

Uf'Ó'l'UCA IlOXIl'lICAKA

An':clmo CO"PEllo. F.:11b:i:::!::cr nos
Estacos-Unidos; Cll~f~ d:: D"ic!1ac;c;o

J. R. Rc:!r!'!vEz. :.~~:::-:,.:,~, C,:1:iO::-
lbeiro (;~ :E.:n·J3i~uc:\ C:~ Re::.'-õcll:=:
De:::::::;'::: ::~.. Y/:tshi:nÇ-". r.

Est!:~:..:; r. Câr:-~·. C..~~~lh~:~~ F~·

nancmrc C:l. E:l1!::-,:::~ :.,' (: I:: :'::' :;:::".
Wast.in~c::: CilctC. ~i:' L(-.c;=~·"",)

SlXto E. Dur:b ·E::';~f.!l. ~f::li:;tro
Conse!h~:r(l c.. I:::~b::.~:::. ti:. é:-: I::~~:.
dor.. Vh.shington
EClTO ,

Sani ~ck:m' :e!:~..; Chefe c:~. Dtle·
9lU;âo
Mahm:u~ Saleh 1:1 :r'~lsl:r
Ahmecl S~lim

SALVADOR

Agustin Alfaro Morar.: ClLr;a co
Delegação

Raúl Gamera
Victc: Minuel Valdé~

E'l'Ióm

Blatta :ephrem Tewelde Medhen.
M1Distro nos E1ãtadoa-Unidos; CM!.
c:l4 Delegaçdo

George A. Blowers. Governa.dor do
Banco do EStado da Eti6pia

FUKÇA

Plme Menc:cs-FT::nce. ComissirJo
de Financ;as: CJ:':fe â!! DeJ~r:raeão

André Istel. Ccn!~ll1eir,o Técnico do
Departamento õc Finr.nças

Delt:~ados As!1Eott'ntes
Ju.n cc ~rç'fnt~)·C. Inspetor de Jl'1

nança~

Rob~rt Mo!!'!:. prc!~!~or de econ:J-
mta

R"cu' 1:. ..11 c- r ..-··,. ''':r·'' 1--1".. : -:-- . .. .........,...... '" ...,,-
Andre rau~ =.:: :.:!'}.

GKECU.

lt~-:-:::.!:c::' \":' :'.,':.:": ::'~':. Governs.dor
co B~~::? r:~. Co:'':::.:; I:r.::::.ixzdor Ex
tra(l:-:::n~·.::t· p:::-;. .n~!:untos EconOml
cal c Financc.:-os: Chef" d4 Delegar;40

A!tT.~nde:" _"':~:'n;::ults, M1D1stro
R~::::::m:: ~':'~. ;. :' f\h'1sio Eco
nO:r.:c:l. c ('t.:':" •• ::: Z (:i} Uini!térfo às'
Rc~çõ~ D:t!-:"i:rcs

Athana!e Sbaroums. Diretor-Geral
do Ministério de Finanças

GVA'l'DULA.

M!nucl Norie:::. ~!crllles. em es:Ud03
de f~.~ec:a!i%~ç~o C!!1 Cl~:1cias Eco
nõ::~:::r. Unh':;:-!i-:":lc:l! de H:trv::.rd;
Ci/~ {l. c::: Drl~·:.::;,i:o

• •. '.': ~':.e:: - -: . r::1bc:.ixad\.T ~QS

~. ~~:':!.UJ"Jdc.::. Chefe da Delegur;I%U
:-:: :-:.~ C;l::',:':' ~t:b~l!crctá:io CC

;:. ::: .. : C:!' r~:::-:: ~.:'" ~.

'=:";':::: ~. ct:::-E"!:. Em'bllixador nos
!:c;::'"~:os-t:nid:::~: Che/e ci.a Delegação

:i::!Z'::::: r:~·t.~:-C:!::cn. G!rent! do
B'.1:(':: l~.::(':'on;;.l Ga"Islf.nci3; Chefe dr,
.1J('~:':;a"cio

.~.~e:r A!;c:r~!:n. Gerente do Ban
co cr. Pe!cz:ia c.:l Is!!DCUa

S·::I:r.l)jõrn Frfmansso:n. Gerente da.
Ji.!~.:: Cc:::::c:'al 60 Estado
!ml!A

S~:- Jerem1' H:.i!:nan. Membro do
GC~'é:'!1o tia índia ':.:1. pasta de P1D2n
ç:.!; CIte!e da Delegação
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Sir Theoc1ore Gregory. Consultor
Econ6m1co "do Govêrnc da índia

Sir Ch1ntaman D. Deshmt1k.h, 00
1'emador 'do Banco da Reserva aa
1nd1a

Slr shamDukham Chety
A. D. Shrotf. Diretor da !'ata Sons

Ltd.

Dl
Abal Hassan ~~~E'h:lj, Govcrnadc:

do Banco Nacion::.l tio Ir~; Che/e da
Delegação

A. A. Daftan·. Conselheiro da Le
pção do Irá; Wash:n~t.on

. Hossein Navab. Co:~ml·Ge:al. Nova
York

Taghl Nu!r. Com:~s:::':o de Comér
cio e Economia C~ Il"ü: :!\o\'a York

mAQt1E

Ibrabim K:;Ir.~1 ~ ~!"!3 d~ e e~-Mi

ni~tro de Ful:l::"~·.: (lu";'; da Dele
gação

Llonel M. Sv.-:m. Cc.~~::o:' do Mi
nistério de Fin:mças

Ibrah1m Al-Kabir. Contador-Geral
do Mini!tério de Fir.:mças

Claude E. Lc:':-.~·::.. C::l~3.do:" do
C~:"o de AáI:1.:.r.i~·t:,:.dc:, da Moed2

r.Dtw
WUUam E. Dennis, Secretárto do

Tesouro; Chefe d4 Delegação
James F. Cooper, ex-Secretário do

Tesouro.
Walter F. 'Ya.lker, C6:lsul-Ger:;.1,

Xova. York

LVXL"1.!::U1tGO

Hu~he.s Le Ga!l:J.:~. Millistro nos E3
t~dtl~·Unido:;: eMic da Delegação

l.:í::'.ICO

Ed1::::j:: Suárc:z. :.!:nist!"o de Finar.·
ças; Chefe da Delegação

Antonio E.sp:no!:. de los ~onte:':l.s.
Presidente Exe::utIyo da NaClon:t1 Fi
nanciera; D!:'c::~·r c::> Banco do Mé~"~

Rodrigo Gómez. Gerente do Bancc
do México

Daniel COsia Blllegas. Chefe do De
pl1rta.ment~ de Estudos Econômicos do
Banco do Mé:dco

BQLA1\DA

J. W. Beyen. Conselhei:,o Financei
r.: do Govêrn::7 da Hol2.no.a; Ch!fe lia
Dcicgaçá.o

D. Orena de Ion~h. Presidente d!l
Junta. das lndias Holandesas. Stu1nâ
e Curaçau nos Estados-UnldOl

H. Rlemens, Adido Finauce1ro da
Embaixada da Holanda. Washington;
Membro Financeiro da Missão Holan
desa de Economia, Finanças, e N&Ye
p,ção nos Estados-Un1dos

A. E. PhUlpse, Membro da Milllo
BolanC!e!3 de Economia. Finanças, e
Navesa.ção nos Estados-Unidos

1I0VA ZELilIDJA

Walter Nash, Ministro de Finanças;
M1n1stro nos Estados-Unides; C1&eIc
à4 Delegação

Bpmard Carl Ashwin. Sceret.'\r1a do
Tesouro

Eév:ard C. FU!!el. Vic~·Go,·prnador,
B:ll1CO d: Reserva da 1\OV3 Zelândia

Alan G. B. F1sher. CO:1Selh~1ro da
L!:;:~~fio Ó:l N:n':\ ZelãlH:ia. W:!.shi:lg
t:n

lo.'ICAJlÁG'UA

aUW!rn'l(J Senlla Sacasa, Embat
xacor nos Estados-Unidos: Citefe d4
Dclcçaçoo

León DeB:~'le, ex-Embaixado: DOI
Estados-Unldoa

J. Je.sús· Sânchez Roig, ex-MIn1strb
de Fina.uças: Vice-Presidente d& Junb.
DIretora do Banco Nacional da Nl
cartgua

lio:tvaiA

W1!hc!m Kellhau. DIretor Interino
do E:lneo da Noru~g:t, L:nàre!; Chefe;
t::! [;c; =~ac:é:o

Ole Colbjornsen. Conselheiro Finan
c~::':l ti:: Embaixad::. da Noruega,
W~s!lington

Ar:u' S;':~t.:'6, Conseli".~i:-o Comercial
ti... E:!lba~::ldJ. da Non:::~J, Washing
ton

PAnWÁ

G"~!;::~CI Ara.=;o. Presidente. da.
:n·;,e~to~. S~f'\1ce COrpofilt1on of Pan
a:::.; Chele da DelegaçálJ

K~rci~:l E. G:!.:ay. prUnelro Secre
t!..-io Ü~ Embaixada do Panamá,
'T.'~r.i:lgton

PAli.!:.GVAl

Celso R. v'elásQucz, E:nbaixador nos
F~t:tic:;-'Çnldcs, Cn.e,fe da Delcgaçãa
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Nestor M. campos Ros, Primeiro
Secretá.r1o da Embaixada do Paraguai.
Wa.sh1%2ltOJ1

PD17

Pedro BeltrAn, Embaixador 'des1ina
do nos Estados-Unidos; Chefe dA De
lecraç40

MD.nucl B. LIosa, Segundo Vice
Presidente da Clmara dos Deputa
dos: Dep1.\tado por cerro de Pasco

Andrts F. Duso, senador por Uma
Albeno Alvarez Calderón, Senador

por uma
Ju\'enal Monge, Deputado por CUZ-

co
Jwm ChAvez, M1n1stro e CO':1.SeJhel

r~ Comercial da Embaixada do Peru.
Washington

n:'I!'INAS

Coronel Andr~s Soriano. Secretér10
àto I'inllnças dI.' F1!1plnas; Clz.'le da
Delegação

Jaime Hemândez. Contador-Geral
d:ss Filipinas

Joseph H. Fole30', Gere"'Jte do Banco
Nacional das P'1l1pinas, Sucuraal de
Nova. yDrt

l'Gt6JaA
Ludw1k Grosfeld. M1D1stro de Fl

nanças: CILefe d4 Dalegaç40
Leon BaraDSk1. Diretor-Geral do

Banco da Po16n1a
Z~'iD'1unt Karplr.sl:1. Diretor do

B:m:o da PolOnla.
SW11slaw K1rkor, Diretor do W':11s

teria de Finanças
Janusz ZOltowski. Con.~lheiro Fi

nanceU'o da Embnu;l1da da PolOnln.
WlLShiniton

1J1UÁo sm.-AJ1lICAKA

S~ F. N·. Gie, .Ministro nos Esta
dos-Unidos: Chefe da Delcf1ac:40

J. E. HolloWB)', Secrt1.a.rio de Fi
nanças

M. H. de Kock. Vlce-Ooverna.dor
do SOuth A1r1:an Reserve Bank

mnAo DAS JlZP'Ó'BUCAS' SOCLu.ISTAS lO
~

Mo S.' Stepllnov. subcom1.sd.r1o do
Povo para o Comércio Exterior: Chele
d4 Delegação

P. A" Ml,letin. Subcom1ssá.r:lo do
Povo para Finanças

N. F. Cnecbulln. Pruidente Az,
I1stente do Banco do Estado

L D. Zlob1D, Chefe da. DivisA0 Mo
netiria do Comissariado do Povo para
F.!n1nçu

A. A. Aruttun1aD, Professor: Doutor
em Econom1a; Perito Consultor do
CoJ2Ú!SlU'1ado do Povo para as Bela
ç6es Ezte:1oru

A. P. Morozov, Membro do CoUe
utum: Chefe da Divisão Monctâria
do Comissariado do PO\'o p:lra o CO,
mércio Exterior

nzmo-tJMDO

Lord Keynes: C1l.f!~C ti:. L':::~r:~çã6

Robert H. Brand. P..!:~rt'::::::n1c do
Tesouro do Re1no-Unic;·" (~ \'.'3.sh
lnltOn

S1r WiUred Eady, Tttol:.:-.; ;':. ?clno
trnido

Nlpl Bruce Rom.ld. Scc:,:t.::".:1.~ do
ExterIor

t)Er~is H. Robertst"::.. ':" :~ ::~.() do
Reino-Unido

Lionel Robbins. :M1n1stério do. Guer
ra

Redve:s Ople, CODle1h~lro da Em
ba!Dda Br1tA::l1ca, Washington

U'fADOS-'C1UIIOS J)A AI%ÊEXCA

Benry Morgenthau. J l' •• S,~t'retár1o

do Tesouro; Clz.efe cc. L:.',". ::,":':0
Fred :M. Vinson, D1r~~c:' ~;.J Oabi

r:ete de Estab1.1ização Lo;~:.":'~;;:;' ; V'i
ce-Chefe d4 DelegaC'áo

Dean Achp.son. Se:rtt: ··;:'-.;m:il1ar
de Est2.c!o

Ed't':ucl E. Bro~. ?:'é'~:::~~::':'= do
I"irst National Bank of Clue: ~o

Leo T. Crowley, Diretor d'- Adm1~

nistraçáo de Economia E:·;t t':iCtl'
Mamner S. Eccles. ?1"(: i:::ntc da

Jun:r. Gover'flatlva do S::- .;;.:1:':. da. P.e
:erva Federal

Mabel Newcomer. Pro;;:=:~::l de
Economia de Vusar Colle;:c

Brent Spence, CA.mara ~':." n~p!'!

scntantes: Presiá.ente rio C:::n:o:e de
3ancos c da Moeda

Charles W. Tobey, Senado (:os Es
tados-Unidos. Membl'o do C:::TJ.:.ê de
Bl:1Cos e da .Moedlt
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Robert F. Wagner, Senado dos Es
tactos-Unidos. Presidente do Comitê d~
DUlCOS e da Moeda

Ban'1 D. Wb1te, 6ecretAr10-Aux:1liar
do TI!!QUro

Juse P. Wo1cott. Clmara dos Re
presentantes: Membro do Comitê de
DUlCOS e d:L Moeda.

ftVGVAI

lürio La Gamma Acevedo. Perito
do Kln1st6rio de Flnançns; C/lr!c:. da
Delegação

Bugo Garcia, Adido F..n:mct:iro dto
Embaixada do Urugua1, Wa~~j! ?1.0:1

VilCtZUELA

Rodolfo Roja.s. Ministro elo T~'W:::::
Chr/c da Delegaçdo

AUonso Esp1nosa, Presidc::1~; ~ ') G!'
m1tê Perma':1ente de F"inallçaE C""ml:l
ra dos Deputados

Cr1st6=.1 L. Mendoza, ex-J.:'n:l:tl·O
do Tesouro; Consultor ":1:.:';:" I ,iiJ
Banco CenU'al da VeneZ'.l~:l

JOI6 Joaqu1n González Gorrolldona,
Presidente da Carteira de ContrOle da.
Importação; Diretor do Banco Central
da Venezuela

raaostÁVJA

Vladimir Rybár, Conse!.h~:~" d::
ED~~x!da. da IUGoslá'~::.. .; .. :,~:~ 
um: Chefe d4 Delegação

O. quais se reUI1i1'aú~ c.:~: ;.;... .:;,:.:.::
Woods. New Hampshire. e!', ' ~•.1~~·
lho de 1944. sob a prc!i:;.::_. ..
porUia ào E.'(celentl:::n;:. .: ..:.:.-.;'
Bem'Y Morgenth:u J~' .. C:::.~. t:. .. _.'
lel:nção dos Estaàos Unié::~ c::'. i:"-:l~

rica.
O E....celent1SSimo S:mh:~ ~: :l::'~;: ......

X31:ffmanl1. Ministro D:·:; : : .. :~;':·7:

~m Wa:;hington. assi::;ü :. b::.:..·.
Plel:ária Inaugural na su: c:~,,~~~~:.!:;,c·:

p:sscal a conVitc do Q(;\"tr..o C~.: :r.::.
tr.dos-Unidos. A Coníerén::~,. iJC:' prc
posta cio Ccmitê de Cred!:r.:.d~. C'-l'1
vic1ou-o para assistir n:~ I:.ltS!~·.::.l· (t;'.::.
d1ç6es às sessões subseqüentes (::. :.:~:..

ferénci:l.
O Departamento de Economiz.., F.·

nanças, e TrAnsito da Liga àa: :~a·

ç6es, a Repartição Internaciont.l do
Trabalho. a Comissão Interl~2. de

Alimentação e Agricultura das Na·
ções Unidas, e a Adm1nístração de
Socorro e Reab1lltação das Naç6el
Unidas. a convite do Governo àos
Estaàos-Un1dos, estiveram rcpresen.
1.:1à05 respectivamente por um obser·
vlàor n:L Se!!áo Plenária InauguraJ.
Os ol.:r.en'adores, ou seus suplentes, u
sistiram às sessões subseqüentes de
ac6rdo com a resolução npresentaela.
pelo Comitê de creàenc1a1s e adot&ds1
péJa Conter!nc1a. Segue-se a relaçAt'
dos observadores e seus suple~tes:

Depanamento de Economia, Finanças
e Trànsito da Liga cias Naç6es
Al~xanàer Lo\'eda:r, Diretor·
P.a~nar Nurkse: Suplente

Rrpartição Internacior.al do Trabalho
Edwarà J. Phelan. Diretor Inte

rino
C. Wllfred Jcnks, Consultor Jun

dico: e
E. J. R1ches, Chefe Interino da

Seção de Eco':lOmia e Estatfst1ca;

'suplentu

Comissão Interina. de Al1mentaçio
e Agricultura das Nações UnidaS
Eciward Twentyman, Delegado do

Reino-Unido
Administração de Socorro e ReabUl

tAção das NOÇÕes Unidas
A. B. Feller. Conscl.'1ei:o-Ger:ll: 011
Mie:zydav.' Sol:olov·ski. Cl)m.:!lheiro

Financeiro
O Sr. Wurren Ke1chr.::. C".aefe de

Divisão de Coc!eréncias Internacio
nais' ClÃ Secretaria de Estado dos 'Es
tados-Unidos. foi. com :l nprovaçlo
do Prcsiàente dos ~t:l.C:os-Unidos. ae
sizn,ado' Secretário-Ocr:>.l da Come
rénc1a: o ar. Frank Coe, Diretor Au·
xll1ar áa Adm!.~im·aç~.o de E:oriOtlÚa
Extenor do~ Estados-Unidos, foi de
silm&ào 5L~cl'tt:i.rio·Gcral Técnico: e o
Sr. Phllip C. Je~uiJ, Professor de
D1reltol11t!:ma::ional na Unh'emdade
de Collimbia, em Nova Yorlt. fol de·
signado Secr~tário-Geral A~x111:Lr.

O E.'tcelen:issimo S~nhor Hem')'
Morgenthau Jr.. Chefe da DeleGaçãoJ
àos Estados Unidos da América, foI
eleito Presidente perm:Ulenr~ da Con
feréncia na Se!São Ple':1árla Inauc.t
tal. celeboda em 1 de julho d~ 1044-

O Sr. M. 5. Stepano\', Chefe da.
Delegação da UD1ão das Repúblicas
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60eialistas Soviéticas: O Sr. Artur
de sousa Costa, Chefe da Delegação
do Brasil: o Sr. camille (Jutt, Chefe
•1& Delegação da. Bélgica: e o Sr. la
:Je G. Me1',llle. Chefe da Delegação. da
~usttá.lla., foram eleitos Vlce-Pre.si
~ent.es da conferência.

O Prer.idente Provisório nomeou os
seguintes membros dos Comitês-Ge
:,a1s cstatuidos pela Conferência.

coMI'tt DE cRED'ENCIAIS
E .. l. MonLouliC'u (Cuba). Presi-

l~ente

J. W. Beycn (Holanda)
S. F. N. Gie <União Su1-Afrlca~)

WIlliam E. Dennis (Ubérla>
Wl~hclm E:eilhau (l\oruega)

CO!.1:T.2:· DO REGULAMENTO

llsi:.:~~ -l:;;:~ K'un; (Chinll) , Pre
~iidc:i:c

GuiLr.:·~lt' Sevilla S:l.casa (Nlcará-
I~ual

L~=·..•.. I~:csfcld (Polônia)
Lc': _ ~"j. ~,Iel\1lle (AustrâlJa)
Ibr::.;:::n Kamal (Iraque>

( '~I:' ~!7'::': DE NOMEACOES

\':~l.~:' :·;:.:.il (NJ\"'" Zelândia), Prc-
aútcnte

Rugues Le Ga.llals (Luxemb\1rio>
Ju1lán R. CáCeres (Honduras)
l.:a:;nüs SI;urdsson (Isllndla)
Pe::l'o Bclt."':in (Peru)
De =::::~:: ::om o rel;Ulamento ado

,~c:~ l;, :?':1=unda Sessão Plená.r1a.
rc:.:::.·· l!:; 3 de jUUlo de 1944. a
ç,::~<:'.;-.:;'. ~~l;;~eu um Comitê de Ini
c.::.::·:_~, c.::.:;:::sto dos te"ruintes Che
fe~ df' D"lq:ar::ões:

:~=:.:.:: ::.:;enthau, Jr. (E. U. AJ,
;'rc::.:..:;.:c

c.:.::~:l.r G::.~t (BélgIca)
AJ:i.::r t:.e: ~ousa Costa (Bras1D
J. I,. Il!~~' (Cana.dé.)
H:::::::;! .:-=::: K'ung (China>
Cari:s Lleras Restrepo (Colômbia)
p~!::":, ::-'1:.:!des-France (Delegação

::'ra:lCcs:'1
Ab~,l Hazl::::1 Ebtchaj (IrA>
Eduardo Suárez CM~x1co>

M. S. Stcpanov (U. R. S. S.)
Lord Kernes (Reino Unido)

Em 21 de julho de 1944 o Comita
de Coordenação foi consUtuldo com
os segutntes tnetnbros:

Fred M. Vinson m. U. A.}. Pre•
~fdente

Artur de SOUS:l Cost:t (Brasil>
Ping-Wen Kuo (China)
Robert Mossé <Delegação Francesa)
Eduardo Suárez (México)
A. A. Arutlum:m <U. R. S. S.)
Llo':1el Robbins (ReIno Unido>
A Conferência foi dlvlcUda em tres

Com1ssáes Técnicas. SeGue-se a re
lação dos mcmb:-os dc.ssas comissões
e de seus respectivos comités, eleitos
pela Conferência:

C01'4ISSAO I

FUmlO MOlr.:TÁRIO I:>n:ill'AC:ONAL

Pre:idente: Harrr D. Wllite CEi.
u. ~.)

Vice-Presidente: Rodo~!J Rojas
(Venezuela.)

Relator: L. R:1smin.<:l:~: (Canadá)
Secretário: Leror D. Stil1cbower
Secretária Auxilzar: EI~nor Lan-

s1ng Dulles

Comitê 1 - Finalidades, Diretrizes.
e Cotas do Fundo

Presidente: Tingiu F. Tslanl;
(China)

Relator: Xyr1akos Varvaressos
(Qr~1a)

Secretário: W1ll1nm Adams Brown,
Jr.

Comitê 2 - Operações do Fundo
Presidente: P. A. Mnlentin (U. R.

s. S.>
l'ice-Presidcntc: w. A. Mac~t1ntosh

(Canadá>
P..elator: Robcrt ~os..é <Delegação

Francesa)
Secretá.rio: Karl Bcpp
Secretá.ria Au.x;lic.r: Alice Bourneuf
Comitê 3 - Orl;:l.lllZ:lÇf.o e AdIri1-

nistração
Presidente: Artur de Sousa Costa

(Brasil)
Relater: Ervin Hemel' (Tcheco-Es

lováquia)
Secretário: Malcolm Bryan
Secretário Azuiliar: H. J. Bltter

ma~

Comitê 4 - Forma e Sta.tus do
Pund.o
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Prufden.te: Manuel 13. Llosa <Peru)
BeZator: Wllhelm Keilhau <Naru

eIS)

Seeretário: Coronel Charles H.
J)JIon

Secret4rfa Auziliar: Lauren Casa
da,.

comSSAO II

UJlCO DE aECONSTtlUÇÁO E DESERVot.VI
J:ER'fO _

Preaidente: Lord Xeynes <ReIno
UDido)

Vlce.Presidente: Luis Alamos Bar·
ros <Chile)

Relatór: Georges 'I:'1~uni~ (Eêlgica'
Secretário: Arthur Up:;rcn

Secretário: ArthUl' S:nlth~ts

Secretária. Auzili:zr: Ruth Russell
Comitê 1 - Finalidades, D~etr1zc:~.

e Capital do Banco
PrUidmte: J. W. Beyen <Holanda)
.Relator: J. Rafael Oreamuno (Costa

RIca)
Secret4rio: J. P. Youni
Secretliria Au:ciliar: Janet Su'Odel-

IGD

OODJ1tê 2 - OperaçOes do Banco
Pre...;dente: E. I. Montoulleu <Cuba)
.Relator: Jame.s B. Bl1:den <Aus-

tri!1a)
Secretário: H. J. Blttennann
Secretária Atuiliar: Ruth Russel1

Comitê 3 - Org:miz:1çf.o c .~dminis.-

nçio
Presidente: Miguel López Pum:1rejo

lColOmbla)
Relator: M. H. de Eock <t:"nião Sul

Africana)
Secretário: Mordecai Ezek1el
Secretário Au:iliar: Capitão wn

Ilam L. OlJmgnn

Com1t! 4 - Forma e Estado do
Banco

Pruirlente: SI r CbiDtamaD D.
Deahmukh (1nd1a)

Relator: Leon Bara.nskl <Po16D1a}
Secrettirio: Hemy Edmiston
Secrettirio Auziliar: Coronel Char-

la H. DJIOD

COMISSAO m
CW11IOS MEIOS DE COOPElAçÁo nxANemA

J1'I'l'EKHACIOJIAL

Praidentc: Eduardo suArez (W·
zico) .

Vice-Presidente: :Mahmoud Saleh
E1 Falaky <E;1to)

Belator: A1an G. :a. !'1sher (Nova
Ze1ADd.la)

SecretáriO: Orv1s Schm1dt

A Se!Sio Plenária de Encerramen·
to foi realizada em 28 de Julho de
1844. Como resultado das dellbt'rações,
re:+..stradas nas atas e relatórios das
re!pc::tlvas Comi!sOes e seu! Comitcs
e d~s Sessões Plenárias, !or:ml c!:.')\.1
r:!.cos os se:umlc:: inst.-unu:':'l:(;~:

Fundo ltlon!"tério Interna:i::;:,;

con.·c:lçáo tóbrc o Fundo ll=.::;::':':~;J

lntrrmlcional ape:l~:l. no pre!E:l.':: C~

cumenlo - Anco A.

Banco lnterna.c:ional de Rt!co~~+'!"T!rdo

C Descr.t·olt"imcnto •

Convenção sObre o B:mco Interns
donaI de ReconstrUção e Desenvolvi
mento, apensa ao presente documento
- Anexo.13.

Swná.rio das Convenç6es CODSta~tes

êos Anexos A e B. apen~o ao presente
documenco - Anexo C.

Fornn'1 adotndas as st';W.n:·::s re
soluçó!:s. del:l:,.ra~ão. c recor.:e::c.a·
çües;

I

Redaçilo da Ata Finc:!

A Conferência Monett.:ia e Fbiln.
cma das Nnçóes O:l1das resolve:

Que: a Secret:lri:l seja. autorizada a
reâil;ir a Ata F:nal de ccOrdo com as
S.u:;c:sl~es propost:l.S pelo S!U!t2.:ío
Geral :lO Joumal n.o 19 de 19 de jUlho
de 19i~;

Que a Ata. Final contenha OS textos
def1n1t~.·os das conclusOes aprovadas
pela. Conferência em sessão plenária.
e que na. Sessão PleDár1a de Encerra·
mento não se introduza. nos mesmos
nenhuma. mocU!icação;
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Que o Comitê de Coorclenaçl.o re
y,ja o texto e, se este fOr aprovado, o
IUbmeta à Sessão Pleni.r1a de E:1cer
ramento.

II

Publicação da. documenta.ç40

A Conferência Monetár1a e F1nan.
ce1ra das Nações Unidas resolve:

Que o Govémo dos Estados UnidO!
da AmU1ca seja autorizado a publi·
car a Ata Fina.l da. presente Conferên
cia. os Relatórios das Com1ssõés e as
ates das Sessões Plenárias Públicas;
e que 1orneça, para serem publicado!.
quaisquer outros documentos relac1o
nados com o trabalho da presente
Conferênc1a os qu~,. a seu juizo, s~

31m cons~~tc'l.·3dos de intErésse pu
blico.

m
Nottli~cio der": As.~inc!tuTas e Cust6·

/lia do!.; Depósitos

A Cen:cl'{:::::;: í!onettria e Finan
ceira da:> I'nç~~'s Unida! rasol\'e:

Pedir ~o GO\,Í;r ,la des Es~acios Uni
dos dll. América.

1 - Que, cemo dC;:les1tãrio da Con
Tenção sôbre o FUlldo Monet:u'~o lr.
temaclon:l. tr:nsmita t6das as D.Slil

natura! da Convênção aos Governos
de todos os paises cujos nomes cons
tarem. da Tnbela A da Convenção s0
bre o Fundo Mo':1etârio Internacional,
• • todos os Governos cuja adm1!slo
como membros rOr aprovada nos tú-'
mos cio ar:. n. Seção 2; e

2 - QU~ rcc~b:l e ~arde. puma contll
de depõsi'.o especial o owo ou a moe
da dos E~t~:io:; G1l1do's Que l.':c fé:
transmltido ele acúréiô com o artIgo
:XX, Seçâo 2 (dhda Con\'e::çio s,::,
bre o FU:t::.do Mone;al'io Inte::::::c:lal.
e que uansmi1l':l é~se! fU!1ê== a JU:ltz
oovernati\'a do F~mdo qu:mdo fO:
convocaG:l a reuIlião in.1c1al.

IV

Dec?c.ra.ção sóbre a prata

Os problemas que enfrentam algu
mas nações em resultado da ampla
fiUtuação do valor da prata foram o
assunto de discussão da Comissão m.

De-rido à taltâ. de tempo, à. prem!nc1&
de outros'problemu d. Agenda, e ou
tros fatOres, nio foi possivel decUcar
atençáo suficiente a ~lIIe problema
nessa ocas1l.o, nem formular rec0
mendações precisas sObre o mesmo.
Opinou entretanto a Com1ssio m que
o usunto deveria ser estud.ado m&1s
• fundo pelas nações interessadas.

v
Liq-.lidação do Banco de Lfqu~

lntern=ion4l

A Contc:éncia Monetária e F1nan
celra das Nações Unidas recomenda:

A llqu1dação do Banco de Liqu1daçl.o
Internacional com a maior brevid.acie
PO!s!\'tl.

VI

11:::,~c.~ dc fnimlgos e propriccüu:l.e
Igqueada

A Co~!e:ê::!cia. Monetária e Ftnan.
('~::'.. I' ::-::tÇ.ÓES Unidas, consicier.m-
ti,,:

(;::::. :::1 im1n!nc1a da sua derrota,
os chefes 1mm1gos, os c1d.ad!os 1n1ml
g~!. !' seus cc1:lboradores estão trame
íe L:::;,) h~ t'L'res para paises neutros
t : ~:-::\'c:~ ellJS mesmos, a fim de os
oct:.lLar c de perpetuar a ma. 1n11u!n
C1a, poderio, e pos.s1bllidade de pr0
jetar futuros meios de enit'a.ndec1
menta propno e de dominação mun.
dtal, prejudicando assim os esforços
das Nações mudas por estabelecer e
mant~T permanentemente relações in.
ternac.onais pac1f1cas;

~i.:~ os' paises in1mi:;os e seus ci
c!::li~~ ~c apossaram da p:'c;:lriedad~

do;;; p....;;;e.s ocupados e de seus cidadão$
po:, f:-:1nt"o despojamento e saqueio.
pE.~.l c:í~:u:.çâo detrll.nS1erlnCl2.S pela
fOrca f: compulsão. assim como por
mei~s ~utis e complexos. realizadas
frequentemente por intermédio dos
seus go\'emos fantoches a fim de re
\"esti: de leial1dade os seU! roubos e
de asse~ar-se ela. posse e domi':l1o
de e:nprésas uma vez terc1nacia!l
guerraj

Que os paJses m1m1gos e seus cida
dlos, por meio de vendas e outros mé
todos de transter!nc1:l, também fi·
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leram transmissões sucessiv&S de NU
posses e dom1n1os. fazendo·as PlLllWf
por países neutros a 11m de dar uma
te1ção 1nurnaclonal ao problema de
desccbnr e de!cnrcd~r as tDesD1&S;

Que as Nações Unidas manUest&·
run :;ua intençâo de fazer tudo QU&':1to
pude:;se::n p:l!' r-r.ul::: os atos di! deu
propnnçf.o pr:lti~:ldos pelo 1n1zn1go. se
reserv~am o ciirell,o d:l declarar sem
efeito Qu:-.isCjucr tr:'nsicrc:nctas de pro
pricd:ldcs p~'rlc:;ccntes n pessoas n05
terntOr1os (j:up:-:~=.;, e tomuarn me
didas pc.r:l pro:!';::~r l' l:::'3nUr a pro·
l'ried~ée que. r.: ..; EU?S rrspr.ct1\'as ju
Titdiçõe':i. p(:!'~::::::' ::C! j::lisc;' ocupados
:e a s::us n:l~·,~:::,:-. :::-';m como j.)3J'a
!~prdlr 111:'3 rr.~::::::.:;:; d~s Nações Um
d&s o ~r:'s;J~ to::. ::. p!"ljJriec3des ar
rebat nci:l:::

1 - Tc:nn C:::;:~:',:::~:::O dos P3!SO:i
dados pl:l:.s l\;),',:õ~:; tjniuas. e os apóia
pJe':1nmente. cem o fim de:

a) de!c:o~:::·. ~: ;'::::~:'.:. cont:'ol:u, e
tr&.,!;pnzs:1:' cc:'" .::~, ::~:!!r.1::nte os hnvt'
res do m1mlgo;

b> impedir a liquidação de propr1e
dades urebatadas pelo 1n1m1go, de·
term1nanào os sr.us Jei1t1mos propr1f:
tirtos e administradores e tomando as
medidas necess:irias tendentes a facl
11tar-lh~!: a restituição; e

:l -- Re:oLler.d3.:
Q\~E' cs Gc"C:-::~'~ de todos os paises

repl'E'~E'n:3.do:; :1.. ;·:':!:~::~e. Conferén
ci.'l c.;:- ~ l.. p:':!.:' ~ :":::~:'1H"elS com as
suas re13çõ~s CJnl os p:l1ses em guer
r:l. 1m:::::::': CC:-.~ c.~ Go,"crnos dos pal
res neuu:c!.

aI ;'. (.~o~ar mc::id:s 1m~d1atas de
1nt:;:-:'.:ç[.:~ ele Qi;:::::. '.:!:r trnsp~so O~l

tra~1Sfcre:'lCla. nos territórios sujeitos
à SU::l ;;,:;~:.iiç:::), C:z quaisquer

1 - harc:rc:; penencemes ao Govér.
no C'J a ~UllSqU~: pessoas cu 1nsti
tuições muaC1a~ n...s Nações Unidas
ocupacas p:lo inimigo: e

2 _ ouro. moedas. objetos de arte.
valo!'es. e titulos de propriedade de
empresas f~anceU"as ou comerc1a.1!, e
outros na\'eres arrebatados pejo 1':l1
m1go:

assim como descobrir, segregar, e
pOr à ciisposição das autor1dades 1ns.
t1tu1das nos pa1ses correspondentes
após a libertação quaisquer haveres

neJSaS c'ond1ç6es Que se encontrarem
nos temtOnos sujeitos à ma jur1ld1
çl.o;

b> a adotar medidas imecUatu para
impedIr que sejatn ocultados por m.e1oI
fraudulentos ou outros, DOS terr1t6r1as
6uJeltos 8. lua jUr1Sd1çl0, Qua1squer

1 - haveres pertencentes ou CClDll
derados como p~rtencentes ao GO\'6r
no, a pessoas. ou a fnsUtu1ç6es dos
paises 1':11m1gos;

2 - baveres perten::entes ou ccma1.
derados como pertencentes aos chefes
l:1ttuscs, seus a.:oso:1a.dos e colabora.
d:)res:

assinl como fac1J1tar a sua entrega
!l:131 &s autoridades imt1tu1da.! após o
'"!'mistiCIO,

VII

Pro?Jlt!ma~ ccoMmicos intcrna.cicnuIU

A Conferência Monetiria e PinaD.
cc:ir:l d:ls Nações Unidas. con.s1de
rendo:

Que no artigo I da Convenção sObre
o Fundo Monetário Internacional le
declara que UD1& das final1dades prm.
c1pa1s do Fundo I: fac111r.ar a expan.
&ia e deseDvoJv1mento equ111brado do
comércio 1nternacional, contr1bu1~

assun p3ra a promoção e m&Z1UUlnçl.o
de altos ni\'t15 de ocupaçio do traba·
lho e de renda real e p3ra o desenvoJ.
,'.me:::;, da C3p3cidade produtiva de
tccics c::: membros, COI1'lCl objet,ivos pre.
ClpUOS àa poUt1ca cconOm1ca;

Q~:(: !t' r~:cnhece que essa e OUtrd
~::.::.~d:.:it~ e objetivos assentes na
Cr.::~·:E-::~':'u não pocierfi.o ser ple':1amen.
.o? c::_.:~~t;iàos semente por tDe10 do
F'umio:

Recomenda:
Ao.:: Go\'crnos p2.rticipantes que,

alem ~; dar cumprimento às tDed1das
fspe::i!;:::s Que Das esferas ~et&·

rIa (; 1;nance1ra foram tratadas na
pre!en~!:; Conferência, p:ocurem, tendo
em \'1~::t cnsr !lO campo das rel&ç6es
econõ:.n:cas internacionais as cond1ç6es
n:!cessãrins para a real1Zaçio das fi.
nalidades do Fu."1do e dos objeUvos
preclpuos mais amplos de poUt1ca eco
nOmíC:l. chegar ~ wn aCOrdo com a
m1Xlma brevidade poss1vel sObre meios
pelos qUal! melhor possam:
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1 - reduzir os obstAcu.los ao comu
do interna.dona! e promarer re1aç6ea
comerc1als 1ntema.C1on&1s mutuamen
te VaDtaJosu:

:I - promover o com!rcl0 d1sc1pUn~.

elo dos g~neros de prime1ra ueces.W1a
ele a preçoseqUitatiVOS tanto para o
produtor .como para o con.sum!dor:

3 - tratar dos problemas espec1a1S
ele caráter 1nternaclonal que JUrIU1,o
ustm que cessar a produçáo desuna
da â I\1crra; e

" - fadUtar por meio do esfOrço co
operativo a harmon1zaçio das poli
ticas nacloIWs dos Paises Membros.
encaminhadas no sentido de promcwer
e manter altos níveis de ocupação do
trabalho e padrões de vldo. progressi
vamente m&1.s altos.

VIII

A Conferência Mo':1etâria e F1nan.
cetra das Naçõ:!s Unidas resolve:

1 - Exprim:: sua g::;t1d~0 ao Pr!
síd~nte dos E:;ta:ios-Unidos. o !:xc!
lcntlssimo SeJ:.~or Frank!in D. Rcose
vdt. ,por sua iniciativa ao con'rocar
a presente Comeréneia -e pelos pre
parativos -da mesma:

2 - ~1Jnnur too Presidente da Con
fer6nc1:L. o ~celent1ss1mo Senhor
Be':1rY Morgenwu. Jr•• seu profundo
reconhecunento pela b.ab1lldade com
que d1r1g1u a Conferénc1a;

S - Ezpnmtr aos Adm1n1stradores
e aos E'unC1onàrios da SecretD.r1a A\U
.lJ'adeclm~ntos pelos seU$ sUV1çOS in·
cansavels e esforços dW;cntes. dedi·
cados à conseC1:ç~o des otlíetivos da
comerêncla.

Em fé do que, os seguintes delegados
assinam a pre!cr.:e at3 !~a.l.

Dada em B:etto:l Woods New
Hampshire~_no c::: "inte c cais de Ju
1110 elo ano de :mi noveccnt<lS e qua
renta.e quatro, na l1ngua 1nglesa; cit··
vendo· ser o or1i'".n31 àejJosltado nos
uquivos da. Stcret:1ria de Estado dos
Estados-Unidos. e cópias autentica
daS da D1tsma 1::::necld::s pelo Govir"
no dos Esta.dos t:'nicios da América. a
cada um dos Get;ernos e Autoridades
represe':1tados na Con!eréne1a.

(~turas)

.ANEXO .A DA ATA FINAL

C01m:Kçio BODE o Ptm'Do Mcnn:rDU
I1IDuAClOlfAL

O. GOVer:1OS em cujo nome se fir·
ma a presente CODvenção concordam
110 ael\11nte:

AuIco 1""T"MTJ(Aa

P1ca estabelec1do o Fundo Mone
tirlo Internadona1. o qual funcionar'
ele aCOrdo com os se~tes d!spew
U'ros:

ARTIGO I

PmALm.m:s

M f1nalld:1des do r-.mê.o :\!o:1eti
rio InterDacio":1al 5&0:

(I) Promover a Cl)Crc:'~- ~ ~_o mone
tirta 1nternaClon111 pc: 1:: ~_.:: de umo.
InstituiçAo penn:l!l~:~~!' c:~. ~c:ne;:l o
mecamsmo para con;;t:: "~.' ~ ccl:lb.,
reçâo s6bre prc:':: ••:: _ : :!j:1~::'''Ícs

lntcrnaClonai.S•
(lI) Fac1lltar a C:-:;:':: . :: C desen

volv1mento eqU1l1bn~o co comérC1o
internacional, c:l:1::ib:~~~c:) aU1m
plra a promoção e r::~::'": :"" - f::) de &1
tos n1veis de OC\õp:-.,":.,; • ~ ~: _~:l1ho l!
de renda real e p~:a o àC~e:1\'olV1

mento ela capac1dade prc.dutiva de to-.
dos os membros. como c!:)j~1.h"o$ pre
dpuos da pol1tica econOmica.

<UI) Promover a ~b!11dade do
cAmbio. manter a C:uc1;,Una c:l:nb1a1
entre os membrcs, e t'·.~!.:!.r d!!preci
aç6es competicioras C:" ("~ r.:::'10.

(IV) Au:ú11:1.r o C:~::I:::~::::-.:::to de
um sistema mU:t~~:~::":: ê:. pala
mentes de transaç(~~ ~.~:~~:.~s entre
05 membros. e a elim:r;n~.;-o de rei
trtç6es sóbre o C{:.l::;'~: !':-:.!::ior. as
quais cl11"lcultam CI c!:::::":::;","imento
do comérdo muncii:!.:"

(V> Insplrllr coníi::.~;~ n:s paises
memDros, pondo cs re::::r::::; C::). Fundo
a lUa cUspOSlção 5C;~ :'":::·:'.~i:;~S ade
quadaS. asstm facul.~:-.~::··~:l:S retifi
car desajustes em S>la:· ....l:;.n~s de
pagamentos sem rece:-:-::-· ~ medidas
l':1fensu a prospcrié.:i.'c ll:I.C;o:u.! ou
iDternac1ona1.

<VI) De ac6rdo com (; supradito.
abreV1&r o prazo e redl:Z.:' o erau de
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desequWbr10 nu balanças intemacio
IWI de pqamento dos membros.

O P1mdo se orientará em tlld&s as
nu ded.S6e5 pelas t1naJ1d&cles esta·
be1ec1du acima.

A.R.TIGO II

MlMaos

8eçAo 1. 'Membro'! fundadoru

Serio membros fundadores do Fun
do. dentre os p:mcs rcprcsc:~t..~dos na
CODfel'l!nc1l3. MonEtária t' F'in:mccira
das NaÇÕes Umdas, Rqll~lcj: CU,lOS go
"emas se tomarem me%:l11:'c' R.ntes da
dCLtD. cspecificada no An: :;~, :-:X, Se
çto 2 (e).

Seção 2. Outros mc::.:':·C''; (e)

A adm1SSão sera f::Cl!!:nC:l aos ga
"emos de outros países l ;;1 époens e
IIU concUç6es estabelecic:ls p~lo Fun
do.

ARTIGO I::

carAS t Sl1tSl:tlÇÕES

Beç!o 1. Cotas.

Para cada. membro será designada
uma. cota. As coto.s (~:;.:;\tc.les mem
bros reptesentl",dos f!~ Con!crC!ncb
!4onetArt3, e Fln:,,::~I;:: ~ c::.z N'ae6e:s
t1n1cla3 Que ~! i:-:-::':.:":::1 !:"embros
antes d:l dat..'t ('~'f'~if::,;.·:~ !: j Artigo
:XX, Seção 2 CC). :.:::'::" ~ '.I:' fJru
ram n:! Tabeln 1." .... ; c:~:,:;; de ou
tros membros .:: ::'.1 . :... :"::Unllclz.::
pelo Funáo.

Seç!o 2. Rct:;:::.~:· '::.:.~ ::c cotas.
Cada cinco llnO: :, n:~~'i~ rever,

as cotas àos rr.::::r:-::: L. H o Julpr
convenim:e. prc;:::oJ :~ :.~ rf.ljus:n
mento dn5 m,,:r:::;" () ; ,;:::10. 2. seu
jU1Zo. também poc;cr;1 '; ::lS:derllf em
qualquer outra c:~c.::. :":~j rl!:l.justa
mento de uma dC:t!':·lt:::-~:J.~:l cota, a
pecUdo do mctn~:o ;:;:~:!-'::;;dd.O. Para
qualquer modi!ic~çã~ c.:.~ co:~~ será
es1:1da uma m~ioria d;; qU3.~O qutn
toa dos votos tot:us pos~:·::;i~. nlo po
dendo ser modif1cnd~ 1:'::~humll cota.
sem o consentmlen:o cio :-:::::lbro atin
;ido.

SCçlo 3. Sub3crlç6es: época.. lu
gar. e 10rma de pagamento.

(c) A lubac:riçl.o de cada membra
.erá igual à lua cota. e será PIola
na integra ao Fundo do depositário
deSignado e a~ .. da.ta em que Q

membro le tomar qua11!icado. nos
t!rmos do Art1g0 XX, Seção 4 (c) ou
(d>. para comprar moedn.s ao Fundo.

(IJ) Cada membra pagará em ouro.
como parcela mfnfma. a menor das
se,wntes quantins:

CI) Vinte e cinco por cento da sua
cota: ou

ClI) dez por cento dos haveres ofi
ciais liqUidos em ouro e em moedA
cios Estados Unidos da América. efe
tivos na data em Que o Fundo avi
sar os membros nos iêrmos do Artigo
7aX. Seçáo 4 CQ>. que bre"e estará
em concUções de realizar transac;6es
camb1a1a. " " :~~

Cada membro fornecerà ao Fundo
os dados necessários pua detenJ:11DU
os seus h3veres ofic1a1s liQUidas em
ouro e em moeda dos Estados-Unidos.

(c) Cad3. memõro pagm o restante
da sua com na. sua própria moeda.

<cf) Se os h:lveres oflc1n1s Uqu1dQS
em ouro e em Jl1ceda dos Esta.d...
Un.1d.os de qualquer membro. efeUvaI
:1& da.ta referida em <b) m) SUlJf&
citado ':lio puderem ser determ1nadu
en1 n:io de h:verem seus terr1tOnOS
sido ocupnáos pelo 1n1m1go. o Fundo
!1x3r~ un13 d:t!.3 alternativa convem
ente par:l .te dc:c:.min:u-em ê5!e5 ha
veres. Se essa dllta fOr posier1or
ãouela E:n c:ue o p:115 se tornnr ha
bilitado n~s té:'r.l0:l do Arti;o XX. s~

çflo .~ (C) ou (e I. a comprar moedas
ao Fundo. o f',mdo e o membro em
questão conc!rt.:lr5.o entre si um PI
gt.mento pro\'1sório em ouro nos ter
mos de (li) su,ra. e o restante da
subscriçâo d!s!e membro será pago
na SU:l propna moeda. n::ando ele
pllSS1\'el âe reajus:amento satiSfató
rio e'J.tre o mew!;)ro e o Fundo quando
se hounr" determ1mdo os ha"eru
oficiais liquidos.

seçlo 4. Pagamentos qU41UÜJ tU
cotcu são motiilic!Z.da.3.

<a) Cada mEmbro Que anuir num
aumento da sua cota pagará ao FIm-
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do. no p:~&ZO de trinta d1U a parttt
fll cl.t.t~i da. &nuweta. vinte e cinco per
cmtCI ro ltUD1e11tC1 em ouro. e o mt&n
ta na SUi!. prôprtn. moeàa. EntretaDto.
1., na data em que o membr~ aDU1r
lIam IlWllento suas reseM'U mODerá
I: as ferem 1nferiores à sua nova cota.
(I Funào poderá redU%ir a propcrçio
d:) amaento a lU paga em aura.

<fi) Se mn me:Jubro anuir numa re
c1l1Çio da sua cota. o Pundo resUtu1
IH ao me1nbro. no prazo de tnnt.. d1u
II P3rt1r d& dat%:. da . a':2umc1a. uma
quntS3, igu.al à da redução. A resti
t'l1çflo selá feito. na moeda do membro
(! eI:!1 Oi.U'Cl. proporcionados de ma·
11mB, (\, e't'11;u que os haveres do Fun
el3 nessn :noedll sejlLm reduzidos a
tIme cifra. 1ntef1:lr a setenta e cinco
!):lf ':entcl da nO'l'a cota.

Seç:lo 5. Substituiç,40 de moedlu
por valores.

O F'..:::1tio 3ceitQrâ. de qualquer mcm
b:0, em lugar de qu&!quer parte da
DI~'~'::l dé!~! oembro que a Ju1Zo do
i'un~o não fõr necessâria para as suas
c· ~::rs;6es, pr~mJs!ór1as ou obrli~çõe'l

Ilmclhan1:es emitidas pelo membro ou
Jj ~lo depcsUârio desilU&do pelo mem
1::0 m;~ ténnos do art1I:o XIII. ScçãfJ
~ r,! (',ua..1! n:l~ serão ::le:oclAveis. do
Pi1I::u·to .Juros. e serio resiatD.W na
aore::entaçio ao valor nom1n3J com
um lanr;:l;mento dI! crédito na conta do
Punclo n:, depositArio des1lDado. A
prcst.nte Seção nio 10 se apl1cará l.
mO~c'a stlbs:rita pelos mem!)ros. mas
t:;:::tc:n :\ qualq'Jer moeda devida ao
!;unto ou por ést ~ aàQuiri:!:l de outra
• :-In:l.

AR'!:'!ao IV

~ t'~no 1. E:t':'ressâo do valor no
7:: i::al

\C!) O valor ltaminal da moeda de
. c,::::-. membro será ex-pre!so em ouro

(lm::> de':lommador comum ou em
r:.:~"::t dos Estados Unidos da Amúica
C! ~éso e fineza vigentes e::n 1 de Ju
t.o d:; 1944.

(b) Todos os cálculos referentes às
n;ot:ias dos membros. na. aplicação dos

d.1spOSit1vos da presente OonTençio.
leria feitos na base do seu va.1or no
1DSnal.

8eçlCJ 2. Aquisições de ouro ba
,etUttu fI.OS valores nomiMÍl.

O Fundo prescrl'\'cra. uma margem.
ac1ma e abaixo do valor nominal. pa.r&
as transações em ouro dos membrDI.
e ne:l.hum membro a.dqu1rirá ouro a
um ·preço supenor ao valer aom'nal
GOmado da margem prescr1ta.. nem o
vendera a um preço 1n1erior ao ,alar
nominal diminuido da. margem pre.
crUa.

8eçio 3. Transações cambiail ba
.1Cll.lu na paridade.

As taxas de cimbío máximas e m1
D1mas. pua as trmsações que os mem
broa efetuarenl em suas moedas nos
seus respe:tlvCls tt:ritórios. não d11e·
ririo da. p:lrid:ldc.

<I) no caso d~ tran%::lçôes'no cUspo
mve!. de m:us de um por cento; e

<XI) no ~o de Ol:t:-::s tr:m:nç6e!
caICb1ais. de um:1 m:m;cm Que e:t:eda
a margem !i:tada pan tr:msaçõu. cam·
b1a1s no diSpontvel por u:na quant1&
supenor à consicierl1dn rnzotLvel pelo
Fundo.

Seção 4. Com':'Tomí.iaos tóbre a
esMbWdade cambial.

<li) Oacb membro ,se comprometem
a co1r.bcrar com o Fundo para. promo
ver a estabilidade camb1&l. para maD
ter -a d1seiplina nas' suas reu:.r;ães ca.m
blats com outros m:mDrcs. e para evi
tar alterações cambiais competittvas •

<fi) Cacia membro se comprcr.1cterá.
mcchante a a.doção d~ medida:: com
patíveis com a presente Con\"e:.çáo. a.
so permi:tt nos seus turitóriCOi tran
sações cambi:Ús entre a sua moeda t·
as moedas dn outtos membros nu
condições pres:ritas n:l Seção 3do
presente Art13o. Os membros . cuju
autoridades mO:letárias. pua a liqUi
dação lie tr:l.11!a;õt's intema:icnais. de
fat~ co:nprarem e vp.nderem c~o li-.
\-remente nentro dos Um.1tes prescritos
pelo Fundo na Se;ào 2 do prese"J.~

Antro serão considerados cumprido
res do present~ compr~o.
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seção 5. Modijtccu;6es dO$ t'alores
nominau.
(a) Nenhwn mcmbro proporá. uma

mod1!lcaçâo no ,'alor nom1nal da sua
moeda a não se·r para retificar um
deaequillbrio !undomental.

(b) Só poderá ser feita. uma mod.W
cação no \'alor-ncmmal da moeda de
um membro med1ante um:t proposta
daquele membro e consulta com o
J'Undo.

;,c) Ao propor-se uma mod1!ieação,
o Fundo tom::::-:' primeir:unente cnl
conta ns JIlodüieoc;õcs pon·emur:l. já
feitas no \';;)01' )lanunal inic..ir.l dn
moeda do nt~m:::'c, detcrmin:ljv nOl!
~nnos do n:-tir.·o x:~. Seção '1. Se n
mod1!lcaçt!.o propott:l. junt:lrncl:te cC'm
tOdas as moci:Í1c:!t;'t~s ante::-lCJ:· .. :.:, Qu~r

leja para m:l1:i. QU..:l' p"I'll r.l~ 1lU!.

(1) não excederem dez por CCl1to do
ft10r nominal 1:11c1al. o Funcio nao
objetará.;

(lI) não e:~ecc::rem m:.:s dez por
cento do valor ncmmz.l 1n1ci::.l. o !'un
elo podera concorc1ar ou opor-se, d~

YeJ1do dar sua dec1sio no prazo de
Atenta e duas haras se o membro o
I011dtar;

(III) não se enquadrarem nem em
(I) n.::n em <lI), supra, oFl1ndo po
derá concord&r cu opor-se. c:.! ter:i
um prazo ma~or para dar SU:l C::::isão,

(ct) AI;, modUic::.çõe s uniíormC's dos
valores nomlIl:li's. fc~t::.s nos t;;:rmos d..
Seçio 7 do prese:lte Artigo, não serlÍo
levadas em centa para detenru."1:t:' 5,'
uma propoHa de mOdülC:lç<Í.O mciê~

~ CI>, <n). ou (m> de te) supra
dtedo.

(e) Um membro poderá. modificnr o
ftlor nominal àa sua mo:;ca .!~m ~

anuénc1a. do Fundo se essa mc:ii!ic:!
çio nno a!~tar as t:~n!acõ~s ::'te:~a

donais dos membros do Fun.:o.
(f) O Fundo anuirá nt:ma propost:.

de mod1!le::tção nos têrmos de te' <DI
ou CC) (m)supracítados se houver
determ1nado que a mod1!icação é :l('

cessária para retificar um deseqUill
brio fundamental. Em partlcula:'. I:

Das mesmas condiçOes. Dio se opo::í él
uma proposta de modificação em r:lZá·,:
das diretr1zes soc1ais ou polltlcas C:l
membro que propuser a modificação.

seçAo 6. Eleito de modfjicaçc'Jes
1140 autorizczdcu.·

Se um membro modUlcar o valor
nommal da sua moeda. a despelto de
objeç6es Jevantad;.s, quando de direito.
peJ.o Fundo, o membro perdera a prer
rOllatlva de ut1l1Zar-se dos recut'SOlS
do Fundo a menos que é.ste d~temti
nar em contrá,no. Se (i/;;JOlS de ex
,gotar-se um prazo razoável a diver
lencia entre o membro e o Fundo nio
rOr conc1l1ad:l. a quest::'o f1~á. su
j~lta ás dISPosições do Arti;o >"""V, Se
ção 2 (b).

Seção 7. 1l:0dt!I:Cr:ÓC!' ~n:form!:

do valor nomuu:l.

Não obstante as C:l!::C;-lÇÓo.:~ C:::. Se
çt.o 5 (iJ) éo prc-st'Dt.: :. :'::. '~. o Fundo
pode:-:!., por Ur.':.ll n·.:.:::·... ~:: t:-::.l dos
"oros pOssl~·els. f:lZ!'r r::;.::~~::;~õ~s pro-

. porclonll1s u..,Uormes I:~2 valera no
m1n:ús das moedas de todos o.! mem
brot, sempre que eS!:lS modif1::ações
lieJD.m aP1'c~':das pcr :(·.::'3 (I:; :1~CIl1bros

que en:rarcm COIll ê.;:.: ;):;: cento ou
mais do tot&! das cotas. O valor no
m1nal da moeda' de um memnro. e";1
tretanto, não será mod1!lcado nos ter
mos do presente dispositivo se, no
prazo de setenta e duas horas a partir
do momento da decisilo do Fundo. o
membro l~!o~:~:' o F;,:ndo de Que não
desc.ln q:.e o ":l10: r.O=:l:l:l1 da. sua
moedn ~e::l. n".cà!fi::ado c::: ccnscqüén
c1:1 dc~~:. d::.:.;~[:o.

St~éo ~, .~!c::ute::~::' ::., vaZor em
curo 'o.. ,l;~:::crt:s ri: r~::do.

(aIO ,,·ai:.:- e:n ou.ro co~h:lYeres do
Fundo !Er:l mantido nf:.o obstante as
modlf1c::çõcs do valor no:rjnal ou cam
bIal C:l rn:C~ll de qualq:Icr membro.·

(b) Sem;::-e que (!) o "alor nominal
da rno:::d:1 de um membro íór redUZido,
GU (In qUt o valor c~mblal da moeda
de u:l1 membro. Ill1. opinião do Fundo,
houvc:" sido depreciado a um ponto
si&'111!icati\'o nos territórios desse
memb:'o. éste pagará ao Fundo num

,prazo razoável em sua pr6pri3. moeda
uma. quantia 19ual à qua:"tia repre
Eentaàn. pela redução do valor l!.m ouro
elos haveres do Fundo na mesma.
moeda.
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(c) sempre que o valor nominal da
moeda de um membro fOr aumentado,
o Fundo devolverá. a ésse membro num
lJrazo razoável uma Quantia na .sua
moeda igual ti. quantia relJresentAda
pelo a~to do valor em ouro dos
haveres do ,io"'Undo Da mesma m0e4a.

(4) Os dUposit1vos da presente Se
çlo se &lJl1cario a Qualquer m0CU!1ca
çiQ proporcional U1Úforme dos valores
nom1nais elas moedas de todos 05
membros, a não ~er que na. época ew
que f6r proposta essa modificação o
Fundo dec1cUr em contrário.

Seção S. Diferentes moedlZ3 nOl
territúrio:; de um me,nbTo,

"

Quanào um mt'mb~q pro;)user um:..
modificação do "alor nominal da sua
cloecl:l.. e. lUi!I10S que êle se declnre em
contruio. entender-5e-á qu:! propõe
também urna .,modificação correspon
dente no \'alar :'1ominnl cna c1%E:rente~

moedas d~ todos os territórios EDl re
laçl0 aos Q~ o ~embro subscreveu
a presente Convenção nos têrmos do
Al'til;o XX. Set::'~ 2 <g}. Será.. entre
tanto. !ac1.1ltado a um ccmbl'O d~cla.

rar se a propostn. se refere s6 à moeda.
da metr6pole, só a uma. ou mais das
moedas d1ferentes ou à moeda da. me
trópole e uma ou m&1S moedas dife
I!ftltes espec1!lcadl.5.

ARTIGO V

'1:I.A1.SAÇÕts COlf o J'm,,"DO

Seção 1. Entidade8 que negociar12o
mm o Funào. '

OS membros só ne;ociarz.o com o
Fundo per lntermédiCl.40s sc:~~ respcc
Uvas tesou:os. bancos, centr~ls. fU':lcios
de estabilizat:âo. ou 'outra. entidade fis
cal semelhante. e o Fundo só ne~o=iÃ

rá com as mesmas entidades ou por
1ntermédio delas.

: seção 2. Limitação das operações
do fundo.
S&1\'O as dispo~1çé"s em contrário

na presente Convenção, as operações
por conta do Fundo serão limitadas a
u-ansações destmada.s a. fornecer a um
membro, por Ü'Jciativa dêste, a moeda.

dr utro memrJro em troca de ouro ou
d:1 ':noedi co membro interessado na
op~~·ação.

Beçlo 3. C0n4tç6es que regem a
iltüi2ação dOI recursos elo Fu7Ul.o.

(4) Um membro poderá comprar ao
Fundo a moeda de outro membro em
troca da. lua própr1a. subord1nando-se
às seguintes conà1ç6es:

(1) O membro que desejaf adqU1r1l'
a moeda declarará que a mesma é ne.
cessâ.r13, no momento para fazer com
ela p:1;amentos de ac6rdo com os dis
pos1th'os da. presente Convenção-;

(lI)' o Fundo não informou. nos ~r
mos do art. VII. seção 3. qúe escu·
Eenrl1m os sc:us haveres na moeda. pe
c..cir.:

lI:: ' .A aquis1ção proposta não acar
l'et:: r~. r,os h:l 'leres do Fundo em mOI!
c:.:: :" ' :l...:r.i:',) :.ciq\l1ridor um aumento
t.~ :::••:.: de Y;Ine e CInCO por cento da
EU:~ lo:':': d~'ante o período de doze
meSES que tetm1na na. data da. aqui..
lição. ou um aumento para malS :1e
cillz,:,:'!~c! per cento da sua cota. En
t:'c::::: :'. ':' lir.1itllção de \'l':lte e c1ncc
por cento se apl1eará. somente à quan
t1:l que representa o escesso dos ha
veres do Fundo nessa. moeda ac1m.a
ele setenta e CU1Co por cento da cota
elo membro. le a cota estava antes
abaixo dessa cUra;

(IV) O Fundo não declarou previa
m~~.e. nos têrmos da Seção 5 do pre
tt:iL~ i.rti;o. t:o Artigo IV, Seção 6, elo
Anlr.r· ","T. S~ç~o 1, ou do Artigo X\P.
Sc;,L~ :: Ir. I c:ue o membro peticioná
rio d~ :l.qUisição não está. qualificada
J:::::' :;:~ar-se dos recursos do Pan
co,

(C I Os membros não pocieráo, sam
licer.r;.;. do F'UDdo. uW1zar-se dos re
cursos déste para adqUirir reservas d~

moed,s estrangeiras para transaçófs
cambiais futuras.

Seção 4. Suspem40 de condições.

O Fundo poderá. suspender, a seu
jUizo e sob cond1ç6es que garantam
os seus 1.1'1t~êsses, qua.1squer das con
dições p:e.scritas na Seção 3 {a} do
presente Artigo. espec1almente no caso
de membros que no passado se absti
veram de ut1l1zar-se dos recursos do
Fundo em transaç~es VUltosas e CO":l-
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t1nuas. Ao suspender QualQUer cond1
., O Fundo tomará. em considerar;io
as exigências per1ód1caS ou excepcio
nais do membro que sol1c1tar alUi
pensão. O Fundo também tomará em
cDnSuieraçlio a d1spos1çio do membro
pua. dar em garantia ouro, pra.ta, 11
tulos OU outros valores ace1táve1s, cujo
valor seja suficiente na opb:i1lo do·
Fundo parti. garantir os seus Snteressea.
podc':1do o Fundo exigir, como con
dição pl1ra. a suspensão du condiç6es,
que o membro empenhe essas la
r::nt1l1.s.

Seção 5. Ctuaaçã.o do direito clt!
utilização COI recursol do Fundo.
Sempre que °Fundo determ1nar que

unl mf:mbro está se ut1llznndo dos re
cursos do Fundo de mz.neira. contrà.r1a
n~ E:U"S finalidades. êle apresent:U'á ao
Il::n.tro um relatório cm que se ex
P'::C' o p::recrr do Fundo e se estabele
c~ um prazo conveniente para ares
J::::;;::.. Depois de apresentar ésse re
~~:t.,=~c :::. um m~mbro. o Fundo po
~::t limitar a utill%a;ão dos seus re
cur!:cs pelo mem10 m:lInbro. Se !lia

.f6r re:eolda do membro uma resposta
JI"O n!':tzo !iXl1do. ou se a· resposta re
ce::i'~:;: n:io fOr S:lt1sfatór.a. o Fundo
l)oder2. ~o:1t1nuar a l1m1t:t= a uilliZaçác
dos seus recursos por parte do mem
bro. ou poderá. mediante amp prino,
declarar ês5e membro desquallf1caclC!
para a ut1llZaçã.o dcs recursos do

o Fundo.
SeçlÍo 6. Aquisições de moadtu do

Fundo por ouro.
(a) Quclqu~r membro que desejar

r. ..!c;u:rir. dtreta C~ !:~::rt:tn.rn!:lt~. a
moeàa de outro memw.o 11 1.:0CO de
c1.!ro. se puder tazê-lo com l~aldade

de \·:lOta.geD,S. a adQu:r~:i. :::leol:mte a
vencia de ouro ao Fundo.

(b) Nada na presemc Secáo será in
terpretado de maneml. 3. im?eàir que
um membro ve":10a em qU:llquc:, mer
ca.ao ouro de exti'ação recent!> ~.lS mí
n!.S situadas no seu território.

Seção 7. Requi.sição por um mem
bro da $Ua moeé.!!. em pod.er do
Func!o •.
(c) Qualquer membro poác:'á. read

qUirri' do Fundo, e o Fu."1do ve:1derá.

por ouro, qualquer pa.;rte da lua~a
CIO pocler do Pundo Que exceda. a CGi1L
desse membro•.

(2) No f1m ele ca.cIa ano !1.tlJLuceiru.
do Fundo, cada membro rcadQU11'i1'lL
do Fundo, com ouro ou moedas CCitl~

verl1veis, comorme se determmar. fW
ac6rdo com ao Tabela 'B, uma parte dim
haveres do Fundo em lUa moeda, ob
.servando-se as 1egu1':ltea cODd1ç6es:

() Ao readqu1r1r do P1mào lua. ~,.
pria moeda, cada membro utili:l:»:Ii.
uma parte das IU&I ruerv&S monetll
nas 19Úal em valor: à metade de qual..
quer aumento bav1do· elurante o a:no
DOS haveres do !'1mdo em moeda dÚl'll
membro. somados da metade de qw,al
quer aun1ento ou dJm1nuido da. mewle
de qualquer d.1m1nu1çlo. havldn c;u
rante o ano nu reervas mooE:=i:'J.as
do membro. Não se apllcl.r.l e3;:' r!!-c
era se as reservas monct:1ri:i.~ c:: u:rn
membro houverem d1m1nuicio c~-:;~c

o ano de mais da quantia rc?r'.:::::~:~::L

pelo aumento dos haveres do Lm(\o
Dessa moeda.

(U> Se, elepo1a de haver sido ;:,.;::; ~

rez.qui!ição descrita em (I) s:.:;.:::· :;::;'u
do <se !Or ela necestária>. 0.3 h:..~rfa

de um membro em mo!d3. cc ::'ll::~:)

membro (CU em ouro z.dQ~~·i:r. =.:::W'
membro) houverem aumcn~:~ ::.:. :-:,,0
&ia de tram:::.c6es rea1.1=Cas lleSUl,

moedA com outros membros ou ccm
PUlOU nos seus terr1t6r1os, o mcmbm
cujos haveres nessa moeda (OU em IJ.J(",

rol houverem aumentado dessa. fCf~

~ se u~á. do aumento r.~:'~ r~'"

DoClqU1r1r do Fundo sua prój::'i:. u:or'::'o
(c) Nen.~um dos re~j~z::':-.::':'1tl'S

dHeritos em (b) suprac;:::d: : ~~réÍ

!e:' levado a um ponto ~l.(,·
O> as reservas monetárias co LaBUv

bro sejam inferiores é. S1::: :':~:., "u
(U> os haveres do Fun::o (::: Sli:t

moeda sejam lnferiores n S! ~!::::;. e
CUlCO por cento da sua. co:::, Gü .

(U> os haveres do Fundo c::n quale

QUEr moeda necessária para t::-~:, op~~

ração se,am superiores 2. !, :~:1t:t e
cinco por cento da co:n do mf:::::':- 1'.1~

teressado.

8eçl0 8. Camwáa.

(a) Qualquer membro Que co:npftr
ao Fundo a moeda de outra c!:.:nb;;(í.
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em troca. da IU& própria, pagará, aIm1
do preço de paridade, uma com1sdo
de lIervtÇO, uniforme para todos os
membros, de trêS quartos por cento.

O Fundo poderã, a seu ju1zo, aumen
tar e$SS. com1sSAo de serviço para um
por cento no mÁXimo, ou d1m1nu1-la.
para meio por cento no mi'J1mo.

(b) O Fundo poderá cobrar uma co
m1IIsão de lIerv1ço razoável de quaJquer
membro que comprar ou vender OU1'\,)

ao Fundo.
(c) O Fundo cobrará e0miss6es, uni

formes para todos os membros, .,
quais lerão pagáveis por cada membzoo
.obre os saldos cUários médios dos ha
veres do Fundo em sua moeda em ez
cesso da respectiva cota. Serão ai H
I'Wntes as taxas dessas com1ss6es:

<I) S6bre qU411tia3 que não ezcedetrt.
11 cIlta por 71&aU de tn1lte e cim:o fJOT
ftnÚl: nenhuma com1ssão durante os
primeirO três meses: meio por ce~to

por ano dur~te os seguintes nove
meses: d.'.1 tm diante.. um aumento
anual de meio por cento na comissio.

<lI) Sóbre qU411tias qae acedem n
cota J'Or' mais de 17inte e cinco até em
qüe1Zta por cento: meio por Cl"nto adi
C10nal para o pr1meiro ano; e mais
meio por ce~to para. cada ano subse
qt1eDte.

em) S~'bre cada aumento de mnte "
cmco por cento acima dl% cota: mais
meio por cento para o primeiro ano;
e ma1s meto por cento para cada mo
aubseqüente .

(d) Sempre que haveres do Fundo
em moedn de um membro chegarem
a uma cifra tal que a comissão apU
civel a uma categoria, para qualquer
período, chegar à. taxa de quatro por
cento ao ano, o Fundo e o membro
estuduão meiOS pelos quais os have
res do Fundo nessa moeda poderio
ser reduzidos. Dai em diante, as co
missões aumentarão de acOrdo com os
cUspositivos de Cc) supracitado, até al
ca~çar cinco por cento. e, se nlo for
potsivel chegar a um acOrdo, o Fw1do
poder! ir.lpor as com1ssées que iullar
apropriadas •

Ce) As taxas referidas em (c) e <el)
auprac1tapos poderão ser mod1!icacias
por uma m&ioria de três quartos do
total dos votos possiveis.

(J) TOdas as comiss6ea aerio palas
em ouro. Entretanto, se as reaervu
monetár1a.o; do membro :terem 1n:!erio
ra à metade de sua cota, ele pagará
em ouro sàmente uma parte das co
missões devidas, na mesma proporçio
que essas reservas mantêm com a me
tade da lUa cota. pagando o resto em
lUa própria moeda.

AIf.TIGO VI

'lU1f.sn:Jl!Ncus n&: éAnrAJ8

Seçi.o 1. Utflizlz.çê.o do, recurlO'
do Fun.do para tramleréncias de C4
pjt4i.s.

(G) Um membro não poder6. fazer
uso liquido àos recursos do Fundo parn
fazer iace ti uma evasão vultuosa ou
contmua cie c:~pitais, podendo o~o
ped1r a m~l m:!mbro que exerça C«r.1
tráles j:l:'::;l l:npedir semelhante uti
lização da~ recursos do Fundo. Se,
depoi.t; ci..: n cl:ber esse ped1do, um

. membr,:, c':::~r de exercer os contr61es
apropriaC:cF. c l"undo poderá cassar as
direitos àe membro de utW.zar-e doi
recursos de ~ào.

(b) N:lc.:;~ ::~ presente sécção será
1Dter;J:'et::év 1l0S sei\1intes sentidos:

(I) Interdição da utp.1zação dos re
canos do Fundo, para transaç6es de
capitais em quantia razo&vel, neces
úr1as para a expam1o. do comm:10 de
aportaÇão ou das operaç6es normats,
comerciai... ba~c6.r1as ou OUt1'&S.

cn) ~tó%"'\'c pllra os movimentos de
captta.:s. rc~li~~cios com os prélJ)rtos
rccur~::;. ':n C:Jl'O e em moedas e5
tr2r.tlC~·:l: c:: i.lm membro, compro
meterlúQ-.,:: ú:- membros a realizar és
les ~c·."i~O;:~::l!' de capitais de ac6rr1o
comi::! :::'.:;l;~::;.des do Fundo.

Seç.io ::. D!3positit:os especiQ,Í$ 16
brc trc.ns;eféncias cle c4pitait.

Se os hnv:'l'es depositados no Funde
e & Ir.c!::;:. c:.e um membro permanece
r!!m ar:li:-:o ti! setenta e c1Dco por
cent.o da sua cota durante um perto
do 1:ne:2:~:~mente prece<1ente de seis
mes!s no Iru.:límo, ésse membro, se nJ.o
lhe hOUVE:' sido cassado o c:Ure1to de
u:llização d:):l recursos do Fundo nOI
termos da Sc~f.o 1 do presente Art110,
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do Artigo rv, 8eçio 6, ArtigO V. se
çIo 5, ou Art1go X'V, Seçlo 2 (a), po
c1erá, n!I.o obstante os d1spos1tivo~ da
Seçlo 1 (a) do presente Artigo, cam
prar ao Fundo com SUll. própria moeda
& moeda de outro membro para qual
quer fim. .tne1US1ve tranSfer!nc1U de
capita1S. Mo aqu1s1çóes pua tranJSfe
renc1a5 de capitais, nos térmos da pre.
amue ~ão, Dio serão permitidas se
tiverem o efeito de elevar actma de
Atenta e cinco por C:C':1to da cota os
haveres do Fundo na moeda. do mem
bro Que descja fazer a aquisição, ou de
r~duzir abaiXo de setenta e cinco por
cento da cota os haveres do Fundo na
moeda do membro que deseja. fazer
• aquiSição.

Seç~o 2. Contr6le elas Tramluén
ci::s do: C:lpitais.

O! r.~::~:':=-OS podel'áo e~ercer os con
trblt's que f;:,.i:m n~e~sários parn re
gu!=-=- c:: :;i~'''lmentos lnlCrnacionais de
cap~;.~.~:.•...~.:: ':lcnhum membro poderá
eXt'rctr l ..: contrOles de maneira tal
que 1'f:::::::1J:m1 os pagamentos por
conta. de transações correntes ou que
atrasem :l~d:\"i:::tment.e as transferên
c1at ti;: ::: :·o:'~.:. de liquidação de obri
pçõ~, I.:':~~i.o nos termos do Arti
atO VII, Seção 3 (b), e do Artigo XIV,
seção 2.

ARTIGO VII

r.:oa.'oS ESCI.SSl.S

S::;!:.:-J lo E:::c:sst!z geral de moe
de:.
s~ C, r. 0_' .: • ..crtflc:nr que estA. ocor

re:.tio U:!1;~ c::::.~ez geral de uma de·
tem::::::.=:.. ,',~ "::l. éle poder~ avisar os
mem!:':. -. l. .~ ~:i:1cO um relatório em
que ~~. ~ :::. : o.: ='.s causas à3. escassez
t' ~e r.:Jú;:.:~llt!.'!:.l~ recome':1daçães ten
dentes :l I !:!'nll."1á-la. Um representan
te do r.:b~L~o C~j3 tooeda estiver nss
conci1çõe,' ~'J?:::::itadas participará. d.a.
prepar:.:;:- u ao nlat6rio.

S!Çio 2. ..·ted.idas para restaurar
os haz:cre:. do Fur.40 em moedas es·
cas!c!.
O Fundo, se o julgar n..-cessário, para.

restaurar os seus haveres na. moeda.

de qualquer membro. poderá adota1'
WDA ou ambas dns seb\.lintes medidas:

(I) Propor ao membro que, nos t6r..
mos e condições que ~c concertarem
entre êle e o Fundo, o Dlembro em..
preste lUa. moeda. ao Fundo. ou que,
com a aprovação do membro, o Fundo
tome essa moeda. empl'estada. de a1I:U
ma outra. íO':1te. quer seja. nos terr1tó
nos do membl'o. quer seja fora. dê1es.
Entretanto, nenhum membro será
óbrigado a fazEr t:::.1s empréstimos 11.0
Fundo ou aprovllr que- o Fundo le·
vante tais empr~t1mos em qualquer
outra praça.

D) Exigir que o membro venda. por
ouro a sua. moeda. ao Flllldo .

Seção 3. EscC!scz de c!i:ponibiZi
~! do Fundo.

(4) Se se tornar e,id~nte ao Fundo
que n procura da mot'd~ de um mem
bro ameaça gra.vemen~e Co caila~idaci~

do Funa.: para. íorn~ce..• essa moeda, o
Fundo, quer tenha exp~dido. quer '!lio,
um relatório nos térmos ela. Seção I,
do presente Artigo. declarará oficial
ment.e que essa moed:l é es:assa, e dai
em diante d1str1bU1rá as. dispon1blli
dades ex1stentes e as que adqu1r1r. da
moeda. escassa, com a devida. cODSlde
raçAo das necess1da.des relativas dos
membros, ela situação econOmica lu
ternacional em geral, e de qua1squer
outros fatores pertinentes. O Fundo
tambem exped1rá um relatório f6bre
U mecUd:l.s que adotar.

<b) Uma declaração o~lcial nos têr
mos de cal supracltado co~tit.uitá a
autor~çâo a qualquer :nembl·"', após
CO':1S".l1ta com o Fundo, para, 1mpo:'
temporàriamente restrições sô1:l1'!:· a. li.
berdade das operações ca:nbiais na
moe:ia escaSS3.. Subo:'dínando-se às
diSposições do Artigo IV, seções 3 e ~,

'O memb.ro tMá completa jUl'isd1ção n~

determinaçáo da natureza dessu res
tr1~6es, as quais, entretanto. nio serão
JDJ.1S severas do que !br nece!si.rio pare.
11m1tar a procura da moeda escassa às
d1spon1bU1da.cies em poder do membro
em queatlo ou a êle devidas, e serão
modificadas e revogadas com abre·
vidade que as condições perm1t1rI'.m..

(C) A autorização nos têrmos de
(b) supracitado ezpiruá quando o
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!'UDào declarar ofic1B.1mente que a
moeda. em questão já. nAo é escassn.

8eOAo 4. Administração dtzS rf!!5

trIq6a.
Qualquer membro que 1mpuser res

tr1ç6t's eD'& rela.ção à moeda de qual
quer outro membro em cG~tor.aúàaàp.

com os d1spos1t1vos da. Seção 3 Cb> do
presente a,rUgo considertlr:i favoràvcJ
mc."1tc quaiaquer declarações prestad3s
pelo outro membro sóbre a admtnfs_

. traçlo deu&! restnçõe5.

8er;lo 5. Efdto de outros acordos
tfttemaciOMis 86brc c.s restrtl;õea.

Os membros concordam em não in
"ocnr as obrig::l.Çóes de qua,1squer com
J)rom1ltSOS assumidos com outros mem
bros antes' da presentc Convenç:i,o de
IUme1ra a 1mpccUr que vigorem as cUs
%)olõ1ções do presente Artigo.'

ARTIGO vm
.,)JlUGAç6Es liI:!tAIS DOS )'lJ:MBIlOS

Seçl.o 1. l7I.!rodução.

ÜD1 das obrigaç6es assumidas nos
Urmos de outros artigos da presente
OO":1ven;io. Clda. membro a.ssum1rá.
U obr1gaçóea expostas no preaente M
UIo.

SeçZo 2. Abstenção de restrições
IÓbre pagamentos correntes.

(a) Subordizundo-sc às disposições
do Artigo m. SEção 3 Cb). e do Artt
la XIV, Seção 2. nenhum memn:o
1mporn. sem a np:-o\'nção do Fundo.
restr1;6es sObre p:!.:;:1mentos e t:ans
fertnc1D.s por conto. de transações in
~ona1s corre."J.tes.
. Cb> Os contratos cambiais que afe
tem a moeda de Qualquer membro e
que sejam contrários aos regula.:nen
tos de contrOle do câmbio désSe mem
bro. re=ulamentos êsses mantidos ou
SD1postos de acOrdo com a. presente
CODvençio, nio poderão ser cumpridos
I10S territórics de nenhum memnro.
Altm cUsso. os membl'os poderão, por
~rc1o mútuo. cooperar em medida.'>
destfJ:J'dn a tornar m:ús efetivos os

regul:t:'llcntos de cAmbio de qualquer
tiéJcr.. sempre que essas med1das e re
rul~r.~ntos estiverem de acOrdo com
" presente Convenção.

St';âo 3. Ab!tenção de Flittca.s
"rcl~-;-c:t.ciais sóbrc a moed4.

Ntnhttm Dlembro pr:loticnrá.. ou per
wtirá c:ue qualquer de suas entidadu
r~c=.is rc·!C'rida.s no Artigo V, Seção 1.
PI11tr.:uc C!uBisquer atos preferenCU115
ou mulUplices sóbre a moeem. exceto
na r.1C~1.1 autoriz:ldo. peJa presente
Com·cnçüo ou apro\"~da. pelo Fundo.
Se e:sns ôlsposições c prtt.icas eati
.,C:Cl'!': em vigor na épocn em que se
tcrn~. c~c~l'·o. a p!f:!:ente Conl"e":lção.
o ;':"1~:'::..~'.' em.. qucs~:::'o consultará o
Fur.dü ~'-'~ ~'e :lo .ellmin:ç;io progressiva
das. n~c::::.::.s. a nilo ~;;.: que estas se
jo.nl n1:::lt~:ills ou lmpc·sta:s nos térmos
cio ' A::-t~~· ~ :·::IV. Seç{:'" 2. ca:;o em que

'scrto n,l::::ló,as as cilSpcisi~.éc;; do. Se
..ia ·1 (i:) rcfericio Art1~o.

Scç~o~. Contlc:sâo de saldos em
poder ri:; outros. ,.
Cat C:lda membro r.d"::1ritoi saldos

de sua mo~da em poder de outro mem
bro. se êste. ao solicitar a aquisiçAo,
decl3.rar que:

(1) os saldos a serem comprados lo
n.m adqu1r1dos recentemente como
~csultaào de transações correntes: ou

(IX) s~a convers;'o é necessnria. para
pai:II:~e"J~os dt'l tr:;':ls&~ÕC~ c::::-rentes.

O membro comprador tl!rá n opção
doe pa.~::.r na moeda c.o memb:':J peti
CiOll~l"io cu em ouro:

<b) A obrigação ec (a) supracitado
:lt.t' se :s.pli:::r::. quandc:

(I I as ccrl.·..ersócs de saIrias f orem
rr'l':t;i:lgid~~ de &córdo com o Ar
tigo \'1:. SC\:~o 3. C'.l l.:tigo \"!!I. Se
ção 2: ou

CII) cs Ealdos acumulare:r. em ,re
sulu.do de trnnsa.çôes efetuaéas antes
de un-. Ir..embro revo;ar a~ restriçOes
manf1~a5 ou 1mposU!<; no:; térmos do
Mtigo XIV, Seçã.o 2.

em> os saldos tivereI:1 ~ido :;.dquirl
cos de m:.ncira. contraria aos regula
mentos c:l:nb1a.1s ~o membro que fOr
so!1c1tado a adqUiri-los: ou

(IV) a moeda. do membro oue solici
tar a aquisição fOr declarlld& escassa
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r.cs têrmos do ArUgo VII, Se~o 3
tal: ou

(V) o membro solicitado a fazer a
aquisição não tiver o direito, por qUIJ
Quer motivo, de comprar ao Funao,
com sua própria moeda., as moe<Ul.s
lie outros membros.

8cção 5. Fornecimento de inlor
maçóes.

(4) O-!'Undo poderá. eXigir que os
membros lhe forneçam quaisquer ln
ionnações que éle considerar neces
Iá1'1ns p:lra ns suas operações. 1nclus1v&
como m1mmo necessário para o exer-'
deio eficlcnte dns suas funções. es- .
tatistic:ls nacionais sôbrc' os seguintes
pontos:

(1) Ha"erc:: oficiais. no p:l.1s e no
exterior. em (]) ouro e (2) CI11 moedas
estrc.n:;clras.

(II)' Hal'ercs no país e no c,:tcricr a
favor de bancos e el'1tldadcs fi!::nil:.
do ofici:1is. Em O) ou.o e (2i em
moedas estrz.nJ;elras.

em) Produçã.o de ouro.
(IV) Exponnções e irr.i'or.:tções .de

ouro c1iscrun1nadas P01' ~~::'lses de des..
uno e de origem.

(V) ExportaÇÕes e importações to
tais de mercadorias reduzidas a valo
ra em moeda. nacional, e discr1m1na
do por países de destino e de ori
gem.

evI) Balanç:l intenlllcional de pa
gamentos, incluc;ive (1) comércio em
mercadorIas e sf'rviços, (2) tr:msaçõc'i
em 0'1:'0, (3) transações em capitais
conhecidos, e (4) oUtros 1te':ls.

(VIr. Sl:uaçâo dz.s inversões inter
nacion3!.S de caplUl. isto é. invc:::6cs
nos territórios ác um membro pcrtm
centes a pessoas no estrangeu-o. c m
versões no estrangeiro pertencentes a
pessoas nos territórios dês!!! emmbro.
na medida em Que fôr possível forn~

cu essas informações.
cvm) Renda nacional.
CIX> 1ndices de preços. isto é. in

dices dos preços de artigos de consumo
nos mercados atacadistas e ,..arcjist3.s
e dos preços de exportação e impona
çio.

ex> Taxas de compra e venda de
moedas ~strange1ras.

(%I) Contr61e.s de cAmbio, 1Ito é.
uma relaçlo pormenorizada. doa con
troles de cAmbio vigentes na época em
que o pw se tornou membro do Fun
do, e detalhes de mod1flcaç6es SUb
seqüentes, à medida que 60S mesmas
ocorrerem.

(XII) Quando existirem :lcordos ofl
C1I.1s de compensação. os detalhes da
quantias pendent~.s áe compen.saçAo
em relação a transações comerc1a1a e
ttnance1ras, e dos prazos decon1dos
,-pós o vencimen'.o dl\S tnesmU.

(b) Ao solicitar infonnações o Pundo
tomará em co~ider:çã.o as possib111
dades dos membro:: fornecerem os da
dos pedidos. Os M~:nbro~ Dio seria
obrigados a forn!c:r informações tio
~etalhad3s Que !.: \'clc:n os negócios
de individuos ClU corporações. OI
membros. entrctn::~~\. !='!' compromete
rf.o a fornecc:' :::0 :·;:.::'n~:lr:;ões neces
s~"'ia~ de form:l. ::'.:. C::'~~lll:ada e pre
ciu quanto f61' r.~,~inl, e':itando dar
meras esttma.t1'f&S.

(c\ O Fundo ~'-::f':'::' pro::urar obter
mais i:l!orm3.çõe~: ;::cdiant:! entencu
mentos diretos com os membros. me
atuará como centro de intercA.mblo de
1nformações sObre problema.s moneti
rios e financeiros, assim fac1lltando •
preparação de estudos de.st1"J.aClOlS a
auxillar os membros a formular cUre
tr1zes Que promovam as finallda4es
do Fundo.

S~çã, 6. Cor.sulia,~ entre 0$ mem
b~.:ls ::j!Jrc os C:~7~;;S intcrnccicmais
vigentes.

QU:J.:ldo um m! rr.;)TO fõr Ilutorizaao
:::::: terr::os da p:-e.:!:nte Convenção a
l:~nnter ou es:ab~le::er em 'circunstAn
Cl~ e.::peciais ou transitórias restri
Ç~fS :;obre transaçÓ('~ cambiais. em
t~'::c.c outros comi=:'o:nissos entre os
lnembrcs. as::u:n1dos antes da adoção
da p:'esc~t-e Convenção e contrários à
8!,Jicação dessas restriçõe.!, as partes
dêsses compromJSSOs se consultario
entre ~i tendo em vista. adotar reajus
tame:l:os necessá.r1os e mutuamente
aceitavcis. As d.ispOSições do presente
ArtigO náo prejudicario a apllcaçio
das diSposições do Artigo VII, Se
çâo 5.
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~tçáo 6. Isenção de restrições $ij~

bre os haveres.

Na medida do necessmo fJ~â

execução das operaçóe$ premtas üa
prese:lte Convenção. t.Qda. pro'Pried~.de

e haveres dó Fundo serão isentos de

Se~3.0 3. lmunidc.de de Z:;"(esso,,
;uáic:aís.
O F".!nco. sua prop:icdrtcle t' ir n~r:;:;:"

ln:1:;pendentement"e do luga. ";1:;-;: l,,~

tejac sltuados e da pessoa em ~()me

de quem est.ejam registrados, r,ozaréo
de imunidade de proces~os :::~cl:üs

de tóda forma, exceto quantio ~"?:1un·

ci:1r expressamente à sua imunidade
para os efeitos de quaisquer proccssoli
ou nos Urmos de qualquer contrato.

Se;áo 5. Imunidade dos arquu;(J$,

Os arquivos do Fundo serão in"iolão
Ye1s.

seção •• Imunidade lÜ outTO'$
açóes.
A propriedade e os ha"eres do FuTI,;

do. independentemente do lU!jr:u' onde
cstrjaffi situaclcs e dn pf'ssoa e:ll l1::J:'Ue
de (luem estejnnl r e;:t;tr-ados ,c:-ão
1m:n:s de buscas. requisiC;ões. cor.lis
(.0. e~CJ:ropri:lçto. ou :'qualQueI' out:-:t
fern:::, de arresto pó'::' n.ção ex!,'t':::l',':l

Oil 1eti~la ti\'a . '

Seç1Q 1. F''M.lf4.ad.es dO Jbii"o.

Para habilitar o Fundo a preeí;i\3u<.iG'
u funções que lhe Ilo encomendadiüo

ler-lhe-Ao co~ced1dos nos terrtt6ri(j~

de cada membro o status, as imunidll.
eiea e os privilégios estabelecidos no
presente Artigo.

Seçáo 2. Stàt1U do Fundo"

O Fundo possu.1rá. plena pefscmall~

d&de jur1dica., e, especialmente, capa
cidade para.:

O) fazer contratos';
(lI) adquirir e I transpass"T btius

imóveis e móveis; .-
em> imtaurar proces~cs judi~itis.
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locais. sútUtos locais. ou :naturais lo
c&1s de outras categorias.

(c) Nio lerá l.a.Dçado D.enhum im·
pOsto de qualquer natureza. 56bre
qualquer obrigaçio ou valor emitido
pelo Fundo. mclusive qualquer divi
de:ldo ou juro sObre os mesmos. inde
pendentemente de quem fOr seu por-
tador: ..

(I) se isso dJscr1m1nar contra essa
obr1gaçto ou valor pelo \lnico mottvo
de sua origem: ou

aI) se .. 1in1ca base ju!'fd1c:a dessa
tributação fOr o lugar ou n moeda em
que forem emitidos. pagáveis, ou pa·
lOS. ou o local de uma sucursal ou
armeia mantida pelo Fundo.

Seção 10. Aplicaçáo do Art!go.

Cada membro adotará as medidas
que' forem necessál"Ía.S. nos seus pró.
pr1DS territórios. a fim de torr.ar efe
tivos por leis JU!.ciomis os prin:ip1os
estabe~idos no presente nrtlgo. e
~U%Ücará no ~~do os deta!hcs das
medidas adotadas.

ARTIGO X

ULAÇÕES cox 0lJDAS· ORGA:mzAÇÕl!:S
DI1'ZIlBACI01UJ:S

O Pando cooperarâ nos Urmos aa.
presente Convenção com qualquer or
pnizaçáo internac10nal gera1 e com
organizações internacionais pdbl1eas
com resj)onsabUid:l.cf:s espe::laliza.das
em Eetore!' correlato:;. Quaisquer en
tend.iment::.:. que 5:! adotarem para essa
cooperaçno e que eXIgirem uma mo
dificação ·â:; q1.!:ü~j~~: ctisposinvo do.
presente CC:Jvenç;'o ~o poéerão e:ltr:.:
em v1g0: depc:: ti~ haver a presente
Convenção sldo tmc!lcia.da. de acõrd"
com o art.I~o X,,"II.

ARTIGO XI

J:J:LAÇÕES COM PAlsES NÃO UDmaos

Seção 1. Compromissos sóbre a.s
relGçócs com paises não membros.

Ca<ia. membro se compromete s.:

(I) Não efetU:l.r. nem permitir que
qualquer de suas entidades fiscais re
feridas no Artigo V. seção 1 efetuem

QUaisquer transações com Estados 1:1: f,Q

membros ou com pessoas nos territ,
rios de Estados náo membros. trans~

ç6es essll.S que sejam contrá.r1a.s 1.)8
d.1spont1vos da presente Convenção (lU

às' f1nal1dades do Fu~o; e
aI) Nio cooperar com um Estaco

n10 membro ou com pessoas DOS te r
ritórios de um Estado nio membro e!D
operaç6es que sejam contrári:ls az
d1sponttvos da presente Convenção ou
li f1nal1da<ies do Fundo; e

aIt) Cooperar com. o Y'Utldo. tene;o
em .Vista apllcar nos seus terr1t6r1~s

med1d2.S adeqund:!s p:l.ra impeàir tra:1
aaçOes com Estacor. não mElmbros (lU

com pessoas nos teritó:-ios cil:stlts.
tnLnsações e~as C!'Jc r!:j:.m cOll~l'3.riLS
aos disposlt1l"oS à:: r:·c..s<~l1te CO·lve:1..
çAo ou às f1n~liãa(;cr. ciu ?uIldo.

Seção 2. r.CSF.'·~'~' !ób:c ~r,l1lSd"

góu com ;:Ja::cs i;:::J mcml.ros.

Nada na presen::: :onvenl:âo a.fel I"
rA o direito de qu:t]c,uer n::enlbl'o .\(l
1mpcr restrições :.;'. '::'~ ope:~açõl:s 'IEI
cimbio com I:r.::;."~: r.l:: mE·mbros l·t].

com pessoas nos te:ntórios dést.es•.E\
Dio ser que o ~ào julgz.r que esa UI
restrições prejudicam os inter!!:! !tI

dos membros e são c~·ntrária.5 às !11U ...
l14&des do Fundo. .

}..!:'T!(';O x:r

Seçâo 1. !::.!::.:::. C;~ !·:17140.

O ~':ldo t':'!':! ~.-;:.. .?~tntll GOVem.l
til"a. Dirc:r:-c.~ -1:. ~.' .... :. um Diretor
Gerente. e um t::::.":. " :> :undoná:-lo:l.

Seçã.o 2. :;::::~. C;:.;·~I"7lativa.

(a) Todos cs ~~::~lr.!'cs ào Fundo SE:·
rio con!e:icl:::::: :. Ji.":l~:: Governaúvn.
composta de m'" ~c'·.:.rn:ldor 'e um su
plente ncn..~c~.t:~ ,.c.: ':.:::l membro Dll
forma dete:·1l1im.::':- pe:o mesmo. C'3
G'overnado.c.. ( C':: E::;:l:mes servirfio
mEnte à. vontn cl: de:; membros que cs
por cinco 2.ncs. s·.:}ei:os respectiva w

nome2!'am. pcdcr.do ;:,,: nomcaàos ne··
vamente. Os supler.:'"s só poderão vc ..
tar na a\1Sêneía dC3 ~'espectivos gover"
nadores. A Jun:a f 1colherá um de:J
governadores pará SiU presidente.
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(b) A Junta Governativa. poderA de
Jepr aos Diretores-Executivos auto
rtd&de para exercer qua1aquer poderes
da Junta, exceto os poderes ele:

O) Admitir novos membros e deter
m1~ as conr11ç6es ele sua admissão.

(]I) Aprovar uma revido ele cotas.
(UI) apnrrar uma mod1ficaçio uni

forme do valor nominal das moedas
de todos OI membros.

(IV) Concertar meios de cooperaçio
com outras orgm1zaç6es intemac1o
zwa <salvo meios extra-oficiais de na
tureza. temporária. ou administrativa) .•

(V) Determ1nar a. d1str1buic;io da
reDda liquida do Fundo.
-m> Exigir a demi!j5io de um mem

bro.
(VII) Decidir a llquidac;40 do

Fundo.
<VIII) Dec1di1' apclaç6es contra in

terpretações dá presente Convençáo
formuladas pelos Diretores-Executivos.

(c) A Junta Govemativa realizará
uma. reunião anual. e tantas outrnr
reW:Ú6e.'.l quantas forem marcadas pela
Junta ou convocadas pelos DIretores
Executivos. Serão convocadas pelos
PiRtores-E::ecutivos reun16es da Jun
ta sempre que O' l5011cltarem cinco
membros ou os membros que possuam
um quarto do total dos vot4s' pOll1
"1111.

(cI> O quonlm para qualquer reu
do da Junta Govemattva sá uma
maioria. dos Governadores que pos
lum no m1l:11mo dois terços do total
eis votos possiveis.

(e) Cada Governador terá o clireito
de lançar o :1úmero de votos que ío
rem designados para o membro que o
nomeou, contorme a Seção 5 do pn
sente Artigo:

(f) A Junta; Govemativa poderá es
tabelecer, pcr regulamento, um proces.
so pelo q~l os Diretores-Executivos
poderão, quando êstes o Juliarem mais
convenIente aos interessados do Fun·
do, obter para uma detern:únada que:
tio os votos dos Governadores sem
convocar uma reun1lo da Junta.

(11) A Junta Govemativa e, na me
dida autoriZada, os Diretores-Executi
vos poderão adotar regulamentos ne-

ce.uárioa ou convenientes para a rea
11zaçAo daa operaç6es do Fundo.

(h) Os Governadores e os auplentes
len1rio lem perceber do Punelo com
pensação pelo exercicio do cargo, mas
o Fundo lhes 1ndenJzará as elespesu
razoáveis, decorrentes de sua au1s
tenda às reun16es. .

m A Junta Governativa determi
nará a remunera.çl.o a ler paga aos
Diretores-Executivos e o orclenado e
cond1c;6es do contrato de Hn1ço do
Diretor-Gerente•

8eção 3. Dtretora-Ezec:utifXJI.

(11) Os Diretores-Executivos seria
responsáveis pelo funcionamento geral
do Fundo, exercendo com ésse fim to
dos os poderes que a Junta Governati
,':1 lhes delegnr.

(b) O número de Diretores não serA
i:~!erior a doze. Dia sendo necesai.
::.) que éles sejam governadores. De':l
~:'e tUes.

(I) cinco serio nomeados pelos
:1~l!mbros com as maiores cotas;

<lI) dois no m4xtmo serão nomea
dos quando se ap1icarem os dispositi.
,·O~ do parágrafo (c) 1n1racitado;

em> cinco seria eleitos pelos mem"
1. :.~_ que não tiverem o direito de no
mear diretores, exc1U1ndo-se &S Repú~

b11cas Amer1canas; e
em doia leria eleitos pelas Repú

blicas Amer1canas que não tiverem a
d1relto de nomear diretores.

Para as f1n&l1c!a4es do presente palo
rt.;rafo. entendem-e por membros 01
r.0\'e.~ dos pa1ses cujos nomes cans
: :.n~ da Tabela A, 1Ddependentemente
til: !! tornarem eles membros ccmfor
16.':' o ArtigO XX ou conforme o Artigo
n. Seção 2. Quando os governos de ou
~:-:: paJses se tomarem membros, a
':u.:tn Governat1va, por uma maioria
(.e cjuatro qU1ntos do total dos votos
possiveis, poderá aumentar o número
êe diretores a serem eleitos.

«(') Na segunda eleiçio regular de
diretores. e dai em dJante, se os mem
bros que tiverem o direito de nomear
diretores nos termos do parágnfo Cb)
~I) supracitado Dia inclu1rém os dois
membros cuja moeda em posse do
Fundo foi. na m6d1a dos dois anos
:mt!r1ores. redUZida abaixo elas suu
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cotai pe1a& maiores quanttas absolutas
em O1D'O como dennm'nador comum,
um desses memtlfos, ou ambos, confor
me o cuo, terio o direito de nome I1%'

um d1retor.
(d) Noa têrmos do ArttIo XX, Se

çAo 3 (1), DI eleiç6es ~ Diretores
eletivos tr!ri. luzar a. interValos õe dot~
anos, de ac6rdo com OI cUspout1vo!:
ela Tabela C, suplementados pelos re
IU!amentos que o Fundo hou\'er por
bem adotar. Sl!mpre que a Junta Go
"emat1vIL aumentar o nÜJDero de Dl
retores a serem eleitos nos t6rmos do
pari.gra10 (I) supracitado, ela ~xpe
cUrá os re;l1lamentos me:l1ante os
quais se modifica' a proporçio dos vo- .
tos necessArtos para !L ele1çio de Di
retores de aCOrdo com os cUspoS1t1vos
Ó~ Tabel:.C.

(,) cada diretor nomeará um .11
função até serem nomeu.dos ou eleitos
:ltuar em seu nome na sua aUSÓDc1a.
Quando estiverem presentes os Dire
tcra, os ru;:ccti\'03 suplentes J)Ode
mo part1c1pnr à:tS reun16es. sem di
reito a votar.

(/) 05 diretores continuarlo em
seus aucesso:es, Se o p6sto de um dire
tor eletivo permanecer vqo p:W.I de
nOYenta cltu antes do fim. do seu ezer
dc1o, outro diretar será e1e1to. para o
rest&-;1te do ezerc1c1o, pelos mesmol
membros que eleeuam o Diretor pre
cedente. Seri necessária para a e1el
çIo uma mator1a dos votos lançados.
Enquanto pmmnecer vaiO o pOsto, o
mp1ente do Diretor anter10r exercerá.
OI poderes d!ste, exceto o de nomear
um suplente,

(g) Os Diretores-Executivos lUllC1o
nario em sessâo continua n:: sede
principal do F'mclo. e se reunirio com
a freqüência exilrtd:l p:!los ne;óc1os do
!'u:1do,

(1~) O quorum para qualquer reu
ntlo dos Diretores-Executivos sm
uma n1.li0ria dos Diretores que repre
sentem no mfnimo a. metnde do total
dos votos possiveis,

Cf) Cada cilretor nomes.do terá o nú
mero de votos atribtúdos, na Beçio 5
do presente Art1~o. ao membro que o
nomeou, Cada Diretor ~leito terá o
Dmne:'o de votos liue se contaram na
.ua eleic;lo, Quando os dispositivos da

Scç~o 5 (b) do presente A1't1g0 entra
rem em Vigor. os votos que um diretor
t(:ria de outza mpneira serio aumeu
t3dos ou ~uKlos correspondente
mente. Todos os votos a que um Dl
:oetor tiver direito seria lançados jun
&amente.

(1) A Junta Govemativa adotará
r:::u!3mentos mediante os quais um
membro. 11m o d1re1to de nomear um
Diretor nos t!:mos do pará;rafo (b)
&1U)~c1ta.do, Poderá enviar um repre
seJÍtante para us1stir a qualquer reu
n140 d~s D1retores-Ezecutivos qtumdo
estiver em coDS1deração um pcdklo
!t'1~0 por êsse membro ou um assunto
c;uc: lhe :::jIL de inteR!se particular.

(1:) 0:0 Diretores-E.'ie:uti\"os poderio
~lJm~u o:; com1tfs que julgarem CO":l
"Cl1iCll",:S e a. EU:l p:rUcipaçáo n~o le
ra. Hn~:':ld3 'aos r.(I~'t:m:.::ores o:.: di
retor~s o~ teus sup~cntes.

Stção 4, Diretor-Gert:nte t! jun
cio::cirios•

(4) Os Dlretores-Execut1vos esco
lherio um Diretor-Gerente, o qual mo
lerá ~o\'!mador nem diretor-executi
vo. O Diretor-Gerente ::!!l':? presidente
das Diretores-Executivos, Dio teDdo
por'm voto exceto para decidir em ea
101 de empate. Ele poderá participar
das reun10es da JU-;1ta Governattva.
11m direito de votar. O Diretor-Ge
rente pode ser demitido do carco pelos
Diretores-Executivos,

(I) O Diretor-Geren:e será Chefe
cio Qú:à!,1;) cc fl.:Dcionâr;o.s do Ft::d·o.
comp:!~')do-l:.e conduzir, sob a crien
tação cios DiretorEs-Executivos. os ne
~o~ cor.:uns CO FundtJ" Sujeito ao
contr:'::!~ l..:r~l ccs Dlrttt\rt~-Exé:cuti
'"03. ele s:!ra respon!c'\'el pe~a o~a.
r..1znção, designação, e ticr:ussão GOS
luncionUlos do Fu':ldo.

(c) O Diretor-Gerente e 05 fundo
utrios do Funco, no dctm:~~enho àas
suas funç6cs, est'o su!::lo=~i.."1~dos ex
clUS1vam:mte ;0 li'".:ncio e a nenhuma.
outra. autoridade, Cada mecbro do
Ptmdo respeitará. o ciU'áter i:ltern&eio
nal dessas !u':lç6es, e se absterá de
lnfla!%1cíar qualquer funcíontrio no
desempenho das mesmas.

(c!) Ao reunir o quadro de funcioná
rica. o Diretor-Gerente, atendendo à
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bDporta.ncia de CO:lseguir os padr6es
mata elevados de eficiêllcia e de com
petência técnica, dará. especial comi
deraçio ao CO:ltratar func:011á.r1os na
})ué geográfiCa s. mais ampla. paul
ftl.

SeçAo 5. Votação.

(o) Cada membro terá duzentos e
ciDqUenta voto~. n1ais um ,"oto adido
Dal por cada pal·te dGt sua C{Jta. eqU1
YAlente a cem mil dólares americanos.

(13) Sempre que fOr necessário votar
DDS têrmos do artigo V Seção 4 ou 5,
CIlda membro terá o número de votol.
a que tiver direito nos térreos do pa·
rigrato (o) auprac!t:::do. reaJustado:

a) pela adição cie um \,oto pejo
equivalente de cadl'l p"rcf:1:l. de. qUil
troeentos uíll dólares dos Estados Uni
cloa de vendas liquid~s da sua moed:~

IIU a. data em que se fizer a vota
ção. ou

(JI) pela !ubtr:lçáo dI' 'tm voto p~lo

equ1valente de cada parcela de qua.tro
centos mU dólares dos Estados Unidos
de compras l1qu1das das moedas de
ODtros membros até a data em que se
11Ier a. vota.çáo. entendendo-se que
DaIl as compra.s liquidas nem as ven
das 11qu1das serão consideradas em
qualquer época. superiores a. uma.
quantia. igual à cota do membro in
Rreu&do.

(c) Para. as finalidades de todos os
ci1culos nos têrmos da presente Seção,
·os dólares dos Estados Unidos se:ã.CJ
cDDS1derad06 como te~do o pêso e n.
nez:,. vigentes em 1 de Julho de 1944.
reaJu.stados de. acordo com qualquer
mod1!icaçio uniforme introduz:.da de
conformidade com o }..rt1go IV. Seção
'I, &e houver uma. renú:lcia de ac6rdo
com a Seção 8 (d) do mesmo Artigo.

(d) Salvo disposições espec1!icas em
ccmtriLrio. todas a.s decisões do Fundo
sedo tomadas mediante uma maioria
dos votos lançad05.

Seç10 6. Dútribuiçáo da renda. li
qWdCI.

(Cf) A Junta. Governativa dete~ml

JlUá anualmente a parte na rend:;. li
quida do P1mdo que será guardada em
reserva, e a parte. se houver, a. ser d1s
tribuida.

.11) Se se fizer uma. d1stribuição da
renda liquida. distribU1r-se-ê.o primei
ramente a cada membro dois por cento
não cumUlativos sóltte a. quant1E1r pela
qual setenta. e c1nco por cento da sua
cota excederam dumnte o ano 03 ha
veres médios do Fundo na respectiva
moeda. O saldo será pago a todos os
membros oa proporçA.o das suas cota:ã.
Os pagamentos de cada membro serão
feitos na. sua respectiva moeda.

SeçAo 7. Publicação de relatórios.

(a) O Fundo publicar:' um re1:ltl.lrio
aonual, contendo uma demo:u:;r~,\o

autenticada das. suas contas, e. a 10
tervalos de três meses ou meno~. ex
pedirá um rel&~río sumario tias ~u:u;

transações e haveres em ouro t em
moedas dos membros.

lO) O Fundo poderá publl:ar qUlm·
ourt cutros relatórios que conslderllI'
'Út~ii; às suas finalidades.

Seção 8. Comunicação: de opintóe&
co, mlrnl.àros.

O Fund!l terá. o direito de 'ccci~

tar. em qualquer época, suas op1D1óes
de forma. oficiosa. a. qualquer membro
sObre qualquer assunto que surgir nos
tênnos da presente Co!1vençI.o. O
Fundo poderá, por uma. maioria. de
dois terços do total dos votos possl
veis. declcUrpubl1car um relatório
apresentado a um membro sObre 80S
suas condições monetárias ou eC:l:1b
lI'Jeas e sObre os acontecimentos que
tendem diretamente a p~oou2ir ~ cic·
sequi1Íbrio grave na 'b:L1ança inferna.
cionnl de pagamentos dos me.:nbro5
Se o membro em questão não tlver o
direito àe nomear um Diretor-ExECUti
vo. scr-lhe-á facultado fr-zer-se repre
sentar de ac6rdo com a Seçã.o 3 <;>
do prese:lte Artigo. O Fundo não pu
blicara relatórios sObre mod1!icações
da estrUtura fundamental da orga
nização econOmica dos membros.

ARTIGO XIII

SEm; E DEPOSITWOS

Seção 1. Local da &ed.e.

A Sede do Fundo será localizada. no
territórlo do membro com a maior
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cota, podendo estabelecer-se agências
ou wcursa1s nos territórios. dOs outros
membroa.

seção 2. De-positárw.

(4) ("ada pais membro de!ignari o
leu banco central como depositário de
todos os haveres do Fundo na· sua
~a. ou. se não po~ um banco
central. designará alguma outra l111tl
tu1çÍl.o aprovada pelo Fu':1do.

(b' O Fundo podcr:í cepositar ou
tr~E haveres. inclus1v~ ouro, nos deopo
sltnr:o!' uf'sil;%I:\dos ap'lIs cinco mf'm-'
bras com as nl:11ores cotas, assim comn •
em o\:t.fOS depositários, escolhidos pt.i ..
Fundo. lnicl:l1mente. a metade àolO
ha\"Crcs do Fundo. no m1nir.·~

lerá ~:l!'daàa no depositário C::
,ignado pdo membro em cUJo:
territõrios o Fundo tem sua sede
principal. e quarenta por cento
no m1n1mo serão bU-'trcados nl:'Z
nos dt'po!:itirios designados pelo:> 0\".
tros quatro membros mencion:1dos aci
ma. Entretanto," t6das as transferin
c1&s de ouro serão feitas pelo Fundo
com a. devWi&. consideração do custo
de transporte e du necessidades fu
tur~ do Fundo. Em caso de emer
gencia. os Dlretores-E:cecuti'\'os pode
riu transferir todos os have:'cs do
Fundo em ouro. ou unla parte doe:
mesmos pua. qU3.1qu~:, lu;~:, ond~ se
jam protegidos adequad:l.:Ileme.

Seçáo :3. Garantia. dos depósito:

do Fundo.

Ca.da membro garantirá os valores
pertencentes ao Fundo contra perdas
resul:antes de falénci:l ou falta. de pa
gamento pc: parte à:: depositaria de
sign:ldo pi;:~ respec~'''o meIl1b:o.

ARTIGO XIV

PEJliODO DE 'rRAI'iSIÇi.O

seçáo 1. Introdução.

O Fundo não é cr1a.do para. fornecer
meios de socorro ou reconstrução, ou
para. llquidar dividas illternacionai.s
result3.':1tes da guerra.

8eçlo 2. &miç6e3 •.,bre o c4m.
bto.

No período de tran&lçAo imediato te
guerra.. os membros, nAo obstante c»
dispOSltivos de quaisquer. outros ar
tigos da presente Convenção, poderio
manter e &daptar a novas c1rcunstln
Clas oe. no cuo de membros cujos ter.
ntórloS foram ocupados pelo 1D1m1ro.
introdUZ1%' restr1çOes sóbre o pagamen.
to e a transferência de valores em
transações internacio':18.is correntes.
Os ~embros, entretanto, na determi
n~~a~ das suas cUretrtzes sObre o cim
b;~.~;.~ deverão perder de vista. BoI n:'
~1111~a7es do Fundo. Mas. logo que u
w?:lCUl;OeS o permitirem, êles adotarão
tóC~s as medidas possíveis para can
::'.':~i::!" com outros membros entendi
:nrnt:·s co:nerci:lÚl e financeiros ten.
Cle:.l· es a íac1l1tar os pagamc-.:1tos in.
tern~:ionais e manter a estlbilidl.de
r.o câmbio. De modo especial. os mem.
b:o:-:: d!:verão revogar as restriç6es
l::.:l:ltldas ou impostas nos têrmos da
presente SeçA.o logo que houverem ve
rU1cado que, sem o apolo deuaa res
triç6es. poderão liqUidar sua. balança.
de pagamentos de maneira que nIo
f!QUe indevidamente prejudicada a lUA
faculdade para utWzar-se dos recursos
do Fundo.

Seção 3. r-,'otiflcação ao Fundo.

A!1tes de poder comjJrar ao Fundo
moeda.s nos térmos do ArtigO xx.
~eçác 4 (c) ou <d). cada membro de
,"er~ ':1otificar o Fundo se prete'I1de
recorrer e.os disposi-::1\'os tr:m~it6rios

na Seção 2 do presente Artigo. ou se
está em condições de assumir as abri
g~çõcs do Artigo VIII, Seções 2. 3, e
~. Se um membro recorrer aos disp0
sitivos transitórios. êle avisarà o Fundo
logo que estiver em condições de as
'iumir as obrigações referidas.

tteçA.o 4. Atuação do Fundo em rt
laç40 à.! restrições.

Principiando no máx1Ino três anos
depois da data em que o fundo co
meçn.r :1. fUDC1o':1ar. e anualmente dai
em diante. !ste apresentará um relató
rio s6bre as restrições que ainda esti
verem em vigor nos termos da Seção 2
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do presente Artigo. Cinco anos de
po1s da' data em que .0 Fundo entrar
em funcionamento. e sucessivamente
uma vez por ano. qualquer membro
que mantiver Qu:usquer restrições in
compat1vels com o artigo vm. seÇÕes
2, 3, ou t, consultara o Fundo sóbre 'a
continuação das n:::':!T;~l~ !c.!.triçóes. O
Pundo, se o jUlga:- :O,E:CeSSl1rl0 em con
d1ç6es excepc1onai~, pOdCl'Ó, indicar a
qualquer membro que as conci1çóes são
flvoravels para a r("'::~:l~ÚO de Qual
quer restriç~o e:.l: P::Ti.1::t.!lar. ou para
a re\'o~ação l:cr~l das rc!:tr1çées m
compa.t1vels com ti.' Ulr,}'C'!itivos de
qUD,lquer oUtlO ar::~:' l!:l :)l'~:=Cllte Con
vençno. Ao mt'l~~ :;1: L.;~ !3.:ultacio
um p:azo rnzoa~',;: ~::r:l re::ponder
Sf o F'Undo vel'i!;:.;':.:~ o m::L.lbro
perl>lste em m:m:~~ li', o' .:1;'-:.; Ulcom
p~U"eis conl as ím:,;·:::::.t::5 tio Fundo.
bse membro in(;.cilt~ nos lermos do
Art.i«o À-V, S.~ção 2 (a).

Setâo '5. Natt'r.: ~:i do pC'riodo de
transição.

O Fundo. ~ suas relações com os
membros. reconhecerá o fato de que o
penado de translção imed1a.to à lUerra
acarretara modificações e reajusta
mentos, e portanto. ao í:u:cr suas de
c1sões s6b:-e os peciicios de~sa ordem.
l;2re!tlnt3.dos por ~U~l·i.;-:'r membro, o
'PUndo óe,=:ci:'á e:r....~o.. c; do nlembro
em cal'O cc dt....id:l.

Seção 1. Lirci~o CC .Ciémissão eLos
mer.:Ore.!.

Q1:al~ue~' r.lemt:.o..;:~ =c:'~ demitir-se
li" F~l~::lo em qualq~(;1' época. median
te a\'l~O por escrIto transmitido ao
Funde na sua' sede principal. A de
~o se tomara detiva na da:a em
que fOr recebiào ésse aviso.

Seção :. Demissão compulsória.

Ca) Se um membro deb:ar de cum
prir ~uaisquer das olmgações assum1
das nos têrmos d:. presente Conven
çf.o, o Fundo ,poderá. privar esse mem-

bro da utW;açl.o·doS recursos do
Fundo. Nada na presente BeçA.o lerá
considerádo com'o 1Jm1tação dos ci1Jpo
s1t1vos ~o art. IV, Seção 6, Artigo V,
Seção 5, OU do ArtigO VI, Seção 1,

Clt) Se, depois de esgotado um· prazo
razoável, o membro perslstir em nAo
cumpIlr qualquer das obrigações u
sum1das nos tênnos da. presente Con
venç;io. ou se houver uma cUvergên
ciD. entre um membro e o i'undo nOl
t6rmos do ArtigO IV, Seção 6. eue
membro poderá ser demitido do qua
dro do Fundo por decisão da Junta
Governz.t1.·a.. adotada por uma maioria
dos p;ovcrnadores Que representarem
uma maioria do total dos votos· posst
yeis.

(c) Serfo adotados regulamentos
que estabeleçam que, antes de qual
quer açáo contra um membro nos ter
mos dos parágrafos (a) ou (b) supra
citp.dos. o membro será in1ormado com
anteci!Jaçao razoável sObre a reclama
çio lançada contra êle, sendo-lhe fa
cultada uma oportunidade adequada.
para defender-ae oralmente e por
escrito•.

Seçio 3. Lfqutda.çao de contcz.s de
membros demitidos.

Qu~ndo um membro se demitir do
Ful1áo, c:;s.::a:'::'o li!! transações norma1s
do FI.:~cjc n:1 moeda désse membro,
faze~~cio-se com breVidade razoável,
medi:::M: acordo entre o membro e o
Fundo. :1 li:;t:~daçõ.o de tõdas as con
tas pC:'ltientes entre êles. Se nã.o fOr
POSS1\·c·j cne:;ar prontamente a um
aCOrdo, aplicar-se-ão na liquidaçio de
~:>:1tas os dispositl\'os da. Tabela D.

}.F..'!IGO XVI

DISPOSIÇÓES DE EKE:RGÉNcu

Seção 1. SUli'ensão temporária.

Ca) E:n c&.so de emergência, ou de
circunsLãncias imprev1stas, que amea
çam o 1uncloname~to do Fundo, os
Diretores-Executivos poderão, por voto
unAnlIne, suspender por um periado
máXimo de cento e vinte dias a vlg6n
eia de qualquer dos segu1nta disposi
tivos:
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(I) Artigo IV, Seções 3 e , (li)

aI) Art1iO V, SeçOes 2, 3, 7, 8 (4)
e (j)

(III) Artigo VI, BeçI.o 2-<IV) Artigo XI, Seção 1

(b) S1multAneamente com a dec1sio
de 6USPender a V1genc1a. de qUAlelUer
das d1.sposiçôes citadas. os Diretores
Executivos convocaria a Junta. Go
verns.tiva para uma. reun1Ao na d&ta
mais próxima possivel.

,(c) Os D1retores-E:lcecutivos nAo po
derão prorrogar uma suspensão al~

de cento e vinte dias. A SUSJ)ensio
poders.. entretanto. ser prorrogada por
um período adicional m:ix1mo de du
zenros e quarenta ciias. se a Junia. ao
vems.t1va. o decidir por uma maioria.
de quatro quintos do total dos votos
pOSSíveiS. A suspensão. entretanto.
Dão podera. ser prorrogada. por um pe
riac10 maior a nio ser mediante eme!1
da da presente Convenção nos têrmos
elo Artico XVII.

(d) Os Diretores-Executivos pode
rio, por uma maioria d~ total dos vo
tos possíveis, term1na.r u,ma. suspensão
em qualquer d1a.

Seção 2.. Lfquidação do FumIo.

(a) O Fundo não poderá ser llQUÍ
dado a náo ser por decisão da Junta
Governativa. Numa emergência, se os
Dirctcres-Executivos decidirem que a
liqUidação do Fundo poderá ser necer
ltana. êles poderão suspender tempo
rmame:lte' tôd:lS ns transações, até a
ce:!são da Junta.

(o) Se a Junta Governativa. decidir
llqUidar o Fundo. êste cessará imedia
tamente sús.s ati....idades exceto a.s re
lac100"1s.das com a cobrança e liquida
ção normal do seu ati\'o e a llquidao;üo
do seu passlVO. cessando tódas as obri
gações dos membros nos térmos da
presente Convenção, exceto as espe
c1f1eadas no presente ArtigO, no Artigo
XVIII. parágrafo <c). na Tabela D,
parágrafo 7, e na. Tabela. E.

(c) A 'liquidação será efetuada de
o.c6rdo com os dl:;pos1tivos da. Tabe
la. E.

ARTIGO XVII

EKElmAS

(4) Qualquer propo:sta. de mod1.fll:a.
çio da. prese':1te Convenção. or1lmda
de um membro, de um governador. ou
dos Diretores-Executivos. será. cumu~

n1c&da. ao presidente da Junta. a.
vematlva. o qual a submeterá 6. cmIIii
deração da. Junta.. Se a emenda. pr0
posta. fOr aprovada. pe~a Junta, o !'Im-
do, por meio de cana ou telegrama.
c1rcUlar. consultará a. todos os' m.tJ1'Il
bros se aceitam s. emenda. propD6i&.
Assim Que trés quintos dos~
eom qu~tro quintos do total dos ve.
tos po~n\·eis. a.ceit:.rem a. emenda~
POStz.. Cl Pundo dara e~-tidão désse t~
to po~' m~'l(l de um:!. comUDicaçic m
eial dlT1~láa a todot os membros.

.111 l~:,:l obstante o 'puágraío (a)

SiJj:::·:.::::::~::'· sera necessária a a.ceit31
cão c.:: rc::cs os membros no caso de
qualc;ue:l' emenda Que modifica::

<I) o direito de demissão do F'mm!o
(}.r~: .. .: X'V, Seção 1):

(lI I :; estipulação de que não se
iarr. n:~,c.,acação alguma na. cota. de
um memb:o 'sem o ccmsent1mmto dID
mesmo <Artigo m. Seção 2):

<m> a. estipulação de que Dão a
fará modificação alguma no valor lIo
minll.l da moeda. de um membro a z*J
ser per iniciativa do mesmo <Art1eo
n", ~(çto 5 (b>'

'C' I A~ €:mendas entTará.o em vigor
p:::: 'Cd'J5 oS' membros três meses de
r.:.:,; ~., da::li da comunicação oficial,
a. não ser que se indique na carZoa, ou
1. . ~ ~.:.z.::::: circular um .pr,zo rr::s1s
,,:.:rt~

ARTIGO xvm
mrE:UJtrI'AÇÃO

((:. Qualquer questão de ~
:!cf,~, C:os dispositivos da presente
connnção Que surg1r entre quah(uer
rr.f":-:~:.::c. c o Fundo. ou entre qUaísqaer
mEmbros do Fundo. será. sutime:.í:da à
à~c;szo dos Diretores-ExecuL1v.Qlõ. se
a. c;uestilo afetar em pa.rt.1cU!m' um
Memo:-o que náo ti~er o direito de no
mear um Diretor-Executivo, !sse m.a:D
bro poderá ser representado nos tâ
mos do Artigo XII, seção 3 (i).
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(1) Em qualquer caso em Que 03 Dle

reteres-Executivos tomarem uma. de-'
daio noa têrmos do parágrafo (cz)
supracltado. qualquer membro po
dera ez1g1r que a questão seja. sub
metida à. Jlmta. Govemati\'a, cuja. de
c1d.o será definitiva. Enquanto nto
fOr a questlo resolvida pela Junta, o
Plmdo poderá orientar-se, na. medida.
que juliu necessá.r1a, pela declsão
doa Diretores-Executivos.

(c) S~pre que surgir um desacOrdo
entre o Fundo e um membro demitido.
OU entre o Fundo e qualquer membro
durante a 11qu1dação do mesmo, a
questAo será submetida a arbitragem.'
perante um tribunal de três f\rbitros.
sendo um d!les nomeado pelo Fundo
e outro pelo membro ef(!t~"o cu mem
bro renunciante. O tercei.o :irbltro
ser& o juiz, nomeado. salvo nl·'.:·do em
contrário entre as parte:;. ~!:::- Presi
dente ó:J. COrte .Permanente: cC' Jus
tiça Internacional ou out:':! í ..::::-::'~_de

des1gn~da pelo regul~n.:::::: :. ~::t~do
pelo Fundo. O Juiz tera p;;::' - ~ r.'o:!e
res para resolver tôdas 2.: q1.~·:;!:[,~5 de
procedimento em qualqu~r c:.':o em
que a:: partes esth'erem c:n c:s-!::tcórdo
sObre o mesmo.

ARTIGO XIX

~CAçio nos ~os

Na interpretação dos dl~osltivcs da
presente Convenção, o Fur.-.io e seus
membros se orientarão pele: ~q;"Uln

ta conceitos:
(c) Ar. reservas monctnri~:; t ~ UDl

membro são os seus h:-.·:c:'::,: ~::i:h:s

liquides, em ouro, moed..:: co':1~·er,;;i,"ei.s

de outros membros. e me:: ::~" d ~ ;j;U':PS
não membros, designado:; ;::.;j I"a;~ào

(b)Os haveres of1cla~s tE ~:..,: ::~:m·

bro são os haveres centrZois t iSi.C e, os
haveres do seu "resouro. banco centI':ll.
fundo de estabUlzaçã.o. C~: el'l:::iade
fbeal semelhante) .

(c) os haveres de outras Íl'.stHuições
ofic1a.1s ou de outros ban::os no:; seus
territórios, num caso pa:ticu1:l.~' qual
quer, poderão ser cousiderados pelo
Fundo, após consulta. com o membro.
como haveres oficiais m:, medid::. pela
qual excederem c;ubstanc1a~me:lti! as

d1íiponibUtdades em contas de movi
mento CCl::num; entende-se entretan
to que pa:ra .0 fim de determinar se,
num caso Particular, os haveres e~

cedem as d1spon1b1l1dades em con
tas de moVimento comum, serão de
dUZidas dêsses haveres aa quantias de
moeda devidas a 1nstitu1çOes oficiais
e bancos nos territórios de membros
e não membros discriminados no pa
rágrafo (d) 1nfracitado.

(d) Os haveres de um membro em
m02das conversiveis são os seus ha
veres em moedas de outros' membros
que nio se estiverem ut1l1Zando dos
dispositivos trans~tórtos nos t&m0lS

. elo Artigo XIV, Seção 2, juntamente
com os seus haveres nas moedas dos
o~Jtros paJses não membros que o Fun
do designar ele tempo em tempo. O
,c:-mo moeda inclui para essa fina
lidade, sem l1m1taçées. moeda metáU
co.. papel-moeda. saldos em bancos,
a:cites bancários, e obrigações do go
"emo emit.1das com vencunento no
;:razo máximo de doze meses.

.(e) As reservas monetár1as de um
membro serão calculadas deduzindo-se
dos seus haveres centrais o passivo
em moedas de,'id~s aos Tesouros, ban
cos centrais. fundos de estabilização,
ou entidades fiscais semelhantes de
outros membros ou de não membros
des1gnados nos têrmos do parágra!o
<d) supracitado, juntamente com o
passivo semelhante devido a outras
institu1c;6cs oficiais e a outros bancos
noa territórios dos membros, ou nio
membros designados nos têrmos do
parágrafo (c!) supra:itado. A êsses
h~veres liquidos serão adicionadas as
somas consideradas como haveres ofi
cU11s de outras instituições ofic1a1s e
de outros bancos nos té..-mos do pará
gr&.:o (c) supracitado.

(/) Os haveres do Fundo em moeda.
de um membro inclUIrão quaisquer va
lores aceitos pelo Fundo nos termos
do Artigo m. Seção 5.

<g) O Fundo. após consulta com um
membro que se estiver ut.1llZando dos
dispositivos transitórios nos têrmoI do
utlgo XIV, Seção 2, poderá, para o
cálculo das reservas monetárias, consi
derar os haveres em moeda désse mem
bro, os quais estipulam espec1!icamen-
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te O direito de CO':1verII.o em outra
moeda ou em ourO. como sendo have
res em moeda convera1Vel.

(li) A 11m de calcular as subscri
~ em ouro. nos tãmos do Artigo
m, seçáo 3. os haveres o1ic1a1s llqui
dOI de um membro em ouro e em moe
da dos Estados Unidos consiStirão nos
leUS haveres oficiais em ouro e em
moeda. dos Estados Onldos ap6s a de
dução dos haveres centrais em sua
motda por outros patses e haveres em
lUa moeda por outras 1Dstituições of!
c1a1s e outros bancos se !sses haveres
at1pularem especificamente o cUreito
de conversão em ouro ou em moeda
dos Estados Unldos.

(i) Os pagamentos de transações
correntes lão pagamentos que nio 1m
pllc3m a transferência de capitais,
mas incluem. sem llm1taçio:

(U Todos os pagamentos devidos
em relação ao comércio exterior. ou
tras operações correntes. inclusive ler
viços, e faciUdades bancárias e credi
tirias normais a prazo curto:

(2) Pagamentos devidos como juros
I6bre empréstimos e como renda ll
quida de outras Ulve1'56es: .

(3)Pagamentos de quantias mode
rad.a.s para amort1za.ção de dividas ou
deprec1al;Ao de inversões dSretas;

(4) Remessas moderadas para des
peaas de manutenção de f·mQ\u.

O Pu:IIdo, após consulta com os
membros interessados, poderá deter
m1~ se certa.s transaç6es deverão
ler coDslderadas como transações cor
rentes ou transações de capitais.

ARTIGO XX

D%SFOSIÇÕIS rm.u.s

Seção 1. Entrada em vigor.

A presente Convenção entrará em
vigor quando ti'rer sido assinada em
nome dos governos com sessenta e
cmco por cento do total das cotas dis
cr1minadas !la. Tabela A, e quando
tiverem sido depcsiu.dos em seu nom~

OI instrUmentos me%lcionados na Se
çIo 2 (2) do presente 'Artigo. mas em
caso algum entrará. em \'igor a pre
lente Convenção antes de 1.° de maio
de 19e5.

Seção 2. Autnatv4.

(a) Cada govêrno em cujo nome ae
assinar a presente CO'3venção depoe1
tará junto do Oov6rno dos Estadas
Unidol' da América um instrumento
pelo qU::Ll declara que aceitou a pre
sente Convenc;io de aCOrdo· com as
suas leis e tomou t6ctas as med1d&S
ncces!lsá.r1as para b.abllltar-se a cum
pnr todas as suu obrigações nos t6r
mos da presente Convenção.

(b) Cada gov6mo le tornnrá mem
bro do-fundo DA data em que fOr de
positado em seu nome o instrumento
referido no parágrafo (a) supracitado,
mas nenhum governo le tornará mem
bro ant.es de entrar a presente Con
venção em vigor nos t!rmos da Sec;io
1 do presente Artigo.

(c) O Go\'érno dos Est3dos Unidos
da }.mer::::l comunic:!.r:i r.os ço\'emos
de toõos os panes ('~;j:::: nomes se
encontram na Tabela I., e a todos os
governCls C'uJn aàmi~::::.o cor.:::l mem
bros fór ::provada ele ecórào coe o
Artigo II, Seção 2, n!l assina turas da
presente Convenção e o dePóslto de
todos os instrumentos referidos no pa
rácraío (a) suprac:it:u::c.

(d) No. época em que :t presente
Convenção 16r IlISinada em nome: de
um govemo, bte transmitirá ao G0
verno dos Estados Unidos da América
um centésimo de um por cento da lUa
lUbscr1çAo total em ouro ou em moe
da dos Estados Unidos para as despe
sas adm1nistrativas do Fundo. O GO
vemo -dos Esta.dos Unidos C3 América
consl!rV:ll'á ésses !Ul1ào!' numa conta
àc depósito especial. e C~ tr::.n~mit1rá

à Junta c.:o\'cr':1aU·:a cio Funco C;t:.:mdo
fOr convoc::da a primeira reunião fios
térmos dt S~çã.o 3 co presm:o:- ArUgo.
Se n pre::en:e Com·c~C':'.o nf.:J houver
entrado C::l vi;cr a:é 21 dc- clC'7embro
de 1945. o Governo dos E.::~:cos Unidos
da América devolverá ésses fundos
aos @'ovemo3 Que lho~ tJ'J.m:mitiram.

e) A presente Cc%'\\'cnçr.o pcrmane
cerá aberta en1Wa~!,i."lgt::1 ::.té 31 de
dezembro de 1945 para a~~in~turas em
nome dos r,overnos ào! p:ÜSI.S citados
na. Tabela A.

(1) Depois de 31 de dl!2embro de
1945, a presente Convenç'to p~nnane

cerá aberta para assinaturas em nome
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do ~OYé4nO de qualqu~' paiB Cuja. ad
m1isão fOr ..tpro\'aa::l. de acordo com o
Art1go n. Seção 2.

(g) Pel.'l assInatura da presente
Oonvenção todos os governos aceitam
~ mesma. tanto em seu próprio nome
cõiilo no de tód:lS as suas colõD.l8.S.
terr1tórios ultramarinos, terr1tórios sob
lUA proteção, suscram::l. ou autoridade
e todos os territórios a rest'eito dos
quais exercem um m:':ldato.

(h) No caso do:> governos cujas me
tróPoles uvercm sIdo ocupadas pelo
1'01m1go o drpOsito .c.1o instrumento re.
ferido no p.mlgraío (úJ supracitado
poderá lier adil1do até cento e oitenta
d1U depoIS da data em Que ésses te]'·
rttórios forem libera.ào:i. Entretanto
Ie o instrumento não fõr depositado
por um désses gO','c:'ncs antes de t<.r
minar o prazo, a :lSSinóltura afixaca
em nome do mesr~lO s" tOl'nnrá invll!i·
da. e a. p•.rte da osu'" suz..:;:ríção pa~~.

nos ténnos do p:lr3!P':lfo <dl supr.. 
citado ser·lhe-á cievo!\'lCl:='.

(i) Os 'Po.r:ígrafos (d) e </L) e!1tr:.;
rio em vigor, em relação a. cada. go
v6mo lignatário, na. data de sua. assi
natura.

seção 3. Inauguração do Funé.o

(cU Logo que a presente Convenção
entrar c!m vigor nos térmos da Se
çl.o 1 do presente Artigo. cada membro
nomeará um governador. e o membro
com a maior cota co~vocará a primei
ri. reun1Ao da. Junta Govem::.t1\'a.

(b) Na 1Jnmeira reunião da Junt:.
Governat.1\'a, medidns se·rolo lotn:J.Ci~,)

para a escolh:l dos D~rct.Qr';;.-:CXec~ti

vos proviSÓrics. Os go\'ernc:; dus cmco
paSses para os quaIs se est:xb::le:eral::
as maiores cotas na Tabcl:l A nu
mearáo Diretores·E.... ;~ull'·n3, pro·..lsó
rios. Se um ou num düs:::; ;:-::lverno~

não' se houver tomaoo membro. os
postos (1~ diretores-execut1vos que lhes
compete preencher l=~:'I:.l::':1ec~rãd va
gos até que êles se tomem membros,
ou até 1 de janeiro de 1946. devendo
prevalecer a primeira àessas datas.
Serão eleitos sete diretores-executivos
provisonos de acórdo com os dispo:>i
Uvas da Tabela C, os quais permane
cmo no C:lI'go ate realizar-se a pri
meira eleição regulan:;.entar pe Direto-

ru-Executivos. a qual terá lugar com
a máx1ma brev1dade possivel dePQ1ls
de 1 de Janeiro de 19'6.

(c) A Junta Governativa poderá
delegar aos Diretores-Executivos pro
v1.s6r1os qUaisquer poderes exceto OI
que nia poderão ser delegados aos Dl·

, retores-Executivos efetivos.

SeçJ,o 4. Determinação inicial dos
vtzlores nominau.

(4) Quando o Fundo determinar que
em breve poderá,Jn1e1ar as tra:l.sações
de câmb~o..-élê'ãv1sará os membros e
lhes pem.rá que comuniquem no prazo.
de trinta dias o valor númin:.l das
suas moedas, btseado nas t ..~:a.s d~

cil.mbio \'igent~s no sex:trÜ~::1() àin
antes da entrada em vigcr C::. :':'c,::c:l:e
Convenção. Não se exi~~::. ~::., um
l::~=bro cujo \CIrUCJTlO o:u .,~c1o pele.
lmmigo fnça a correspo:ll::::. - :.:: .~,,
ra;fw e:lqU2.:1tO t:.5se ter::l~u~ ...: : ~;. :i:::!.

t::o de !ort~~ hostiliC:~des. r.r::. ~' - um
;:e:::c:io Sub5,:qüente C0:110rl4.~, Qf;te
minar o Fundo. Quando o mem:J:o co
municar o \'alor ~o:nin:l.l ti: ': ' ... moe
ela, r.pllcar·s!'·üo os d~POSH:·.: (.'.J pa
r:'~grr.~o <d I il"'.irat,;it.ado.

(b) O valor nominal, comunicado
por um membro cujo temt6rio n::'o :foi
ocupado pelo 1nimigo será considerado
como o valor nominal da moeda dê!se
membro para as finalid.llêes da pre.
sente Convenção. a menos q;Je. no pra·.0 d: noventa di:.s a partir ti:. data
em Que· fãr rc:c~~ê::. o 'p~dlCO r~:::-i:ill

no p:'.l':.~ra!o 101 f. ,·::r::. ci:"::-. c:; , I I o
n~rn'l! ~u a'·l!ar o r~~:.:...i (i~ c:~~ ~._ :lão
conSIdera satis~a:ó~'lo êsse \"C;"!' no
:r.1Ín:.l o:; (lI; c Fundo 1l.Y1S:lr c ,....U:l·
bro O~ (::le n=. :::';:J, 0:=::11[W o \':'.:J: n')
11'Ur.~.: nto pod:..';j, ~~:. n::?n:i:';; sem
flue (I r.:embro 0:1 'e:.<~;os memO,QS 'se-·
Jam c:';:,igaàos a rEcorrer ao Fundo. de
m:u:el!'a a prEjt.::iicnr ê~:e e ~~m m:m
b:-os. Quando o a"í50 fóI' C:ccio nos
tém::~ oe <!) (;:. <lI I sü;:,racn::.::c,.::, o
ft.:nc.:o e o mur.bro, num prazo de.
tenr.ll::: 'jo pelo Fundo em face de fa·
tÓl'~~ l .. ~e\"ante5. concertarão um "alor
ncrn:r.;-.l adEquado p:!.ra e$sa moeo3..
Se o r ;,.":.do e o membro nia ChE~:iI'enl

a U.~l ,,:órdo nesse p:'azo. c membro
sera c:::,)iderado cerne que havendo.
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11 demit1do do Fundo na. data. da ter
tDtnação do prazo.

(c) Quando o valor nominal da
moeda de um membro :fOr estabelecido
nos têrmos do parágrafo (b) supraci
tado, seja pelo esgotamento do prazo
de 90 dias sem aviso. seja por haver-,e
chegado a um adJrdo depois do a.v1so.
o membro poderá comprar ao Fundo
as moedas de outros membros na me
dida máxima perm1t1da pela presente
COnvenção. desde que o Fu~do houver
iD1ciado as tra.ns:lções de c~bl0,

(cU No caso de um membro cujo
território metropolitano houver sido
ocupado pelo 1n1migo, aplicnr-se-ão os
disposittvos do pluátrraío <b) supraci
tado. sujeito às se;u1nWi mod1!ica
ç6es:

(I) O prazo de no\'ent:l cllaz ~erá

prorrogado nté uma d::.~:. ;:on1bi~;lda

entre o Fundo e o me:·.·.'.:.'.
CU) Durante a. prorro~:.-:::iú cio prJ.:o,

Ee Q Fundo l'!ou\'c:- intCl~:: ~:: ::':.ll!.:1
çó~s ele c:ímbio. o. mEnl:::~· ~·c~;i:ra.

com';n'ar ao Fu':lCio com ~:::. moz::::J.
as moedas de outros membros•.subor';
d1nando-se às condições e quantias
determín:lêas pElo Fundo.

(m> Em qualquer ep:::: ::l.1lte:.:õ da
data fixada. nos térmos tie <I> supra
citado. poderão ser introduzidas. me
diante acOrdo com o Fundo. modi
fiC&çóes no valor nom1nal comunicado
nos têrmos do p~gra.!o (c> supraci
tado.

(c) Se um membro cuio territ6rio
metropoltt.a~ohouver sido o,;up:.do pe
lo lniml:ro ado~:lr uma :::C';:; u:üd3de
mOlJetá.:ia antL~ tia ~at:-. 4; ::~r fixacia
nos térmos <.lo par~gr<.i.;, 1/1 j (l) su
pracitado. o valer nomin~! find~ por
és!e mccb:'o p:::a a r. 0-;;' t:nidacie
.serão comumcaêo no FUIlC.O. a;Jlicando
~e os cm~'ositi\"cs cio pa:,t;;l':'~o tá) su
pracitado.

(f) As modif1cações cios "alores no
minais concErt:l.dos com o Fundo nos
térmos à:l preseme Seç:io nno serão
tomadas em consideraçáo ao !e deter
minar se uma proposta cie modifica
çáo incieie em <I>. (n> ou em> cio
Artigo IV. Seção 5 (c).

<g) Um membro. ao comunicar ao
Fundo o "alor nominal da moeda do
seu território metropolitano, comum-

em ao mesmo tempo o valor. em tun
ção dessa moeda. ~ cada. uma d.Ia
moedas que porventura emt1rem nos
terr1tórios em relaçAo aos qua.1s o
membro aceltqu a prese:J:te ConvençAo
nos têrmos da SeçAo 2 (g) do pre
sente Art1go; entretanto, n40 se esl
g1ri. que nenhum membro faça. 'lJma
comtmk:ação sObre a moeda de um
·terr1t6r1o que houver ólo ocupado
pelo UUm1go enquanto !sae território
é teatro de grandes hosW1dades nem
durante um penedo subseqüente de

.tenn1nado pelo Fundo. Tomando pot
base o valor nommal comun1caào nu
sas c1rcunstânc1as. o Pundo calcularA
o valor nominal de cada uma . das
moedas consideradas· individualmente.
Uma comuni::ação ou notUicação dir1
glda ao Fundo nos térmos dos puá
grafos (a>. <b> ou (d> supracitados
s6bre o valor nonlinal de uma moeda
também será considerada. salvo in
d1:a~ão em con:r~.rio. como uma co
munl:2;f o cu notúi::açio referente ao
valor nominal de W:1a.s 80'S diferentes
moedas mencionadas 2.C1ma. Qualquer
membro. entretanto. poderá fazer m::a:
comurocaç:lo ou nctif12ção referente
à. moeda metropolit:.na ou a uma ou
trA qualquer. à. exclusão de tOdaa aa
outras. Se o membro assim fizer. os
d1&poslt1vos dos parágra.!os preceden
ta <1nclus1ve <á> supracitado. se hou
ver sido ocupado pelo 1n1m1go um ter
ritório onde exista uma moeda. sepa
rada.> !imO aplicados separadamente
a cada um3 desszs moedas.

(1,) O Fundo bicl:.rá as tnmsac;6es
de câmbio na d:!t~ que êle determinaI'
depois de os membros com sessenta e
c1n"...o por ce:".to rio total das cotas cUs,:"
crtminadas na 'Tabela A se QualifIca
rem. de :>c::>r:io com os parágrafos pre
cedentes da. presente Seção. a co:nprar
as moeda.. de outros membros, mas em
caso al~ o farão enquanto não hou
verem termíIlaào e.s grandes hostili
dades na Ei.:rc;J3..

(f) O Fundo =oderá acUar as tran
sações de c:'mbio com qualquer mem
bro se as suas circtmstAnc:lu. n& opl
nilo do Fundo. t~nderem à ut1ll:ação
dos recursos do Fundo de ma.%1ei.ra
contrária. às finalidades da. presente
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2
ISO
0,5
2

25
15

125
100

CoDvençio ou de maneira prejud1cJ&l
ao Fundo ou aos membras.

(1) Os valores nomin1t• clu moedas
doi governos que indicarem I. lUA
vcmtade de mereaar COIDO mem.bml
depo1l d. 31 de dezembro de lN5....
rio detenzW1ados de &C6rdo cam OI
diIpostt1vo do Art1go n, BeoIo I.

Dado em Washington, em vi.. 11D.tc&.
a qu&l permanecerá depoJitada DOI ar·
qu1t'os do GO\'erno dos Estados 11D1
dos C:J Améri~~, o qual trazw:a1ttri
cópias nuttnt1cadas a todos os aover
DOS cujos nome~ aparecem na ~e1a
Ao e 11. todos os govemos cuja Mmtsllo
como membros fOr a))l'ov8d1. de &C6rclo
com o Arügo II. SeçAo 2.

(!I!cmr·ro:;. r:'C'r ord!m alfab'tica dos
!sc!us ::~~ : .• c::11n;::;.:. -(Em m11h6es
de c.:i:r:-!'~ C!:~ E: ta,àos Unidos da
AmériC::l1 .

AmtIzl!:. .••••••• ;... ••• ••• 200
B~ll;:ic:'l . • • • • • • . . • •• • • • • • • • • 225
Bt'l.\·;: . . . . . • . . . • • • • • • • • •••• 10
Brui: ...............••••••• 150
Canac:1á. •• • • •• • • • •• •• • • • • •• • aoo
~e ..••••••••.••.•••••••• 10
CI1I::1:1 e e • _

Co16mbJa •••• ••••••••••••••• 10
Casta Rica •..•••••••••••• •• I
CUb3 •••••••••••••••••••••• ao
~chcco·~!o"áqtU~ ..•••••••• 125
DL'~..:n~!r~ (~) .•••••••••• (.)
Repúc~ic.. J:.::1ir.:.ca~ ••••• 5
E\!!l:t:'c: .. lO,. ..... ,.,. .. ,.......... ••• 5
Eilto ,....... . .. . . . . . ..• . ••• ••.... 4.&
s:.h·a:;~:' .:.'. :,5
I:t:é;::~. ..lO '._ ~ • • • • 8
r:,"::':l;:' lO (l oi "" ••••• ti 450
Gree:: lO fí • • • • • ••• 40
Guatemala .. li :".... • •• •• •• 5
Haiti ••••• ••••• 5
Hondur:ls ~ . . . .• . • •• •••• i 2,5
I.s1inciia .. .. .. • • • .. .. .. • • • •• •• ••• 1
mcli2 lO.............................. 400
IrA. ••••••••• 0............... ~

Iraque 8
Ubéria .. • .. ••••• .. ••••• •• 0,&
Luxemburgo . . . •••••••••••• 10
K6sico lO........................ tO
Holanda e " ••••• 2'1$
NOV& Z".lt.nCÜ.. ••••••• • ••••• ISO

NlQZ"iJUl, •• '.' ••••••••••••••
Jrarueca ••••••••••••••••••-.
Pt-nam' : •••••• ~ .•••••••••••
~ .
~ ......•.......••...•...
P!U~ •••••••••••••••••••
~& ••••••••••••••••••••
17Dl1o Sul-Mr1C&D& ••••••••
l1Dl1o dU Repl1bl1cas ao-

cIa1lItu Sov16t1cu ••• • • • 1200
R.e1DD UDldD ••••••••••••••~. 1JOO
Elt&dos 11nidos •• ••••••••• • mo
Urupal ••••••••• •••• ••••••• 15
Venezuela ••••••••• ••••••••• U
IUIOSli'lta •••••••••• •••••••• 10

C·)' A cota da D'n1mITca íerA de
temrlmu:ta pelo Pundo depois do Go
v6r.1o da Dinamarca declarar-se em
condiç6es de assmar a presente Con
.,ençào, mas antes do ato da assma.
tura.

TABELA B

DDJ'OSIÇ6U J}ZLA%%V.&S À JlDQtnSIçÃo.
1'0& tIJI JlDDIO, m:: alTA Km:DA m
J'CIIlEIl J)Q J"D1n)O

1. Ao' determinar a quantia. em
que a moeda de um membro em po
der do !'uDdo será readqu1rida nos
termos do Art1CO V, seção 7 (li), com
cada tipo de raerva monetir1a, isto
6. com ouro e cadA moedft cODvera1
n1, apllcar-ae-á a aeamnte relfa, IU
Jeita ao pará3Tl10 2 1Dfrac1tado:

(fI) Se as reservas monetirias do
membro nio aument:u'am durante o
ano. a quantia. a pqar ao Fundo sera
c11stribuida entre todos os tipos de re
se.~::i.S na proporç!.o dos ;espectivos
hneres do membro no fim do ano.

(b) Se as reservas monetárias c!~

um membro aumentaram durante o
~. uma parte da quantia a pagar
ao Fundo. igual à metade do au
mento, será cUstribu1da entr~ os tipcs
de reserva que aumentaram, na pro
porção do aumentO verifIcado em
cada tipo. O restante da soma a pa
rar ! o Fundo será d1stribuida entre
todos os tipos de re!erVa.s na propor
çlI.o dos rapectivos ha.,eres remanes
centes do membro.

(c) DepOis de rea11Zadas t6das as
requisições estipuladas pelo Artigo V.
Seção 7 (li). se o resultado exceder
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qlllJqu.l'i1" (Ie·]; Jl~;~c~tm{(,,0fjlf,!!~lii~&ld(':t\ UI)
.A:rt1goV, t1~t'!J ~ ~/i~, I,;j x"@l1f;l eJt1~

Illrá que til :IJ\l"J);lbw~ :r\:!.~:~1~·~ "i!!:'lct~, r~f!'"

Q1JJ!JÇÚ~,') pr(jr}'~tt'!íj;;"ti!W:X'JtVI, d~ ma
nl!1ra que 1JI~ih' el;!.~e;"E ti;,\~,~fH(\(t<'3 'l;Jm; ,U..

m1te&.
2. O F,l~',(i(l L'ftn p(,l'cl'J'S'Hi a o:nrrit.

dl! nenhuID F"~:1!\t)H rJ!1';:,ml~\" Im_
tümQ,'ll (\0 Af;i:!~i';'t7 'J {In ti!

(o)
3. Ao c~l(mlJ!1? I"] n'~'~ií;'~M lmllU!L,

tú1M e y tJ,~mwT,.tJ flM m"'~K'!f),.~ «:lu
nnte QUQIQtHl1' I'1"J,I'I. filO!:'!, {I..s fLfl8lie

dll4ts do .-\JtiW' ''IT" ~,~ç,f'''' Cf (b:l ~ (c).
nJia se levt'!!'R ~fJ~ "~,n:lt;u, fI" me[JQ5 q'u'l".
o membro tlm,ht', f'Mto ~)U;;lU d~du,

ç6es pua él'J~'I'$ h!1,'\iH1ML qt111J.QI~'!.r au·
menta ;t!f.:~1l.,"; r!l!'~~~Bi!'.s '«I(in'~t~JE,!) de~

\'lido ao iate, dt'l bt~ v~f;'i})n1iJl0 con~

venf\'el ~m:lmt.!'l til I;ílI!r'l"me. meedri,
p:revl:Jm~J!t~ . ... :;l~m .'!-~, lE '3

vlUio em CI:lVUl "i"l, tw,-;\"'"';s"~.'; ~,~m~ ~~J:!m
__ . E~r-J "';1"~':í Cl. ~

o produto \2!~ Ui." .. .. .. .. ."""""00'"
lCInf,HJ ou médju l,'i:i9·U:,.:'.lJli) d!!f'~WE"Ç

a.:no: f!.~.sim C~liJíf;1 nt':Cj /lli l!1:;'!lrl~t.\ (,l~~

CI~nt!l nllw'i1;c;> tfat"~Jii~l':i,Jf's ![H' rp~,~ o

úIdos pua I) f!gga1l",~:JJt') \!1,!"'t!.fU~, ~~\"

v:lda. dUf.!Wtê o f1J!Jitl .'5ut·:'!et'li!~nte,
4. No C!l~~ de m'J't:B!!f!í,!S eJJjo~ tc~.

:Jltórios n.u:trgp(JUt~lm2.te!iJhlJ'n ~:~.j

ocupario,,; p~lº iWlJ.!'~D, ~) Ol.WJ 1~:l',tt"1;1~

C:Ul'&lll;~ o:;; fí:U:1},fJ ['~'mr;!.lt"~'S:[Jjje~·tli!" .9.

vtg~llc.!a df' (~~pgi?~nçuo. ,~~
D1inas~("c t!~!Tl~~

:=~~ ~:;t:;',g~::';;;~;'~::~'~'~"~:;'i3 ~'~~~~1;~:~
t.I1Unetiu'i.'l~' Olt". !'!lu e,\\l2""?i;"':';~() ON,

1l1Ji~~!IL'Ilr't"

uma ]:leIlOa que receber meno. de de
zenove por cento do total dos votea
que pUderem aer la.nçaclos (votos qu
1WcadClCU.

3. Se Dio forem eleitas cinco pessoal
no pr1metto escrutm1o. far-se-á um
HI1JDdo. do qUIllert excluida a pessoa
que recebeu o menor número de votos,
e no qual 16 votarão (11) os governa
dares que no p:immo eacruUn1ovo
tanm a favor áuma pellOa Que do
fal eleita. e (b) os governadores cujo.
votos a favor cle uma peuoa eleita
do cons1derado~. nos tenDos do pa
rá[ml.fo <I 1nfnc1t11do. como tendo
elevacio os votos lançados a favor da
sa. pC.ts03 acima de vinte por cento das
\'0: O~ qt::lll!lc:U::o!.

~ . 1.0 detc.-:n1nar se os votos 1m
('~,:',' por UDl rO"cm:tdcr são conside...
~':-:, ~ ('orno :c:ulo clevr.do o to:.su a
::·:.o."~: tic qUll.lquer pess03. ac1ma de vtn
~' p":' cento dos votos quall!lcados,
; " ,j :::t·se C;ue os vm:e por cento
U':;" l,~. un::leir:unente. os votos do
;'. ,,::.~:!or que lança.r o maior nd
mero cC VO:05 a favor dessa pessoa e,
f:", !::'~Uldll. os votos do governador
("':~ ll':'l';nr o numero seguinte de vo
~ ", I: :::s;m ;:=: d1mte nté chegar-se
IIOS viute por cento.

5. Qu&1quer ~em&dor cu,os votos
terão de, Itr co.ut.&clos em p:u'te para
elevu o t.ota1 a favor de qualquer
,e:s!;;!:! &:1U1I. de dezenove por cento
~;:~;;: cons.lJera.ào como tendo lançado
t~::;."' QS Sl.OUl: votos a favor r:sessa pel

EC1. :::nda que os votos totais a fa'ror
c.:. :::', .:m.a. excedam por 1sso vinte por

(; o Depois do segundo cs-",ru,t1n1o. lI!
:_" .: rolegerem cmco pe=.s:oas. pro
l ~ :. ; ;', ;- ':-à a outro es:rutÚlio. se:uln
[.t',;. L; me::mo~ princ1~los. a:é !erem
c~:.'::;:: cinco pesso:1S. contanto que de
PO!~ de eleitas qua:ro peasoas. a qU1nta
r.o=~::1 ser eleita por slmples ma1or1a
tio~ n~os restantes. s!11do considerada
~~::.:') ~!e!t:J. por todos ês!ies ,·otos.

~. C'~ Diretores a serEm eleitos pe1u
F.~·~":!:.!1cas Americanas nos tênnos do
Att'iv XII. Seção 3 (b) (IV) seria
t;:.;·.~! àa seguinte forma.:

,~) Cada diretor será eleito separa
C:l;J~':nt~.

1, U5
s!!r~fj ,~~tt~i~.CI~ por C':~::I:~~'l~1t~·QHJ ti.r;l~ ç t", ..

llt:::'I:;;dores
t'Jnw;:s do l'!.n'Bo
(lII) e (IV), .

20 Na t'oiw;ilr;:l p<1l:~,i2 !]"', el'f'lr!I1 dirc:o·
re: que SG!flO (,hAt!J<; ;;:~I'~,c; t~m"J~ do ,jl,! ~
t1;;~J lUl, ..~ U}~ (íJU. q!,!<I~ (;f,~

"crmlêür, rll1~,ILth;:-:y~.g loíf't[\ V':lt,;JZ. l~l,1·

~~~;s aa t~~;.:y; tii:l;~;t~~'llf';~:m~~;,~;~l;~~~u~~
do .!\rtsí';O J~Il, 2) !\;2~ o ,!~~ (~Ü1ÇlJ

l'mSSl)a,'i 'CjIY'? nI.i!E'5':';;i~ I]' ~[rl.v· !::r;,l;";y~efO

'-d.p:: li (-f:!:'~~21 ;=t~~ti~~;i (~; ~.;~.-"~:~-",'~~.::"> ::~~:fS:~ ij~~·~'iJ,':~.. c'n (j>
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(1) Na eleiçio do primeiro diretor
cada governador representante de uma
RepUbllca Amer1csma, quall!icado pa
ra parUcipar da. eleição, lançará a. fa
Tor de uma pessoa. todos os votos a que
tiver d1reito. A pessoa que receoer o
ma10r n1imt.ro de votos será. eleita
se tiver reun1do no m1n1mo quarenta
e c1nco por cento dos VOf,OS tota1s.

(c) Se não 16r eleita nenhuma pes
10& no pnmeiro escrut1n1o, far-se-io
outros, em cada. um dos quais será ex·
c1U1da a pessoa que receber o menor
número de votos, até uma pessoa re
ceber um número de votos suficiente
para a elelçio nos têrmos de (1) su-
~~o. .

(d) Os governa.tiores cujos votos
contribuirem para. a eleiçáo do pri
meiro diretor não participarão da
eleição do segunC:o diretor..

(e) As pessoas que náo forem elei
tas no ptimf'lrU c;:;crutinio não ficaria
desqua.ll!icaaas na eleiçã.o do segundo
d1retor. .

(/) Para a ei('~c:f:o do segundo di
retor sera exi;:l~., uma maioria dos
TOtos que pUdeff'm ser la':1çado.s. se no
primeiro escnmmo ningUém reunir
uma maiOn:l. fa:·5: -i:o outros escruti
mos, em cada t:.:.~ tics quais a pessoa.
que receber o menor número de votos
Ará exclu1da, até que uma pessoa re
=a a m.a10r1a.

(g) O segundo diretor será cons1c:le
rado eleito por todos os votos que pu
dessem ter sido lançados no escrutJn10
pelo qual o me:.mo !õ. eleito.

TAEELA D

UQtnDAÇÁO Df CO~l:.s CO:.1 os JIDUlllOS

DDfJSSJ<'N.'P.IOS

1. O Fundo ~~ra 1J:J:i;ado a pagar a
um mt:mbro que se d~~tir uma quan
t1a 19ual à sua: cota. adicionada de
QU&1SCIuer outras quantias que lhe fo
rem devidas pel!) Fundo. e d1m1nu1das
de quaiSquer quantias devidas por êle
ao Fu~do, Ulclu~jvr: despesas acumUla
das depois da data da separação; en..
tretanto. o Fundo não fará pagamento
algum no prazo à~ seIS meses a can
tar da data da demissão. Os pagamen.
tos serão feitos na moeda 40 membro
demiSsionário.

. 2. Se os haveres do Fundo na moe
da do membro dennSSIontmo não fo
rem sunclentes para pagar 3. Quantia
llqu1da devida pelo Fun.do. o saldo sere.
pago em ouro, ou de qualquc.f outra
maneira que se comb111ar. Se o Fu':ldo
e o membro demiss1onário não che
garem a um &COrdo no prazo de seiS
meses a contar da data da demissão.
a moeda em questão retida pelo Fundo
será paga diretamente ao membro de
m1Ss1oná.rio. Qualquer saléo devido se
rá pago em dez parcelas sem:strais du
rante os c1nco anos seguintes. Cada
parcela será paea. a Jutzo do Fundo,
ou na moeda do membro demissioná
rio a qual fOr adqu1r1da depois d:!. de
m1ssão ou mediante a entrega de
ouro.

3. Se o FlrJdo deixar de pag~:, c:ual
quer parcela devida de acõrdo com os
paragrafos precedentes, o membro de
m1ss1onárto poderá exigir que O· Fundo
pague a parcela em qualquel' moed:l
em seu poder. exr:eção feita de tódas
as moedas que houverem sido decla
radas esclLSSas nos térmos do Artigo
VII, Seção 3.

4. Se os haveres do Fundo· na moe
da de um membro demissionário ex
cederem a quantia devida. ao mesmo.
e se no prazo de seis meses a cantar
d& data da dem1&são Di.o se chegar a
~ acOrdo sObre o méüodo de liquidar
lLS contas, o ex-membro será obrigado
a res;atar o excesso de sua moeda com
ouro ou, a seu Ju1zo, com moedas de
membros. as quais, na época elo res
late. ~ejam conversivels. O resgate
será. feito à parldade vigente na épo
ca da demtssão. O membro segarado
completa.rà o resgate no prazo de cinco
a':1OS a contar da data da separação,
ou no prazo maior Que o Fundo fixar,
porém não será exigido que êsse mem
bro resgate em cada parcela semestral
mais do que um décimo dos haveres
pOSSuidos em excesso pelo Fundo na
moeda em Questão na data da demis
são, adicionados de novas aqUis!ÇÕes
da mesma moeda durante .os semes
tres. Se o membro demissionário nAo

.cumprir essa obrigaçio, o Fundo po
derá liquidar em qualquer mercado,
por melOS licitos. a quantia da moeda.
que devia ter sido resgatada.
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&. Qualquer membro que prec:tsa.r
da moeda de um membro demIssIoná
rio deverá adQu1r1-la comprando-a. ao
Fundo na medida em que fOr faculta
do a êsse membro utlliz:lr-sc dos re
CU1'IOS do Fundo e na ml'dida da di!
pan1bi11dade da moeda nos térmos do
parágrafo 4 supracitado.

6. O membro demissIonário .J:lrante
o uso irrestrito. em qualquer epoca, da
moeda traspa&sacla nos têrmos dos
parágrafos 4 e 5 supracitados para
a aqu1s1c;10 de mercadorias ou para o
pagamento de div1du a seu f:l\'or ou a
favor de pessoas nos seus territórios.
O membro compensará o Fundo de
qualquer preJ\11ZO resultante de di!e
rençu entre o valor !1omlnal da moe
da na data da demissão e o valor vt>
nal consegu1do pelo Fundo ao diS?or
da mesma· nos tarmos dos p:ll'á;;rafos
-4 c 5 supracitados.

'lo se o Fundo entrar em liquidação
nos t!rmos do Artigo 'XV, Seção 2, no
prazo de seis meses a contar da data
em que um membro se dem1t1r. a con
ta entre o Fundo e o govUno i':lteres
udo será l1qu1dada de acórdo com o
Art1go XVI, seção 2, e Tabela E.

TABELA E

I.IQt7IDAÇÃO

1. No caso de liquidação, o passivo
do Fundo terá prioridade em se~da

ao resgate das subscrições r.a clistti
buição do auvo do Funcio. Ao satis
fazer as obrig':tções do passivo, o Fu."'1cio
ut1llZará. o seu ativo na Eegumtc or
dem:

(a) a moeda na. qual 2. ob:.it;llÇáo é
pagável;

(b) ouro:
(c) tõdas as outras moecia.s propor

cionalmente. na medida do possi\·el.
às cotas dos membros.

2. DepOis da liquidação do passivo
do Fundo de acOrdo com o parágrnfo
supracitado, o saldo do at1\·o do Fundo
será distribuido da seguinte ma:':leira:

(4) O undo distribuirá. os seus ha
veres em ouro entre os membros cujas
moedas se acharem em poder do Fun
do em quantias inferiores às respecti
Tas cotas. Esses membros p:lrticiparáo

dessa distribuição de ouro ua.s propor
çOes da.s Quant1as pew qUfl.ts· M lUaS
cotas excederem os tlaVf'.res do Fundo
nu respecUva.s moedas.

(b) O Fundo dJstrtbu1rá. a cada
membro a metade dos seus haveres na
respecUva moeda, sem Que essa. d.l.str1
bu1ção exceda entretanto c!nqU!nta
por ce:l.to da cota.

(c) O Fundo dividirá o resto dos
aeus ha.veres em cada uma da.s moe
.d&s entre todos os membros proporcio
nalmente às quantias que forem devi
du a cada membro depois de feitas
as distribuições nos térmos dos pará
grafos Ca) e (b) supracitados.

3. Caàa membro resgatará os have
res r.:! respc:t1va moed:l. dlstribu1do~

aos outros membros nos térmos cio pa
rágr:l.fo 2 CCI supracitado, e co~cord::.

rá. com o Fundo. no prazo d~ t:,ês me·
ses após a dt'Cisão de liquià::.:'. sóbr~

um método licito para o resgate.
4. Se um membro nflo chegar a um

acórào com o Fundo no prazo de tr~~

me!!.5 1 e-!crido no partgr:lfo 3 su
pracit.aào. o Fundo ut1.l1ura as mceà:l~

de outros membros distribuidas a esse
memoro de s.c6rdo com o parágrafo
2 Cc) supracitado para resgatar a moe
da do mesmo membro cllstribUida &05
outros membros. Cada moeda distri
buida a um membro Que não chegar a
11: ::.cõ:,do ser! utili%:td:l. na medida
do possível. p~ra re~g::t:1:' a ~u:! moed:!.
distribu1cia aos memero!: que cheGuem
a u::: acórdo ccm o Funo:) ~os t~:mo3.

do parágrafo 3 suprac1t:1.do.
5. Se um membro cnEg:l.! n um acór

ào com o Fundo con:!c:== c pará;;ra~o

3 supra=~tli.ào. o FiL"lc'", u:'il~:;.:::.. as
moeà:is tie outro membro dIztr1~uldas

a ésse membro nos térmos ào paragra.
fo 2 Cc) supracitado p:trn resgatar a.
moeda déz::,: membro distribuida a ou
tl'O., menlb:-o! que chegarem a um
a:ól'do com o Fundo nos têrmos do
par:lgrafo 3 supracitado, Cada quan
tia resgatad:l. dessa forma será paga
na moeda do membro ao qual ela foi
dist:'ibuida.

6. Depois de cumPf'..:' os têrmos dos
pará!;I'aíos precedentes o Fundo paga
rá a cada membro as moedas restan
tes. que se acharem em depósito por
conta do mesmo.
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7. Cada membro cuja moeda tiver
sido di:>tr1buida a outros membros nos
têrmos do parágTafo 8 supracitado
resga.tará a mesma moeda. em ouro
ou, a seu juiZo, na moeda do OUUO
membro que pedir o re15i&te, ou entlo
em qualquer outra moeda. concertada.
entre eles. se os membros 1nteress&dos
nlo ch~garem a outro acórdo entre
51, o membro que Uver a obngaçl0 de
resg..~ tuá o resgate no p1'D.ZO de
dDeo anos a contar da data da CUs·
tr1bU1çáo, mas n10 se ex1i1r~ que faça
o resgite. em Qualquer per1odo lemes·
U'al. de mais de um décimo da quantia
d1Itr1bu1da a cada um dos outros mem·
bros. Se o membro não cumprir essa
obris:ção, a quanUa da moeda que de·
V1& ter ret::1tado pode:á. ser liquidada.

lndi';e des l..rtigos e Seções

de maneira ),1dta em QlJ.B.lquu ms.
C&do.

8. Cada membro cuja moeda fOI'
d1str1bU1da a outros membros nos tAr.
mos' do parã.gra!o 6 suprac1tado 110.,
ra.nt1.ri. o uso irrestrito dessa moe<la,
em qualquer época, para a. .a.qWs1ç1o
de mercadorias ou para o pagamento
de cUv1das a seu favor ou a favor de
pessoa.! nos fieus terrtt6r1os. Cada
membró com essa obrigação cemcorda.
rá em compemar os outros membros
de QUaisquer prejU17..os re!Ultantes de
diferença enU'e o valor nom1~l da
sua moeda na data àa decUiD de ll.
quidar o Fundo e o valor venal con.
,!legu1do por ésscs membros ao dispor
da sua moeda. ~
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.A.NE:S:O J3 DA ATA ~AL.,

Canvencáo sóbrl! o BCl!1cd' Ínternacio
nal de Recofl struçtio 'fi Desenvolvi·
m.cnto.

Os Q{)vt':"nos em cujo nome se firma.
3, presenr~ ('o:~\'é~"~::'o con!::oroam no
sf'inunte:

iffiTIGO PRELIMINAR

F1Cn. éstabelecido o BaDl::o Interna
cional de RecoD.S!1"uç5.o e Desenvohi
mlmto, o q1l1l.1 funclonará de acOrdo
com os segu1:ltes dis;J:s1t1vos:

ARTIGO t

As fin2.lidades do E;.:::;':; ~:.o:

(I) Auxiliar a. recons:r-..:;-:o E: desen
volvimento dos te:'1'ltén:, ti:;: mem
bros. !ac1l1tando a l.·we!"r.:',:, é: cap1
tais para !1:l.al1dades p:'o:i~:::..;...!. in
clusive a rest.'1.uraç3o das e::O:lom1as
destruídas ou desa:ti:ulacé''' pele.
guerra. a reconversão de:; l!:eios pro
dut~rcs às necesSldaàes do te:npo de
paz, e o apoio ao deseD\·olvi:·.::::l~.Q dos
meios produtores e re::ursos tios pai
ses menos dese!.:vol ...idos.
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CID Promover a inversA!) de capitais
part1cu1a.rell estrange1ros mediante
p.rantias ou mecUa.nte a part1c1paçã.o
de empréstJmos e de outras inversóP..s
feitas por cap1tal1stas pa:rticulares: e
quando DAo houver ca.p1tais put1cula
na d1SPOn1ve1s em crmdtçOes razoá
"eiS, suplementar as l~ersões pu
üculares, fornecendo, em condições
ccmven1entes, ca.p1tais para nnalldades
produtlvu, lcapitais êsse.'l Que serão
proveD.1entes de seus próprias fundos,
de fundos levantl1dos par êle, e de
outros recurzos.

<III> Promover a. expansão equlli
brada do comércio 1nternnc1onal a lan
1'0 prazo e a ma:1ute':lção do equillbrio

%lU balanças d~ pagamentos, est1mu
lando as 1nversões 1nt~rn:lClona1s p:lt:l
o desenvolv1n1ento do" rc~ursos produ c

ttvos de membros. as!:!:::: :.ux1l1ancio 2.

elevaçllo da produt1...~:::.;:c'. cio padrão
de vida e das cQmii~';:'(3 d~ tra.bnLha
nos respectivos tc:':1:~:'::::,

(IV) Dispor os er.::~:':E:::nOS feitos
ou gl1l'antidos pelo E;:::::~. em rel:lç~.o

com os empréstimo." internacionais
negociados mediante O'L~t~'clS iI1.lit!tttl

.ç6es. de maneira ::. c.'.~ :" ;~r::Jrld:lde tIOS

projetos de m:lic:' r ',::1l.:'no:' "ulto,
contanto Que s~jm:n n71EÜS urgentes e
mais úae!a.

(V) Conduzir as SU35 operações CClm
& devida con.s1deraçâo do ef,eito QUe as
tzrfersOes internacionais poderão ter
no com~rcl0 dos p",-15es membros, e,
nos primeiros anos de ap6s guerra,
colaborar !la rC::tl1z:l~tJ de umA traI1 0

lição metódica do r-:~';;me d~ gt.,erra
para o de paz.

O Banco se cr:~:: ~:.::. I::n tOdas as
IU&S dec~ pela~ fiT'~~li[~mler, rn~'<:I~~I:l'.

nadas ac1ma..

ART:::GD J:I

Seção 1. Memb7'cs

(c) Serão memb;'os fur:.dadores do
Eanco os membros do Fundo Mene
uno Internaclonal que desejarem ser
membros antes da ti::::a estabelecida
no Artigo XI. Seç:1o 2 Cc).

(b) A admissão SErá facultada a
outros membros do Fu.."'l.do. em época e
sob concUções estabelecid:ls pelo Banco.

8eçIb 2. Cal'ttca autorWu1o
(a) O capital autorizado do Banco

será de dez bilhões de dólares, moeda
dos Estados Unidos, de pêso e n:leza.
de ouro V1~entes em 1 de Julho de
lDü. O capital auto1'1zado será dividi
do em' cem mil aç6es de valor nomi.
nal de ~m mil dólares caaD. uma. as
QU1úS só poderáo ser subscritas pelos
membros.

<b) O capital autorizado poderá ser
aumentade", quando o Banco julgar
aconseJhivel. mediante três quartos do
total dos votos poss1ve1s.

Seção 3. Subscrtção dlu czç6e1

(0.) Cada membro subscreverá ações
do cap1tal do Banco. O número mi
nJmo de eções a serem subscr1tas pelos
membros !w!dadores será ind1:ndo n:l
Tabela A. O numero m1Iúmo de açõ":;
para 05 outros pa1ses Que ademem. ao
Banco será det·erm1!lado pelo própnc
Banco. O B3,l~:':O reservará uma parte
agequadn do C~Plt2.l autonzado para.
,~ lub~ençào àêsses outrO! membros.

(b) O Bmr::o fixará. as regras que
governarão a subscrição, pelos mem
bros, de ações actlclona1s do capital
llutor1zado do Banco. além das ações
correspondentes às subscrições m1n1
mas.

(c) Se o capital autorizado do Ban
cc fOr aumentado, cada membro ter'
uma oportunidade razoável pua subs
crever, sob conCUções estabelecidas pe.
10 Banco, uma proporção do aumento
do capital, proporç;:o essa que será
equ1valente à que o ca,ital até então
subsctito pelo membro ma.ntém em re
l.açAo eu ca.pital autorizado' total do
Ba';1co.E.ntret:mto. não se exigira QU~

ne!!b.um membro s1.lbs:.reve. uma parte
rn,Q C,ll;plta.! ~~umentado.

Seçé,o 4 o Preço de emÍlsáo dez.!
aç6es

As açÕt!s constantes da subscrição
mmima. de u.~ membro fundador se
rio emH1dss ao valor nominal. AJ
aç6e! snbseqüentes tamb~m serão em1.
tidas e.o valor nomJnal ou, em c1rcuns.
tâIlcias especiais, ao valor que deter·
minar o Banco por maioria dos votos
totais po:;siveis.
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SeçA.o 5. Divi$/io e cobrança do ca·
pital suo.scritO
A &Ubs~ de cada. membro será

cU'ril.Uda. em duas partes. a saber:
O) vinte por cento serão pagos, ou

Ile!'áo cobrados nos têrmos da. seção
'1 (I> do presente .A.t'tlgo. à mecUda. que
o capital se tomar necessário para as
operações do E:mco;

(:tO os :restantes oitenta por cento
sO poderão :5er cobrados pelo Banco
quando o capital fOr exig1d.o para dar
ctlmprimento à.s obrigações do Banco.
assum1àas nos têrmos do Artigo IV.
Seção 1 <a) (lI) c <m>.

As cobranças de mbscrições penden'~

tes sE:ão ulillc:rm.es pnra tódas LU
éll;õc,::.

Seeão 6. Limí!tação de responsa·
tl;;;c;alie

A frsponsabllldade pe1às ações será
l;lllit~da. a quantia não paga. do preço
de cnussã.o elas aç~.

:.~ ~ fio 7. .J'.;r~todo de' pagamento
li.:.... ações sub:scritM

O pa..zs.mento das subscrições de
ações sera. 1eito em ouro ou em moeda
dos Estados Ut\idos e ImS moedas dos
membros. lJi:lS segu1:l1tes ~.rmos:

(I) nos têrmes da. Seçáo 5 (I) do
P!'C!~:~:C ArUgo. dois por cento do pre
ço c:c c::l.da ação serão pa.gos em ouro
(.'u (::1 moeda dos Estados Unidos. e
cu:.:~:;,j se fiZerem cobra.nças, os res·
tar.tes 18 par cento serão pagos em
HH:;:':.~ do pais membro:

(!l. quando se fizer uma. cobranca
::c~ t( T:110:; da. seção 5 (II) do presen
te Artl;;O, o pagamento poderá.. à op
ção do membro" ser feito em ouro. em
rnc!:::l de:> Estados On1dos. ou na moe
dn neCEssária. para satisfazer as cbrt
g~çõ!:s cio Banco de a.cõrdo com os ob.
jeti\:o~ queacill'fetaram a. cobrança:

em) Quando um membro fizer paa
gamentos em qualquer das moedas pie
vistas em (!> e (XI> Sltpracitados. és
ses pag::tmentos serão de quantias
iguais. em va.lor. à quantia. devida. pelo
memoro e.lJ:! ~ de cobrança., A
quantia. devida Dessas concUr;5es será.
uma parte prapoICional do cap1tal au-

torizado do Banco. conforme se def1'!le
na Seção 2 do presente Artigo.

Seção 8. :tl1oca do pagamento da.!
lUbscrições

(a) Os dois por cento pagáveis sO
bre cada z.~io em ouro ou na moeda.
dos Estadcs Umdos nos termos da Se
çio 7 (I) do presente ~go deverão
ser pabOS no prazo de sessenta dias a
partir da. data. do comêça do funcio
namento do Banco, com as seguintes
ressalvas:

(I) Qualquer membro fimdador do
B&':ICo, CUjo território metropolitano
sofreu em razão àe o::upaç:io 1niciga
ou de host1l1dadcs durante a presente
guerra.. será at:torizacio a adiar o pa
gamento àe meio por cento a.té cmco
nIlOS depois da referida data;

<IX> Qualquer membro fundador.
que não puder 1:lzer êsse pagamento
por não haver reassumido a posse de
suas reservas de ouro. as quais este
jam em poder de outros ou estejam
Jmobllizadas como resulta.do Cl\ I;t.:cr·
ra. poderá acilar todo o pa.;amento
i.té a. data que o Banco dete.rm1.nar.

(b) O resto do custo de cada. açã.o,
pagável nos térm03 da. Seçâo 7 <I) do
presente Artigo, será pago em quan
tias e época. que o Banco 1":ldica.:'. com
as seguintes ress&lvas:

("1) O Banco cobrará. no minim:> oito
por cento do custo de cada eção no
prazo de u:n ano a partir do coméço
do seu fun::ionnmen~o. alem dos dois
por cento referidos em (a) sup:':lcl
tado:

(lI) no máT.i1r.o cinco r;or cento do
custo da a.ção se:Oll cob:,:::.cios em q:lal
quer ~lodo de ~Tês mese~.

Seção 9. J!tmutenção do valor de
certru moed.as em poder do Banco

(a) Sempre que (1) o valor nominal
da. moeda de um membro fôr redUZido,
ot!\ <II) o valo!' da. m~a de Um mem
bz:o no clmbk, e&ter:!©Z' houver riepre
ctado. a J~t.l do B~.n~D. a um ponto
si~ic2.Ute :,'li:i t:m1t'Í!,j,g dê5se mem
bro. o m~fD paglU'~ ao Banco. num
prazo razoável. u.r.na qUtllltia. adicio
mil em lrl1-11J. própr1a. moada. 'suficiente
para mn..utel' o valor.yigente na. época
da subscr1,çâo i-::11elal. da quantia em
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moeda. dêsse membro em poder do
Banr.o e pnga 1!ll::1nlmente ao Bane&)
pelo membro nos rermos do ArUgo n.
seção 7 (I) ou nos térmOlS do Art1g0
IV, Seção 2 Cb). ou nos térmos do pJ;'e
sente parágrafo. desde que nio fol
readQu1rida pelo membro com ouro
ou com a moeaa .de . Qualquer outro
membro. aceit:l. pejo Banco.

Cb> Sempre quc-aumentar o valor
nommal da moeda de um membro, o
»anca devolverá. e. êsse membro, num
prazo razoá.vel, uma quanUa em moeda
c:lbse mesmo membro 1l;Ual ao au
mento do valor da quantia dessa moe
da co~orme se descre\'c no par~gl'a

to Ca) supmcitlldo.

Cc) As disposições c:z parâ~nf':'!"

precedentes poderão ser suspens:l.S pejo
Banco Quando o Funclo Monetário In
ternacional fizer !:cs res~c::ti\'os "a
lares nom1lla1s das rnc:!d:::s de t~ü:;

os membros um aumcn1.0 proporc;c
:na! uniforme.

Seção 10. Restrições sóbre o !ras
ptUse de aç6u.

As ações nlo poderão ser cauciona
das ou penhoradas de form.a alguma. e
SÓ poderão ser tmnsfer1das a.o Ba~.

ARTIGO m
msFOSIÇÕ:lõS CEILUS sOImI: D4l'P.:t~c:;

E GAJtA.Ntv.s

Seçto 1. Utilização dos recursos

Ca) Os recursos e as f::.::illdades do
Banco serão ut.1lizados exclusivaI:l:::lte
em bcne11cio dos membros. com a con.
sider.:ç:io cqüitati\'á dos proje:cs de
desenvolvimento e os de reconstn:;i::.:l
em base de 19uald:l.Cle.

Cb> Com o fim. de facilitar a rest:l:l
raçâo e re::onstruç5.o da e=onOInla cio~

membros cujos territórios metropo:i·
tanos foram devastados em razã.o da
o.."'Ul)aç5.o i.Ilimiga ou de host11idade3, o
Banco, ao determinar as condiçées e
têrmos dos empréstimos que conce
derá a tais membros, prestará. espe
c.1al atenção à. POSS1bllidade de aliviar
lhe o péso financeiro e ativar-lhe a
obra de restauração e reco:lStruçáo.

Seçio 2. Relat;6el entre OI mem
bros e o Banco.

Os membros só 'negoc1arAo com o
Banco pOr 1nterm6d10 dos respecti"1os
taouros, bancos centra1s. fundo de
estab1llzaçio, e outras repartiç~s fis
cais, e o Banco só negociará com os
membros 1)or 1ntermédio das mesmas
eDtldedes.

Seção 3. Restrições sóbre garan
tttu e dividas do Banco.

A quantia pendente total d~s garan
tias. p&n1cipações de tmp:'c~:i!nos. e
empre!t1mos diretos feitos pt'!o Bm:o
030 será aumentada, se em razio àe
\:::'1 a:.unl:'nto total c,:ccõr;' 10',:"' co
c2.pi~31 sut:",":Tito e né.o o=:::,~..:'~, re
sc:-vas. e saldos do D&r.Lco,

Seçfi:) 4. Condic·õc.~ :~:. c.s çuais
o Vanc'o poderá la:r:r 'CJII pcrantir
cmpresz.im.o, •

O BaD:o poderá gã!':!.%".ti:" Ci.i. fazer
eu:,réstimos, ou d!=les p::: '.:~~;~:::-, a.
qunlquer mc:::~:'o cu sua :.:~~~ ..·UAo
pol1t1ca e a qUllls:;uer emprésllS co
merc1n1s. 1ndustr1ais, e agr1colas, DOI
territórios de um membro• .nos segum-
tes Urmos: '

m Se o membro, em cu~o territó
rio o projeto fér execu:.ado, 113.0 fOr
o peti::on::.rio do emprez::::no. êsse
D:.ell:~'o. ou seu b:mco ccr.o:r:ll cu ou
tr::. C':::.i':::,.j.: c:lInp:4rn\"el a;):·on~da. pe
~'J E:mco. I;t.:·:-:.::.r p~cn::.mr:1~c o pa
tiamçnto do pn."'1:ipal e dos juros e C::o
::-'::-;:.:: s~::.:c o empréstimo.

(:! I O B:.n::o \'crificou c;~:: n:.~ con
c.;cõ(':; ré':::::-'~:: no tn:or::lc.:o " peti
C:O:::"':'l: n::l co::s:;;t::na le·..ant~:' um
eI!lpr(;s~o sob condições que o Ban
('o com:;~c;c' razoal"eis p:.r::. o pe:t1clo
r.t..rio.

,cm> Um c::::nitê competcn::. con·
!cnr.e estipu!.." o Artigo V, Seção 7,
:l;'~s c!~tuào cuid:ldcso da utilidade da
pr::";:c::.::l., aprcs~ntou um rel::.t6rio par
cs:rÍl,o recomC11cando o projeto.

(IV> O B:mco considera razoá.veis
a t::.a àe jurO'3 e E.S com1ssõc,s. achan
d.) es!:a t2.,:a. comis!ées e a tabela. de
amcrtização do principal s:ltisfatórias
jJ:.r:; o ~roje:c.



04864 Sábado 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1999

(V) Ao fazer ou garantir um em·
]n'áttmo. o Banco tomará. em deV1da
consideraçâo as poss1b111dades de po
der o petic1oilário, ou o fiador se o pe
t1c1ontl.r1o Ilio fOr membro, aat1sfazer
u suas obrigaÇÓes nos têrmos do ém
pzútimo; o Banco alÚ'á. prudente
mente tanto no lnterêsse do membro
em cujos territórios se executará o
projeto como no dos membros f1adares.

(VI> Ao garantir um empnst.lmo
feito por outros cap1tal1s~, o Banco
percebe uma compensação adequacia
pelo %$:0 assum1do.

n-n) Os empréstimos feitos ou ga
rantidos pelo Banco, exceto em cir
cunsU.ncias espeCiais. se d~st1n;l.rá\)

a dc:c.:·mina~os projetos de recons:nI
ção (' de~cm·olvimento.

Sc(:ão 5. Utfliza(!lio dos emprúti
mos garantidos ou leitos pelo Banco.
ou dos Quais o Banco p::rticipCU'.

(a) O Banco não estipulará.. como
concl1ç;,o, que o produto de um emprés
timo seja ga.:to nos territórios de qual
quer membro ou membros em pa.tt1
cu1&r.

<bl O B:o.nco adotará medidas parll
asse~\1::.r que o produto de um em
prés~lr.~o ~er~ uUl1zado exclus~"iamen

to p~:':. as finalidades em razÍao das
quais lúi contcciido o empréstimo, to
maneie-se na devida consideraçáo a
eeono::~;l. e ti. e!iciencia. indl'p~:1:lcn

teClEnt.e d~ m!lucncias ou co:-..::1dera
ções pollticas e quaisquer oUtras
alheias <lO aspecto econômico.

Cc) No caso de empréstimos feit~s

pelo Banco. éstc abrirá uma coMa no
norne co devedc:, lmçando a cr~d1to

déSSe dc\'edor a, Quantia. do emprést1
mo concedido pelo Banco, exp:essan
do-se as cifras na moeda. oU moedas
em que o empréstimo fOr feito. O de
vedor terá licença do Banco para p
ear cont:a essa CO':1ta., fazendo-o um
camente com o fim de pagar, no mo
mento de sua ocorréncia. as despesas
acarretadas em relaçáo ao projeto.

ARTIGO IV

0I'DAç6a

8eçlo 1. M~dos de fuer e fA
cflitAr em:prútimol

(c) O Banco, deade que estejam 1&
t1sfelt&.s as concl1çOes gerais cODltaD
t~s do Art1~o m, poderá fazer ou ta
c1l1t&r emprést1moa em QWl1quer du
se:umus manc1ru:

(I) Fazendo emprátlmos diretos, ou
participando do.s mas:nos, CO:%1 fl:D::lo$
próprios correspondentes ao leu ea
1'1tal pago e nAo onerado. seUl esce
dentes. e, ~ termos da. Seçlo 6 do
jjl~SC:lte ~o, luas reservas.

,.:n Fazendo ..empréstimos diretos,
ou participando dos mesmos, com fun
~Ó):. l.~", :.nt:1dos pelo aBnco na. Praça de
:'::'.: I,;~l1lbro, ou lev611tados de outra
11-;'::~~i:·z..

(m; Garantindo empréstimos. em
p:lrte ou no todo, feitos POf capltal11
t:..o: p:1:t1culares por intermédio cias
h:stitU1ções usU&1a.

(b) O Banco poderá levantar fundos
nos t~rmos do parágrafo (c) CU) lU
Pf&:'ltado ou g&rant1r empréstimos noa
t6rmos do paláE1'afo (C) em) supra
citado somente com a aprovaçlo do
membro em CUjo mercado os fundos
aerão levantados e do membro em
cuja ::loteia o empréstimo ser:' deno
rr.l::a tio. e somente se esses membros
co::::o..::'arcm em Que o' produto seja
l:O:a.do pela moeda de qualquer outro
rn~rnb!'o sem restrição.

Secf.o 2. Di~p03içdo c tra':t.slerén
'~CL de moecta.s

la) M moedas pagns ao Banco nOll
térmos do Art1;o II, Seção 7 <X),. liÓ
po~erão ser emprestadas com a apro
\'a~ão. e:n cada caso. do m~mbro CUja.
moeda eat1ver em jogo. EntTetauto. lie
tOr nece!Sá."1o, depoIS de haver S1do
cobrado na. integra o clLPital subscr1to
do Banco, essas moedas poderáo ser
ut1.llZadas ou trocádas, s~m restrições
por parte dos membros, cujas moedas
são oferecid.as, pelas moedas nece.saá
rias para pagamentos contratuais de
juros, comissões OU amortização dll
cl1v1das do Banco. ou para satisfazer
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U obripç6ea do BADCO com respeito
& pqammtos ccmtr&tu&1I I6bre em
priatimos garant1d.o1 pelo B&Dco.

<b) Ar. moedas, recebldu pelo SUlCO
de devedores ou de flac10rea em P&la
menta de~ de eJDlJl'át1
JDClI d1retoa feitos nu moedu referi
du no pari.gra!o Cc) supracitado, Ie
rio trocadas pelas moedu de outros
membros ou novamente emp:restldaa;'
l6mente com a aprovaç1o, em cada
caso. dos membros cu,., moedas es
t·l\"erem em jOgo. ~tretaDto, ae fOr
necessário. depois de haver lido cobra
do na. integra o capital lUbs:r1to do
Banco. essas moedaa poderio ser ut1
11Zadas ou trocadas, sem restriç6u por.
parte dos membros cujas moedas s10
oferecidas. pelas moedas necessár1as
p:ar.l pt\.8.:amentos contra.tua1s de juros,
Co:r.lssÕes ou amort1zação de dividas
do Banco. ou para satisfazer as obn
gaçcies do Banco com respeito a paga-,
mcn~os contratuais sObre empr~stlmo.ii

pc:~o E:mco.
((')As moedas recebidas pelo Banco

de elevedores ou fmdo'!;es em pagamen
to de amort1zaçóes de empréstimos di

,fetos !e1to~ pelo Banco nos ~rmos da
Scç~o 1 (a) CII> do presente Artigo
ser;,i.o retidas e utlltz'das. sem restr1
~ por parte dos membrOS. para pa
pme':J.tQS contratuais de amortlZaI;io
para papr aDtee1padamm te ou rea
~ta: em parte ou no todo as d.1Y1das
do Banco.

Cd) TOdas as demais moedas ~o
ntveis ao Banco, inclUSive as levanta
tias no mercado sob a Seção I (a) (II>
eo presente Artigo, as obtidns pela
"cnaa ciE: ouro, as recebidas Cr.:'l p:aga
menta de juros e comissões s6bre em
presumos diretos feitos nos térmos das
Seções 1 (/1) (I) e 1 Ca) CU, do pre
sente Artigo. e as recebidas em paga
mento de comissões nos térmos da Se
çio 1 Ca) cm) do presente Artlg-o se
rio utilizadas ou trocadas. sem re3trl
çóes por parte dos membros cujas
moedas são oferecidas, por outras
moedas ou por ouro. neee!sár.as pua
a" operações do Banco.

(e) }J, moedas. levantadas nos mer
cados dos membros por devedores só
bre empréstimos garantidos pelo Ban
co nos termos da Seção 1 (a) Cm) do

presente Artigo, também sulo utUl.
adas ou trocaciu por outras moedas
11m restrições por parte dos membros.

8eçlo 3. Fornecimento de moe.
c!a Jl(Zrc em7JTéstimol diretos.

.Aa &eiU1J1tes d.1sposições lerão apU
C&Clas aos empr~stimos diretos, feitos
DOI têrmos das Seç6es 1 Ca) C1> e CII>
cio presente Art1Io:

(c) O Banco fornecerá ao peticioná
rio as moedas de outros membrcis. ex
ceto o membro em CUjos territ6rios
ae executará o projeto. necessárias
pelo J?et1c1onár1o para despesas !lOS
territórios d6sses outros membros de
ac6rdo com as fmaJ1dades do emprés
t1mo.

(b) Em circunstAncias excepeionnis.
quando a moeda nacional n!:z-ss:írla
para as ttnal1dac1es do empr~st:m~o J1~~

puder ser levantada pelo petlc:::~~::-....
em' condições razoáveis. o Ban:-o po
derá fornecer ao pe:1cion:il'lo, C::l:i~~

parte 00 empréstimo. uma "u~·.,.:.
sa.t1sfatória dessa moecla.

Cc) Se o projeto acarretar indireta-
. mente uma nulor necessidaàe C.:2 r:~e

da estrangtira. por p:u'te do m::!.:rc
em cujos tur1tórios o projc~.J H:':'

ezecutado, o Banco poderá, e:n Cll·.
cunstAD:1as excepcionais. fornecer ao
pet1c1onár1o, como parte do emprésti
mo. uma quantia ut1sfa.tória em ouro
ou de moeda estrangeira a qual nio
exceda as despesas locais do peticlo
n*r1o, feitu de &COrda com ::.! !;:lal1
dades do empréstimo.

ti) Em ca.sos excepcionnis, c :; De
dido de um membro em cUJo t: :.:: ...~:':")
se gastar uma parte do empre:OLlI;11.l. "
Banco poderá readqU1rir com C::1::'0 :::~:

moeda estrangeira uma p~rtc C.:l Ice:
da dês!e membro. gasta ness:a~ ct::lcil
ç6es. mas em caso algum ess:: :~:lrlf'
readquirida excederá. a quan~::l· pela
qual as despesas contra o empl'é!~im!J

nesses territórios acarretaren'1 U~: &u
mento· da. moeda estnmgeira r.~cessi

ria.

seção 4. Condiçóespara o pa.ga.
mento d.,e em7JT~timos diretos

Os contratos de empréstm:.:::s nos
têrmos da. Seção 1 (a) (I) ou CII) do
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Pf'eIODta Arttio aerlo ca:J.C1Wdos com
OI aegWI;tes con'ilç6es de pagamento:

(c) OIS tI!r.mos e cond1ç6es do paga
lCi: ent.o de j'~ e amort1Zaçio. do ven·
C~ menta. e du dJ.tas de ploIamento de
(1 usa em~;)r~cl seriodeterm1nados
13 elo BstlA:CI, o q\laJ também detenn1
lllfá a tla& e O'.ttros têrm08 e ccmd1·
f~ )es c1sLs cumlsslies a serem cobradas
u:u re1t'.çiio a um empréstimo.

No eua de empréstimos feitos nos
tll.rmos du, t3e;ão 1 ,Cal .(lI) do presen
til Art1go dlJ1'&J1U os pr1me1ros dez anos
de» 1tmc1c'namnto do Ba.nco. essa tua
n 10 será. ln1er1or a um· por cento por
fI!lO nem Iiuperi:~r a um e meJo por
c: mto po:~ :mo. sendo cO,brada IÓbre a
lIme peIldl!nte do empresttmo, Passa·
do tsse peric<io lie dez! anos. a com1s
s io 15Óbre tais er~prést1mos poderá ler
J' :duzida pelo Baaco em relação a. par
I.! pr.ndeIltl! dWlls empréstimos Já rel
1:Z&dO! e n novos empréstimos. se as
r !servas. acumUlP..das pelo Banco em
virtude da Seçlo 6 do presente ArUgo
e de outras re~ fOfem por este con
sideradas sufic1entes para justificar
essa medida. No CD.SO de empréstimo:;
! Jturos, o Banco também determina·
ra. a teu J1.ÚZo. um aumento da comi5
aio ac1ma desse l1m1te. se a ezper1ezí
elA acon.selhar f.3SD. medJ.da.

(b) Todos os contntos de empr~l

i: lOS esU'PwarAo a moeda ou moedas
fm Que os pllamentos acmTetados
11010 comrato li!rãO feitos ao Banco.

A. opção di) devl!dor. entretanto, êsSU
~,4gam!!D,tOS pod;ráo sp.r feitos em ou
10, ou, com a anuência do Banco, na.
n~;:da de u.:n nLembro que .J1i.o o es
t l;luLacto !OI) contl~ato.

(I) No c.aso f e empr~stimos feitos
: os té.fmOS d:1 S·!ção 1 lá) (I) do pre
; ente Art1lto, os contratos de emprés
limos eSl;abelece::áo que os pagamentos
,:e juros. ·:omasfJes. e amortizações ao
Banco st!ráo feit.os na mesma moedu.
(;0 emprest1mo. 11 menos que·o membro
(uja moeda foi emprestada anUir em
rue éssell pagan::mtos sejam feitos em
1.1guma· outra. t:.oeda ou moedas de
Ierm.ina.cias. ~ies pagamentos. nos
lêrmos do Art!gJ II. Seção 9 Cc). se
I ão equinlentes ao valor que tinham
ta1s pagamentos contratuais na ~poca

l.'J1 que se !êz ô empréstimo. expressos

numa mo$ 1:Ddlcada com êsse fim
pelo Banco· mediante uma ma10ria de
três quartos do total dos votos POll
s1Ve1S.

(II) No caso de empréstimos f~toa
nos têrmos da Seção 1 (a) (n) do
presente A1't110. a quantia total de
tais empr~st1mos, pendentes e PaP
veja ao Banco em qualquer moeda. de
term1nada. nio excederá em .~omen
to alcum a qUl1.Jlt1a. total daa dividas
pendentes do Banco feitas nos têrmos
da Seção 1 (a) (II) e pagáveis 11&
mesma moeda..

(c) Sç um membro sofrer uma. Crl&e
cambial ::gUd:l. de modo que o aemço
de empréstimo contratado ou garanti:'
do por b::l membro ou por uma de
51::\3 l'n:iti;~d!':\ não possa. ser cumpri
de nf. fl.;'::;~ rstipul:1da. o membro 1D.

. tereSS:h;·) jlociera solicitar ao Banco
um:: r.::::~!l:'~~[.o da:; condições de pa
g:m:~::". Lc o Banco ver1ficar que
lUr.::. r...·.~':.::s~::o cOln'irá aos 1J1terêl
te: '0 :.,_;;':lJ~'O; ao fnncionamento do
Banco, E' aos seus zoembros. êle pode
rá i1do: :'" ,n~!'didas nos têrmos de um
Co.! !C;: •. : • . ~ parágrafos. ou de am
~O!. ~::1 :.:~:;:.o no todo ou a uma. par..
te do tc:'\'iço anual:

eI) O balanço podem. a aeu Ju1zo.
entrar em cntend1mento com o mem
bro interessado, pur aceitar paga
mentos de! serviço do empr~o na
mo~d&. d:, membro por períodos que
n~o c:-::::~~m t:-::s anos. mcd1ante con
dfçÓl''::' ~. _. ',õ.~,:.d:Js s6brc a ut111zação

. dc!!;:-. ;;.;;::. '; •. a. manutenção do seu
vr.ic:· c. ::'::.. ~: c para a reaquJ.s1çáo
dessa l:".ut.d:: sob cond1çóes adequn.
das.

m: I o L:,::~~ podere. mod1!icar a
t2.bt!:: ::. :.:•.(.:·t:.zação ou prolongar o
prazo C:., e:::;:êst1m.o, ou fazer ambas
essas cc;:>.:::.:;.

S~c~,:, :. Garantia.!

Ca) .:'.c ~::.:':r.:ir um emprést1mo le.
vant2.do pc.; intermédio das institui
ções u~:':a:!, o E:tnco cobrará uma co
m1ssé.o de gar2.~tia, pagável per10d1ea
mente sõtre a quantia pendente do
empréstimo, a uma taxa determinada
pelo Banco. Durante os primeiros dez
anes do funcionamento do Banco. es
sa taxa não será 1n!ertor a um par
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cento por ano nem supel10r a um e
melo por ce':1to por ano. Pas.udo o
penedo de dez anos, a ccmW.são J)l.X1eri
aer reduzida pelo Banco em relaçio
Ao pute pendente dêsses emprést1mos
J' garant1dos e a empréstimos futuros
se as rese"&! acumuladu pelo Banco
em v1rtUde da Seçff,o 6 do presente
Art1go e de outras rendas forem .por
éste consideradas smiclentes para jus
t1fica.r essa reduçã.o. No casa de emu

préstimos futuros o Banco também
dettrminará a seu Jw.zo um aumento
da comissão acima dé!se llm1te, se
a Experiência a.:onselhar êsse au
m\::'!to.

(li As comissões de garantia serão
pal!a~; diretamente a.o Banco pelo de
Vi:tic.:

1(') As garantias pelo Banco estipu
lr.:·:'.l' que êste poderá dar por terml
n::'::. s:Ja resp:msa.bllidade com res
pc:::' aos juros se, em caso de falta.
de pagamento p~lo devedor e pelo fia
de:', o Banco oferecer para comprar
ar, j.:'.::' e aos juros acumulados até a
<l::.:. ~esignada na oferta, os valores
ou outras obrigações garant1da.s.

(d) O Banco terá o poder de dar por
term1nados Quaisquer. outros térmos
e condições da garantia.

Seç:'o 6. Reserva t$PectaZ

A Quanti:1 das comissões. recebidas
~l'::> B~n::o :105 têrmos das Seçóes4
l' ;; co p:'esente JI.rt1goserá. guudnda
t:~Jl .'L·::l:"..a especial. a qual sera man
tida. li. c.l1spewção, para a sa.t:is!a.ção
:- C' (jO:-~: :lções do Banco de a.cõrdo com
:: ~~::ão i do presente Artigo. A rese!'
"I"<l. (! .)c~lai será. mantid:J. em form:L
liQuió:t. permitida pela presente Con
"ent'ão. segundo àecidirem os DIreto
rcs-D:c c~tivos.

Seção 7. M~tod03 de se sa.ti$faze
rem as obrigações do Banco em ccuo
tie fa;ta de pagamento

Em casos de falta de pagamentos
de ell1j:re.stimos fe1tos ou garantidos
pelo B:mco, ou dêles participado:

(Q) O Banco tomará as providências
necessál'ins para reajusta: as obriga
ções mC1tivadas pelos emprést1mos, in
clUSIve as providê:J.Cias análogas ou

subordinadas üs da Seção " (c). do
presente Artico.

(b) Os pl1gamentos feitos no cum·
prtmento das responsab1lldades do
Banco em ra.::ão de empréstimos ou
gamntUl.s nos t~l"mOS das Seções 1 <a)
<U) e <m> tio presente Artigo seria
debitados:

(I> primeiramente, contra a reserva
especial estalJelecica pela Seção 6 do
presente Art1go.

aI> em segundo luiDJ', na. medida
do necessário e I! Juizo do Banco, con·
tra as outms reservlls. saldos acumu
ladós, e CApitais à disposição do
Banco.

(c) Sempre que rOr necessário plln
pa.gamentos con~:J.tU:lS de juros. co
m1ssõ!s, ou amo1'\.i%:J.çào de dividas do
Banco. ou para satisfazer as obngn
çóes do Banco em relação aos meSI:lC::i
pagamentos sóbre empréstimcs garan
tidos por êle, o BancO" poderá cobrar
uma QU2.%1t1a. adequada das subs=rições
pendentes dos membros de acordo com
o Artigo II, Seções 5 e 7. Outrossun,
se êle opinar que uma f~lta de paga
mento rOr de longa duração. o Banco
poderá cobrar uma quantia adicional
dessas subscrtções pendentes, a. qual
~ exceda. num ano um por cento
das subscrições totais dos membros,
pino os seguintes fins:

(I) Resgaw antes. do vencimento,
ou satlsfazer de outra. maneira n. res
pectiva obrigaçüo. s6bre o principal do
todo ou em parte de qU:J.lql1cr emprés
t1ma b:J.rantida por éle c rcl.at.i\'amente
aD qual o devedor faltou com os pa
gamentos.

<lI) Resgatar. cu cumpnr de outr:l.
mane1ra a obri;;ação sóbr~ uma parte
das suas próprias dividas. .ou tódas
elu.

Seção 8. 073CTações diversas

~ das operações mencion.a.l:ias
alhures na prese:lte Convenção, o
Banco terá o poder de:

<I) Adqu1rir e vender valores· emi
tidos por ele e adquirir e vender va
lores que garantiu ou nos quais inver
teu' capitais. obtendo o Banco prévia
mente aa.provação do membro em
cujo território os 'valores serão ad
Quiridos ou vendidos.
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aI) Ganntir 'Va!ri:!;,ê'~ em Que ~le

mverteu capitais com o 11m de facUi
tar a SUl. '/euM.

(DI) Tomar emprestada a moeda de
qualquer membro com a aprovação
do mesmo.

(IV) Adquirir e veIider qUâisquel"
outros valores que os Diretores, por
ma10rta de tres quartos do total dos
votos possíveis, co:lS1derp.m indicados
p:L1'a a inversão de tôdas as reservas
espee1a.1s, 0\1 uma parte do mesmas.
referidas na Seção 6 do presente Ar
ugo.

Ao e;:crccr os poderes cc:míetidos
pela presente Seção. o Blllr::o poderá.
tratar com qualquer pesso:l.. socIedade,
assoclaçã.o, corporaçii.o, ou ouua pcrw

sonallda.àe jundica. no território de
quaJquer taeIDbro.

Scc;ão 9. Av:.so declarado na.s
cç~s

TOdas as ações g2J:llntidas ou emiti
das pelo Banco exibirão nâ frente \UD.'1
de:l3:a.çáo ccnsp1cua. no sentido de
que n10 é uma obrigação de nenhum
govérno, salvo quando tOr expressa
mente 1':U11c:ado na própria. ação.

S~o 100 Protbiçdo de att'i)idad!.s
polfticc.s

O Banco e seus administradores se
absterão de interv1r na vida. polftlea
de qualquer membro; nem serão in
fluenciados nas suas de::1sões p~la fel~

ção polí,tiCa. do membro ou membros
mtuessa.dos. Só seráo relevante!, pa
ra as decisóes do B:mco, as considera
ç6es econOm1eas. as qualS seráo aCllU
latadas tmparC13,lment.e a fim de se
reallzart!m ,as IDla.lidades visadas pelo
Artigo l.

ARTIGO V

OIGANlZAÇÃO !: AJ)~lfÃo

seção 1. Estrutura do Banco

O Banco terá uma Junta. .Governa·
Uva, Diretores-Executivos. um Presi
dente. e s.dm1ntstradores e funcioná.
rios ne<:esstr1os para executar os tra
balhos que o Banco determmar o

lleção 2. Junta. Govtrnatftla

, " Todos os poderes do Banco serão
COl'l eridos â. Junta Governatlva, com
PO~11 de um governador e um suple~te

no' ~a.dos por cada membro na forma
de~e..mma.aa pelo mesmo. Os governa
dore:; e os suplentes servirão por cinco
ImOS, sujeitos respectivamente à von
t:.de do:> membros que os nomearam,
poqCl'l::'o ser nomeados novamente.
Os suplentes só poderão votar na au
s!~1a dos respectivos governadores.
A Junta escolhera um dos governado
res pn:-él seu pres1dente.

rc) A Ju.'1t:1 Gove:nativa poderá de
lCr.::11' oos IJirctorc:s~EAecuti"os autori
d~de p~r:::. exercer qt;::.isQuer pode
r:! d:-. Jll:l":'. e~:::eto os poderes de:

(l} Ad:l':t~ir novos membros e de
tcrmir~r ~s co:uUções (le :n:~ admis
são:

GI I AUl.'1cr.t::.r cu dim:.~1t:ir o capi
L:.l a "J.~c~'1Z:aào;

<m) ,suspcnder tml membro;
(IV) Decidir a'jJel:l.l;ães contra In.

teTPreta~ões da precente Com,'ençá:l
lormulati::.:: pelos Dlret~res-E.~ecut1
vos;

<V) Concertar meios de cooperação
com outras orgl.Ul1z11çóes I:lternaclo
na1s (s?!\'o mEios e%trae of1cla.1s de na
tureza temporárta ou adm1n1<:tratIva);

(\'1) Dceiclir a suspcm:ão perma
nente dOlS operações do I::':lC:O c dis
tribUl\"áo ti;:s seus huveres:

(\'11) Dnc:mmar :l dls:.1ibuiç.lo da
lenca l~c;u:d:l do B:m:;o,

Cc) A JümJ, Go\'crn:.tiva. realizart
uma reu~ão anual. e tant:-;:: cutras
reunlGcs qun~::as !o1'c:11 ln:lr(;u=::.:; pe
la' Jlr:to. ou CO:lt'oca::ias pelo~ Dü'eto
res~~:~.~cuti\"c.;. Zcr:':: c:mt"ocaár.s pelos
Dirtltc:,cs°I':;.;(:::utivos rc.umõez c.:::. JWl
ta, sempí.'ê! que o solicitarem cinco
membros ou os membros que possuam
um quarto do total dos votos possl\'e1s.

<d) O qr:orum para qualquer reu
n1io da Junta Governati\'ll será uma
maioria dos governadores que pos:su3.m
no m1n1mo dois terços do lota.l dos
votos possíveis.

(e) A Ju.nta Govenuti~'él poderá es
tabelecer. por regulamento, um pro
cesso pelo qual os Direto"es~Exccut1

vos poderão, quanqo êstes o Juigarem
maIs convemente aos lnterêsse3 do
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Banco, 'obter para uma determinada
questão os votos dos GovernadarS'.
sem convoc,nr uma reun1!o dI. Junta.

(f) A Junta Governativa, e na me
did3. llutorizada os Diretores-Executi
vos. poderio adotar regulamentos ne
cesaários ou convenientes para a rea
l1Zação das operações do Ba.nco,

-tg) Os Governadores e os suplentes
aervirão sem perceber do Banco com
pensação pelo exerc1cI0 do cargo. mas
o Ban:oo lhes i':lden1zar~ as despesas
ruDi\"cis dccotTentes da. lua ass1s
tmCi3 li.s reuniões.

(11) A Junta Oovernlltiva dcterml
narll r. remuneração a. ser paga aos

·Dlre:to.·::s-Executi\'os e O ordemdo e
condiçô~s do contrll:O do serviço do
Presidente.

Stç~o 3. Votação

(4) Cada membro terá duzentos e
cinqüenta. votos mais um voto adido
nal por cadl1 aç:io em seu poder,

(b) Salvo os c~sos especificamente
previstos. tOdas &.S questões apresenta
das ao Banco serão ~esolv1da.s por uma
matoria de votos.

Bec;ão 4. Dfretores-Ezec;utifXJs

(a) Os Diretores E::ecutlvos serio
responsávels pelo !uncio:lamento gerlll
d:) B:mco, exercEndo com é!se f1m t~

dos os po:leres que 3. Junta Govem:lti
VI. 11l~S dc!egrtr.

(b) H:l.':c;;á, de::c Diretores-Exe::uti
"03, não sendo ncce~tirio que êles
sejarl1. ço...rrnadorcs. Der.!:,e êles:

CI} Cln::O sel'áo nome:.:::::; respe::ti
"ame:'l~C pelos c~n::o n::::::;;ros com I)

m:tior mimero de :içõe!:;
<II) ~cte serão ~leitcs conforme a

Tabt'1:'. B por todcs os Go,'crnndo:,t's
ezceto os no:nc:ldos p~lc~ cir.::o mem
bros referidos f'm (I) St1!,!:':'.citado.
Par~ as fmalidaá!!'.!: do pre~cnte P::l

rágrs.fo, entende:n-!:;c 'P:l:' membros os
governos dos paIses cUJCS nomes cons
tam d:l Tabela A, 1nde~endentemente

de serem êles membros fundadores ou
de se tornarem membros de acOrdo
com o Artigo lI. Seção 1. (b), Quando
os governos de outros pa:ses se tor':la
rem membros. a Junta Governativa,
por uma. maioria cle C;U3:ro quintos
do total dos votos pos.s1veis, poderá

aumentar o número total de d!lretOfOI
a' .vem deitoa.

oa Olretore5-Executivos serão m ..
meados ou eleitos de dois em dD!&
anos.

(c) Cada. Diretor-Executivo' nomeri
um suplente. que terá plenos podmlJ
para atuar em seu nome na. SUl. a\li
&6ncia. Quando estiverem Presenu\I
os D!retores. os respectivOl SU'PlenUB
poderão participar das reun16es, leia
direito a voto.
, <clt Os dirctores continU3ri.o eu
função até serenl nomeados ou e1eites
seus suce!scres, Se o J)Ósto de um 41'"
retor elet:"CJ pc:m:mecer vago mais cll)
nOVf:n:a d~::.s ar.~es do fim do seu exer",
cicio. outro diretor sl!1'á eleito pua
o T!stllnt!' dC' C'~c:c1cio pelos mesmcrJ
men'ü:l'cS r,l.t~ c-l~~e:'3.m o dIntor pu",
c=dente. Será nece!slír1a. para a. eJeto
ção umll :::::ic:-i:l cios votos lanç&d.Q3"
EnQuanto pcrma.ne::cr vago o pOsto. íJ
suplente do D!!etor anterior l!Xe1'CefIJ
Ot podel'f:!l c.:c:w:. cx~etó o de nome32
um S~plf:ll~C, .

(e) Os Diretores-Executivos funcloD
Dario em sessão continua D& Ied.G
pr1nclPlll do Banco. e se reun1rão COt1l
a freqü!ncia ex111= pelo$ Deg6cicD
do Banco•.

(I> O quor-..:m para qualquer reunIA,)
dos Dirc:':::r~s-E.'lCccutivos sern um~

maicr!2. do! cii~'etrm~!l que represent=r'Jl.
n:» nú:1irno r. met:i.cle do total das
','oto!: pos.":,·: ~; ..

lU} Ca.d:l dIretor nomeado tem "
r.ÚI11ero d,· "(I~;;S i.tribuídos n::l Sec!Lo :3
dlJ rire:;cn~!! :'\.:,:1r,o :la membro Que o
nOIr.!'O·Il. C:::::-. Diretor elelto ter~

o nún'l~:'o de "o~os que se co':lt:lrem na
sua. eleiçâo, Todos os votos a que um
Dire:or th'çr direito, serio la:liçadtls
jtmtamcl1te.

(lI) A Jur.:,- Govcrn:l.tlva adCltu,~

regul:lmc:l::>s mediant~ os qUllis um
lnembro sem.o direito de nomeai' 'Wll
diretor nos tênnos do parágrafo <!fI
S1Qrac!t2do poderá enV1::r um reprt'"
Se:1tante pua assistir a qualquer re1i'"
r.1io dos D!:'Ctores-Exeeut1vos quanóJ
estiver em cc:wderaçfio um pedido te!"
to por êsse membro ou um assunt!:t
que lhe seja. de 1nteri!~e particular.

(i) Os Diretores-Executivos plXieriJi
nomear os comités quejulga;rem con'"
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yezuentea, e a sua 'participação Dia
ae:rá l1m1tada aos govern.a.dores ou di
retores ou seus suplentes.

seção 5. 1.Jre3ldente e quadro de
/unciontíriDs
Ca) Os Diretores-Executivos esco

1hcrão um Pres1dente, o qual não sem
governador nem diretor-executivo.
1t&te lerá presidente dos Diretores
Ezecuttvos, nAo tendo porém voto ex
ceto para decidir em casos de empate.
Ele poderá participar das reuniões cW.
Junta Govcrnativa, sem direito a voto.
O Presidente pode ser demitido do
cnrgo pelos Diretores-Executivos.

(b) O Presidente será ch~L: ào qua
dro de funcionários do Banco, Com
petindo-lhe conduzir. scb r. orientação
dos Dlretorcs-Executi'''o!ó, c:. negócios
comum do Ban:o. Sujeito ao c~ntrõle

gemI dos Diretores-Executivos. éle se
rá respons!.vel pela organização, de
lil:naçio e deJi1iss~o dos f'.!ncion~os.

Cc) O President!, os nd:ninistrado
lei e os funclonârios do B3J1co, no de
sempenho das suas funções, estio su
bordinados exclusivamente no Bnnco e
& nenhuma. outra autoridade. Cada
membro do Banco respeitará o caráter
lDtemacional des!lasfunçõE3. e se abs
terá de influenciar qualquer funclo
Dãrio no desCJ:lp~~ho das r.'1csmas.

Cc!) Ao rcun~r o quadro c.l!· fo"mc:oná.
rio!:, o Pre~ide~:~. :lten~~r.:!::: â. 1.":'1
porÜD::ia. de ccnstg-.ur 03 padl·Ú~s

mois elevsdos dl." e!icié:'lci:: c de com
pct~"'1ci!! técn::::l. dz.rá C:;i~cc::.l consi
ócr3.r.~O DO con:r~t3.r fu~::it;~:irios nll
b:r.sc 'scogriH:::l ~ m:.::: aIr.;J::::' pos~í·..el.

Seção 6. Con=el1:o Cons::ltif7o

(a) H::r~á. tun Conselho Consultivo
compono no mínimo de :::E';;!! P~!so:!s

escolhidas pela Junt:a Govern:lt1n.
Incluindo representantes dos meios
banc:i:'10, comerci::.l, lndustri::.l. traba.
1hhta e agTicola, cem uma represen
t3ção na.:1onal II mais ampla possível.
Nos setores em que e:astem organ1za
ções intemaclo':lnis espec1aliz:ldas. os
mecbros do Conselho, representantes
dê.!ses setores. se:-io es::olhldos de
acOrdo com as respectivas organiza
ções. O Conselho dará seu parecer ao .

Banco em quest6es de dJretr1zes "
rata. O Ccmae1bo se reunh'á &Dual.
mente e em CI\1&1SCiuer outras ocaa16ll
que o Banco 1nd1c&r.

Cb) Os Conselheiros sen!rAo por
dais anos. podendo ler nomeados n0
vamente. Ser-lhes-ia lnden1Zadas em
servtço do Banco.

8eçIo. '1. Comitls de empréstimoa

OI com1tês para estudar os empris
t1mos subordinados ao ArtigO m, se
çio 4, serio nomeados pelo Banco.
CI4& um d6sses com1tês tncluirá um
perito escolhido pelo govemuor que
representa o membro em cu30 territó
rio se executará O" projeto, e um OU
mais membros do quadro técnico do
Ba.n::o•.

SeçAo 8. ReZezç6e! com outTa.s or.·
~niZD.t;6e! internacicnuztl
(a)· O B:mco coopernrá., noS térmos,

da. presen:e Convenç!o, com qUD.lqu,er
orp.n1z&çio internacional cera! e com
orpn1zaç6es 1nt~aciona1s púbJJcu
de responsab1l1dD.des espect.allzadas em
setores correlatos. Quaisquer entendi
mentos que se adotnrem para es!a co.
oiJernção, e que e."Cil;irem uma modW
cação de qw:lquer dispositivo da pre
lente Conv!":1çio, só poderão entrar
em \'1:;or c"pClis d!:! haver a presente
Con-;;:n~:;'o tido e::lendada de a:órdo
com o Arti;o \'Ill.

(bl Res:ü,·C':, sóbre requerimentos de
empréstil:1::3 ou :;::.::.nt:~s. em relaçlo
a &SS'Jr.to:; q~e st']am da competênda
direta de Cju::L!qucr orgaIúzaçãointer
n&cion&l da ordem das que se menc10
na:n no P:l:á.;-rzfo a":u:rior, e da quI,!
façam p17ne pr1n~ipalmente os mem
bros do Banco. é:te· t::mará em const-
dernção a: o;)iniões e recomenc&ç6ea
de!sas o.;r::.n:Zaçóc:s.

Seção 9. Local do:; escritórios

(a) A Inatriz do Banco será localiza
da no território do membro portador
do maior número de ações.

Cb) O Banco poderá estabelecer
ag!ncias ou sucursais nos territórios
de qualquer de seus membros.
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8eç111 10. EICitM'?Ú'JS fi comelM'
,~

(a) O Banco poderá. estabelecer ea
er1t6T1os regimWs e determ1n&r o local
de cada. e5Critól'1o reg1cmal e aa áreas
Ier'ndas por bte.

(b) Cada. escritório regional será
oritmtado por um conselho regional,
represenu.nte da. área inteira e escC'l
lb1do pela. forma que o Banco deter
mmar.

Seção 11. Depositário,

(c) Cada membro dmgnara. o leu
respectivo banco central como depo
a1tário de todo:> os haveres do Banco
na. moeda. daquele membro, ou, se éste
nio tivl!! um banco ctJntral, designara.
algumn. outra 1nstitu1çlo aprovatia
pelo Banco.

llt) O Banco pooeí'á depositar outros
ha.veres, inclusive auto, nos depos1tá.
rio:; designli.dos pelos cinco membros
port:l.c1ores do maior número de aç6es,
us1m como em outros deposltirlos, es
co1h1dos pelo Banco. Imc1aJmente, a
metade dos haveres do Banco, em
ouro, no mínimo, será guardada no
depos1tárto desipado pelo membro em
cujo t.ernt6rio o Bnnco tem sua sede
pr1l:lcipal. e QUarenta por (lento no
mttúmo seráo gu::rd,lcos nos depositá
nOli desi~::.dos pelo~ outro3 Quatro
melnbros m::::cicnad~s acima, sendo
euardada em cada. 'Uln dê!!es cepo
s1tã.rios no l'J'I.1mmo UInn Quantia ini
cial igual à quantia de onro paga por
conta das ar,õ<'s di) membro que o de
signar. E:1tretanto. tooas ,as trans
ferénClalZ de ouro l:erão .; feitas pelo
BIJ1CO com a devida c~'Utderaçáo do
cust.o de tramsporte e das necessidades
futuras do Banco, Em.' caso de emtr
g6ncia. os Díretores-~:ecuti'ros pode
rio transferir todoz os haveres do
Banco. em (mr6, ou uma. parte dos
mesmos, para qualquer lugar onde se
jan::1 protegido;; adequn.damente.

Seção 12. l'Jaturezn dos hlItleres

mmutário.!

OI Banco n.ceUará d~ qualquer mem
bro. em lugu de qualquer parte da
moeda. désse D;lembro. pnga. ao Banco

nos t&mc& do Artigo· lI, SeçAo 7 Q>,
ou J)a.ra ,aat1s!azer obrigaçóes de
~ de empréstimos fe1tots
com wa.~a. e que Dio seja :lecea·
ária ao Banco nu suas oJ)eraÇÕea,
PfODú5sórias ou otlrigaç6es semelhan
tes, emtt1das pelo Govêrno do mem
bro ou J)elo depositário designado por
esse membro, as quais nio serio nego
c1j,veis, nlo pagarão juros, e serão
pqáve1s ao par na. apl'esentação me
d1I.Dte um lançamento de crédito na
canta do Banco no d<;posltário desigM
nado.

Seção 13. P:lb!:~~""~íJ àe relcitório$
e lornccimento üe in!ormaçõu
(aI O Banco publ.t:'::\ U!n relat6rlO

anual, contendo UI11 1;::!::nçoautenU
cada, e a intet'\'alo~ dE' trés meses O~\

menos um balancet~ sumário e uma
demcn.stração de lu~ro:; e perdas.
apresentando "oS rer":: ::.::.::s das suas
operações.

<b) O Banca poderá. publicar qua1J
quer outros relatórios que cons1clerar.
aconselháveis pal'S, Ot efeltos das suas
!JnaUdadea.

(c) Serão ~ribufdos aos memblD!
cópias de todos os rel..1õrios, balanços,
c publ1:::açóes :lt::Clri::"~:.~: pela presen
te Seção.

Seção 14, D:.. ~i;:':':"' ~~ da rtmlta
liquida .

(a) A Jun:=. :8:::::;:. determinará
CJ1ualmente a p:l:', e C;,: :'E::1d::t líquida
do Banco, após c:.:;a~{J:'!; pllI'a reser
vas, a qual será :l;J:l:t:ldn. como saldo
a.cumulado, e a. qu~ ~':::-f~ distnbU1da,
se houver.

(b) Se qualquc:, p:::H" fõ:- distribui
da. serão pagos, nt.o cumulativamente,
ao cada membro no m:l~:1...o dois por
cento como prim~irn oJ.)Ti~ação s6bre
a distribuição de qual:)uer ano, na
base da quantia médig, dos emprésti
mos, pendentes dur::.nt-e o ano e e1e
tua.c1os nos têrmos do Artigo IV, Seção
1 (4) (I), mediante mo~da correspon
dente à. sua subscnção. Se forem pa
gos dois por ce-.lto, como primeira
obrigação. qualquer saldo restante a
ser distribuido será. P::l.I;O a toeins os
membros na proporção de suas ações,
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OI pagamentos a cada membr~ erlo
feitos DA lUa própria moeda, ou. se
.... moeda nio est1yer d1sponivel. em
outra moeda cODl1deraàa acett6.vel
.pelo membro. Se f.sses Pl.IlL!l1mtos to
am :leitos em outras moedas. que nio
.. do próprio membro, a trans!er!Dc1a
dessas moec:tas e ma ut1llzaçlo Pelo
membro que u receber nAo aerlo su
je1tas, depois do P&lamento, a q1lal
quer restr1;lo por parte dos outros
membras.

ARTIGO VI

DEJonsSÃo Z SUSPENsÃo JlE m::MBJlOS:
Sl7IPJ:Ksio JlE OPERAÇÕES

Seção 1. Direito de demiss4Ó dos
membrOl
Qualquer membro poderá dem1t1r-se

do Banco em qualquer épOCa, median
te aviso por escrito tl'lnsm1t1do ao
:Banco na sua sede pnnc1pal. A d~m1s

áo le tomará efetiva na data em. que
fOr recebido Ül!ie aY1lO.

8eçlo 2. S'lU'Pf:7lldo de membros

se um membro d~ de cumprir
quaisquer de suas obrigaç6es para com
o Banco. 65te poderá suspendê-lo me
diante decisão de uma maioria dos
Oovcmaciores, a quai represente umra.
matoria do total dos votos' possiveis.
O membro luspensO de1xará automã.
Ucamcn'c de ser membro no fim de
um ano contado da data da. suspensão.
a me.."'1OS que por decisão da mesma
m:l.iori:1 se restituam ao membro seus
éllre1tos.

Enquanto vigorar a suspensão de
um membro, êste nio poderá gozar
dos cllreitos conferidos pela prese':tte
Convenção; exceto o cUretto de dem1s
do, pcrma:leceÍ1do entretanto sujeito
A t6das as lUaS obrliac;6es.

SeçAo 3. Pedfdo de demissão ao
"UMO Monetário lntemtlCio1uzl
Qualquer membro que le demitir do

Fundo Monetário Internacional, após
trá meses de1Drá automàt1camente
de ser membro do BaDCO, a %lia ser
que êste por trts quartos do total dos

votos posSíveis concorde em permitir
sua permanência. como membro•

Seção 4. Liquidaçcio de conta.s com
gov~s que dei%arem de ,er mem
bro,

(a) Quando wn gO\'êrno deixar de
ler membro, continuará êle a ser res.
pon.~á.\'Pl por su~.. obrigações cUretu
e indiretas para com o Banco, enquan
to VIgorar c:ulllquer parte dos emprés
times ou g:u':tntias contra1das antes
de 0.:1:::.: de ser membro; entretanto,
tle r.·~u tel'á responsab1lldades .com
rcspclio :l em~m's:imos e garantias
ccnt:'::.~:::.~ postcnormente pelo Banco,
l1em ~:':':icipará cl::. renda ou das des
pesE,; C·:. Banco.

(b, :\~ c::n.süio em que um govêmo
deix!l:' C:c: s~r membro. o Banco prov1
dencic.rá :l reaqui.s1çio das suas aç6es .
como pa:te da llqu1daçj.o de contas
com l' :z~ .,o\'!rno de conformidade
ccm (l.' ,:i,jJositivos dos parágrafos (C;
e (d 1 íIúrac1tados. com êUe f1m, o
preço de reaquisição das aç6es será o
valor apresentado pelos llvros do Ban
co na data. em que o gov6mo re!er1clo
deixar de ser membro.

(c) O p:lgamento das açOes read
qw:id:-" pelo Banco, conforme a. pre
sente: 3; ~[.:J. s!r:í regulado pelas se
/; :.;i::•~ - :.:::;csições:

(II C' :.;·:tter qu:mtia devida ao go
\': r;: ..: j::: :.,;::~ de suas ações será re.
Uda Enr.tl~~!o o govérno referido, seu
b:.l:':) ~ -:: :::.1, ou qu:l.lquer de suas
("-:::':'.::2:' ::-:er responsabilldades, co
mo c.e'::.'::: ou fiador, perante o Ban
C::l. j:;ü:itl:l::O essa quantia, a juiZo do
BanC'o. :':'!' ~.,l1cada a qualquer dessas
rc!;::::::::.::::~ides no seu ven~imento.

1:'0 H::~ r;:~ida quantia alguma por
CO:l~l'; c.::. :-::;;~onsabilldade do gov!mo
resu!:::l.:::~ C:e sua SUbscrição de ações
nos t!:r:;~o.:i do Artigo n, Seção 5 (11).
Em qualc;uer caso. nenhuma soma de
\'ida ti. 1.::.11 membro por conta de suas
ações s::.~·-:l1e-á paga. R.té seis meses·
depois c:ia data em que o gov~mo dei
xar de 5:: membro.

(lI) 03 pagamentos das ações po.
derio ser feitos de tempo em tempo,
med.1ante a sua. devolução pelo gover
no referi~o. nas quantias pe1a.s quais
as lomas deVídas, como preço de na-
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qu1s1çáo nos têrmos do 'Parágrafo (b)
IUPracits.do, excederem a soma das
obrigações por conta de emprést1mos
e larant1as, nos têrmos do p&1'ágr&fo
(c) (I) supracitado, a.té que o u
membro tenha recebido a soma in
tqral da reaqu1s1c;io.

(m) Os pagamentos serio feitos na
moeda do pais ao qual se dest1narem,
OU em ouro, a. juJzo do Banco.

<IV) Se o Banco sofrer prejuizos em
razão de garantias, pa.rU:lpação de
emprcsttmos, ou empréstimos, penden
tes na da.ta em que o govémo deixou
de ser membro, e a quantia dé~s

prejuÍZos, nl\ data em que o govêmo
deix:lr de ser membro, excede o fundo
de resen°.:l, dest.iD&clo a perdas, we
governo será obrigado a paga.r, ao lhe
ser e>:1l;iclo, a. quantia pels. qual o pre
ço de relLClUislção das suas ações teria
tido redUZida, se os prejU1zos tivessem
sido lendas em conta, quando se de
t.erminou o preço de reaqu1s1çlo. Al6m
cUsso, o govêmo do ex-membro per
m:meeerâ. responsá.vel" por qualquer
cobrança de subSCrições nlo papa
nos tarmos do Artigo lI, Seçlo 5 (lI),
na mesma. med.1d.a. que teria que Palar
H & depreclaçio do capltal e & cobrm
ça se tivessem verificado na çoca em
que se determ1nou o preço das reaqul
slções dl1S suas aç6es.

<d) Se o Banco suspender perma
nentemente as suas operações nos têr
mo~ da Seção 5 (b> do presente AnliO,
no per1odo de seiS meses a contar da
data em que qualquer governo deixar
<.iE ~=l' membro, todos os dire1tos dê.ue
go\'i:mo serão determ1Dados segundo
o.=: ólsposltivos da Seção 5 do presente
Artigo.

Seção 5.' Suspen.sáo da.! operaç6U
e lf~~áo dCt8 obrigaç6es

(a) Em caso de emergência os Dire
tores-Executivos poderão suspender
temporàr1amente suas operações, no
que se refere a nov~ empréstimos e
garantias, até poder a Junta Q'D"Verna
th'a. estUdar a situação e ad-Ptar as
medidas correspondentes.

(b) O Banco poderá suspender per
manentemente suas operaç6es no que
se réfere a novos empr~stim05 e ga.
rantias, mediante o voto de uma maio-

ria dos Governadores que tiverem di
reito a uma ma10na do total doa 1'0
tos po~sive1s. Depois da IIUSPend.O elas
operações, o Banco cessar" imed1ata
mente tOdas as IIU&S atiric1ades, exceto
as que dizem respeito à reaUzaçio,
conservação, e preservação dos leuI
haveres e l1quida.ção das mu obr1ia.
ç6ea.

(c) A responsab1l1dade de todos os
membros pelas !ulJscr1ç6es de capltal
autorizado do Ba.":.co que não foram
cobradas, e pela depreclação ci::.s suas
respectivas moedas, vigorará at~ que
tOc:las as reivindi~ações de credores,
inclusive :l!: rei\'indicaçóes indiretas,
la'ham sido sausfelta.s.

(cU Todos os credores com relvindi
Caç62S d1retas s::rão indenizados conl
os h'averes do Ban:o, e depois C0%11 a
rec:elta prrr..edente dos pagamentos
fe1tóJ ao Banco por conta de subscr1
ç6eslpenclentes, Antes de fazer quais
querl pagamentos aos credores com rel
V1DGJ.fca.ÇÕes diretas, os DIretores-Eu
cuth'os tomaria as providenc1as ne.
cllú.r1U, a leU jU1zo, para assegurar
uma .distribuição entre os portadores
de re1v1ndi.:ações indiretas em propor..
010 aos creclores com relv1ndica.ç6es
c1lretu.

(a) Não se tu' distribuição alguma
entre os membros por conta de suas
.subscr1çóes de capital autorizado do
D&J1co até Que

(1) toda.s as obrigaçóes para com os
credores tenllaIn sido satisfeitas ou
a.tend1das, e

(lI) uma. maioria dos Governadores
representando uma. maioria. do total
dos votos posslveiS, resolvam fazer uma
dlstr1buiçl.o.

(f) Depois da decisão de fcer uma
dJstribuiçl.o, adotada. nos têrmos do
parágrafo (e) supracltado,' os Direto
res-Executivos poderão, por uma maio
ria de dois terços dos votos, fazer dis
tribuições sucessivas dos hav'eres do
Banco entre os membros, at~ que to
dos os haveres tenham sido distribui
dos. Essa diStribuição será sujeita a
pnvia l1quJ.dação de tOdas as re1vindi
caçOes pendentes do Banco contra- ca
da um dos membrOS,

(g) Antes de qualquer distribuição
dos haveres, os Diretores-Execut1vOS
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8eçãó 6. Isençáo de restrições só
bre os 1uz.veres
Na medida. do necessário para. a

execução das operações previstas na.
presente Convenção, e sujeitos aos dis.
pD51t1vos da me.una., todos os bem e
haveres do Banco serão isentos de'
reatriç6es, regulamentos, contrôles, e
moratórias de qualquer forma.

seção 5. Imunicla.de ciOs arquiVes

Os arqu1vos do Banco serão lnvio
avei!.ARTIGO VII

auras, nromIlAIlES E P!IVlI.tG10S

seçlo 1. Finalidades do A~fgO

Para. capacitar o Banco .a preencher
u funÇÓes que lhe sáo confiadas, lie
ria con.ced.tdos nos territórios de cada.
membro o ,ta.tu3, as imunidades, e os
priv1léglos con!er1dos no presente M
ttao.

f1DrAo 11. parte proporcional de clda. Beçã.o 2. St/ztua do Banco
membro de acOrdo com a relação das ) Banco possuirá plena. peraona.l1-
JU8,S aç6es para. com as açOes totais üde jurid.i:.a., e, e!J)eC1a1mente, a. ca-
pendentes do Ba.nco. t-...c1da.de pan.:

(h) 0& DJretores-ExecutiTOI atribui-
rlÓ aos haveres a ser cUstribU1dos um (1) fazer contratos;
T&1or igUa.l ao Vigente na data. da. dis- (II) adquirir e traspassar bens imó-
tr1bU1ção, e procederão à cUstribuiçâo vds e móveis;
da seguinte forma:

(1) Será paga. a cada. membro em (m> Inst:l.urar processos judic1m.
IUB.S próprins obrigaçóes ou na.s de
luas entidndes oflc1a1s ou legais no Seção 3. Posição do Banco em re-
DU próprio território, na mecUda das lação, a processos fUtfici,a.U
l11&S cUsponll:lilldades para. distribui- _ Os processos judiciais centra. o Ban-
çAo, uma soma equivalente em va.lor co f-Ó poderáo ser JJ:1staurados numa.
.. sua parte proporcIonal da. quantia. COrte de jUI'isdiçA-o CompeUl'".1te no ter-
total a ser distribuida. rttóri.:> ce um membro em que o Ban-

(lI) Qualquer saldo, devido a um co 'i\'r:' uma a;énci:l, em que tiver
membro depois de feito o pagamento nomcl1co um agente pnra re::eber in
nos termos de a> o suprac1tado, sera timl1ções de processos. ou em que t1ver
P&lo na. sua própria moeda., na medi- em1Uclo ou garantido \"alores. Não se
da. das poss1b1Uda.des do Banco, atll 1'áo 1m::au:':loos pro::es:;cs. entretanto,
uma quantia eqUívalent.é: em valor &L por membros ou por pessoas que repre-
esse saldo. o lentenl membros ou que sObre êles te.

(m> Qualquer saldo, devido a um nbam re1\·mdicaçóes. Os bens e baTe
membro depois de feito o pagamento res do Banco, 1ndependentemente de
nos têrmos de (I> e (lI) suprac1tac1os, lua localizaçâo ou de !eus portadores,
lerli. pllgO em DurO ou numa moeda ~erâo imunes de tOdas as formas de
aceitável ao membro, na. medida da seqüestro, arrestó, ou execução antes
poss1b1l1dades do Baneo, a.t6 o uma do pronunciamento de uma sentença
quantia equiv.alente em valor a we def1n1tiva contra o Banco.
l&k1o.

<IV> Qua1squer haTeres resta.ntea 8eç1o 4. Imunidade dos hczveres
em poder do Banco depois dos pala.- ccmtra arre"to
mentes !lerem feitos aos membros nos Os bens e haveres do Banco, inde-
termos de o <1l, aI), e (m) supra- pendent.emente de sua lcr.:aJiza,.ção ou
citados serio distribu1dos proporcio-
nalmente entre os membros. d~ seus portadores, serão imunçs de

( I) Qualquer membro que receber o seqüest:'o. requisição, coIúiscação, ex-
o o prcpriação, ou qualquer outra forma.

b1veres cU.str1buidos pelo Banco de de nrrcsto por ação executiVl1 ou legis-
ac6rdo com o parágrajo (h) supracl~ l8.t1vn;
tado terá com respeito a. ésses haveres
os mesmos direitos de que gozava o
Banco antes de sua. distribuição.
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seção 7. Pri"iUlriO de comunÚlG
g6cI

As comunicações o!leJaa do Banco
gcz::ráo pcr parte de cada membro d.u
mwnas franquias que bte conc~de às
commllcaçõcs oficiais dos outros mem
bros.

Seção 8. lmu1dd.ades e p""U4Uios
dos administradorel e funcionário,

Todos -os governadores, diretores
ezecutivos,'suplentes, sujmtntstrado
rea. e fun:lonárlos do Banco

O) s~rt.o imunes de processos legais
em relação :lOS atos que realizarem
DIS o!uas ca,!cidadcs oficiais. exceto
quaD:!o o :e~:r.:o renun:1ar a ess:l. im1,l
Dld:l1c:

aI) se- não foram ciàadãos loc~.

razarão dl:.s mesmas imunidades dt:
reatrlÇÓC3 s6bre a 1m1~J:ação. registrLl
cle estrangeiros. e ServIÇO militar, e'
du mesmas fac111dadcs relativas 11.
restr16es cambiaJs; que forem concedi
duo pelos membros, aos representau
tes. administradores e funcionários,
de outros membros de categoria com
pnvel;

(DI) Kozarlo dos ~esnios priviJé
PaI de viarem, que forem conced1dus
peJos membros, aos repre!entantes,
Idm'ntstradores e funcionários de ou
tros membros de categoria comparà
"fel.

Seção 9-. 1munidcute de tributaçáO

(4) O Banco. seus havere!. propne
dade e renca. benl como as operações
e tnnsacões au:cr1Zadas por esta Con
vençio, serio imunes de tõc:i:? tributa
çlo e de todos os direitos ll1fa:lcie·
prios. O Banco também será imune
de rc.-:pon:abillda.de pcm c:obranç:l cu
pacamcnto de' qualquer imp6sto ou di
reito.

(li) Nio será'lançsdo nenhum 1m
p6sto sóbre os ordé'na.dos_e 'emolumen
tal, ou a fies referentes, pagos pelo
Banco 2.01 diretores-executivos, su
plentes, sdm1n'stra.àores, ou tun::ioná·
r10I do Banco que não sejam cidadãos
locais, súditos loc&1s. ou naturais lo
cais de outras categor1as.

(c) NAo lerá laIl.';ado lJenh::Il:!1 j::;
pc)ato de qualquer nl~turc:z;,3. ,sObre cp; Ill
quer obrigacio ou 'valor euút.ído J Ido
Banco, '!nclUS1ve c;'Jalqul!r divl:deI .tlO

• ou Juro sObre os mesmos. 1nde-pe'.nd' lU.

" temente de quem fOr seu portador;
O) se isso d!scrilXúnar conun e: lia.

obrigação ou vaJor pelo tm1co mat Ivo
de ser garantido pejo B2l11:o: ou

aI) se a UDica base ju.r1.d1ca de: aa.
tribut::Lçã.o fõr o lugar, ou a moeda. m1
que torem emitidos, pagúveis. ou pa
.80S: ou o lacal de qualquer !ucur,lII1
ou agência mantida pelo Banco.

cO Não será lanç:1do nenhum :I m
p6sto de c;ualqcer nstureza sOhre
QUalquer obrigação ou ,·:tlor garar ti
das pelo Banco, !:'lclusivt' qU31quer :i1
videndo ou juros s:;bre os mesmos ~ n
depenàcntemcn~ece: quem for seu p )r
tador:

'CII se i!so cH",:,:-i:l~:~:!' c';)ntra' e!sa
obrJgação ou l"lll::~' J'lc!o ünlco mot: 110
de ser garantido p:l:J Banc'l: ou

(lI) se a única b~se jurIcUca. d~ UI
tr1bUtllÇf.o fôr o )0:;11 de qu.alque,:r :il.1"
cursp.I ou a~ênc::1 D12.nt1da· pllJ.o
Banco. .

Seção 10. Aplic;',:ç6(J G~ Â,'tigO

elda membro aootarll. IlS m~{ll.s

que forem necessiri:ls, no :seu próp lia
território, a fim de:om&r ~'fet1vos, de
acOrdo com as leis ::l3cionai;, os prj n
cipios esrabelc:1dos no presente A.rti i.D,
e comunl~:!rão ac 13:1n:o cs detallw,s
à~ zr.c:11~~s atiot;.:;;ú.

Ca) Qualquer proposta de modifica
ção da :presente convenção, onurda.
de um m!!Ir.bro. de 1.1::1 govl!1'tlS:dor ou
dos Dirctores-E.~ecutivos. Selá commd.
cada ao presidente da Junta Goverta
tin, o qual à submeterá à consideI'a,·
ção da mesma. Se a emenda. propo; lU
fãr aprovada pela Junta. o :Banco, ll~
meio de carta ou telegrr.I1'.la circu..u
perguntará. a todo:> os ml!mbros I~

aceitam a emenda proposta. Aau~.

que três qUintos d<)s mllItlbros. Cllm
quatro quintos do total dos voto:s p.l1!.
siyeis, aceitarem a anenda prcpoa- a,



04876 Sábado 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADO~ J!U1eiro de 1999

o Banco dará. conhee1mento dêsse. fato
por meio de uma comunlcaçáo oficial
d1rJ,gida a todos os membros.

(b) Nio obstante o pará.grafo (a)
auprac1tado. sm necessária a aceita
Oio de todos os membros n? caso de
qualquer emenda. que modiflc:l'

(I) o direito de demissão do Banco
estabelecido no ArUiO VI. Seção 1: '

(Dl o cUrdto ll!segurado pelo Artl~\)

D. Seção 3 Cc): , ,
mIl a J.1Jrdtação da responsabilid:l

cie estabelecida no ArtigO II, SEção li,
Cc) & emendas entrarão em ,"i~or

para todos os membros três me!e~ Clt

pois da. data da. comunicn.ção oficb.l.
a não ser que se indique na cart:l Ol;

telel;trama circular um perlo:ic :.'i.j~

curto.
•~TIQO IX

nn'ElJ'P.E'1'AÇÁO

Ca) Qualquer questão de inte~'p:'et!
ç10 dos cU.sposiÚ\'OS da. presente Con
venção. que surgir . entre qualquer
membro e o Banco. ou entre qua15quer
membros do Banco. lerá lubmeUda .
.. dedslo dos Diretores-Executivos. se
a. QU!stlo afetar em part1cu~ar wr.
membro que nâo tiver o direito de no
me:lr um diretor-exe::utivo, ésse mem
bro poderá ser re;Jre~~l1t:J.do ce t.::::::..~.;

con1 o Artigo \', See:'o 4 Clt>'
Cb) Em qualquer c<;;;o em qUI; C~ D;·

reteres-Executivos ,ton'1arem umn .ciecí
~o nos t!;rmos ele pr.ra:xr:lfo «( 1 n'
p::l.clí.~êo, qualqufor mcmDro p:::' ~ r~
e~lg:r t:;'l.:e a Q'.:c:"~:'o ~eJ:l sUQm~ ;~:. ..
à Junta Go\'err.:tti\'::. cUJa decl~."tO H'
rá. definitiva. Enquanto não fór a
Questão ra~ol\'i~: pc:::. Junt:l, o J::,::.~,C'

'podera c:ientar·~~.:1.. m!dld:l, c:t'~

Julgar nt:::~s~,nc. p~l::. C:c::s;'o cos D.·
retore!-Executivos.

Cc) Ec:npre que surgir um cf:sac6râo
entre o Banco e um pnis que d~iT.oU

de Ecr membro, ou entre .. o Bnnco e
Gua!Quc: membro duran-re :l suspensáo
permanente do mesmo, & questáo será.
submetida a. ar\)1Uagem, per~te um
tribunal de tr'éS árbitro:;. sendo um d~··

les nomeado pelo Banco e outro pelo
pais L'1teressado, e o terc.eiro. que se
rá o jUiz. sem nomeado, salvo acOrdo
em ccntr:lrio entre as p:lrteS, pelo Pre-

sldente da C6rte de Juat1ça Interna
cicma.l ou outra autorid&de deslgDada
pelo regulamento adotado pelo Banco.
O JUlZ terá plenos poderes para re
solver t6du as queat6es de procedi
mento em qualquer euo em que as
partes estiverem em desaCOrdo 'sObre
o mesmo. '

ARTIGO X

AftOVAÇÃO 'fAcrrA

sempre Que fOr ex1i1da a aprovação
de qualquer membro antes que aBan
co possa 11tr. exceto no caso do ,Ar
tigo VIII, IUá. considerada tàcitamen
te aprovada a medida. a não ser que
o membro apresente uma objeçáo num
prazo razoável, fixado pelo Banco ao
conlunlcnr a.o membro a medida que
pretende adotar•

ARTIGO XI

lIJSPOSIÇ6ES FtlfAJS

SIPo 1. Entrad4 em trlgOf'

A present.e ConveDc;Ao 6'3trará em
ncor quanc10 f6r amnada em nome
dos governos cujas subscr1ç6es m1n1
n1&S SOD1l'!m no m1nimo S!3l!:enta e c111
co por ce:1to do total das liubscriçó!s
e:tabcle:icias n:t Tabt·b. A. e quando
tiverem sido depcnt...dos em seu nome
o;; 1:lStrUInentos m~'::.:iG:1a<ios na S!
c;lo 2 (a) do prei'l!nte I.rti!=o. mas em
caso algum enc:::-,. C;:l \"í;or a pre~n

te Conven;~o ames cc: 1 de Maio de
u:a.

Seção 2. A,:inatttrtl

(4) Cac1::. gO\'érnc' em cujo nome se
:ss1Dar a presente CCllvenç[~o depos1
tarto iUDto ao GOt'émo dos Esta.àos,
Un1c1os da. Amer.ca mn instr.unento
pelo Qual declara. .que--l1:e1tou-a.--p;e
sente Convenr;ic de ac6rdo com as
suas le15 e tomou tÔC3S as me<Udas
necessárias para habUitar-se & cum
prir t6das a.s suas obrigações. nos tér
mos da presente Convençã.o.

Cb) Cada gov~rno se tonurá mem
bro do Banco na. data em que !tJr de
positado em seu nome o in::trumento
referido no parágrafo (a) supracitado.
mr.s nen.b.um gO\'émo se tornuá. mem-
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bro antes de entrar a presente cem
veDÇio em v1lor nos urmoi da~
1 do present<! .Art:1Io. '

(c) O Gov6rno doa. Estados UDldos
da Am6rica comw:l1cará &OI IOVemos
de todo. os p&iaea cUjos nDIDU 11 S
centram 1:1& Tabela A. e I. todos OI 10
vemos cuja Ildmissio coma membras
f6r aprovada de acOrdo com o Art1Io
lI. Seçio 1 (b). as nssmaturu da pre
IIIlte Convençio e o depósito de todos
OI mstrumentos referidos no parálra
lo (c) lUPl'ac1tado~

(c!) Na 6poca em que a presente
Convenção fOr assinada em DOme de
um gov~mo, este transm1t1ri. ao ao
vt!rno dos Estados Unidos da Amú1ca
um cent6s1mo de um. por':cento do pre
ço de cada ação em Dum.' ou em moeda
dos Estados Unidos d~ América para
as despe:la.s do Ba.nco., !:sae pqameD
to lerÁ lançado a cricUto da conta do
plinmento a ser. feito de ncOrdo~ o
Artigo II, Seção 8 (a). O Govérno dos
Estados 'On1dos da América comer
ftrá ésses fundos numa conta de de
p6I1to espec1al, e os tramm1tSrá 6; JUD
ta Governa.t1va. do Banco qu&Zldo f6r
ccr.Lvocac1a a prime1ra. re1lD11o DOS
termos da 8eçio 3 do presente ArtIco.
se a presente CO:lvençio Dio hOUftr
entrado em vigor até 31 de Dezembro
de 1945. o Govérno dOi Estados Unidos
da Am6r1ca devolverá. ésses fundos
aos governos que lhes tr:msm1tiram.

e) A presente Convençã.o permane
cerá aberta. em Washington até 31 de
Dezembro de 19-15 para assinaturas
em nome dos governos dos pa1ses ci-
tados na. Tabela A. " .

(j) Depois de 31 de dezeDl):lro de 1945.
a presente Convenção, permanecerá
aberta para as assinat~is em nome
do govérno de qualqu~t pais cuja ad
miaSlo fOr aprovad3:de aCórdo com o
Artigo II. Seção 1 (b).

(,) Pela ass1D.átura. da presente Con
'rInÇio, todos os governos aceitam a
mesma. tanto em, seu próprio nome,
como no de tódas as suas cotan1as.
terr1tórios Ultramari":lOS, territórios sob
IU& proteção, suserania ou autoridade
e todos os territórios a respeito dos
qul1s exercem um mandato.

(11.) No caso dos governos cujas me
trópoles Uverem sido ocupadas pelo

1D1mSlo. o elepóS1to do instrumento re
ferido no parágrafo (a) suprac1tado
poder' ler adiado até cento e oitenta.
dias depOis da d.a.ta em que 6sses ter.
r1t6r1os f~ 11berados. Entretanto,
18 o imtrumen~ Dia fOr depositado
por um dessa rovernos ante! ele ter
mmar o prazo. a &II1natura. afixada
em nome do mumo le tornar' inváli
da, e a pane da lUa subscr1* paga
nos termos do parágrafo (4)" supra
c1t&clo ser-lhe-A devolv1d.a. '

Cf) Os parágratos (d) e (It) entraria
en V1;or, em relação a. cada ~ov=o

silnat6.r-1o. na data da sua z,s:>:nntura..

8ec;40 3. 17taupuraç(lo 60 Banco

(a) LoiO que a presente Ccn-.·cnçAo
entrar em vigor nos t~rmos ci:>, Seção I
do presente Art1ro. cacla. Dlembro no
meari um governador, e o membro
portador do mator número cie aç6t.s.
ca:J1orme a Tabela. A, con·..c.::l:"" a prt
me1ra reun1!o da. Junta Gorern:l.tiva.

(&) N. primeira reUD1ão da Junta
GovernatlV'a, .meclldas serão tomadas
pua. a escolha dos cl1retores-esecutt
\'aS proYia6r1os. o: governol dos c1nca
patses, para os quais se e::abeleceram
os maiores número:: de a~5p.~ na Ta
bela. A. nomearia dirc:tClreS-Cj:ecutlvos
provis6rios. Se um ou nl:l~::: c!!oS::illõ go
vernos nia Ee houver ::l:nr.::~; :nrmbro,
os postos de d1retores-exc:~:.l·"Cls que
lhes compete preencher pC'rmane:erão
\'AlOS at6 que êles se tO:'l::::l ::::!lnbros,

.ou até 1 de Janeiro de 1!:~6. cc\'endo
prevalecer a primeU'::. ci~s.s::.s C~tas.

Serio eleitos sete diretores-cxecut1vos
prav1s6rio~ de ac6relo cem os dis,os1tl
VOI da Tabela. B, os Q~:ÚS pc:manece
rio no cargo até rEali:-.:\r-!~ a p:i:ne1ra
e~ção reRtÜ::nen~r de dire~ore!-exe

cutivos, a qual terá lu~~r com a mi
x1ma bre\'Ídade possi\'cl àEpois de 1 de
Janeiro ele 1946.

Cc) A Junta. Govemativa poderá. de
lepr aos dlretores-execut.i'·o:s provi
sórios quaisquer poderes exce:o os que
nio poderão ser delega.dos &015 D1re
tores-E7.ecutlvos efetivos.

(cn O Banco a.visará os membros
quando estiver pronto para. 1nici:l.r suas
operações.
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DADO em WashiDgton, em via úni
ca, a qual permanecerá' depositada nos
arqu:1vos do Gorimo dos Estados Uni
dos da Amértca, o qual transmitirá 00
p1u autenticadaS a todos os governos
cujos nomr.s aparecem na Tabela A
• a todo5 os governos cuja adm1S$Au
como membros 10r aprovada de acOrdo
Com o Artigo II, Seçio 1 (b).

UnJAo das Repúblicas Socia·
l1&tas Soviéticas .•••• o ••••

Reino Unido .....•.••.•••••.
Estados Unidos ..•..••.•••.•
tTrugua1 • . •••••..••••••••••
Venezuela . . .........••• 0 ••

Iugoslávia . . ..••••.••••••••

Total • •••••••••••••

1200
1300
31'15

10,5
10,5
40

9100

TABELA A

SDDSCIIç6zs

(Membl'os, por ordem alfabética. dos
NUS nomes em ingl!!) - <Em m1Jhóes
de dólare... dos Estados Unidos da.
.AI2Wic&) ,

(.) A cota da DInamarca serâ de
terminada. pelo Banco depois de a. DJ
:lama:ca. tornar-se membro de a.c61'do
CCUl a presente Convenção.

TABELA B

Amtrál1a. .. .. ..
BBgica. ••••••••••••••••.••••.
Boli\1a. • •••..•.•••••••••••••
Bra,sil .. t'"'''' ..
C&!1&dá .. .. ..
Cblle to ..

CbSDa .. .. ..
ColOmbia . . ••...•....•••••
~ta~ .
CUba, .. .. ..
Tcheco-Eslováquia .
~-m&r'Ca ( .) ..

BepUbl1ca .Dom1n1cana .•. ~.' •
l:I:IUa4or .. .. ..
Eltt.o .. .. ..
salvador . ••••.•.•••...••••.
Etl6pia .
!'r'&~.~ .. .. ..
Gré:1a .. .. ..
Guatemala ..
Ba1ti . . •••••••.....•••••••..
Honduras ..•.•.............
I!1A.ndl8, . . .........•......•..
1nd12. ..
Ir'A .. .. ..
Ira"que .
Ubér'la • ••••• 11 ••••••••• • •• ••

Luxe:nburgo -. ..~•....•.....
Mé~co .••••• "..•.•••••...•.
Bola.:1da. . . ..•.•.•••...•••..
Nova ZelAndia. . •....... : ...
]qlcar~ ...•....•..•..•..
Norue6::' •••••.....•••...•..
P~ .
Paraguai . . .
Pc1J . • .•••.•.••.••.....••.
1"ll1p1naS • ••••••••••••••••••
Po10n1a . . ••••••••••••••••••
tTn12.o Sul-A1r1:::.:la •.....••.

200
225

'7
105
325
35

600
35

2
35

125
(.)

2
3,2

40
1
3

450
25

2
2
1
1

40ü
2.

6
0.5

lD
65

275
sa
0,8

50
0,2
O,tt

l'1.S
15

125
lOQ

!:I.cçi.o DOS DIErrOIU:S-ZXEC1JTIVOS

!. O~ diretores-executivos eletivos
!.t'rf;' deitos por escrut1n1o dos gover
nadores qua.l1f1cados para. votar nos
ténnos do Artigo V, Seção 4 cZ,).

::. Xa votação para os diretores-exe
C:l~:~'~~ eletivos. cada governador, qua
liiicr.dc. pllJ'a votar, lançará a favor de
uma pessoa todos os votas a que tiver
direito o membro que o nomeou, nos
térmos da. Seçéo 3 do Artigo V. As
sete pessoas que reun1rem o ma10r nú
mero de votos serão eleitas dlf!tOres
f'xecut1\·os, entretanto nio será consi
de:-ada E:le1t3. uma pessoa. que receber
n!:'11C1:::: de dezeno,'e por ce'.lto do total
cio.. \'o:os que puderem ser lançados
l VC,:C3 Qual1!1cados).

3. Se não forem eleitas sete pessoas
no pri:lle1ro escrutinio. !ar-se-ã um
S2~.:~:io, do qUtLl será exclu!da n pes
t::la q:H: recebeu o menor número de
\"otos. e no qual s6 votarão <a) os go
·:enl3.C.OreS que no primeiro,escrutfI11o
r;)Ul.ram :l favor áa. pessoa qué não fol
eleita. e <b) os governadores cujos vo
tes a fuor de uma pessoa eleita. são
conslàerados, nos têrmos ào pará.gr~o

4 imrncita.do, como tendo elevado
os \'otos lançados a favor dessa pessoa
::.:ima de qu1nZe por cento dos votos
qualificados.

4. Ao determ1n.ar S2 os votas lança
dos por um governador são considera
dos como tendo elevado o total a favor
àe Qualquer pessoa acima de quinze
por CC:lto dos votos q~al1!lcados, con
sidera-se que os qu1nze por cento m
cluem, primeiramente. os votos do go-
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vernador que lançar o maior nÚMero
de votos a favor ,dessa pessoa, e, em
aegu1da. os votos do governac1or que
lançar o número seguinte de votos, e
&IS1m por diante até chegar-se aos
qu1nze por cento.

5. Qualquer governador cujos votos
terio de ser conta.dos em parte para
elevar o total a favo!' dc qualquer pes
lOa acima d.e quator:c por cento será
considerado como tendo lançado todos
OI &eUS votos a favor dessa pessoa,

mdlce dos Art1gos e Seç6es

a1nda Que os vot(lS totais a favor da
mesma excedam por i~:o q"Jinze por
cento. '

8. DepoIS do se~u"ldo e~crut1nio. se
ni.o se elegerem cinco pessoas. prece
der-se-á, a outro esr:rüt1nio, scsuindo
se os mesmos principio::, até serem
eleitas sete pessoas, contanto Que de
pois de eleitas selS pessoas. a sétlma
poderá ser eleita por simples m:lioria
dos votos restantes. sendo c:>llSidera
da como eleita. por tocos ésse3 votos.

Pf.;1na.

I1rtt;10 Preliminar •.•••••••••••••••••••••.••••••.•...........

I. Finalidades ...•••••••••••••••••••••••.•••••..............

n. M emàros e Ca.pita.l do Ba.nco •.••••••••••••..•...........

1. ~.:c:n~!'os .
2. C;.pil.al autor1za.do ..••••••••••.••••••••••••.•.•.•........•......
3. Sub::::r1ção das a.ç~es ...•.•••..•.•..••••••••..••..•.............
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10. Restrições sObre o traspasse de ações . . • • '
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2. Rt:!&::0.5 entre os membros c o E:meo .
3. He~t:::!;6~s sObre garantias e dívidas do Ean:o .
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Õ:''': Quais o Eanco p:u-ticipar ,'

Bl

BI

B2
B2
B2
B2

B3
B3
B3
Bt
B4

B5

a3
25
1;3

B3

IV. Oper~6t:$

!.' ~ :étodcs de fazer e lacllil.ar empréstimos .... • . . . • . . • . . . . . . . . BG
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fnlta de pli.gamento . ...•• • . • • .. • . • • • . . .. • . . . . . . . • . . . . . . . ..• . . . ElO
8. O;:Jcrações diversas ..•.•.•. :.~.•,..••........................... : . . . BII
9. Â vi~o /àeclarado . • . • • •• . . • • . . . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . • • • . . Bl2

10. Pro:i:õi;ào ~e atlv1dades pol1t1cas .......•...•.................... BI:!
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ANEXO C DA ATA FINAL

ISVJIÁJlI0 DAS Ctnn'J:KçOZS DA. C01'il'EatKCIA
m: BUTt01'l WOODS

A conferencia. de Brettcn Woods,
em que estiveram representados quase
todos os povos do mundo, estudou
queatlles de f1nanças e moedas inter
nacionais. importantes para a paz c
a prosperidade. A conferência che
gou a um acordo sObre os problemas
que reeJpmam a.tenção, as medida.c;
que se deverão tomar, e as formas de
cooperação ou orga.n1zaçáo interna
cional que se imp6em. O acôrdo al
cançado no toeant.e a essas questões
ampln.s e complexas nã.o tem prece
dentes nu. hiStória. das relações eco
nOmicas intern:1.elonais.

l. O Fundo J,Ionetário J.ntcrna
cion::I.

Visto como o comércio internacional
aIeta o padráo de vida. de todos os po
vos, todos os pai.ses têm interesse vital
no sistema. de câmbio de moedas na
cionais e nos rcgu14mentos e condi
ções que govern:?m suas .operações.
Considerando que essas t.raIua.çóes
monetárias sio trocas internacionais,
as nações devem pór-se de 8CÓrdo sO
bre as regTas fundamenta.1s que gover
nam o câmbio. se o sistema houver de
func1o:lar normalmente. Faltando se
me!h&nte acOrdo. e qu:mdo as naçOes
individualmente ou em pequenos gru
pos procuram pQr meio de rer;ulamen
tos especiais c divergentes do seu câm
bio avantajar-se no comércio l:1teT
nacic::1:U, os resultados são in:tab1ll
dade. menor ,'olume de comércio exte
rior. e prejuízo às economias n:lc1o
11&.1S. Tal p:-er-edimento conduzirá.
provàvelmente à guerra econOnuca e a
ameaças à p:lZ mundial.

A Conferência. port:l.-:lto, concordou
em ser necessária ampla açáo i:l:.erna
cional a f1m de manter um sistema
monetário internacional destina.c1o a
promover o comércio internacional.
As nações deverão consultar-s~ e pOr
se de acórdo sObre modificações mo
netárias internacionais que afetem
UD1:lS as outrns. Deverão proibi: prá
tiCas reconhecidas per todos como

prejud1c1a1s li. prosperidade mund1a1.
e deverio auxWar-5e mutuamente
p'ara vencer as d1!lcu1dades do cAmbio
a curto prazo.

A Conferenc1& concordou em que as
naç6ea ai representada! deverão es
tabelecer, para eaaas f1nalldades, uma
entidade internacional permanente. o
Fundo Mcmetárto Internacio1u1l, com
podere.. e recursos adequados para
reaJ1zar· a obra que lhe é confiada.
Cl'1egou-se a um acMdo 56bre ésses
podere.. e recursos, e sObre as obrip
ç6es adicionaIs que os paises membros
deverão auum1r. FoI redig1do o pr0
jeto da Conve-:lçAo. sObre esses pont05.

II. O Banco..lnterna.cíonal de !te
'comtruçáo e DuemlolPimento

Interessa a tlldas as nações que a
reconstrUção de após-guerra seja rá
pida.. Igualmente, o desenvolVimento
dos recursos de determinaaas regiões
é do interêsse econOm1co geral Me
cllante programas de reconstrUção 'e
desenvolvimento o progresso econ6m1
co mundial será 1Dcentiva.do, contri
buindo para. a estabilld&de polltlca. e
para a permanência da paz.

A Conferência concordou que' o em
~gO de capitais sObre bases interna
cionais mais amp1a.s é essencial, como
meio de fornecimento de uma parte
do capital necessá.r1o para a reconstru
çAo e desenvolvimento..

A Conferência concordou. ainda que
a.s naÇões deverão cooperar pa:a au
mentar as 1nversõe!: exteTicres com
!!ses fins. util1::ando-ze das institui
C;6e:s norm&1l. de comércio. E' de espe
clal importa.'J.ei3. que as nações coope
rem a fim de repartir entre si os riscos
dessas 1n\"er~ões extenorES. visto como
os b~nef1cios são de alcance geral.

A ConferêncIa concordou ~m
que as naç6es deverão estabelecer uma.
entidade internacional permanent.e,
Incumbida dessas funções, que será
chamada Banco Internacional de &
comtrução e Desenvolvimento. Che
gou-se ao acOrdo de· que o Banco de
verá auxiliar no fornecimento de ca
pitais por intennédio dlUi vias nor
mais. a taxas de juros razoáveis. e a
longos prazos, para projetos que visam



04882 Sábado 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1999

a,umentar a produtividade do pais que
tomar cap1t&i1 emprestacloa. O B&Dco
dem'á outtoa1m p.raZ1t1r emprút1
JDP3 feitos por outros, devendo todos
os pa.1íea, med'ante 5U&S subacr1ç6es
de capita1!, tomar parte com· o pata
dereà01' em prant1r ê.sIea empr6stt
mos. A oo~ertJlC1a estabeleceu os po
dera é os'-recm'SOS que deverio ate
ao alcance do Bmeo e ai obrigaç6ea
que os pa1scs membros devemo assu
mir, e pa.ra tal fim redigiu o projeto
da converlçio.

Aviso n° 2.029 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Ao OoliferêDc1a recomendou que, DO
C1:1mPr1mento das d1retr1Zes das 1nItt
tu1ç6es propostas, lie tomem em espe
c1&l cODl1deração as necessidades doa
paUea que foram vitimas da oeupaçio
1DSm1ga e que foram teatro de .hOlti
JJdades.

AI propostas formuladas na OoDfe
r6Dc1a para estabelecimento do Fundo
e do BI.DCO do ora submetidas, de
acordo com os termos do convite; Ao
c:oDa1deraçào doa governos e dos povoa
dos pa1ses representados.

Em 19 de setembro
• de 1995.

Encaminho a essa- Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente

da República no exercfcio do cargo de Presidente da República relativa ao envio de cópia da

documentação complementar referente aos textos dos Convênios Constitutivos da Corporação
, -

Financeira e do Banco Internacional para Reconstmção e Desenvolvimento - BIRD, bem como das

respectivas modificações.

Atenciosamente,

c :C--=-c ~ ~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA·DF.
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Mensagem nO 762

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

f-1m. C(:)!n j S;s;oe<:;::
~~(~l~H:(JeS E.:::tE't'° i 9re:!~
~ Inancas E Tributacac
COI1~;;t. C:-~ ,JI.!~;t i.ce\ ({. d(?:: l~ed'~ :<:\0 ({-n""t "~~4Tf~I

~~~

Reconsidero o despacho ínicial dado à Mensagem r
762/95, para encaminhá-la ã Comissão de Relàçâ(
Exteriores a fim de íntegrar o pro s10 da ~~n!

gem n9 788/94. Publique-se , Vl?"'-
Em O'} /t&/96. .'

. Sábado 30 04883

Senhor Presidente da Câmara l. __ --r----~'

Em ateli:funento à Mensage:'l:n° 9, de 17 de maio de 1995, dessa Casa, encaminho a
Vossa Excelência as cópias dos textos dos Convênios Constitutivos da Corporação Financeira e do
Banco Internacional para a Reconstrnção e Desenvolvimento - BIRD, bem como das respectivas

modificações,

L
Brasília, 7 de

L
julho de 1995.

MENSAGEM N° 762, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Encaminha o Excelentíssirno Senhor Presidente

ca os textos dos Convênios Constitutivos da

Financeira ~do Banco Internacional para a

cão e Des~nvolvimento - BIRD.

da Repúbl!

Corporacão

Reconstru-

(As COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES; DE FINANÇAS E
TRlBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

ART. 54)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados.

Em atendimento à Mensagem n° 9, de 17 de maio de 1995, dessa Casa. encaminho a
Vossa Excelência as cópias dos textos dos Convênios Constitutivos da Corporação Financeira e do
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Banco Internacional para a Réconstrução e Desenvolvimento - BIRD. bem como das respectivas

modificações.

Brasília. de julho de 1995.

I ()
I I_0_- \--- ._0- _

'"

Articles of .t\greement

OFTHE

International Finance Corporation

(.Ú ammtkd Ó)' resoIulions rffl'divr St:ptember .11, 1961 anil~ 1. 19(5)

WASHr'lGTOS,D.C.
SUL\' 19M

ARncLts OF AGREt:.~lE.'T OF mE

C'o'TER....A1l0SAL FINANCE CORPORATION

1bc o.wemmea!J oa .wh~ bc:ball lhis AcreemeDI is lipcd .1= &$ follows:

IIITlOOliCTOr.y Al.nCLlt

Tbc 1DtmlaÔOllal rmm<:e C«pcntioIl (bereinaftcr calIed IM CorporatiOl1) is establishe6 aad sbaD
opcnlt ia -=.cordana 'Irith Ih. foBowin& provisioos:
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AJ.TICLI 1

PURPOSE

T'be parpose oi lhe CoIponIioo ia 10 tarúler ecooomic de.elopmeni by eJ>COII!2ginc lhe pvw1h oi
pnxIuc:lioc prin.Ie mtetprise in member c:oanllÍel, panico1uiy in lhe leu developed lrea$. lhm supple
lIICIItiDc tbe lClivitits oi lhe lntemaóoaal BIllk for Recx>rJStrlláioa and Dcvelopmelll (ben:inafter aIkd
li: Bank). Ia. carJyÚIJ out Ihís Jl'l1PC'CC, lhe Corporatioll sIWl:

(i) ~ ~&ÚOIl with p~.~~ L<SÍsl ~ financinC lhe es~blísbmeol, impslMlDCOl aod
espaosioIl oi prtlductive prime eorerprises W'bich ....ouId cootribule 10 lhe dcvelopmem of its
member countries by makiDc inYeStmeDlS, 'Nilhool guanolee ol rcpaymenl by lhe· member"

enunc:nt ~med, in c::ases wbere suflicien1-piwaie cãPii.al iS oal availablc cc IU50Dwle
u:nns; ,i~

li) seek 10 brioc lorethes inveslDl<:lll opponuDitic:s. ÓOIllesliz and foreigo privare capitIl; aod
~ lIWlagement; aod

(m) _k to stimuble, and 10 belp c:reate coodiÓOllS conducive lo, lhe lIow oi pri\'aIe c:apill1.
dclmesúc and flmizo, into productive inveslDleol in member couotries.

1be Corporatioo sball be~ in ali its decisioos b)! lhe provisioas ol this ArticIe.

AJ.ncu n
MEMBERSHIP ANO CAPITAL

S=cno" J. M/tmhenhip

(a) 1be ori';;a1 memberl oi lhe Corpcratioo shall be th<Jsi: memberl of lhe lWlk Iisted in
Sehedule A belelO wbicb shall, 011 flC bdore lhe date spec:ilied in Artkle IX, SecôoD 2(c), accept
_benIiip in lhe CorporatíoD.

(b) Membersllip shall bc opeII 10 otller memben ol lhe Bank 'al 1UC'l timea and in aceordance
NÍlII lUClt Iz:nna as ma, be presaibed by lhe Corporatiall..

S~ 2. COpil:! S:od:

(a) 1be authorized capital slock ol lhe CorporalÍOll shaU be SIOO,OOO,OOO, in Ic:IlIS ol Uoited
~ doIIan..

'o. Ik,..- J. INJ. ,'" _u-cU..,oI .",,* lo SIIGJXXJJXXJ _ ..I' 1I0JXXJ u.... o{ SI,OOO r",~.

0.11_ Z. 1~77. ,'" ..u-"'•• ~0I ...... _ /wúwr ............ J6jDJXXJJXXJ• ........,. 6jDJXXJ -.. of JIJXXJ
-. 01t /Jrrowhr ~. IPlJ. ,'" ...-__ ,__/w''''' -.o!IrJ lO 11 ,](}/JJXXJJXXJ. I'wiW "". JJIIO'ooo u..<I of
JI.lI/IG ....

. (b) The IUthorized apitai stock sh;!1 be diYided inlo 100.000 shues hl.ine 1 pu value of Olle
tboUsa.Dd UOilcd ~tes dolla~ =!l. Ao,! sueh shues nol iniúall,. subseribed t-y C'ril'~ll membcn shln
be IVlÜllble for subsequcnl subs.."T1plicCl in a.::coldlDC1: with Se<:tion 3 (d) ol lhis Arride.

(c) The a.!:lOll%It Df aJ)Il~,Sll'Ct I! I!lY bme authorizl'd ml~' be incr~ by lhe Board ol
Óovemon 'u f~: .

(i) b')' 1 mljorily of,tbe vot.=S cast. in ea.<e ~uch irx:rew is necessary for lhe' purpose Df isstrine
shlra ol capital slc>ck cn initia! SUbs'''plioo by memben C\lbcr than cripnal membcn., pro
vided thlllbe" lwept: of any inm:a.'<:S authorized pun:uanl lO IOis subpa:a&T1pb sbaU not
u=d lO,ÓOO sha=;

(ül: ia 1111 othcr cue. brl :t.=-1ounJis majoril)! ol lhe 100aI votin& p<:>wer.

(d)' IJÍJCUt'ol la more- IU'lhorized Punulnl lo parapapb (e)(ú) lbove, eacb member ,oan
hl..e , 1QIOIIab!e cpportunity to subscribe. WlÓC1' sucb conditions os lhe CorpollÓOll shaU dccidé. te a
~ oi lhe iDcrease d Iftd equ.inJent 10 lhe plOpomoo ..hic:b itI rtod: lh=tofo:: ::~-ib:d
'bem tó t!le letal capital stoci: ar lhe COIl"'fSI>OIl. bul no member sbaIJ bc abIipled lO wbsc:nbe 10
an)! pari ol lhe iD=ased upllll. .

. (eJ Isstwlce ar shares of sroc:k. otber Ihau those subscnbed either co initial subscriptioa cr pur
SUlnllO puaJRPb (d) Ibc>e. sbaII requiTC a lhree·fourths mljorit)' ol lhe 10lU YCÚD& ~·er.

(f) . $bares ol aock 01 lhe Ccrporaúon shall be lvaillb!e for subseriptíoft 0GIy by, aod sban bc
issued ocly Ill, membm. .

SECTJOO< 3. SJJJscri/1lloru

(I) Eaeb Cll'iJinaI member shall subscribe IC lhe numm ol sbares oi stock sei forth cpposite its
oame in Schedule A. The Dwnber of shares Dl stock lo be subscribed by other membcn shall be cIcIer·
mined by lhe Cotpcration.
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(b) Shara cJ Iloc:t initiall)' subsrnbod by ongona! membelS shaU be issucd 11 pato

(c) lhe initíll subscriplÍOll 0/ eacb orj~a.l mem~r lha» be J'I)'llble in fuD wilhia 30 daYs aflef '
eithcr lhe dale oa _hich lhe Corporatioo shaJl bqiD operlllOllS pulSuaallo Anidc IX, Seaioa 3(b). or
lhe d.te oa .hich ,uch orizirW member becoales a member. whic:hC\er sball be bler. or .1 sueb date

, lhere.her as lhe C'9'f'OI1ltioo oball detemúnc. Plymenl sh.1I be made ÍII lold Or UlÚted SI.tes daUaIS ÍII

respoose 10. ali by the Corpontioo wbicb sha» spccify t~ JIlace OI' plac:cs of paymenL

(d) lhe pricr and other ;~ ;;':-subscriplioa of'sbares cf Sloclt lO be subsaibed. Olherwise Ih..
on initiaJ subscripOon by ori!JnaJ lIlembelS, sbaIl,be delerm:ned by lhe Corpor.lioL;

SiCTlOli 4. Umilaliolt·"" Líll/lili/!
NO"lIlClDbc:r sbaII be liabIe. by rOlSQll of ilS -membclShip. for l1b/il.tions Df lhe Co~ratioa.

SIlCTlON 5. Rtn,it:liOl/ "" T'lJIUlrrs anti I'~Jrrs of 5hans
Sbarei ots:ock sball llOl be pled~ ar ClIcu"m~rcd in an, ";.nner wb.le.er. and sh.n be lrans-

r~~t>~ onlr 10 IN CorporatioL . ,

AUICLE 111
OPERATIOSS

SLCTtOH 1. Finra'K'IfJ'( OjtftCUOfl1

lhe CorpcnUOft m.y lIIIkt in....II><1111 1,( its funds '" p"duClh'e privlle Cftletpr1ses in lhe Iem
10rieS of its mClllbcn.· The eln!a>Cc ot a covcmmenl nr olher puf>lic inlen:<l in such In cnlerprist sb.n
not I\CICCSSII'Í\} p<cdude lhe CurporJIiOll from m.kint: an ÍIl''CSlmenl Ibereill.

~Eerto!l 2. Fomu 01 Financinr"

'The Corporltioa m.y mate iDv=lli
.ppr(1prial~ ia lhe circums:ana:s.

SECTlo.'l 3. Opmr.onal Prittt:lpks

TI.. "Perarions' of lhe Corporation sha!! be condueted in accordanee ,..ilb lhe foDowiar priacil'tq:
(i) lhe CO:;>orltio1l shall llOI tmde1Uke any finane:ul for wbich iD ilS c?iDioa I116:i=t privllC

capilal could toe obaioed 011 lUSOIl.ble tenra; .
(ii) lhe Corpoutioa shall DOC fman:e 111 er<:rprise ill lhe lemlories o( any membcr i! lhe IIICZllbr

objeclS tO SlICh fmlllCinr, . - . _.. ;

eiü) lhe Corpomioá ,hall iI:1pose DO CCIlditionS Ihat lhe proeeeds 01 101 rmancinr by' ir shaII b:
- ·spenl·ÍI\ tht terrilories ti any particu1as COUDtrT,· ' .

eiv) lhe Corporatioa lha1I DOI lSSlIIIlt RSpCIIIsibility for mui.Pui-any' C11lerprise ia wh!clt il baI·
inv~ed an:l. p,IU llOl aetcisc wWlr ri!hlS for such purposo Df' for any 0ÚIeT pupctIC wbieh,

• ,in ilS opiniem. properly is withÍll :ile scope cf mlD&JCriaJ c:oDtrol;" ' '
(v) lhe Co~tioo sball undenakl: its IilWlCinr ou terms and toIlditioDs _1lD ~ c:or:siden

approprilte, u\:inr mIO a<:COU!ll lhe requiremenlS 01 lhe cnterprisc. lhe risks beial1I1Kle~
by lhe CO'l'Orauoo and lhe = and coodilitr.lS normal!y obllined br -privat iDvestOll for
similar liolllClDr:

(vi) lhe CorporatioD shall seelt 10 revolve its funds by semnr ilS investments lO ptivalC iDVCSIDn
whetlc= li elll Ipproprw:1y do se 011 satisbetory IctmS; . .

(vii) lhe Corporation shall se:k to maiotaio a reason.ble divcnificatioa iD its iDvCSlIDCDIJ

SECnOl< 4. Prorecrron of '"/trens

Nothinr in lhis AJre:menl sha» prevem lhe Corporaóoll, in lhe "'"1 of aetual ar \hRW:Ded def.uIt
00 .oy'o/ its in.eslmenu, aetuaJ or tbsulen..; inso!venC)' of tbe entespnse iD ,.hicb sucb ÍII\'CStnlenl sball
hl'e bem mlde, ar olher S1IUIlJOOS ,.hi.:L, in lhe opinion of lhe Corporation. IhrcalelllO jeo:::iS1l1Ze s~b
inveslmenl, Irom rlDoI such arooo .od aen:isinr sueh rip,lS as il may deem occcssary fOI' lhe pl'OleetlOll

of ils inlereslS.

SECTION S• . A"pücobiül;r of Cenailt Fon/rn EJ<cNutrt Rtnricrions
Funds rcceived by OI' payable 10 lhe Corporatioa ÍlI r~ of la ÍIIvatlDCõll oi lhe Corpontioe

mael: in In)' membcc. IemlOncs pursUIDt 10 Seaioo 1 of llús Anielc shaJI 1101 be free, lOleIy 1»'.
of any provisioo 0/ this AlreemeDL from ,enc:ral1y applicable foreip ellch.n,e restrieóolls. reruJa~
.nd cenlrols in lo",e ÍIl lhe lermorie:s 0/ tiI.1 member.

SECTIOH 6. MisullonnJII' Opet4,iCH'.s

In addilioo lO lhe opcratioos spec:i&d ebewbere in lhis ApClDenl, lhe Cosporatioa 'llIa1l bave tbc:
power 10:.., . , . ,

(i) ~m>w fWlds" anil in tIW COllDCCtiolt 10 fumisb socb con.leraI or oth« secudty lbercfar u
It sha» det:nniDe; pr1)'idcd, bow.....r. lhal befOJ:C makinr • public: sale oi iIs Cbl.ó&1liom in lbe

r
'

mar:tets 0/ • membcr. Ibe Corp:nbDD sb.U b..... obla.illed lhe .pproval 01 that _bcr~
·Ori~;1tIt/7tn: .

f.) Til; CD'".."ott", ~n", ...1; .. ,.,i, IM IM", _/ "'''.''''111' UI <w,I'M _od• .sliJ;C ....~ ,ltt
CIJI1"O''''0II ",., "..4., IIn't."'''''" 01 c, fllltã di ..:It IM'" (W 'oorlfU M U "'•••"", .",'0,,,.,, •• ., afC~;'u...
,ttrl_,,,t Iltr .. "IH,. ""'"."""1 '''I''M,..,ttU «n::J'.,,.t ICt 1111' /to/d" ,II~'NI Iftr ",lu lO ,.m~' _eanullp.NI,~
,.,/u '0 ~blC"ht lO• ., ,. C'Dftt'rn Iltr UI~"u"". """. C."'./lfIocj. .

,., Th, C''''''''.'HIIf JJtell N.It .u.dl ,&."rrul ..... ",ftl lo 'wOJenN lO. OI' 10 C.,..1ffl u; ÜiJv~",1J'iiM. ta,.'" _od..
··0""",./1'61:

. '"'' Til, C~"tDIf .n.JJ ... .,.".,. TrI/fll!OlUÍi'C1ir, 10' ".MI'i'" ."'. "",,.,rlu,'" .'hirll iI,., ....M:
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ol lhe mcmber in ...·bose c:urrmcy lhe pb1icalions are lO be dcDOUlinaled; if~~~I_~~

COrporaÓCll sban be indebled 0Il IOllll3ram Cf paRlIUIOd by lhe Bant. lhe total amoulll

. t'IllSWldiiii o( bõiTcri~~·~·o..r 1,!~D~_JÍ..':~l']_~c.C:~~ED shaD !lO( bc.
ioaeased if,-at lhe-time ar !s_a result thercoC, !!,e a""ple amount.ol. debt. (inc1udinC lhe
culrlllttC ol IIlY dcblY irléumd by tbc Corporatioa from a.DJ sou= aod theD outstudmi"
ahaD ucced an amouõleijüallD four lÍmea its -uoín1jiaired' IUbsCnbe~.ãpital-and .Ütplus;· .

(ii) invCS1 fuDdi Dot ncCdCd in iÜ fiDibdnc opc'iü;õN in s~h ~Iilalions 15 it may deÍermine ànd
inVCSI f1mdl held by it tar pe:Woa ar .imilu purposes in ID~ marlcetable sccuritia, ali
witbout béD. subjed 10 lhe rcatrieÔOllJ impost(! !-y oIher sectioos o( Ihis Anicle;

(üi)' parameé sec:urilies in _bicb Íl hu ÍDvested ia ordcr lo flCililale their sair, __:'.,

J.i!( buJ md leU securitica it has issued Df paruleed ~~ ,.~ il hu iJn:med: .~r '.. _

(y" uen:is4i("sucb other powen iDcõdeD~ lo ill "uàDcsI as sl1aD be DCCCSSUJ ór desirable iIl
-~ oi i1J purpaICL ". ,

SICTlOH 7~: Yalulllioll of ClUN!l'tCirs .

. WbeDever it sbaD~e nec:e:ss"u, lIndcr thiI AIJUZDCDl.to value· any CU1T'CDcy in ter!DS oi lhe
..Iúe (I! IDOIber =cy. sueb valuaÓOll shaD be as fClSOIIably delenniDed bJ tbc Corporation ~
LQDJU;:IÚOIl .ub lhe lntematiooal ~ODCUI1 FUDc/. '

. .
SEC110lf S. Waminl To Br PlDcrti 011 Srl:llri,irs

Emy securlty L.sÍJed Ôr ,uannleed by lhe Carponticn sitIO bCar "" its fa;"; a COIlSpÍCDOUS s:2U

meullo lhe dl'ca that it is bOI a.D ÕbliptiOD 01 lhe Bank or, unlcss eXpn$5ly stsle<! 0Il lhe~. ol
Uly ptmmeat;···· .

SICTlON 9, Poli/icei Acrivi'y Prohibl/e4

.. : The Corj,on,tioo and ilS ollicm shall bOI intmere in tbe poJitical dairs of aoy member;~ sball
lhey bt inftuenced iD their decisions by lhe politita1 c:bancter cf lhe mcmber OI' mcmbers to!IC'enIed. .
0nIy eoooomic ClDltlidenIÍOOl sbaD be releylDt to tbeir decisions. and tbtse consideratioDs shaD be
weíghed impartiaIly in order lo -=bíeve lhe P'!fJlOSCS slate<! ÍIl Ihis AlfCCMcnl. - .

Aaneu: IV'

ORGANIZATION AND MANAGEMENr

SICT10N L'. ~Urt Df 'M CorporaliDII ,

The Corporatioo shal/ have a Board 01 GoverDOn, a Doard Df DiteC1o,., a Ch.aínnan cl lhe BDaId
01 DirtqOl1, a Prl:li<imr and sueb otber Officell Ind Sfali lO perlorm sueb duriea ti lhe Corporarioa
may cIeleimine.

~~ f..;.
SlCTlOlf 2. 8_d of Gqynnors

(a) AD tbe powers oi lhe Corporarioa sbal/ be vtsted mlhe Board o/. Governo.....
(b) Eacl1 Govemor and Alternate Govemor oi lhe BUle aJ'POÍllled by a membqo cl lhe BIllI:

wlüc:h ia aIso • manber Df lhe Corponrioa shall ,z ofJidt> be • GoYmlDl' OI' AJlel1lllC GovCI'I>OI'.
respectively. 01 lhe Corporation. No Alternale Govemor may vote exC!'pI in lhe absencc oi his principal.
Tht Boanl ol Govemot'l shaD !U:lect 01'1. 01 lh. Governo,. as Chaírman o( lhe Boar~ cf Govemon.
.o\.n)· Go\·e:ttIor Ot A1ternltc Govemor shall ceue 10 hold ollíc. if lh. m:mbet b)' ....hich he "'15 appo;:ned
shaD 1%_ lO be a member 01 lhe CorporaDOQ.

(ê) 1k Board Cf Goyemoõ> may d:::gal. 10 lhe a"lh! of Dirtclon aUI!lorilY to o',,::~ I:l)' o(
its ~r\, elcept Ih. power 10: .

. .(il admit Dew m~mbtl1 lDd determine lh. conditionslol lhe,' :dmlSsion;

(ii) illClU5t or decrea!U: lhe capi~ Sloct;

rm)' Suspcnd a member;

(iV} dêcid. ippeaJs from iure:pretltions of Ibis .:"çecm:nt pven by Ih. Board of Dí=ltm;

. (~i J<:3ke IrI'Ingemcnts to cooperai....ith olber inlernationaJ OlflDizatioos (oÍber tIwl informal
lIT1n!emrnts of I t=pco.n.ry and adminismlÍ\'C ehuaclI:r);

r~)':OoOde lo ,u'peZld eermancntly lhe ,,!,=,lions ot lhe CorporabOD and lO disui!>uto its _:

(\'fi ~ ~arc divi<lends;

(VIIi) amend lhb Agrcemenl. .

Id) The Boud cl GoVerners shaD ~d lD IDnua! meetiDg and .uoh·otber meetings as msy be
pro>idcd for by lhe Boiéd of Governors ar caJled by lhe Boud of Directon. '

(e) Tht aDDua! meetin~ of lhe Boud 01 Govemors shall be held in COIljuneóOll with lhe annual
rneetiog cl lhe Boud o/. Governo,. cl lhe Bane.

(fi A q..orum for ""y m~tmg 01 tbe Boud of Governars shaD be • majority of ti>: G0.ernors,
ex=iúD&.DOI leu IhID l1l'D-lhirds cl lhe total ,"olio, power.
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-...··(i~ TOe COl'llClnltioa ma)' by Í'quIalÍOll estlblish a prÓceduré wbereby lhe Board ci Dí=l0:1

may ohuin a Vole of lhe GoVerDon on a q>eeilic questioll without callinc a meerinc of lhe Board of
'GovemorL

(b) The Board of GOYmlOIS, áDd lhe Board of Directon; lO the extenl authorized. r:ay ldopt
sucb rules lIld re&uJalÍOllS as may be oec:essary OI appropriale lO cooduet the busin... of lhe Corporllioo.

(iJ Go'ierno" and Allema~ GoVerDOIS shaU serve as suc:h withoul compensatioa Ú1lIII lhe
COlJIOrmon...

:>ECTIOH J. Vorin,

~"-C(aJ Eacb mcmbcr shaU bave \1rO bundred fifty votes p/us one additional vole fClt u:h share of
stock beld.

, ' fli) E.Ac:qlt as otherwise exprcssly proYided. aO manen befon: the Corporation shaIJ be dccided
by a maprity 01 lhe votes cast.

SECTiOl' 4.. B_J 0/ Dnaorl

(aI The Boud Df DiRc't0lS sball be RSpoosible for lhe condue:t of the CODeral OpeflllOllS of lhe
Corporation. and for lhis purpose sball e.en:ise all the powe" PVCl\ 10 il by this Apeemenl Cf de!'l"ted
\O ,i! by lhe Board of Governors.

: (bl Tbe Board o( DiRaOB o( lhe Corl>oration shaU be composed tz o[fido of each ~ecutive

D~or o( lhe Bank who shall have beell enher (i) appotnled by a member of th. BI!lk ...hkb is
liso a membcr 01 lhe Corporation.. or (ü) eleeted in an elecuon In which lhe votes Dl at loz.n 0:10 memi>er
oi lhe Banl: whlCh lS also a member 01 lhe CorporaUOD shalI h..e COUDled loward his el=:",D. TI-.e
Alternale lo each ••ch Execulive Dlreclor Dl lhe Bank .hall ~.r otfic;io be an Allemale D=r Df the
Corporauon. Any Dltector shall ceasc lO hold o/lice if lhe member by wh.ch he .... appoiD:ed. OI if aU
lhe mcmbers who5e Voles COWIted low.rd his elc:ctioD. shaU ecase lO be memben; 01 lhe Cc:poration.

(c) Each Dim:tor ..ho iI l:J appoinled Ex"""In.'e D,rect:>r of lhe Bank shaU t'C CIlUtled 10 casl lhe
nu:nbcr olvoles Illú.:h lhe membc:r by which ne ...as >ü .PPOUlled is enútled 10 CUI in lhe Corporatiol1.
e.a.:h Direaor "ho is ao .:eaed ~"'"1Itive Director of th: Bacl: shaU be entitleJ to c:asl lhe numher ol
Voles "'hieh lhe memt'ocr OI membe~ cf lhe CO!pOl3tioD ",hc>e ,"tos CUUllled loward bis electioo in lhe
Bank are entitled lO tasl in Ibt Corpor1lbOll. All the VOl.. ,. hio:b a Direclor is entllled to cast shaU be
easl LI I UlÚt.

(d) An Altrnlale Director S/;aU ha". full ;>oWer lO l<:t 111 lhe a~ of lhe Director who shall
haw: appolllted him. When a Dire::tor is pr....u" llil Alternale mal' paniClpale In meeúnp hut sball
~""()1:

(el A quoru:a for &DY mee'IÍIlC \Il u,," 60ard ot DirCCla~ ~han be a majoriry o( lhe Oirectors aer
ClIlDi IK'I lesa lhu ooe-half c:I lhe \Q(a! vptÍnC powa.

(f) n.e Boa>d cf Oiredars sbaIl = as oftert as UI. 1lI;'Siness cf lhe Corporation mal' 'equite.

(C I' The Board cf Govemon shaU adopt regulations wideT "'bich a member oi lhe Corporatioa not
enritled lO' IppoÍJll ao ~edltive OIn:ctor of lhe Blllk may send a reprCSODtative lO anend any, mectiDC
cf lhe Bolrd ol Diru:lo~ of lhe Corporarion when a reques! ",ode br, ar a maner panlCUl.r!y affecrin&,
lha! rnember is under c:oosideratioa.

SI'CTION S. Chainnan, Pr~"d~lIl ond S,ag

(I) The P=ideot Dl lhe Bank sbaU be ex orneio Chairman o. ~'" D<Jard ol Direclo~ ot lhe
Corporation, but shall have DO WDle excepr a decidUlg ""te in case cf an equ&l cfulSioo. He mal' par
licipale m m=,. ol tile Boud of Governon; bUI shaIJ not \'OIf at suc:h m~Ullgs.

(b) The Presidc:nl Dl lhe Corporatioa .haU be appoinled by lhe Board Dl Directors oa lhe n:com
mendalion cf lbe Chairman. The P=idenl shaU be chie! af lhe openline 5114 of lhe CorporaÚOll. Uoder
~ diro:ctioool lhe Boud cf Direaors and the ecoeral supervisioo of lhe Cbairman, h. shaU conduct
lhe ordioary NsillCS5 cf lhe Corporaóoo and unda Iheir &enera! CODtrol shaU be RSponsible for lhe
orpoiution, appointmenl and dismisW of lhe ofli••rs and staJf. The Presidenl mal' participale in m~.
inp Df lhe Board o( Di=,,~ IM sballnot vole! aI such mteÜnp. The Presideril shall =se \O boId oflice
by dec:isiotl,Dl lhe 60ard of Di=tcn in ",bicb lhe Chamnan =

, , .
_ _(c) The Presideot, o!fla:n and stIlf of lhe COrporalioft. ÍJl lhe diselwle of their olrices, owe lheir

áUl>: eotird'! lO lhe CorporatioD.and 10 DO O!her aUlhority. Each member of lheC~lion shan respeá
lhe MlemallOlla! characler o( this duty and sball r.f"lin frotll aU .nempu \O inllueoce aol' of Ibero in lhe
discharce oi lhrir dutic:s..

~d) ••SubjecllD lhe paramoutll imponaoce ot securine lhe hi,besl standards ot eIliciency and of
ledl.ox:aJ competclCe, due rep.nl sbaU be paid. in appoinlin& lhe oIfic:c" and slafI Dl lhe Co<poration, 10
lhe .mportaDce cf ncruitinZ penotlnel oa as wide a oeograplüc:oJ basis as possible. .
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la> n.e Corponlion shaD be In "'Ú\)' separale and dmincl Irem lhe Ban\: and lhe lun... 01 lhe
Corporatioa lhaIJ be kcp! sePll'lI: lDd aput from those of lhe Bant. o The pl'OYÍSiocs ot lbis Section shall
Doi prevelll·the Corpontion Irem muinC ãrranEemenlS "'ilh lhe Blnk reprdinc facilrties. personnel"and
servi<:es and arranr::menrs. for reimbunemelll oi admonim'lIve expenses paid in lhe fi"l inst.nte by
eithet orllD'utioD QII behalf oi lhe otM

°On,•...J Tu: UlcJ.JroI IM 10I1D."",
... -Ta, CIWJ'O'.lioa.u aut ktt, IC' ", karrv. /,."". ,Itr 11.11••

(b) l'othinC in Ihis Agreemenl shall mate lhe Corpor.tioo.liable lor lhe acu ar obliC.tioat oI'lhe
Bln\:. ar lhe Bank Ii.ble for lhe lClS ar oblic.tionl ar lhe Corporatioo.

SlCTIO'I 1. Rtu"iOlU Wi/II O/h" llt1~'na,iDNJ1 O'f'UÚlDtions

lhe CorporlDon. ae:tml throu~ lhe Bank, shall erller inlO fonn31 arnJllemenlS wü lhe Uai~

I'ltionS l!Id m., enler ialo suclt arnDEeroeDlI wilh ather public inlemllionll orrllliz:stior.s havinc
sptCllliml mponsibUiries in reLa~ fieldL

S.EC11OH. a;,;, ~iI1iOti Dj Olfir:tr

Tbe~ oIIíce o! lhe <:otponD<. "'ali be ÍtI lhe samc locali\)' as m: priDcipaI oI!i::e ot lhI:
BIUI.:. The ÚlrJlllr"tion m'· establbh ochcr otlices in. lhe letritorY.s oi 111}' member.

SlCTlOK 9." Dtpos"orlQ

E.aclt member shaD desiJDI"",a central bank as 1 dei>osÍlory m ...hidI lhe Corporario:; mar ~'~I'
hoIdinp oi suc:h member's c:urrency ar 0Iber lSSClS of lhe .corporation or, if il hu DO centnl·bank. it
shall dcsiJDlle f~ sucb purpas& sueh OIber instinnlOll as mlY be acr:eptable 10 lhe Corpontioa.

SlCTlllH lO. Chtul1ltl 01 ComlftJUfictlriDlt

Eacb member shall desípWe In appropriale aUlhonty with w~h lhe Corporalion DI" communicate.
in COlUlCaÍOIl ""Ih IDY mana ans.oC under thil Agr=ent..

'slCTlOM 11. PlIbbCII'_ 01 Rtperu llJfd F,ovi:iatl Df In/DrmOliOfl

(aI lhe Corporatioo shaD publish ao lDDal! rcpon contaillio~ ID audited slllemeol Df ilS ac<:OUDlI
and slull cimlllIe 10 ·membels aI &pproprilre interva/s a summ.ry st.lemenl cf ia finaDCial posinon and
I profil and Ioss SI.lemenl showmz lhe resula of ilS operations.

(bl n.e CotpOrauon m.y publish such Olher reports as it deems desirable I:> arry oat JlS purJlD"S

(el Copies oi ali repons, stalemeoll and public::alions made ander Ihis Sectioa shaI be distnDUled
lo memben.•.•

SECTION 12.. D,.UltMS.• ·•

(ai Tbe Board 01 Qovemon mlY determioe from time 10 lime whal patl oi lhe CorporalJOD', oet
ina>me and surplus, &her mUinC .ppropnalC provilion for mctve'I. shall te diluibu~ ~ àividends.

(b I Dividends shall be dislribuled f1'O 'tUa ia proponion lO apitai stoek hcld by' memhcn.

(cl Divideods shall be paid izl such manner and in such currency OI CUrTenClCS as dlC CorpontioD
shaU delemlloe.

AaTICLI

WITHDRAWAL; SUSPEl\;SION OF MEMBERSHIP; Sl.'SPENSION OF OPERATlONS

StCTIOH I. Wi/hdrl1waJ ·b) M.mber:

ADy IIItmber m.y wilhclraw from II>tDlbenhip in lhe Corporation 11'111}' lime by trI:JItDilIinC a
noIicc ÍlI writiftl la lhe Corporatiorl 11 ÍlI priocipal oIricc. Wilhclrawal shaI bec:crnc clfedi>e apoa lbe
daIc la tlOIic& is reecived.

;>teno!l 2. ~ruiO#f 0/ "'t".hum;,.,

Cli U a member fails lO fullill IDY Dl its obliCaÓODl 10 lhe Corporatioll. lhe CorpOralioll IIIIY
suspeod IIs membership by decisioo Dl a majority of lhe G<n'r:nlOn. ex=isioC' a majority 'Dllbe lotai
"DÚDI pooru. Tbe member $O luspeoded sIIaIl automatic::ally _ 10 be a member ClDl: yeu rnxa lhe
date ri ill suspcmioD unias a decisÍDII is takm by lhe samc aajority \O rc:s\orc lhe ~ember 10 aood
slllld.irtJ.

(b) WIW lIDder SUI~ a DlClIlber lhall lIDl be aKilI&d 10 e:un:ise IOJ. ricJtts lllldei ~
AIRGQCIIl 1IIcep1 lhe ric'" 01 wilbdra.a1, ~. siIa1I n:m1Ítl subjecl 10 ali. cbliptiDtts.
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.~........ '~:l: SIlS~fUioti tIr~ ofM~~p iJi * BJUtl

Aay mi:m~ wlúclI iI su$peDded 'fn:'à meIIIbcnbip in, OI' =- \O be á IIlCIIIbei el. tM Buk Ih"
.~~ IUSfl=lded ff'l!lll, IIlCIIIbcnhip ÍII, C1r. C:C~:. \O be a JDeIIIbcr .Df.. lhe Cor:Poralioa. • lhe
c:uc may be.

SECTJOIf 4. Rir/ra lUIIi DIlliu of Ci<w"..",,,,,u C~asurl To B~ Menkn

. C~) 'it'hea a~ ceasa 10 be a IIIClIlbcr ir lhaD raaaiII liable fOI' aD IIDOlIIIIs du~ fra. ".
lii lhé CórporaÓliG. lhe Corporaliolll lhaII unDp' for lhe rqxarchase allllCb penlIIlClII'i capilallloct
as a plrt allhe senlcmtlll al _ willl it· in ac:cordancc .itll the pnMslans al this ScctioiI, blll tbi·
JOVCI1111lel11 sbaII~ DO olher riabls under.. this Apeement cxcept as pnMded iII this Scctioa aDCI ia'
ArricIe Vill Ccl.'

Cb" Thc Co~1ÍOll .nd rbc covemmml may ~RC 011 Íhc repurdwc ol lhe capilal sioct d lhe'
aOftmmtlll ixi sucb IrIlllS as may be appropriaU: uder lhe cilQllllSUDaS. without tepnllO Ib& proviUoIis~'

d puqnpb Cc) beIow, SDCIt~t lU)' pnJ\'iclc, amonc othcr thinp, for a final sctdcnicat d aJr'
obIiplioas ri lhe pmIl11CDI \O rbc Corporatioa.

, .(c)- U svcII~ shaD DOt Itna barI tilade wiIhia m _ths afta' lhe aovaa- _10<
be a _ber OI' lOCh 9thcr rime as lhe Corponóoa àDd su;h pcrulCIII IllaY lvee, thc~prica'
al rbc pCllllllell1'S c:apilal saoct shall be lbc nIac Ibcmlf shçowa by. lhe bOIIb_allha Corpontioa ela

tht day.whca lhe lO"CfDDIent CCISCI \O be I mClllber, The rc:poudaasc allhe Clpilal Sloct shaD be subp:!'"
~ rbc fol~ine conditions:

(i) paytll_ for wns al ·S1oct mlJ be made (lOIII li1K \O lime, upOII thcir surmtdar brlhe
, pel1llDeDl, ia such iDsWmtlllS, &I IIICb IIIDCS and ia IIICII Ivailable cunetlC! or currncics as

~. r&r Cofroratioa. rCllOlllbly detamiDa, latine 'iIIlo _I rbc finlDCial positioa ~ lhe'
• CDIponoo.;"

Ci I 18Y _DI due \O thc IO"CfDDICII lor its ClpiraJ SlOCt sbal1 be withhdd 10 lOIIc as thc pera-
• __ OI' 1111 01 its llmeia ranaial liablc lo thc Corponliolll Cor payc=:: o! lIOy __ aDCI

llJCb _ mlY. aI rbc optioa '" 1Ite Corponlioa, be set oft, 11 il beccrDa paYlbIc. apiaII
lhe ..-.m due frum lhe Corporaliolllõ.

liii) if lhe CorporalioD swiaim I DCIIou 00 lhe invesunCIIIl mIIde purllW11 lO Anic:1e 111. Scctioa I,
and held by il Da lhe dale ...heD lhe rovemmCIII e:lI5C1 UI bc • DIl:IIIbcr. and lhe 1I1IOUJll d
sucIt Ioa Clceeds lhe lIDount ol lhe !1SU"CI! prCl\'ided lhe:dor ou such dite, sucb 10..._1
shaU "PIY on demlncl lhe IlDOIIDl by ...lúch the repun:llasc pricc '" its Ihua Df Sloct MlIIlcI
ha... bcCII ~uced if sucb loIs had bem rakcn inlO _ ...he1t lhe repurebase prica ••
determifted. .

. CtI) In no e\'col sha:~ Itli :\":lO'~nl dl:t 10 a.Eovemtren: for ilS capiraI sroc:t unda this SeclioD be
pakI "..til sa. months aller lhe dale upo!l .hich lhe covemm:DI ceases lO be I member. U 'tIIirhitt six·
monlhs 01 L'le dale Upoll ,..hieb 1:11 Ccvemmcol ..ases lO bc I mrmber lhe Corporaúon suspends oper.
aliollls under Sectiou 5 oi lhis Mele. aD ri~h15 Df sueh Covemmenl sball be tlelermin:d by lhe pnwi5!<*
'" sucb Secúoa 5 anel sueh lOVel1llDCIIl shalI be eODsióered stiO a manber of llie Ccrporarion for pttrllOSCI.
01 such Section S. excepl Ihll it shaU bl\'C no voting riihts.

SfC'TlON S•• SUSpeIlJUJII. r; 0".,111;_ Gnd Smknullr of OblifG:ioru

Ca) lhe (;orporalÍOD 11111 permlllCllIIy suspcnd ilS Opl:?tillllS by VOIe ali mljority ol lhe Go\'CntOR
r.trrcisÍl'& I mljority 01 lhe 10'.al voânC pcwer. After such suspcnsion cf operalions lhe ÚlrpOflI:JOII shaD
Corthwilh case aI11C1ivilÍCI, e.toept those iDádelll 10 lhe orderly reaiizatíoo, cooservatioo aDCI prescnatic.
'" its weu and senlcm:nl 01 ilS oblipríans. UDriJ final s:nlcm:nt 01 lIICh oblicaúOlll aDCI díiuibutica
ri sucb -rs, tbe Corporalioa shaD telllllD iII Wslencc and ali murual ribhts and obliprioas '" lhe.

CorporaIÍOll and ilS mmben under this AP'=Deal shaD continue unilllpaired, eGCpt tblllIO _bel
shall be suspellded De wilbdra" lIOd IhI1 DO clisr.ributioD Ihall bc made lO DlClllben except • ia thiI
~p~ . .

(b) No disrributioD shaD bC madc \O memben ou aecouDI ol Ihw subscriptions 10 lhe capitallloct
01~ CorpllI'aliolll UDríl allliabiliries \O czedilon sbaD hlvc beat clisch.,.:d OI provided for lDd IIDríl1hc
lIoanI Df Gcmrnon, by VOlC o( a majorir.y '" lhe Govunors exereisi"l a mljority o( lhe lOIII VOlÍIII
power, shaI havc decidcd lO mate sueli clisiributioo.

Cc) Subject \O lhe forccome. lhe Corporatioll shaD disrributr lhe _ o( thc Corporatiaa 10
_bm pro NI. ia proportioa lO capital IIDCt: held by lhelll, subjeJ:l, ia lhe CIIII al ury DI_bcr. \O

prior settIaDcDt '" ali OUlSlllldille c:Iaims by lhe Corporatiaa .,aitlst IIICb mcmbcr. Sueli rIistributioIt
sbaD bc made aI lIICb times, ia such cutJalCies, aDCI in cash OI~ ISICIS as lhe Corporatioa sbaII deatl
&ir lIld eqaiIabIc. Tbc sltares disuibulccl lO lhe lC\eraJ mcmbm nm DClC aeccuarily be __ •
~~ lhe~ ri lSCIs distribútccl ar 01 lhe CIIrreoc:iea ÍII ...hich thcy are cllprusacL

'., (d) Iusy member rcccivirte ISICII disuibuled by lhe Corporatioa pursUlllllo Ihis SeaiOII sbaI ajoy
lhe _ ri&hls. witb rcspea lo such assas • lhe CorporlÜOll cajoyccl prior 10 lheir disln1ttninL
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Aancu VI

STÁTUS, IMMUNITlES AND PRlVJLEG5s

SlCTIOlI F _',.,pou, t1f Anw,
TQ mablc lhe Corporatioo to fuIfiIl tbe fuDctions wilh ,.hicb il Í5 'CDlrustccl, lhe Ilal1lS, ilDDlllllitics

Md pnvilqcl lei fDItlI ia Ih. Anicle lhaJI be accordcd to lhe Cctporatioo ÚI the ICrritorics Dl aeh
-1!U..

SIcnoIl 1. SI.,,,, 01 ,,., CDql(JrIllÍOll

11Ic Carpontioa lhaIJ poIIlSI fuII juridiaI pcnoaaIity and, iIl plrticular. lhe capacity:
. (I) to C'DlIlrKt; , ,

(li) io acquire lDd diIpoIc Dl imlllO\'lble and movlblc prOpcrty;
(li) \O ÍllSÚlute lcJaI procecdiDp.

Sac:noN '3... 'tnüiolf 01 IM Co-f'ON'_ ",illl RqMi '0 JiJieúrl ,_ '

ActK. IIIIY bc brouJhl lpial lhe C«poruiOll OII/Y ia I coun Dl COIIIpCICIIt ;umelic:lioll ia lhe
taritoricl DlI tDmIbcr iIl ",hich lhe CorporAlioll hu In oII\cc. hK Ippoiated In ICml for lhe pIIrposc Dl

-ptinr teI'\'í:c cor norice' Dl p!'XCU, ClT ha! issueel or cuuanlccd SfCUriÚCS. No l.:tioas Ihall. bowC"·C/.

be brouP14 u~ w..r.l>cn OI penoas a..'1lnc (or OI dem'inr elaiml ("'-'TI mcmbcll, The p:oilCf1Y anel IUl:lS
Dl thc COlJIOratio:l sIlal!, "'N:/C$(lt\'t/ \OCllec! :lDel by ...homsoevcr hclc!, ,bc immWIC frOlll aD fontll Dl
~e, alll:==:t c: I:1C::utiOD be!o:e ,,'Ic óclivc:y o! ~a1 juópoen\ lllÍllIl lhe ~DlL

SEcnos' ~.' /"'''''''';'1 DI AWIS 'rQIIl 5,1:..,'

PIIlpmY Inel lSSClS Df lhe C"'?Oratioa. "'~cr localtd anel by ,.,homlOeYcr.hcld,lhall N immlmC
Illl\II surch, le':l~isr.ion, cooF.<::I:lC'II, I:1propriation OI any olhcr lorm of mzurc lo,- U:cu'.n-c or
\cPlI~'-c l:t>oll.

~~CTn'l' S. JIfllPUUÚI, ~ Ardti.~.

11li ~=:' Dl lhe Corpora:Ioe ,Ihall 'De iDviolablc.

SICTIOIl. 6.-. FlftiOlff 01 Aau 1'_ Ra/,;cliOlll

To lIli1:1=\~ry io 'c:any ~ut lhe opcratioDs'provicIod for iIl \bis Apecmnn lDd 'nrbjcct ui,
tbc provisionI Dl Anicic 111. Scctioo 5. anel lhe Ol!!cr pJ'O\'ÍlioIls cf \bis AIfCCIIlCIII, aD property lDd USClS
01 dl& Corpor1Itionlllall bc frce ÚI:lIII rcsuic:ticos. rcru1ariom. COIIlrols anel 1IlOf'II0ril ar IlIY D~IUrc.

SlCtlON i. 'ti.,1~" for C<JInIfl"";oiIiOIll '

11Ic ol&cW etIlIIIII1IIIic oi tile CorporaÓOll shaD bc IO:Onlec! by ndI _bCT lhe IIDIC IrcaI
_ that il lCCOI'lI& \O Ih,t 01fJcial CCIIIID1IIlicltIÍOlll Dl oIhcr mcmben,' ,

slctXll' I. 1"""",,;';11"" "M~,u t1/ Oliar, ond Employru

W (iov~~ Altunala. oiliccn IDel employees Dl I~ Corporatioo:

(I) &baII bc immune frQta~ pm:as with respect lO leU pcrformcd bv !hem ia Ihcit oll\él.l

(i). 101 beiIlé la:aIDa~ sbaD bc ICCOrdeel lhe ume ~uniticSf~ ÍIIIlIIIvatioa ral.ricUoDI.
aIiat~~cquir. ,eDII lIIcI aaúOlJaJ sclYÍCC obliClUODs lDd lhe WIIC f.acililia u repnIl
aclwtp: tlsuidloos IS cc acaxdcd by mcmbm to tbc rcpmeIIla\ÍYCl, o&iaI&, IIId anployea
oi ~'rlllk01 O'.)er membczs;

(ii) sbaD bc paIIlcd lhe _ trcIaaClII Úl respect o! 11l":liioC flciliúa u i& acconlcd by mClllbcn
10 ftlIRSt:II!Iti.cs. 01liciU lDd ~p1oyca cf compuablc rank Dl othcr mcmben.

Slcnor< 9. l"""uili~J from TiUD/lOfl

(I) The CO/llORllon. ilS meu.. propeny. income and .15 operauolU and ltaoSlctlOlU a~lhonud by
lbis Açeellleol, li':an be .mmune from aU luauoo and from aD cuSlorm duues. ne Corporauon Shall
abo be lIIUIIune frOlll babnilY lor lhe eoDCCllOll OI pa)1Oenl cf In) lU or du\)',

Ib) No lU shaJj be 1C"'Íed 0lI OI' ltl mpoç-l 01 ulanes anel cmolumenu paul by lhe Corporauoa le
o.rccum. Allelnalt1, otlieiah ar CDlpl~·ta af Ih~ Ct'rporauon ...ho Ire nol local r..=. locoI subJOCU,

Df OIher local DallClllals.

Iel };ó IUlllOIl cf Iny ~,,\<! \hall be \""ed 00 In~ obhgalion or lt<'Utlry "-SuC'd by lhe COrpor2l1on
fJllcludine any dlml:nd or ,"lerCSl lho,tOn I b) ...homs",,'" helel:

O) y.'htclJ CLo.::unm:ucs '·:l~.,~t \lJ:"'1 C'bÍl~al1on O~ securli~ ioich be:ause li I' IISUed b~ t~:

Corp'3"'""": ar
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\li) if lhe sole jurisdielional basis for sueh lualioo is lhe pllee or cumncy ~ "'hich i! is iss~ed•.
made payable or paid, or lh: lC>:llion Df an)' atliee ar pila: Df !>1.lS,ncu mamtatned 1:0)' lhe
CarporatioL

(d) No lUatioll Df ali)' kiad shaD bc Icvied on In)' abli,ahon or s«urity ruannl::d t:y lhe.
Corpofltioll (iacludill' lll)' dividcnd ar m\l!rCSI Ihereoo) by ..homsoever h:ld:

li) ..Iuch discriminales araiDsI su.:h obhealioa OI' secumy solei)' bccause il is rUlTUIe::! b)' olhe
CorporatiOCl; OI'

lii) if lha sole jurisdJ<:.lOCIaI basis for sueh UUlion is IM kxallon of Ir.) otnee or pb:e cf busincss
mlÍnliUaed bv tnc CorporauDl1

SlCTlOH )0: App/iC'6l;"" 01 Arrinr

I. , Eaeb IIIcmber lhall talt. such ac:tioll ti is oeccsury iD its 0WIl temlorics for lhe pwpow: 0/ 1IIakiD&
.Ilec:tiu ia tenIlS Df its 01Inl la. lhe priDaplcs se! 10Mb Il\ lhi> Al1lCle and sblll inform tilc Corpontion
01 lbe der-'1e4 lIClioa pidl ir hu lal:=-

SlC110H 11. w._
The Corporalioo ui its di~.tion ma)' _IlVC lllY o! lhe privil=JCS and imm~aiucs~ Dndcr lbis

Article lO sucb alCal llld upon luch alIlldllions as .: ma)' delenntn:.

AsnCLl VII

4)J.e.~~.b."T$_

la) Tbis AJr:emcnl may bc arnCllded by \'Ole Df lhrec.fifths 0/ lhe Gavernon elClClSlD, four·fifths •
01 lhe toW yotinl pc_er.,

(b) Nocwithstaadin, pararnph (a) aboYe, lh: atlinnatiYe vote Df ali Gavernol1 • requiml in lhe
._ o( any amendmeal iaodif)inl:

(i) Ih: richt lO INilhdn_ from lhe Corpontion pnmdcd in Aniclc V, S=ioo I;
(ã) lhe pre-e:mplive "Ihl sccured by Antele 11. Seetioo 2(d);

(üi) lhe limitatinn on liabibty providcd ill Anici. 11. Scdion 4.

(cl An)' propouJ lo amead this AP"lDetll, whelher emlnlunc irom a mem~r. a Governor ar Ih:
Board of Oim:tors. shall be CODImunlCiUed lO tbe Chamou o( lhe Board of aovernors .00 sila11 brill&
lhe propoW bcfolt lhe Board o( GovertlOn, Whm la aracndmml hu b:cD duJy ad"l'l:d, tile Corporatioa

. shdl 10 eertd)' "y formal communicauoa addmsed 10 a/l mcmben. AmeodmcnLS lhall CDt:l mIO lon:c
lor ali mcmbcn lhn:e mOllIM after lhe dale Df lhe fonnal comll'lumc:ation unlcss Ih: Boud of Govemon
shaJI 11ICClf)' a 5honcr penoc/. •

AaTII:u VIII

INTERPRET....T1CN ANO ARBITRATION .

(aI ....nv llucslioo of inle~matiOD o/Ih: pruvisiom o( lhi5 AlrICIIleal arisJnl bctw<:cD Ill)' mcmber
'and Ihl COrPonlion or belwccn any mcmbers Df lhe Corporalion 5hall be submined lO lho 5oU~ cf
O"t'IOfI for iu decision, Ir lhe qUCSl10ll I'3nicvbrl)' a!lms any mmbcr nf IM C.orponoon aOl enll\lcd
lO ap;lclInl In Eleculive OireClOf of Ih: Bar.\:. II snall bc .nllllccl lO rep=taliDl1 ia acc:or;s.xe ,.ilÍl
ArUeJl I\', Sectioa .(&).
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• (b) In Iny C25I: where lhe Board ol Direelors has ~i' en _ de-:lSi~o under (I) lx..'e. In)' meml-er
m~y requin: Ihll lhe qucsli.."'ll be reierml lO lhe &Ird oi Gcr>ernol't... !>esc d~:;s:<'~ shaU be hnal.
Pmclinr lhe mul! ol lhe referena: lO lhe BOlrd of Go"emors. Ilfe Corporaoon m.), $O far u ir dems
noc:euary. la 00 lhe basis o! ;hl: dtci<ioa Df lhe Board 01 OireclOrs,

''';: "(c)"Wheilêver .. diúgreemeal aM bel....een lhe CorporallO:l Ind I rotlal11 ....hich hu 'c:eascd lO
be a member. OI berween lhe CorporalÍOD and any member durinr lhe pertnlller.l suspensioa Df lhe
Corporarion. IIl:h disa!reemenl $h_R be su~mined In arbilralion by a triblllJaI ar Ih= aroilJ'alon. onc
appoinled t>y lhe Corporalica. another by Ih: eoualry in"olved and an umpíre who. ""leu lhe parlies
0Cherwisc _rrec. shall be aproimed b,' lhe Presidenl ot lhe Inlemllionll Coun ol Juslke or sueh olber
aathctrily .; II12Y ha.., bem pr=bcd by reru1alion adoplcd by lhe Corporaüon. TDe =pin: shaD '!lave
fali power lO senle alI qucsllolIS ol prrx:rdure in any ~ne "ilo~ lhe parties are ÍI1 disapeeme:nt witb
respecr '''eret4..'' .' , '

AUIl'"Ll IX' ,

ANAL PROVISIONe

;; SU:TIOlC I. I:.n.. ) "',.; FDn'c

" ~ TItis À~eni sha'R ~Ier imo force when ÍI has bem sipled on beh,:f of nO( leu tIwl ",v lO"em
Illa\II ...hoae sub;criplions compns: not Icss Ihm 7~ pen:enl ol lhe 10u] 5ubscriptions se! (onh. ÍI1

Schedulc A and ...iIen lhe in5lruroeals refemd 10 in xeliM 2(a) 01 lhis Anicle !llve bem deposilcd
011 their behalf. bUI in no evelll shall Iius Agreemenl enler mIo fo= befcn: O=tooer I. 1955,

SICTIO" 2: Si",.",,"

. (á) Eaeb pemmenl on whnse behalf Ihis A~=menl is sipled 5hlD deposrr 1rith lhe Bant 111

inslnunCIII selun: (onh Ih~1 iI has acrtl"rd Ihis Agrcrmenl wrthout rcsen..tion in a=rdance wilh its
... and has llkm In "epsn~ lo CII.ble il lo Clrn OUl ali o( ilS obligaüons undel Ihis ApceDleol.

(bl Eleh ~OYer'IImenl shall bccmIe I mernber ui Ih. Corporalion 15 (ran lhe date of lhe dcposit 011

its behalf ar lhe instrumcnl rerert'Cd '<1 in paragraph (~I .bm... exccpl Ihll no rO\'emmeat shaD becaDe
a IIICmber before Ihil Arrtl.'mml elllcn ;'110 for.. uJk.lcr Sectim I 01 Ihlli "niclc,

• (c) This A~recmenl shaIJ ltmo1IlI llpClI for.sirnlllure unlil lhe close o( business 011 Decem~ 31.
1956. 1i lhe principal ollic:e o( lhe Bank on behall of lhe rC'Vcmmems ot lhe counlncs ...· o;e IWDCS are
MS forth in Schedulc'A. '

.- cdi "'ter Ihis A~rttmenl sball h"c cnlered inlO force. it shall be open fur Slplllun: 00 bchalI ol
IhcíoVemmcnl ol &11\' country whosc mClllbcnhip h~ becn .pptV\'ed pursuam lO AnicIe 11.~ I (b).

'SICTIO" 3, 1I1.,,~,,"nlDfl '" IN (or".".tiOtl

,~ • ·Cál·''''~ 15 Ihis A!rCCDICIII mlers mIo for.. under Sc:ctioa I cf lhis AnicJe lhe Chainnan Ilf
Iht Board ol Directnrs 5h:aJI caU I .....une 01 lhe BUlilrd of Diredors.'

- (bJ' Thc Corporalinn shaR bc;ia opcrIlions on lhe dale ..ilca such meetm& is held.

;{~tPe~inr lhe hrsl mCCIJn~ ot lhe Board C'! (',,,,'.mlllS. lhe Boord ol Direetors may esereisc ali
lhe powers 01 lhe Board oi G.>\cmon "':Cp! Ih<>«: r•...,nrd UI lhe Board Df GoverDon under IM
ApecmCIII. -'

DoI<E aI WasbinJ\on. in a 51nrle Ct'p) .. hleh .h.1I rem:ua deposned in lhe arer.:-'cs of lhe Inler·
lWional BIlIk. for ReeonSltuellon Inu Dcveiopmen..... hlCh has indlCaled by iu S!~nalUre be!O'A' ilS
apeemem lO lCl as d.pus1tor~ á t.~.. "~re.m.Dl "nu w nnlll) ali ~"'emmenu ".00sc nam", ar: sei

. fonh 10 Scbed"le Ao 'Ir lhe &Jatl: .. n.,oro lOb ."'~~;.~m",·nt \hJ!1 cnt:r IOW {r.:rc: unccr .~rtl;:: IX, Sc.:tlC'n I
, -at. -
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.~~"!(·'-ES OF '''GREEME~T

Schedule A

SaUDtiLl A

SUBSCRIPTIOSS TO CAPITAL STOCK OF THE
lSTERNATJOXAL FINANCE CORPORATrON

AIfICIlIIt AIfIOIIIII
.....11mh" 01 till l',m,4 NII",b" Df ". U'lÚd

CClllU'Y Sitopu $'."1 tinU.,,) CO",,".' Slt.,,, S'.,U .01,.",
AUJt:a1il :.21$ 2.2U.ClOO Iru 37% )71.000

~'..,'~, !54 554.000 lraq 67 67.000
leí,;WR 1.191 1."91,000 IsruI 50 $0.000
80IiYia 71 7'.000 hll, 1394 1.194.000
lrui 1.161 1,163.000 Japq 1,76' 1.769.000
Iunr.a 166 166.000 Jordu J) 33.000
Canac!a 1.600 3,600.000 LcbuClft .50 50.000
CeyloD 166 166,000 LUllembour; UI Ul.ooo
OiJ,c 31. 3...000 Muico 720 720.000
Chiaa "'4 6.6C6.000 Netherluds 3.046 3.00&6.000
CoIombia 31. 3",000 Nicarapa , 9.GOlJt
Costa lUa 21 21.000· NCIR'a, 'S4 554.000
Cube n. "1.000 Plkist... 1.101 1.101.000
DcIUll&tt 7SJ 7SUJOO Panamll 2 1.000
DomiDi:u R~public 22 22.000. Parapa)' 16 16.000
Easador 3S 35.000 Pc,. 1'4 194.000
Et)1ll 590 590.000 PhilippilleS 166 166.000
EI SalvadClr 11 11.000 S.edc" 1.101 1.101.000
Eahiopta )) 33.000 S)'ria 72 71.000.
FinlaDd 421 .t21.000 n"'lotI U, 139.000
Fruce S.IIS ; 5.'15.000 Turt.c, 476 .76.000
Cienr.u, 3.65$ 3.6$S.000 UDioD 01 Soulh Alrica 1.101 1.101.000
Circec& 277 277,000 UnitedKiqGotm 14.«10 IUoo.OOO
CiUlau1l U Z1.0CI0 Unilecl Slllft )3.161 35.161,000

Haia 12 21.00.0 UI'1IfUI' 116 116,000

HODduras 11 11.000 VtDCZUela li' 116,000

lcelaad 11 n.ooo YUto&lflV'ia "'J ....3,000

Indil 40431 4.431.000
IftCklDesia 1.211 1.211.000 Tc.ul: Joo.ooo SJ00.000.000
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A'aTl.<1ES UF AGREEMENI' OF nIE INTERNAllOSAL
..UiK FOR RECONSTRUCllON A."'ID DEVELOPMnlã

'The (jovemmeolS OD ..hose behalf lhe presenl Alreelllel!l i.l ~iJl'ed a~ee as follows:

INTaODUCTOIlY AllnCL!

'The 1JI1eroatiODI1 BIJIk fOT RCICOIlStructioa and Oevelopmenl i.l eslabUshed and sbaD ó'ptrale ia
ICCOnlaDce with lhe foDawinc provisÍODS:

AllnCLE I
PURPOSES

'The purposes of lhe BIJIk uc:
(I) To assist in lhe reconsll1lClioo and d~lopmenl of lerrilories of memben by flciliuline the

inveslmeut of capital for producthoe purposes. including lhe resloratiOll cf ecoaomíts cll:suoyed
qr disrupted by' war. lhe rtI:OIIv=sioo of productive facilities tO peacetime needs and tbe
eDCtlufal!ement of lhe deveIopmctIt cf produClive facUilies and RSOUt1:tS in les developed
COIIDlries.

(ü) To pTOIIIOle private fon:íp invcslJ!1eol by means cf glluanlees OT paniciPltiotls in lous and
other inveslments made by private invcslOrs: md when privl!e capital is not a\'2:1able 0Il
reuonable lerros, 10 supplemeut pri(,ate invesuncol by providing. OD sunable conditiODs. finanee
for productive purposes om oi its 0Wll capital. funds raised by it md ia other resoura:s.

(ili) To promDle lhe long·ranre balmced groWlh of interoatiool1 tnde md lhe maintetlIDce ai
eqllÜibriwn iD balances of paymena by encouT3rin! inlemalional iD\-e5U1leDI for lhe devdop
meul cf lhe productive resources cf members. thereb~' assislÜlJ in railinl! producthily, lhe
stlndud of li\in, and ceoditiODs of laboi io their terrilories,

(jy) To uraDre Ihc:.loans made or fIIaranleed by it ill relation lO intematiooalloans throu!h Olber
channels se lhal lhe more usdul and ur!'eot projects. lure and SClaD a1ike. wiIJ be dea1l
Voit\t finto

('I) To conduCl iu aperatioos wilh due re!ud 'to the eftccl 01 inlcmatiooallnveslmeot OD businCll
cooditioDs in lhe terrltories 01 members aod. io lhe immediale pcmwar years, to assist in
briD!inJ aboul a smoolh tnDsitioa trom. a waitime lO a peacetime ecooomy.

'The BIJIk shall be ftÚded in ali its decisions by the purposes sei forlh abovc.

AIlTICLE II
MEMBERSHIP IN AND CAPITAL OF THE BASK

SecJioD 1. Mvnbenhip'

(I) The oriJinal memben cf the Bank shall be lhase members 01 lhe IOlemational MODelaI')' Fuod
",hich Iccepl membenhip in lhe Bank before lhe date specified in Anicle Xl. SectiOD 2fe).

fb) Membership shaD be opell 10 Olher members of lhe Fund, It sucÍl times and in aa:ordance
wilh sucb terms as mlY be prescribed by the Bank.

Section 2. AlIrhoriltt/ capilal

(I) The aulborized capiral slock 01 lhe Bank shall be 510.000,000.000. in lerms of J.iniled Slales
doJlm Df the weilht and fiomess in etleet on lu!y I. 1944. The capital stock shall be di\-ided inlO
100.000 shares hl\iol a par value 015100.000 each. which shlll be avaiJable for subscripúoD ooly by
mem~ ,

(b) The clpital stock may be ioacued ..hen lhe Bank deems it Idvislblc by a Ihree·founhl
mljori!)' of the lotai vOtiD& powcr.

$ectioD 3. SlIblCripliort of SNvU

(a) Each mtmber shall subscribe shares of lhe capital sloc:k of tbe Bank. The minimum number 01
shares to be subscribed by lhe oripal memben sball be Ihose seI forth in Scheàule A. Thc miDimum
IlllDlber of shlres lO be subscribed by olher memben shall be delermined by lhe BIJIk, ",bich shaD
_ I .uIlicicol po~ of its capiW stock for subs=riptiOIJ by sucb membell. .

(b) The Bank shall prescribe ruJes ll~inl doWII lhe cooditioos UIIdcr ..bicb memben mlY subsaibe
alwa oi lhe autboriud clpilal sloct oi lhe BllIk iD additioa lO Iheir miJJimum subscripúOlJL

(e) U the IUlhoriud clpilal Sloet oi the Bank is io=ased. each member shaD have I reuooable
opponullÍly 10 subscribe. unda such condiliollS as lhe Banlt shaIJ decide, a proponion of lhe iDcreue ot
slock equi\'llml to lhe proponion whicb iu siocIt lher=ofore subscribed bem lO lhe total capital sloel
01 tbc BIJ!i:. bUI DO member shall be oblillted lO subscribe any pan cf lhe increlsed clpital.

Scction 4. lSS11t prict 01 SNvU

Shares included in lhe minimum subscriptioos of oririoal memben shall be issued. 1I par. Olher
sbara sbaD be issued II par unless lhe Bank by I majority 01 lhe lotai \'otillg power decides in special
cireumstlnccs lO issue lhem ou olher lerms.
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~ DIWIItM _ uIú ofIU~""
T1It lUbIcripliaa 01 pQ _bcr lIIaII • cIivídcd iDlo IWO pans as foJlows:

li. (i) -I)' pm:clIll!llll be paid ar aubjlct ~'caI1 ...;SecUaD 1 (I) of Ihis Anic:le as lIt1tdtd b,
lIIe for ils opaaúoa: .

(i) 1IIe 1 eipey pcrcnl lIIaII be .ub;ea 10 c.n by lhe BIIIk oaJ, w!lal required 10 lIItItI
ebIiaati- 01 \IM IIIIk crallll ncIIr ArticIe IV. 5cCIioas ~ (a) (li) ud (iii).

CdlDI .,.wIU~ lIuIII be .-if_ DI lU IhanL

5IcUIlI 6. z.;",;,.,. CIIl liniU"
Uabilil)' DI shlm llIaII be 1inIitM \O * .paid porIÍIlI Df lhe nl. price cf lhe sh.m.

~.1, M,,1ttM -t ,.1-' of '"Ncri,.. f.l1wa
ra,.. 01 10Icripi~ fOf Iham lIIaII be lIIade • loIcI Df l:aiIld 5111U dolllll Ud ia lhe

cunacill 01 tht -"clI 1\ rol1owl:
(I> -ser StctiIlI 5 m 01 this AnicIc. IWO JIC1'CIlIl 01 lhe pricc rol IlCh .harl .hall be pa~'lblc iD

• ... Of Uailld StIllS doIIm. lIIlI. wIIIft caIIs 8ft lIIIClc, lhe rellllÍllillllilhlClII pcrclDI shaII
• pIÍII • tht CUII8C)' 01 I. -.IIIr,

(i) whaI 1 caII illIIIdc lIIIdcr SccliIlI 5 fi) oIlIliI AnicIc. pa)_,1I 1111' bc maclc ai lhe opciae
.. I• .-bcr lilhcr iII aoIcI. • VaiIId 51111'1 doUars Df i111il1 currcncy required lO dlst~lrac
_ oblipcioM 01 shc Baü lar shc JIIIIPOM 'Of ..hicll the nI1 is mlllc;

flil) wM, 1 _ber III&kIl pa~ Í111l1J curmtCy undcr fil lIId (ij) lbovc. luch pl~'lII1lI1S

shaII'bc lIIIdc • _11 lqlIII ÍI v&lllllO lhe _bcr'llilbilily undcr lhe call. This Iilbilily
~. 1It I JII'CIIIClftioa puI 01 * .~ clpital Ilock 01 lhe Banlt as aUlhorized LW

~ ÍIl s.cuo. 2 01 l1Iia ArIidt.

Seclilll I. .T_ of ~I of IIIi.mi""-c.; T1Ie _ J111C1l11 pa)'lbIc otI uclt sharc in aoIcI or Vllilccl SlIIft doI"lI uDder Sectioa 7 ri I Df
• Aniclc•.w be púd widúlilll)' "'101 lhe da.. DI which the BI.llIt beJÍII operlÔOlll. plD\"idcd IhaI

(I) 1.11)' ariplaI _hcr 011. llIIk wholc lIICVOpOIitu tmitolY hu sulfend fio. _r 00ClI0

....« IICIllilil" d"'" lhe prlllal..., shaII be pulM lhe risJlI lO, posqICla pa)'IIIelII 01
_-NIf pcreetll .ui he ~'IUI aflU thal da..;

(i) aa oriptal maahrr w1lo QMOI 1III\te ..Ih I pl)'lllllll btcause iI has 1101 ftc:ovatd poues.ÍIlI'
01 its aoIcI resm"ll ..iIicIt 111 IliII lIixd OI ÍIIIJftObiIized .. I mull Df lhe war ai' JlCIIJlOO'
ali PI)'IIlIIII uMil .ucIl lIIlI .. lhe JIIlk shall decide.

(1I)-1lIe Jlllllillcler oIlht price 01 each .hIft pl)'lblc UDder SectiIlI 7 (i) Df thíI Ãllicle shaO be
.... II1II ... caIIccI by * Iaat. provided lhIl

(I) lhe laaIt PaIL wilhiII _ ,..Ir 01 its beJÜlDiar operaoo.. caII DOI Ies& tbaa eipt pm:aC
01 tht price Df the sharc ia addiIiIlI to thepa~ 01_ pcn:aIl referrallo ia (I) lbovc;

(i) lIClI _lhaa 1ft pcKIM aC lhe prica oi t1Ie s1Ian s"IU be caIled illaayperio4 d tIlM _UlL

SICIiIlI t. M~ of ~. 01 """'" nwrtrrq ltoWJIp ti( IM JMot
(a) Whaever (I) IJII pai vaI. oIa _bcr'l CIImIIC)' ia reducM. or (ii) IM fonip ~lwIp

.... 01 I ...,. CIII'I'IIlC)' haI. ia lhe opilIic. 01 lhe' BIIIt. depncialld 10 a sillliflcaal 11l1li wilÜl
lIIat .-ber'. Ierrilgrin. lhe -a. slIaII par 10 tbe ~aaIt withia I _abIc ... • addilÍllllll
'-101 iIs _ClqftllCylUficint \O Ihe value. ._ Df lhe tiIIIe Df iIIiúaI sublcriptioo, aC lhe
...... " _1IIimIcy Df l\IdI wltich 11 IIeId by lhe Iaak ud dcrivld frem cunacy orÍJÍllal1y,..10* Ja6t ~lht AnicIc 1I.5IctiIlI7 (1). frca cumlcy refernd Ia.AnicIc IV.
$IcIiIlI 2 (11). Of f,. M)' addIIiIlIaI currncy furaishcd lIIIdcr lhe Pro'o'iliolls of I!le~ puapapb,
.. whidrlíaa ... "- rcpwdlINd lIy the _ber for aotd OI fDf tbe CIIITIIIC)' Df uy _ber ,..hicb
ia ......... Ia lIIe JIIIt.

, (11) WhttIner the par vahIe 01 • lIIClI'Iber's CUm:llC)' ia incrasM. th= BlDk shaD mura lO sueli
....witIIiI allllCllllblc'" Ia-. Df lha ...ber·. currncy Iq\JIIIO tIie illên. i:D tbe value
d 1111 __ d lIIdI ftmIlCJ dtsaibed ia (a) abowL

(c) 1lIe prtIVÍIiODIo Df lhe pr_inl parapaphs .IY be waivcd bi lhe BIDIt .... a UDitO"
JINIIll"icIule chaap in I. par ..... Df lhe camaciIs 01 aO Í11111a1bcrs ia llIade by lIIe 1IIIItIIIlionai
1d.-,F...

$IcIiIlI 10. ItmricriClll ....... ti( l1wHI
Sh.- shaIl not._ pIedpd .,~ .ay eu- wha_ aad t!IeY .haD be IrIIIIlcrlblc

alIIy \O lhe 1aIIk. -;-. i .I'. .! J' .• ~ ,
• .,.... ..--. '\ ~' ::-.,,-- ~•• Ia ~,.~..",.!

AaTICLI m I '\. .......J...~c)

OElo'EJtAL PKO\'1SIONS eLATlNO TO LOANS AND OUARAN'lUS

SICIiIlI I. U".,n-.
(a) 1lIe _ llIlI shc facilitill Df lhe luk sha111It UMd eadusively fOf lhe ..fit Df 111liiio

.. wi* lllUita1IlI __,.ua. 10 ptOjcu ror ."'oplIIlal aad projecll for .-tnaion alib.
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(b) For the purpou cf facilil.IÍIIJ lhe mlOOÚClll ud~ 01 lhe ..--, cf __ .
wiIoIc IlICtlllplllitan lerritorics baw: svllered ,ml dcvut.ÚCIlI fnllll _, IICCUpaliaa ar ..i1i.... lhe
Buk, ia dctermitlÍIIJ tlle eondiliaas-.1ICl te""s ar bns tIIade \O SllCIt _bcn. shal1 pa)'..-ciaI RJard til
IiJhlatÍIIJ lhe fiaancial burdea and clpediliftJ IM COIIIpIctialI cf IIICII ......uoa ud -.racticIL

Sectioe 2. Dali"" bnwHIo _",,, MIl rlte •••

Eacb _ber Iltall deal wilh lhe B.nlt 0lI1y t1I1011Jh ÍII Trns.", CClItnl bank.~ fun4
OICllbu JÍlllDar 6saJ aJCfX). ud lhe S.alt Ih.R de" witlt IiIIIlllbm CllIIy by OI dtllll/p lhe _.,.eiIL

Scctioa J. U",i/.riOlll GIf ......111' lIIIi btIn_i"" .1 rlte ,.1:
"'10111 '1II01IIl1 OUlSWldinI 01 JII,ranlces. P'r1ieipalÍ(lM ia IOIIIS lneI dirm louIt .... br lhe

Iank shaJIllOl bc incrcllCd Ii U) lilllt. if 11)' sueh inenaie lhe IDI.I would penei _ Ituadnd pen:nt
01 lhe uaimp.ircd subscribed ClpitaI. reserves .ne1 surplusof the Ilalt.

S«Iion I. Cl1Iltii'iOlll.., ..1td 'M ,.,,1; ",., """"'" ., _b loMr

The BII\It m.)' par.nlce. panieif'llt in. llf malt. IoaM to Ifty mcmber or an)' ~a1 nIMIMsioa
Ihcrcof anel .ft)' businas. incIusuiaI. and .JrÍl:IIhunl .ftlaprilc ia lhe terrilorícs 01 a IMIIlbcr. SIIbject to
lhe followinJ CDIIditiOllS: .

'Il When the _bcr i!! whcu lmitories lhe projm iI Iocated i& IIDI itsclf lhe __o lhe
mrmblr ClI' lhe centnl bank OI SOID. cemparable lpIIC)' cf lhe memher which is ICCIJlIIblc to
lhe B.ale. ful1)·lu.raMnS lhe np.>ib.nl of the principal.ne1 lhe pl)'IIIcnt 01 ÍlltI1lllI1111 othet
eh.fles D11lhc loIlI. •

fü) TIl. Ilnlt is sllisficd lhat ÍIl the pnvailial m.Ra concIitioM the bor__Id Ile nablt
otherwist 10 obcain lhe lnIII under cOlIdilÍOlll whiclt ia the apinion 01 the luk .n rtIIODIbIc
forthe ~.

(iii) Acompetem CCIIIllIIinec.1I provided for ia Anicle V. Section 7. has lubrniUed • wrinn nporl
ncDIDmendinJ the prajm afttr • e.relu! study cf lhe meriu cf lhe propouL

(;,,) '/I lhe opim. cf lhe II/It IM nte o, inlcrm 1llCl.1lI11cr cltarJa In nuonlbk lIId -.11 nlC,
ehUJ" and IM schedotIe for rcpaylllelll cf principal IN appropriate 10 lh. project. .

(Y) la rn.kÍIIJ or par_teial a Joaa. lhe BUt shII1 pay due repid 10 lhe prospccts tUl rht
bOIrowcr. and. if lhe bclnt>wtr iI IIDI a membcl. lhat lhe ",.nalot. will bc ÍII pCIIÍliOlI to
mm ità oblilatioas .-r lhe 1auI: .nd lhe Bant sItaI\ aet pruclenlly in lhe mle.- botII 01
lhe paníc:ular IIICIIIbcr ÍIl whoK rmitorics rhc projlct illoc.1td~ ar lhe manbm 11 • wholL

(yj) fa JII.ranlecm.aloa .... by IlIhIr inYlltan, lhe lanlt rcctivcs sui~ CDItI~ for
irs risk.

(Yii) l.oans rnldc pr ",_teed by lhe I.H shaIL eKqK ia lpecia/ ci_tanea, lIc for lhe
purposc o, spccillc JI'ojIcra cf rccDlIS\l'llCtion or cIt\'ClopnltftL

5cctioa j. C/" til '- ,,--I«ti. ,."iti,.,,~ ;" ", "... ., 'M ,.

ra) The 81l1k shaU IntpDl& 110 COBdiIions tllat lhe procmts 01 alou sllaa bc spnt in lhe Imitoria
01 .a)' panicular /IICtIIbcr or _bcn.

fll) Thc Bank shaIl rn.ke arraftIIIMId' lO cMlIfC Ih.t lhe procccIk of 1ft)' Ioan IN lItIlI only for
IIle purposes for ....hich lhe Ioa .. rran1ed. with due .IIC11tion lO COMicItraI. cf _, lIlII
dicicncy lIId wilhoul Rprd 10 poIiúcaJ or tlfher__i: inll_ OI _sidcnlions.

le) In lhe CIIC cf Ious'" by the S.nt, it IhaII opa an accoual ia lhe_ 111 íhc Ilarr-.
anel the _I of lhe !ou IIIaI bc cndítld to IM _111 ia rht currtllCy OI eurrtllCits ia whicIl lhe
Ioen is rnade. Th.~ shaII bc pennined by lhe Sanlt 10 dr.•w on lhis ICCOlIIIt onIy to 11*1u,...
iII CODIICCIÍllII wilh 1& projecl li thty are 1e11l.0, illcurrfd.

Scctian 6. LDiw,tI 'M /",,,..,,.,,., Fi_ COI'!Hlrltil!!l°

II) The Bule m.y lIIIte. panicipale ia. or lu.ranlce !oIas 10 lhe Iftletll.lional F'aaance COf1lOfltiaa,
IJI aJIIIiaíCõTihCSãiií,fõriic.iii JciãIlÍJ-opêialiarií. I IitrDlãriiíiãul ~llíídiiií of IVC!I Joaas.

=:SocMN*4~_-;:';;-~m- ---

panieipllÍOtlS 1lII!,~u~ran..!.CIl~.!'b.~jf!en.lId If. al tht. time OI' _.a ràult.~•. lhe .IJ!I~
I\IIOUIII õfdeliillllcluainl lhe JIIaranlll of aa)' delll) illarmd by lhe nid CorponlIDII m- _y __
.ÍId thclÍ oulSlanelinc Sha1l'lceC~ an .I!'JOUIII cqu~l\O four dita !ti lIIimpairld ...-ribcd capital ..
su'1'!lIL .

Cbl lhe pmvisions 01 Articl. 111. Scctlons I .nd 5Ccl.!~~~.'!.it.!!:.IV,Scc:\i!lIIJ.!.I!~_~J"'"

lO Jow. Plrtidp.liOtlf .M I~!!.n!.~ !,.!!!.~z•.!.by.~h~~c.!~'_... _----
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AaneLE IV

E>PERATIBNSo

Seotlillll °t: Mrrh04h o{ malin, tll' tlJt:iUrarinr 1_

(I) The Bank mlY mllte Cf flcilillle 10lns which satisfy lhe ceneral COlIdítillll.l Df Anicle m ÍlI
Iny of lhe foUowinC ""1)'1:

(I) By ma.l:inC or plnícipllinC in direa loms OUI of its own funds cormpondinClo its unimpaind
paid-up Clpiu) and surplus and, subjeet lO Seoetion 6 of this Article. to is RSCMS.

(ü) By mlltínc ar plnicipl1inr in direet 10IDs oul of funds rabtd in lhe marm 01 I member. DI'

oIherwise borroWed by lhe Ban1l:••

(m) By IUlranlccmc in whele or iií pan loms mlde by privale mvcslors lbnlulh lhe lISuaI
in\'eStment cIwIDela.

(b) The Bank mlY botrow funds under (a) (ii) above or IUlranlcc Ioms UIlder (I) (m) above
anly ...ith lhe approval Df lhe member in whase Dlarkets lhe fUJlds are raised IDd lhe member in ""bole
cumncy lhe Ioan i1 deDotnillaled, Illd ollly if Ibose members Ilree lhal lhe proceeds mil' be uclwlpl
for lhe currCllC)' of any olher member wilhoul rcstr.ietillll.

Sttlioa 1. AveilabiUry erul .'ansf~'abilitY cf curu"ciu

(a) CurreDcies paid inlo lhe Bank under Amele li, SectiOll 7 m. shall be kIIIIed 0IlIy with lhe
appro,-aJ in eac:h case 01 lhe membcr whase cunency is involved; provided, howcveJ, lhal if nCClSlU)',
mer lhe Banlt·s sUMcn"bed capilal hu been cnlin:ly callcd, such currcncies sbaU, without rcstric:úoa '"
lhe mernbers whosc curn:neies I~ oflen:eI, bc ~sed ar exchlnled for lhe currencics requircd to lIlCICI
COl'Iua"Clual pa!""enlS Df inlercsl, olher chlrles or arnortiuÚOll on lhe But's llWIl bonowinp. DI' to
mecl lhe Blnlt's Iilbililies \'Iilh rcspcet to sueh conuaclual pl~'II1enlS 0lI loans CUlrmteed by lhe BIIIk.

(b) Curtellcies receivcd by lhe Bank (tom borrowcrs ar fll2t1lllOfS in plyrnCllt DD .-1 01 priD
cipal 01 direet Ioans made with cuncneics refcmd lO in (a) above shall be ezc:hancal for lhe elltrCllCits
01 Dlher mcmbers or Rloancd anly wilh lhe Ipproval in cach cue of lhe members wl\ts& CIIttaICics IR

in~oIved; prO\ided, howevcr, Ihal i( nec:essarY. aher lhe Bank's subscribed capital has bea mtirely c:alIcd,
SUl:h currencies shln. willloul n:slriClion by lhe members w~ curreneia an: o/Icred. be uscd or
Clchlnled for lhe cumncics rcquired to meel contra~ual plyments of inlcn:st. Dlhc:r dwfa ar IIDllfti.
UÚDII an lhe Bln"!s own borrowinp, or lO mcel lhe Bank's lilbilitia ""ilh n:spcCllD sucb COftlnctnl
pl~'II1Cl1lS 0Il Ioans IUlranlccd by lhe Ban". •

fcI CUtreftCÍCJ reccivcd b\" lhe aln" trem borrowers or rultllllors in paymenl 0lI ICCllIlllI of pritI
cipal 01 direetloans madc by Ih~ Banlt under Scclion I fll fiíl cf Ihis Anicle, sha! be held &rlCI used.
wilhout rcslrietion b\" I~ mem~rs. lO mllte Imon,ulion plyments. or 10 anticiplle paynICIIl 01 DI'

repurchlse pan '" ~fi n! Ih~ B~nlt's own oblilllinn~,

fd) Ali Olher cunencies IVlillble lO lhe BanJe, ineludinr Ihnsc raiscd in lhe maH:C1 or Olhe....
bono.-ed under SeClion I (a) fii) of Ihis An;ele. lhose t'bllined by lhe sale olBold, IhoJe Rtcived as

paymC1llS 01 inlemt and other ch~ fOI dill:Cl 101DS mlde IlJIder SecIiom I (I) CI) &lIl1 (ü), lD4
lho&e received u paymCllIS of commissions anel Olber eharres undcr ScetiClll I (a) (iü), shalt be used
or Clchan,cd lar Olher cunenelCs ar ,old rcquircd ia lhe opcratioDs of lhe BIIIk ""ithoul n:strictiClll by lhe
IllCUIbcrs whose cutrencies are oitercd.

(e) Currencies raiscd in lhe mlrKeu 01 membcrs b~' bonnwers 011 lous cuaranlftd by lhe Bank
under Seclioo I (a) (Ui) 01 Ihis Aniele, shaIJ a\so bc uscd or uchlD,ed for Olher currencics witbout
rcsuiaioo by such membcrs.

SectiDII 3. rrtNisiO#t at Cllrrr"d~s for di,.rr I""IV

The followilll provisions shaD IprJy la direCllolllS uudcr Sectioas I (a) Ci) and (ü) 01 lhis Artide:

(I) The Bank shaD fumish lhe bolfCl'&"Ct wilh sueh CUm:tICia o( mcmbers, o\her Ihaa lhe membcr°
in whosc .etrilorics lhe projcct is localed, u are. Dcedeel by lhe borrowcr for e1pendiluns to be made ia
lhe tm1lories of such Olh~ members lo cII!)' OUI lhe purposcs of lhe tOlA.

(b) The Bank mlY, in e1tcplÍClnal circumsllnces whcn Iocll CUtrCllcy requin:d for lhe purposes 01
lhe Ioan ClIIlnOl be raiscd by lhe borrower on relsonlble lerms. providc lhe bormwcr u pari ofolhe 10m
wílh u approprille amounl of lhal currCllCY,

(c) The BIlIk, if lhe projcct ri'ocs rise indirccd~' lO an iocrascd need for foreirn achanp by lhe
membcr in ..°hose ICtrilorics lhe projccI is fOCI!cd, mlY ia Cl:qKiooII circumsllDccs provitle lhe borro'!rcr
as pan 01 lhe loan wilh In approprialc amounl of lold ar fompl e1chance DOI iIl e1CCSS 01 lhe borrowcr's
locar Clpcndirurc in COlIneClion ..ilh lhe purposes 01 lhe 10111.

(d) The BIllk may. in uccptional circumsllDCCS, It the rcqucst Df a mcmbcr in .~ teniloriea
I ponion of lhe Ioan i1 spcnt. repur:hase ..ilh lold ar foreirn uchanre a pan 01 Ihll mcmber's CUtl'CllC}'

Ihus SPC111 bUI in lKl case shall lhe pln 50 repurehased e1cccd lhe amounl by ...hieh lhe C1JlC1ldilure 01 lhe
10111 in Ihosc tetriloria (i'ocs me lO I.D inercased nceel for forcign C1chulC,

SeoetÍOll 4. Pa,'tftI!'" prO\oisiotlS tor dirm 10f2tlS

Loan contracu under Seclioa I (I) li) or lii) of this Anicle shall bc made in lCl:onWICC wilh lhe
lollowiag pa~menl provisiollS:

(a I The lerms and condilions of bllercsl Ind arnonizatioo pa)'JllCOlS, mlluríry Ind dales o( pay
menl ~ eleh I~ shall be detl'rm.ned b~ lhe Ban". The BanJe shallalso delermine lhe rale and any Olher
lerms and condulOllS 01 comm.ss.OlI lO bc ehlfled in conneaioa wilh sueh lou,
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lo Ihc case of loaos madc under Seclion I (a) (i;) of Ihis ~c1c durmr lhe tim ten YCaIS oi lhe
Bank's operaliolU. Ihis rale o( comm.ss'011 shall bc nol 1= Ihu • peR:eu per anDWlI md not JTQler
Ihall OIlC and onc·half perecnl per alInum. and shall be chu,ed JD IM OUUlmCÜDr poruon of aIIY suth
10all. AI lhe end of Ihis period Df len yem. lhe rate Df commis' ir ~ may bc reduced by lhc Bank wilh
respo:l both lO lhe oUlslandinr pon.om of loaos alreody m.do ..... lo fulure 10UIS. if lhe reserves aa:u
mul.led by thc BanI. under Seclion 6 of Ihis Arude llld 0111 olher camÍDp are eonsidered by it
SUllicicOI to juslily a reduetion. In Ihc case of IUlurc 10005 lhe Fur' shall also hne discrelion tO increase
lhe rale 01 eommission bc~'Ond .he .ba"e limil. if experience iIIdie:l\es Ih.1 ali increase is advisabJe.

(b) Ali looin eonuaCls shall ~lil'ul3le lhe currency ar currcneics in "'hich p.ymenu under lhe
eoatraCl shall be mado lO lhe BanI:, AI lhe orlion of lhe barrower. however. sueh p.y.",enu may bc mode
in Bold. ar subleCl to lhe ogrcemenl of the BanI.. in lhe currency 01 a member other lhllD th.1 prr.scribcd
ÍlI ltlC eOOU3el.

Ci) In lhe case 01 loans made under Seetioo I la) Ci) 01 Ihis A"icle. ,the loan eonsraets shall
provlde thal p.ymeou lO lhe Bani: of 1D1ert51, olher charges and unortiulion shall bc mlde
in the eurrency loaned. unless lhe membcr "'hose eurrency is 101lled "rrees lhll sueh PI)lIIC1lIl
shall be mlde in some olher specified currency or eurreneies, These plymenu, SlIbject to lhe
r~.isions 01 Anicle 11. SeClion 9 Ic). sh.1I be equivalcoI 10 lhe value of sllc!l eontr...1U11
p.ymenu al.he lime lhe loa&l "'crc made. in Icrms of a eurreo:)' speeiliêd for dlc puJ'PCl'C by
lhe BanI: b: a Ihr.e.lounhs majorilY of Ihc 10lal vOlinr power.

(ij) In .he case of loans made under Seellon I (a) lii) 01 Ihis Aniele. lhe lU 1lIlOtI1Il 0111
slllldiD& and p3yable lO lhe BanI. in .oy one eurreney shallal no lime exeeed I!le total U10l1l1\
01 lhe OIIlSlandinr barrowinp mode by lhe BanI. under 5eClioa I Ca) (ü) and payable iD lhe
same eurrency.

Cc) II a membcr sufters Irom an aeule Cleh.nle slrin,ency. 50 lha. lhe serviee of u'1 Jcq coallllClC4
by thal membcr or ~u3ranleed by il ar by one of its areneies eannOI bc provided in lhe Stipalaled tnatma'.

lhe membcr eoncemed mo)' apply lO lhe B3nk lor a relaxatioD of lhe coodilions of pay1DCllt. U lhe BIDIe
is ntisfted Ihat some relax3lion is in lhe inlereslS of lhe panieular member and of IM operariOllS of lhe
Bank. and of ilS memben u a whole. il m3: loke JClion under eilher. or both. of the loI~~ral'apbs
with respeel to the ...hole. ar parto Df lhe .nDual service:

(i) ne BanI. ma)', in ilS diserelion. m.ke .mnremeDlS ",irh lhe member eODamed lO accept
service pa)'IIIenlS on lhe loan in the member's eurreDcr for periods DOI to exc=tl th_ yeais
upoo apprnpri.!e lerms re,ardinl lhe use of sueh eurreocy and lhe mainltlllllCC Df ilS foreip
exeh:lnce \'3Iue: and for ihe repurehue of sueh eurreDcr 00 .ppropri.le lerms.

Cij) ne BanI. m.)' modify lhe tertrÍs of amoniz.atioD or eXlend the Iife of lhe Joaa. ar boIlt.

Sectioll 5. Guaralt/us

(.) In paran/cem. a Joan plaeed Ihrough lhe usual in"CSunCDI ehL~nels. lhe BW,shaU ebarre a
IUlnnlte eommission pa)'able periochcllly on lhe omounl of lhe 10m ouuunding aI I me delenniDed
by the Bw. Durinr lhe tinI len )'ean Df lhe Baok's operations. Ihis r.ne silalJ be DOI less thlll ODe per
etlll per annum and nOl ,realer Ihan ODe and ODe-hoU pereenl per annum. At lhe end 01 this period Df
ICII )..m.' lhe rale oi commission mlY be reduced bj lhe Banle wilh respect bolh to lhe ouUtllldiDl
poruons of toans .Iready ruaranICed and lO fUlure loms il the reservcs Iceumulated by I!le B.nk UDder
Section 6 DI Ihis Articlc and oul of Olhe, e..ninrs are eonsidered bY;1 sufficienl lO justify a reduClioo. lo
the elSe of fUlure IOlns lhe BanI: sh.n also have diserclioo lO inereue lhe rale of eommissioo beyood lhe

aba,.. litnit, if experienee mdieares ~h'l 'n mcreue 15' 3d"jubte.

(b) Ciul1a11lee eomminions st.on be poid 'direetly lO lhe Banle by tile borrower.

fe), Ciuulnlees by the BanI. shall provide Ihal, Íhe BanI: may lenninale iu Iiabilily wilb respecl to'
inlertSl if. upon delaull b~' lhe barrower .nd by lhe ruaranlor. if any. lhe BanI: otrers lO purchue, 11 pu
and inleml .eerued lo a dale dcslgnaled in lhe olter. lhe bendi or olher obh.alions gU.lUleed.

Cd) ne, Bank shall have powerlo detemune any ol.her ICrms and conditio05 01 the pannlee.

Scctioo 6. Spreia/ rrsl!T\'r

The amounl of. commissions rece..:d by Ihc Baal. undcr Seclions • and S of Ihis Anicleshall bc set
uidc as a spa:l.l reserve. ,. hieh sh.1I be kepl .,'ailoble for meClínr liabihlies Df lhe Bant in accorda.ncc
wilh SeClion 7 of Ihis Anlcle. The ,pedal r<.e..e sh.1I be ho"! in such hquid lorm. pc:rminecl under
Ihis 'Arreemenl, '1.S lhe E1ceUllve [I"eClon; mal' decide.

5ectÍlHl 7. M"hDils (OI- itlf'('It"~ liubi/i!irs D,' 111, Ba,,1. 'li ('11" nf d,I-a/l//s

In e3SCS of dcfault ..n h'an, made. r3niClr3ICd in. ,Ir rU3f3nlCed h~ lhe Bank:
(~, The BanI: sh.1I m3" ~uch m,ngemenl< '5 m3l' I>c: k,~ible lo ,uiusl lhe obliptions under lhe

lo.os. Ulcluding arrangemonls under ur 3n:llo~ou, lO Ihose pro\lded UI Seet'OD A (c) 01 this Article.
CtI I The p,y menlS in disch~rl'e <lr lhc R,nl', habilill<S on rorro"'inp ar guar.nlces under SccriOll I

(I) Cii) and t iiil, 01 Ihi~ Atuele thal! hc charred:
Ci) /inl. 3/;3inSl lhe sreei3' rese". rr.... id<d in Se:li<'" 6 of Ihis Anicle.

Cjj) Ihco. lO lhe ."enl n,,,,""", and .1 Ih~ di"'lCli-.'n 0/ lhe B.nle. 3g3IDSI lhe oln.. r~."'es.

surplus and cap".1 nail.blc I" :~: !l.nl:.

(c) Whene"r n<ccssary w meel ~'·:>lr.:tu~1 p.:mcn•• "f 1n1<=I. (Ol~cr e~~r~~ ar unoniulioo OD
ih. B.nt's Owtl bnrr\110 IDrs. or lo meel lhe 8anlt's i1abilillCS wilh rcsr'<-'Cl lo SImilar pa)'ments on 101lll
ruaranrced by ir. lhe B.nl; ma) eall an .pprnrnale ameunl of lhe unl'.id subscriplions 0/ membcn; la
accordaoce with Aniele 11. Secliot.. !o .nd 7 ~foltO••r. if ;1 bcli..,cs Ih.r a defaull mar be oi 1001
duralÍOll. lhe BanI. m.,. eon an addilion.1 amounl 01 sueh unpaid subscriptioru nOl lo exceed in aIIY ooe
ycu OI]e percenl of lhe lolal subscripllOlls of lhe members for lhe foJlowin~ purposes:
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Ci) To rcdcem prior 10 IIIlluril,.. OI t'4hr....iK dischl'IC iu Iiability 011. an or pari of lhe C1UUWIl
inr prinei~ cf In)' loan luuanlCCd by it in rcspca cl which lhe debtor iI iD deflllh.

Cü) To rcpurdwc. or OIMrwifor d~:re its liability an. ali or 111ft ()( its CIWII ouullIIdiDl
borfowiDp.

ScclD L MiJulliuwouJ o"".,i_.

In acldilioa 10 lhe opcralions 'P"irJtd el_","'Ce in this AlrcclMnL lhe Bult shaII hlve Ihc powcr:
(I) To bll)' Ind sell SCCIIri':~ it has ",urd .1Id 10 !lu)' aIId sell smuitics whicb ít lias pllllllCCd

or mwhich it hu ÍD\'Cs:.'II. ll'V'"idcd Ihlt lhe ianlt shall ohIaia lhe approvll of lhe mCtrlba'
iA wbo5e Icnilorics lhe SCCllritics are 10 be.bourhl or sold.

ài) To JIIanDlCC SCCIIrilic:s in ...hich il hu invcstecl for lhe purpac 01 flciIiWiDI thcit saIL
Cm) To borro'&" lhe currcncy 01 In)' mcmbet ...itll lhe IJlPIO"al cl that llIemDcr.
Cjy) Til bu)' and s:Il Juch alhcr SCCUrilic:s as lIJc DinctM ~ I Ihm.(OIIfths mljoríty 01 thc lOtII

vlllÍllr pgwcr ma)' dccm propu for thr .''CSlmnl 01 ali OI" pan 01 lhe spccial racrve lIIldcr
Sccliuo 6 cf lhis Anklc.

la ucn:iJiDr lhe powm coafcmd by lhil Scaioo. lhe Buk ma)' deal wiIh an)' pcnoe. panrtmbip,
IIIOCÍItioa. ""JIOratioa or IlIhcr leia! ellUt) ÍII lhe. ICrritarics 0I1Il)' IlIClIIbcr.

ScclD 9. 1I:""i", 10 br .~«M 011 ut!I,jrin .

E''IJY NCUrity ,ulranlccd OI' ""IC'I! "'. lhe 8at1k shall belr 011 iu face a COIISpicuous SII\II'IIaIIIO lhe
c!CCl lhal it • DOI la obIirltioa ai :Inl' J<wmJllICIlC unlcss Clprcsl!)' ~alcd 011' lhe ICCUrity.

ScclD 10. I'o/irie-l IICrM". ,.,oItibjr,"

Tbc Bank Ind ils olllccn 'shall llCll inlerfere ÍIIlhe poIiticll arlin cf ao)' mcillbcr; IlOl' slIIII thcy be
iIftueDccd ia lheir dccisions by lhe political c,haracm cl lhe mcmbcr OI" mCtrlbcrs _rDed. 0DIy
lCOIlClIIic eOllSidcrflioM IhaD bc ftlcvanl lO thcir ckdsioM. lIId IhcIC ~l\ioM shaII be ...,.;~

ilnpanially ia erder 10 achicve thc J'IIrpClICS JlIICd in Anicle I. .

AaTICLE V

ORCiAr.;'i'.AnO-': A"''D MANACiEMEHT

ScclD I. $Itr""", of IM BMt

Thc Bant slo..1I hlYC I BoanJ oI Qo\ocmnn. EuculiYc Dirccton. a Prcsidcal u4 such othcr. oIIIcrn
lIld SIIlI lO perlerm IIICh dII1ics as lhe BIIlIt may tItlcnnillc.

Sec!ioe 2. 60t1,d 01 Go.'''_~

fa1 Ali lhe P"·Cl\ .., lhe Rlllt shall bc vnltel in lhe Board cf CiovcmOfl consiua al_ JOW"lOf
allCl aIIr ahernllC aPl'llullcd by O:lICh IIlClIIbcr iII sudt manll" as it ma)' dctel1lline. Eachfll'l'Cl8Ol" aIId cida
ahtmalC Ihall iervc lor fi,e YCI\$. lubjtcs ta lhe p1casurc 01 lhe m_bcr .lppoínlÍII ... IIMI 1lI1)' bc
rappoinlcd. No ahem;te ma)' v~ C1a:P' in lhe abSCllCe cf bis principal. T1Ic BolI'If lIIaJI sclcc& _ 01
lhe JOVC"IlIrs 11 (:hairmao.

• fbl Thc IloIIrd al CiuYcrnon ma)' clclc:1:lle 10 lhe Eucutive Dirccwrs alllhaillr 10 eladsc 10)'
powm cl lhe Boanl. elccpt lhe powcr 10:

(i) Adlnit I\CW IIlClIIbcrs UId dctcrmillc lhe~ 01 thcir acIrDiuIoa;
Ci) Incrase OI" clcc1usc lhe capital Itoct;
(ií) SUlpcnd a mcmbcr;

liv.1 Dcciclc Ippeall from inlCrprellliael of this A.rccmenl ,iYCII by lhe ExcaMt Dirljcton;

(vI Mlte IrrlneemCIIU \O Ct"'peralC wilh OIhcr internalÍOlll1 orrlftizalioes (odlIr thu illforaal
arraftlcmCftu 01 I telllporll)' and Idminisuative chanclCr):

(vil Decide 10 sUV'Cftd pcnnancatly lhe ClpcfIIÍIlIIS of lhe 8ant and 10 dislribla ia 1SSItI; .
Cri) DclCrmÍIIC lhe distribulioa of lhe lICl inCOllle ol lhe BanIt.. .
(cl lhe Board cf CiCl\'Cmors shal! h!!kl 10 aDlIUlI_inlllld slICh OIhcrm~ • .., bc~

vidcd for by lhe Doud or eallcd by lhe pcculivc Dinctors. MCClinp ol IM Boa~ ... bc caJIad b7
lhe DiRClors ...hcftcvcr rcqUCllccJ by fi,'c I\ICIDbcrs OI' by _11m haYÍIII OIIC~Uancr ri dIc total WIÔIII
powtr.

(dI A quorum for an)' mcctior Df lhe BOIrd of Ciovemon shall bc a majorilJ allhc CiovcnIon,
cumunr nol Icss thu two-Ihirds 01~ I~ vDlin, powcr.

(e) 1M Boud o( Ci<wemors 1llI)' by RpJation CSIab\ish a proceduft whctâJ lhe EumiYI
Dinctors. ,..hen lhe)'~ sueh lCIÍOlI \O bc in lhe~ inlCftSU cf \he ianlt, DIa)' .... \'01& 0I1Ilc
Ciowcnlors 011 I spccific qunlÍOll ,..i1IIlIUl clUin, a IDCClinr of lhe Boud.

UI lhr Board Q{ c;a.ernors. and Ihc Eacculive Dirccton 10 lhe cllcnl aUlhoriJlld, IIIY adopc suc1I
ruJcs lllCI RlulaliOM 11 1\11)' bc ncceuary ar approprillC 10 conduet lhe bllsiMss cl dIc BaaL

(r) Cillvemors and a1lcmlln shal! SCf\OC as such wilhoul compenlllion from" 8a111i:. bul lhe
8IIIk shIIl pa)' \hem ftlJOlllblc ClpcnICS illCUrm! in Iltendia, llIectirlp.

(h I lhe Bolld of Ciovcrnors shaIJ delenninc lhe rcmulICrallon 111 be plicllO lhe~ Directors
IIId Ihr I:llll)' and It'rrns 0/ lhe COIllrlCl 01 scn'ice' 0(. lhe Pmidca!.
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Section 3. Vo/in/:

Ca) Each mcmber ~h,1I h,"e (\lIO hu~dred fifl)' "Oles plus one ad~ilional "ale lor each share ar
Sloct. held.

lb) Excepl &1 olhe""ise spedncally pro,·ided. ali mallen belnre lhe Bank ~haJl be c!ecided by a
majonly 01 lhe \'Olts com.

Section... Ezullli"r DirrrtDrz

Cal Thc E.e~uli"" Di/~~Inrs ,",11 I><: respnnsible lar lhe conducl 0/ lhe ~eneral openllons 01 lhe
Bank. and Inr Ih.. I'url""c. ,",11 c'elc"" ali Ihc pov..elS deler"ed lo Ihem by lhe Board 01 Govcmon.

Cb) There .h,1I be I"C"'C E,reull\'e Dilrelors....ho need nol be ,nvemon. and ", ..ilom:

Ci) fi"" 'hall be arP"inl:t1. l'!le by côlCh n/ :he five memben ha~inl: lhe larcesl -.b::r 01 shares;

(U) s..eD shall be elccled aa:onIina 10 ~hedule B by al\ lhe Oove!!lOn Olher IhaD those appoioteel
by lhe 6ve mcmbers rclened 10 i.D Ci) abo~e.

For lhe purpose of Ihis paraITapll. "mcmben" mWlJ JovemmeolS of eOUDuies "'hose Dames are Se{ fonls
iII ~Íledu1e A. whelher lhey l1t aniinal SWIlbers ar become znemben ia aecordance wilh Artiele n.
Sectíoa I (b). \\'hen ,o"emmenlJ 01 ol!ler counllies beeome mernben. lhe Board 0/ Oovemon may. b)'
• four-Mlbs Ulajorily Df lhe lolal YOIinC powtr. merem ihe 100aI numhera! direelon by Ülereuina lhe
lIumber oi direaors \O be eleeled.

Eucuti.... directors shall be appoÍllled ar elected evef)' \1lIQ yean.

(c)' Each elecutive dircelor shIll appoiDI 11I allemale wilh fuD power la acl for him whell he ia
lIIlt presellL When lhe execulive direaors IppoUltinC lhem are presCllt, allemalu ma) plJ'tÍCÍpatc ÍSI
meetÍSlp bUl shaU DOI vote.

(d) Direelon shall continue iD off:ce Illllíllbeir su=:tSJon are appoillled ar elecled. l/ lhe of!iee ar
io,elected dircelor becomes vaeanl more Iblll nillny da)s be/ore lhe end cf his lerm. anolher director shaU
be eleeted for lhe remainder 0/ lhe term by l!le JO"emors ",.ho elected lhe forrner dircetor. A majoril)' 01
dte VOlts eUI shaU be rtquired for eleetioll. While lhe ol!ice remains \·a::arrl. lhe altemale of lhe former
dlreetor shlll exerrise his powen. a:ept lhaJ Df appointin, an altemalc.

(c) 11Ie ElectllÍYe Direetors shaU fuDctioa in continuous sessica aI lhe principal olliee 0/ lhe Bw
and shall meel U o/Im U lhe busilless Df lhe Bant ma}' require.

(r) A quorum lor any meetiD, oi lhe Ext:alti.. Direaon shall be a majority ar lhe Dirmotl,
uereisin, DOI.lm lhan one·half cf Ihc 10lal v0lÍllC jlower.

C,) Each appoinled director shaU be enútled lO eUl lhe number of voles aUolled under SectioD 3 01
lhis Anicle 10 lhe member appolllUlli huno Ea:h eleeled dirraor 5hall be cntitled lo CUl lhe Dumber 01
~oles which counled 1000rd his electiOCl. All lhe vOles whieh a dircctor is enlitled lo asl 5hall be eut
as a úniL

(h) The Board 01 Governan 5hall adopt reculalions under which a member nOl enlitled lO appoiDr .
a director under Ib) above may selld a represelltalive lO alleDd any meetiDJ of lhe ElccutiveDircetors
lI/ben a requCSI made by. or • mltler panicular\y ll'lec:tinr. Ihal member is under eonsideraticxL.

Ci) The Executlve Directon mar appoinl such commillees as lhey deem advi5able. Membenhip cf
sueh eommillees' oeed DOI bC bmned lO CO"cmon or dueclono or lheir ahemlll's.

Sccrion 5. P,,,idml OM $IQ6

(a) The Encull"e Dileclon shall ~!eel a Presidenl who shall nOI be a lovemar or an ueculi...
direaor or an altemale for eilber. Tho Presidcol shaU be Chairman Df lhe E1eculive DireCIono, bUl shaD
lIave no vOle excepl a decidin, VOle in case cf an equal division. He may participale ia meetinJS Df lhe
Board 0/ Govemon, bUl shaJl oot vOle aI sueb meelllles. The l'residenl sh:ill cem lO hoId om ",hei

.lhe E1ecutive Direelors se decide.

Ib) The Presidenl 5hall be chief of l!le opcratin, Slalf of lhe BlDk and shaJl conduet. under lhe
direetion of lhe Execulive Direclon. lhe onllnlly bU5iness 0/ lhe Bant.. SGbject 10 lhe ,eneral conlml 01
lhe. Eueulive Dlleelors. he shall be rC\paIlSible for lhe 0lJan,utloo. appollltmenl and d15misW 'Of lhe
ollicm and slatf.

{i:l The Presidenl. oflicers and lta! ot lhe Blnt.. in lhe discha'le n/ Iheir ntfices. (\WC lheir duly
eoti,tly 10 lhe Bant. and lO no Olher aulhorit). Eaeh membet 0/ lhe DanL shall tC\pec1 lhe inlemallOllal
cl)áracler cf lhi. dUI~' and 5haJI refrain from ali allcmpts lo innucnce a"~ n/ ihcm in lhe dischllJC o(
l!Ícir duties.

(d) 111 appcÍIIlinr lhe otl\cen aDd sllft lhe PresideDI shall. subjea \O lhe~ ÍlllpotUIlC& ~

seeurinc lhe hi,hesl srandards 0/ efticieney and of lec:hnical eompelDtlCC. pay due "111II10 tbc imponaoce
of recruitio, penonnel OD U me a geographieal buis U possiblL

ScctiOll 6. AdviJory COII"",1

la) There shall be an Advisory Council of DOI less lhlll SCYCll pcnoos se1eaed by lhe Board oi
ODYt:rllors ineludina represeolwves 0/ bankina. eommercW. indusuial, labor. aad apiaIImral ÜltereSll,
lIICl 1tiilh as ....ide a nalional represeDlatioa U possiblc. lo thosc 6e1ds wher'e spec:iaIiDd iD_iODll
olJlDizatiolls exisl, lhe lIlenIbers of lhe Couneil represeDlaú~e of Ihose lields slulllle rdecled Í!I arr
mCDl with sueh olJaniutions. The CouDcil shaU advise lhe Bank 0Il manen 01 gc:nesal'poIiq. Tbc
CllUIICil.5haD lIIect anDuaUy an<! 00 5uch Olher occasiOllS U lhe Baot may~
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(b) CouDeillon shall serve: for two yean aod may be reappoilll:d. Tbey lIIIJ1 be pIid Iheir fWOIIo

ible UpeDse5 incurnd OD belialf of lhe Bank.

SectklG 7. Lotvt commillUl

Tl'.e commiuee5 required lO reporl 00 loans uodcr Anicle 111. ~ctioo ~. sllall be appoimcd by lhe
Bani. Eaeh sueh eommiuce shall ioclude ao expert sclected by lhe &O\'emor represaniD& lhe mcmbcr ia
wbcse lenílories lhe p'roject is 'Iocaled .and ODe or more memben of lhe IClEbDjal sufl of lhe Ba.ak.

ScctiOll 8. Re1JJli/>fIJlúp lO Olho inlcrnolionol or,anivu;olll

(a) The BuI:. wílhin lhe lenns of Ihis Agreemelll. shaU eooperale wilh my pera! iDleroatiooal
otlWzation and wilh publie inlemaliona! organizatioDS havin& speciajizcd mpollSibilitics in relaud
fieJcr. Any uranlements for sueh eoopenrioo whieb would involve a modiJiealÍllll 01 lIIY provisiOll of thisi'
Açm:oeDI may be etleeted only afler amendmenl 10 Ihis AgreemeDI uodcr AJlide VIU.

(b) lo m~in& dccisions on applicatioDS for lóaos or euarantecs n1atine Ill.utm di~y witbitt
IM competeocc 01 :my inlernallonal oreanizalioo of lhe 1)'PCS speciJied ia lhe pttadioe pafllrapb and
panieipaud in primarily by memben of lhe Bani, lhe Baolt shall &ivc eOllSidttalio:t 10 1M vitwS and
recommeDdaliDIlS of sueh orranizatioo.

Scctioa 9: L«1U;on 01 officu

(a) The prinelpal,e,fIiee or lhe B:mlt sh:lll be localed in lhe lerritory of" JBFl!lber holdio& tbe
.realosl number ar shares.

(b) The Bank m~y L'5labl~h agcncies ar br:meh offiecs in lhe tenílories 01 111) member 01 lhe Ba.ak.

Scction lO. R,,;ONJI nfficcs "M councils

fa) The 8ank mar nlahlish regional oflkcs and delermine lhe IOC'li"" of.. aJId"he mas lO be
co\'tred hy. c~ch rcglnnal ,.ft\ec.

fb) E:Jeh re.,,,na' ..fT;"e shaU bc advisc:d by a "'1!ion.1 eouneil reprcseDU1Í"l: 01 lhe mtin arca aod
sdccled Íll·weh manner a_ lhe 8ank may decide. "

SectíOD 11. JIrllf/u",r;n

I ~ I """cll n.enlhtr ,11,,11 ~L...i~nalc i" ccnlr~1 hanlt "' a dcJll'!'i1o~' lo, ali ft Ilank's holdinp Df its
t1lrrenq or. ir 11 h... nll cenlr~1 h.nk. il shall tlesignale sueh olher 1n:sIUOIk>n as ~. be aeteptable lO
:he D••k,

(b) Tht Bank ma)' hnld Olha asseIS. inc:luding ,old. in dcposilorics do.i~naled by lhe fh'e ~mbers
hl\'in& lhe l.r.01I number 01 sharn and in such olher dcsignaled ckposilori01 a' lhe BanI: ma)' .eleet.
Iniliall)', Jl lean one·h.1f ar lhe .old hold.n(:5 of lhe Bank shall be held in lhe deposilory de'ignaled b}'
lhe memher in ...hose leml0l} lhe Bank hu ilS rnneipal offite. and aI leul fony perecnl shall be held
in lhe del""Í1orôc' d.:oi.nalcd b)' lhe remaln.ne lour membc,. rcremd lo abcl\'e...eh or such dCJlC'Silories
lO oold. iniliall)'. nol I",s Ih.n lhe amounl Clf gold paid on lhe shares ar lhe member dcsignaun& il.
Ho",e.er. ali Iranslen of foi" h) lhe Sank sha11 b.: made "'uh due r..ard lO lhe com nl transpnn and
anlicipaled rcquiremenl' I,r lhe Uank. In :ID éln'er.ency lhe Exceulive Dirceu", mar Iransler ali ar any
pan oi lbe Bank's gold holdin~~ In an) placc ...here lhe}' eao bc ad.:qualcty r.roICcled.

SeclÍOll 12. Fonn til holJin.'J 0/ o'"cnc:r

The Bank sh3l1 atccl'llrom an)' membcr, in placc of an) p.n or lhe membc,s current)'. r.id in lO
lhe Bant untler Aniele 11. ScClioti.'I filo or lo meCl .mnnizalion p"",enlS on loans made ''''ilh sueh
eurrency. aod nOl needed by.lhe' Bank in iu operalions. ilotn ar ~,m~ar obli.alinns i<sued by lhe
GO\emmenl nflhe membcr,or Ahe deJlC'Snnry desi1!"'led by sueh mcmher. "'hich shall be nnn.negoliable.
non·inler01I.bearine anel páyJable aI Iheir par value nn demand b) er,'dil 10 lhe aeeounl 01 lhe Sanlt io
lhe d.'5iplalcd deposilo;y:'

s..'t'1ino 13. Pllblic"O,io" Df rrportJ D"d ("0\';";0" Df ml"nntlIlOn

Ia) 'The}.nlt shall publish .n annua1 re""n eon"in;n~ .n .udncd ,tatement of ils .ceounls and
.hall circulJle lo mcmben aI inlen'.1s ar Ihree monlhs or "". a 'umma....· <lalemenl of jls financiai
f"'Sltion and • p,.~il and loss SlalCmetll showine lhe rnults ar ilS operal;Ons.

(b) The B.nk may publish sueh olher repem as il d:<:ms desir.blc ui corry Clul ils purposes.

(c) Copies of ali repens. StalemenlS 30d publicalions made under lhos sctlion shall be d'llribuled
In memben.

Swioo 14. A1/«..,;"" of ntl ;ne!>IRt

(a) Tht Board or Gmcroor.; lha" delermine .nnuall)' ,,·h.1 pan ur lhe Bank', nel IOwme. aher
m.~,", prou,ion for rL'5tr\cs. ,ha" I", a"ocaled lO su."lu, and "'h31 ran, If an). ,h.1I 1><- úI<lrihulrd.

rb) If an)' pan is diSlribuI~d. up In 111/0 percenl noo..:umulallve shall t:... p.id. as a firsl char~e

a,alDSI lhe 'dl5lnbulion lor an)" )'e1l. 10 CJeh mrmher on lhe basÍ$ ar lhe alCr••c amounl of lhe In30s
""Iltandm~ dUlln~ lhe )ear m.dc under Anlcle 1\'. Scellon 1 (a) (j l. IIul oI eurr~nC) currcsrond,"~ lO
li' SUbscnp"Oll. Ir 1\lI" perecnl 15 pa,tI J' a 111'1 ehar~c. ao)' balance r"ma.n,"~ lO hc dl\lnhul,'ú ,h.11 hc
~id lo ali member.; in rh'p..nlOn 111 Ih"r lnares. PaymcolS In eaeh member ,h.11 be m.de in ILs n"-n
..' Jrr ...·nC). ur.' Ih:1I (Urr.:nc\ 1'\ "('lI ;J\Jllahlc: in olher currC'ncy :lCccpt:Jhlc til lhr.° nlc:mhC'r Ir such p;l~ment\
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In: made in currc:nci.'l ..her Ihu lhe IIImIb...r·s l'Wn currCftC). lhe trândo:r ,oi IIlc currcncy :anel ilS ltSC b)r
lho: r=k-iII; lIleIIIhcr ~Icr pa~1IlCftl shall be withoul rcmiclion 11)' lhe mcmbcn.

AUIC'LE VI

WITHDRAWAL ASD SL'SPESSIOS OF MEMOERSHIP:
St:SPESSIO~ OI' OPERATIOSS

Scc1icln I, Ri"" 01 _",10m lO .'irloJ,...

AI)" lIItalhcr ml)' ,,"hdraw Ir_ lhe· Bank II any lÍm.: by Ir.ulUllillill' I ""'ice in .'rilill~ In lhe
BanI,; 1\ ilS prillcipallll/"ICC, Wilhdra"ll .hall.beo:nme ~d.'Cl",c Clll lhe dalI.' ~eh nnlicl.' ;" rcccl\"cd.

Scc1Íll11 2. SIIJIlrfIIÍOII 01 """,ltnslú,

Ir a llIolmbtr faib I,. lulfill In)' o( iIs nbIi,llÍnns 10 Ihc: Bmt. Ihc: BIIIk mlY llISpClId ilS manbcnhip
by d:cU~'" til a ml",ril)" nl lhe (j,wcrnoÍ'S. cureisin,' a mljorily « lhe 10111 vatla, powu.~ mmber
10 _pêlldN "'111 lut,wnalicall)' CCIW: 10 he a mcmbtr._ )'CIf frOlll Ihc: dali of its suspc:IllÍOD wÍess a
deâiion is laken 11)' lhe samc majnril~ lO rl.'SlIm lhe lIICJl1btr 10 Iood slaadilll-

WIll1c: unclcr susrcnsicln. a mc:mber ~haII rMll bt cnlillcd 10 cureM 10)' ri,hlS lIlIdcr Ih. ArrmnClll,
C&CCJlllhe ri~hI 01 wilhdrawal. hUI s~U rcmam subjccllO aU obIiIlÚllaS.

Scc1ioII i. .CCUI:t'OII 01 mcmhcnhi,. ÜI 1",c,Mli_1 MOIIn"" FUM

Any IIICIIlbcÍ' which CClSl.'S lO bc a mnnbtr of lhe IntcraalÍODaI MOlICllry Fund shaII IUlaDtllicall,
c:uc Iflcr Ihrl.'C monda 10 hc I mcmhcr Df lhe Blnt unleu lhI.' Bant by Ihrcc.founhl oIlhc: lotai VOlÍDJ
power hu a,rccd lO 111001' it lO remain a mcmbcr.

Seclioa 4. MII/C_III 01 llCCOU"'S ",ilh rovWII""ltlS «asi", ro k 1tIC",bm

fa) \\'hcn I ~O\'ernmcnl CCISI.'S 10 be a mnnbcr. ia shaD rcmain Iilble for its dinct obli'llÍnns 10
lhe Blnt and fot its conlinlCnl liabililics 10 lhe BlDt 10 Ionl as any pln of Ihc: Ioans OI' 'UlflDlca
COIllraclCd /!cfere it cc:ucd lO bc I membtr are ollulandin,; baI it shall eClSC 10 iDcur Habiliúa widI
mpccIlO Ioans and ,uaranll.'CS enlered inlo lherealler by lhe Bank. anel 10 lharc cithcr i111he iIICOIIlC or
lhe upenscs 01 lhe BanL

fb) AI lhe lime I pcmlllcnl ceascs lO be a membcr. the Ban\: shall arranlC for lhe repurchue
01 ÍIS shans as I pan o( lhe setllemcnl Df aCCOUDIS with such JO"Cmmcol in ac:eordance with lhe
pnMsions o( fe) aoel fd) bclow: For lhis pIIrpo1C lhe repurchase pricc Df lhe shares ywl be lhe valllC
Ihown by lhe boob 01 lhe Blnk 0lI lhe da)" lhe 'OVenllDCDI _ to be a membcr.

fc) The paymeDf for shlres rcpurchaw:d by lhe Bm\: uadcr IM so:Iion shaD be pcrned by lhe
frJlowinl condiliooi:· •

(i) An)' amounl d~e lO lhe ,ovcmmcnl for ilS shares shaD bc .ilhheld 50 lonI U lhe pcrnlllCllL
i15 ceDlral blnk or any 01 iIs qcncics remains Iilb/c. as borrower or 'UUIDlOr. 10 Ihc: BIDt
anel such amounl ma)', II lhe oplioa Df lhe Bant. be Ipplicd on Iny such liabilílY U il malura.
No lmounl shlll IM! wilhheld on a~eounl êll Ihc: babilily 01 lhe ~(l\'emmenl resullias fna i15
sub&criptian lor sbares under Anicle 11. Seaion 5 fii). In an~' e"em. DO _DI due lO I
mcmbcr lor in shlre5 shall be paid unlil sia monlh~ IlIer Ih: dalI.' upOll wllleh lhe 'O'tCrnmCDI
ee&ses In be I membcr.

fiiJ Plymcn15 for shlfl.'S mlY bc mlde from limI.' lO úmc. upOll Iheir sumndcr b)' lhe 10"
menl. to lhe Cllenl by which lhe amounl due as lhe rcpurchue J.'rice in (b, aboYe cscnds lhe
I"re,"e 01 lilbililÍl.'S on mns and lUatanlm in leJ fil abo\-e UDli11he former mmber haa
reet:Í\lcd Ihl.' lull repurchasc price.

(iü) Pa)'mcn15 shaJl bc mlde in lhI.' currcncy 01 lhe COlIIIU)' rC:CI.'Í'lns pl)'DlCDI OI' 11 lhe opIÍCIlI !li
lhe Bm\: in lold.

fi.. ) J( los~ UI.' suslllincd b)' lhe Bank on IDY luulnlas. panicipllions in Ioans. ar Ioans ..hicll
wcre oulJolandin, on lhe dlle whm lhe lo,'emmc:nl ceued lO be a member. and lhe amounl 01
such 1l.'lSC\ elCCl:lb lhe amounl 01 lhe rI.'SC/W prD'ided I,ainll lusses OD lhe dale ..hcn lhe

.S"'1:mmenl eeased lO bc a mnnbcr. such ,ovem!lleni shall bc ollbp.ed 10 repa~ upor! demand
lhe lmounl by ",hi,h lhe repurehue pncc 01 its lharcs wouJcl hl"e bccn reduced. if lhe Ios_
had I'Cen ukcn inlo ICCOUnl wheft lhe repurch_ pricc ....s delcrmioed. la addilioa. lhe

" lormer II'nnbtr lovemmcm shaD remlill lilble 00 IDY, eall ror unpaid subscriplioos under

Anidc 11. SccIioa 5 (ü). 10 Ihc: utCDl Ihll Íl would hlvc beco required lo rcspoed if lha
ilIIpIinneDI 01 capilalhld OCl:IImd and lhe ali hld bcea made II lhe lime lhe rcpurchut

\pra o( its &hara wu deleniliaed.

(d) U 1IIc Bmt suspends penDUcDIIy ils opcrllions IInder Seclian 5 (b) Df Ihis Anielc. wilhia sãs
lIOIIthI oIlhc: ale Upele which lIÍy pernmcnl ceascs lO bc I member. ali ri,h15 01 sueh lovemmcnl "'ali
llt lIeteminId !ly lhe prowisioDs cf Senioa 5 01 Ihis Aniele.

~ 5. SIu,ctllilHl oi o~f11lior11 W mrlcmclIl oJ obli,.,;e.-

(I) la li IIIICfIDCJ lhe EaemiVl: DircelOrs mlY suspcad tmporarily Opl.'raIÍClOS m rcspecl cf
_ Ious and lUaraDlca peadial 10 opponunity for furlhc:r eonsiderllion IDI! Iclioo by the Board
01 GovctDorL

(b) Tbe Bm1t mlY suspend permanctly its opcraliDllS in relpect of new Ioans and ,uaranlen by
YOlI cf a Illjorily 01 lhe Ciovcmors. uercisinl a mljorily cf lhe lolal \'lllial power. Afler lueb
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Il.IlpcDJioa 01 op.eralÍOos lhe Bank shaU fonhwilh eel.\e alI aCÚYÍIÍC5. exeepllhosc ineident lO the crderly
rulizatioll, COIIICIYalioa. anel pracrvatioa 01 iu usca and seltltlJltrrt of iu obli'llions.

(c) 1bc Iiability Df ali membclS for uncalIcd lubscriplions to lhe elpilal Slock of the Bank a.nd iD
rapeel 01 lhe dcprceillioD of lhcir 0WIl CUITCIlCics shaU eODtiDuc until ~II elaims of credilolS. ineludioc
aU conlinltllt cIaims, IhaU have bcctI discbarpd.

(d) AD ércdilolS boIdinl cIinct cIaims shall bc paid ou! of lhe a..elS ot lhe Bank. Ind theu OUl Df
paJIIICDIS to lhe Ba.nIt oa caJIs 011 uapaid IUbscriptions. Bdore makillJ lay pa~lIIents to credÍlors holdinC
cIircct cJaimI, lhe Exceulivc DirCCtDIS aball I:Im such arianJemeolS as Ire a=cssary, in their judpneot,
to insurc I diaributioa to holdelS Df CllIIlÍIlJerlI elsims rlllbly wilh credilolS holdinc direCl daims.

(c) No disuibutioa aball bc made to membclS DO ICCOUIlI ol thcir subscriplions la lhe capilal Slock
01 lhe Ba.nIt unlil

(i) ali Jiabilitics to crcdilors have bccn dischlrJed or prtMdcd for, and

(ii) _ majority of lhe Govcmors, curcisia, _ majority Dl lhe lotai volia, powcr, h_vc dccidcd to
lItIkc • clislribalÍOll.

(l) AflIr _dccisiOll to mue _ clistributioD bas beca takCl uodcr {c I abo\-:. lhe Excculjve DircaolS
may by _ fWIHhirds majority VO!e mUe ~iyc distnllutioas cf lhe lSSClS Df lhe Bank 10 membclS
ualil aU cf lhe UlCIS have bcctI aislribuled. lhis distn"butioa shall bc subjca lO lhe prior scttlemCDt cf
aD OUlStl.Ddiq cIaims 01 lhe Ba.nIt apinsl caeh mcmbcr.

(C) Bcforc a.ny dÍllributioo of asseIS is madc, lhe EICCUrive DireClors sha11 fix lhe proponionlle
Ihare cl eacll mcmbcr accordia, to lhe ralio Df iu sharcholdiol la the tow outsla.ndinC shares of lhe
BUL

(11) Thc ExccutiYC Dircclors shall n1uc lhe assets la bc distnlluled as at lhe dale of distribulioa
IIId thcD procecd lO dislribute ia the followinl maaacr: .

(i) 1bcrc shall bc paicllO each mcmbcr iD its 0WIl obJi'IIÍODS or Ihosc Dl its oftieial a~eics ar
JcpJ Clllitics wilhin its lerrilorics. insclar as lhe)' are Iv~ilabJe for diSlribulion, lIIl arnounl
ClqllÍYaJcal iD valuc lO its proponiolllte share Df lhe liXai amounl lO bc disuibulcd.

(ii) A., balucc duc lO • lIIanbcr Iftcr paymenl hl.\ beco madc undcr (i I abnve .hall be p.id.
iI iIs OWII ClIfm!CY. iuotar 1.\ iI • hcId by lhe Bank. up lO an amounl equivalenl in ~aluc

10 sueb balaooc.
(ã) ADy balance duc lO _ mclllbcr úler pa~1nenl has becn madc undcr fi I and (ii I abcwe shall bc

paid iD cold ar cumncy acccplable \0 lhe membcr. ansolar U Ihey are heid b~' the 8aDt.. up 10
• arnouol equiva1cD1 iD valuc to sueh baiana:.

(jy) Any rcmainin, aS1e1l bcld by lhe Baat aIIer paymmll ba~ bceD lIIIdc 11) lIIClIIbcn __
(i). (ii). and (iii) above shall bc distribUlod pro ,til. moaC lhe mcmben.

li) Aoy membcr receivinc uscts dislribulcd by lhe Ba.nIt in accordaDce widI (b) abcM,·1baII
cajoy lhe same riCh·lS ..ilh respecl to sueh USCII as lhe Blllk eajoyed prior to Ihc:ir disuiburioo.·

A.neLE vn
STATUS, IMMUNlTIES AND PRJVIJ..EGES

SecIioD I. I'IItpl1$eS Df A nicle

To CIIablc lhe Bank to fuJliD lhe funelioas' wilh wbicb it is enuusted, lhe -. immlllÔlicl anel.
PrivilelCS seI forth in Ihis Anicle shall bc Iccorded to thc Ba.nIt ia lhe territoria 01 ea.cb maD•••

Seaioa 2. SftlllU Df rhe BGIIk

Thc Ba.nIt shaD possess fuU juridical perslllla1ity, and. ia particular. lhe capaciIy:
(i) lo COOUICl;
(ü) to aequire and dispose of immovable anel movable propcny;
(üi) lO inslilule leraJ procccdiap.

SecúoD 3. I'MiliOtl oI rlle BGIIk wirh 'l!fDTd ro ;udirilJ1 procen

At:lions may be broughl _,ainst lhe Bank on1y in I COUfl cf compelenl jurisdiclioa iD lhe Imitaria
of I menibcr iD which lhe Bank has lU olliec, has appoiDlcd an IICIII for lhe puflIOSC Df aa::cptilIJ scrvicc
ar a~ of processo or hu issued or cuaraalecd Iccuritics. No aetioDs sbal!, 1Iowcvu, bc brouJbI by
membcrs ar persoas actinc for or deriYÍIIC c1aims from mcmbcis. The propcrry and ISICIS Df lhe Ba.nIt
shall, wheraóeYcr Jocllcd aod by whomsocvcr hcld, bc immunc'from ali foems 01 scilure, anacluDall ar
exeeulÍOD bcforc lhe dcIivery of liDai judpnCDI acainSl lhe BaaL

SecúoD 4. /mmlltUry OI MSl!U ltOItI Jeizun

. Properry and assets of lhe Bmk, whercvcr locllcd aad by wbomsoever heJd, shaD bc ímmUDe from
snreb. requisitioD. coofiscllioa. expropriatioa or any otbcr IDem ol seizurc by eaecutive or IcPsIali'"
acUoa. .

. Seelion 5. /mmlUliry Df an:lúvu

The _rchivcs 01 lhe Bank sbaJ1 bc iDvialablc.

Scetion 6. F'l!l!dom OI MSl!U Irom rl!nrieriOlU

To lhe eaieol oeeessary to· eafT)' OUI lhe' opcralions prDvided for iD this Ap=nall aad IlIbjeet to
the provisiOllS of lhis Alrcemenl, ali propcrry aad asseIS 01 lhe Blllk shall bc fne from n:strieti0llS,
rqulallool, eOQuols aad moraloria of aay aalure.
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SecúOll 7. Privik,e lor cDnl1PUUliccliofll

The ot5eill communications of the BaDk shall be ac:corded by eac:b member lhe SIIIIC UIIlIIIalC
Ihal it Iccoreis lO tbe ollicial commuoicatioas af other memben.

SectiOll a. ImmulI;,i~s twf privil~,~s DI ofJiCtrS tJNl ~mplayus

Ali ,overoon. execuúve direClon, Ilteroales, olficen and employees of the Baat
(i) shlll be immuoe from leral proc:ess wilh respea 10 ae:ts pcrfolmed by Ihem ia Iheir oI!eIlI

capaeily elcqll w.hen lhe Banir. wlivcs Ibis immuaily;

(li) lIOl beinlloc:al oationals. Ihall bc ICCOrdcd lhe lame immuoilics fl'lllll immilralion rcstrictioos,-.
alieo relimalioD requiremenll aod Dational servicc oblilllions lDd lhe lime flcilitics u
rellRls elchanae reslriaions u are aecorded by mcmben lO lhe rcpmcnlalivcs. ollicilh. alUI
cmployees of complrable IInk of Olhe: membCSI:

Ciii) shall bc Iranled lhe same lreaunenl ia relpcct Df lravemna facililies as is Iccarded 11)' 'mcm~
ben to represcollúves, olliciw and employca Df COI'lplllble rlnlr. d. Olher membell.

ScctioD 9. ImmJI1IilieJ 110m 'IUGtI""

Ca) The Bank, ill asscts, propcrty, iocome and its opetltions and IrlllUCtic?ns aulhorized by Ihil
Apument, Ihall bc ImmUDe frOlll ali tu:aôOll aod from ali eUSlllllll duticL Tbc Bank shaO IM be
izomune hom Iiabiliry for lhe concetion OI PI>'Illent Df aoy tu or dury.

Ib) No lU Ihlll bc Imed 011 or in rapcct ofsaluies and cmolumenlS paid by lhe Bank to uecv
IM direclors, alleroales. olllciall or employees of lhe Baok ...ho IR DOI loca1 cilizcns. loc:a1 subjee:ts, or,
eMir local aaúoolls.

Cc) No luation Df aay kind shaD bc Icvied 011 11\)' obliptian ar sccuriry issucd by lhe Blnt
Citlcludina Iny dividcnd OI' inletest lheteOll) by ...homsocver heId-

Ci) ...hich discrlminates a'linst such obli,aôoD Dr ICOIrily solely bceause il is issued by lhe Bank;'
OI'

CIi) if lhe sole jurisdiclioDaI buis (or sacb tuatioo is lhe p1aoe or currcucy in ...hich il is issued"
made payable or paid. or lhe locatioo of aoy olfioe or pu of busioca mainlaiDed by lhe' BaaL

Cd) No IUltion of any kind shall bc Icvied DO ao). obliptiOll OI' sccurit)' JUlranlced by the Bank
CiocludiDa any dividend or iolercst therCOll) by ...bocnsocver helcl-

(i) ...hich discrimiDates Ilaiasl IUch oblilatiDO or ICOIriry soIely beca_ it is luannteed by the
Bao1:; or ,

(ü) il lhe sole jurisdiClional buis for sucb lUation is Ibe locaúon of IIIJ oll'1ce or place of ·businaa
maiolained by lhe Baat.

SeclioD 10. AppltcDlion DI Anick

EKh member shall lue such aClion u is neccssary in i1s 0'tiIl lerrilorie:s for lhe purpose of makinl
dfCClive in lelmS of irs OWD law"rhe pnnClples seI fonh in Ihis Anicle and sha1I iDIonn lhe Baokof the
dclliled lCIiOll which ir bu lalr.CD.

AaTICU VII~

AMENDMENTS

CI) Any proposallo introduc:e modificatioos in this Atrecmcnt, whelher emanllinl from a member.
I lovemor or lhe EleCuliye DireclolS, shaU be communicalcd lO lhe Chainnaa of lhe Board of úoYcmors
...ho shall brinC lhe proposal before lhe Board. If lhe proposcd amcndmCIII is approvcd by lhe Boarjl
lhe B:IJlIr. shall, by circular lener or Ielerram. asl: ali mcmbcrs ...hcther lhcy K'Cepl lhe proposcd Il'IICncI
meoL Wheo lhree·fiflhs of lhe membcn. havin, four·fiflhs 01 lhe 100al vOlin, power. have accepl'cd the
proposed amendmenlS. lhe Bank shall cenify lhe flcl by formal all!UIIUnicllioa addrcssed 10 ali mcmbcn.

(b) NOlWilhsllndinc (a) above. Icceptancc b)' ali members is requircd in lhe case cf an)' amcncl-
IIlCllI lIlodifY1nC

Ci) lhe ríChl lO wilhdraw frem lhe B:IJlIr. pro;ided in Aniclc VI. Scctioo I;

(ii) lhe riaht seeured by AnicJc li, Seclioo 3 Ce);
(iji) lhe limilllion on Iiabilil>, p_ided in Aniclc 11. Seclion 6.

(c) AmendmenlS shall enler inlo forte for In membcn Ihree months aller tllc date 01 lhe .fomal
~ommunicllion unlm I shoner period is specified in lhe circular lener.or lelelfllll.

AaTICLE IX

r:'>ãERPRETATIOS

Ca) Any qucslion CIf inlerprelalion of the pto'isions of lhis A,reClllenl arilna be_ uy 
ber and lhe Blnlr. or belYo'een an)' memben of lhe Baok shall be submiued lO lhe Elccuúve DireaOrl
for Iheir decisiOll. Ir the qucslion panicullrly arreclS lay member not enúüed tô appoint ao elll:utive
direaor, il sh1l11 be enlilled to represenlalion in accordlncc "',\th Anicle V, ScCliClll 4 Ch).

(bl In anyeasc ",'here the E'Cculi"e DireclDIS have ,iven a decisioo under (a) a\lov(, Iny member
may require Ihal lhe qU'='lion be referred lO lhe BOlrd of Governon, whose decisiClll shlll fle final. Pend
ina the r",ull of lhe reference lO the Board. lhe Bank ma)', 50 far as il deeml necessuy. aet on the bas.
Df lhe decision of tht E~eculive DireClon.
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(d) Tbc Bant shllllllllify _bm'" ir iI ready lO eommmce opcrations.

_ DoNa Ii WlShinplll... I alie cop)' wIIich sIIII1 !C_ia dcpo&ilccl in lhe Irchives ai lhe Gcwm
IIIIIlI ai lhe UailCll Suta ai Arncrica. which shIII tnnsmit "nificcl copies 10 In 1O,'Cmmcnls whose
OIlllCS 1ft seI fonh in Schcdulc A lneI lO d 1OVftII- whosc mcrnbeRhip is Ipproved in ICCOrdl_
WitIl Aniclc 11. SccliOll I (b).

'AIlTICUS a.' AGIlEIMIHT'

. SdlehIaA ....

.SCHEDUUA
'.

SWSCRlmONS
,.......-t....,

I
C50
15
2
2.
I
I

.ai
~
I

10

"275
50

,,,,,,,-,-t""',....
oS
.1

J7o$
IS·

lU
I •I.'".317S
lU
100$
co,..

SCHEDUU'

tl.EcTlON OF EXECt.'TIVE DIRECI'ORS

I. Tbc cIcCIillII ol lhe elccl?ve c_ive lIirIcÚIIS shaII be b)' bIIIot 01 tIII Govcraon e1iJibIc to
_ undcr AnicIt V, ScliOII .. (b).

2. JI blllo&ina for lhe c1eclive elIecutM dirccton, clCb~ diJl"blc " _ lhIII eut for _
pason 111 of lhe __ \O whicIl lhe BlClDbcr apPoialilia lIia iI'u\ÜI/ UIldcr SIaioa 3 cl Anidc V.
T1Ic IC\'CII pe_ rKCivilll lhe pealCIt nllll\bcr of _ sbIII be CIICIIÚve ...... CSCCJll 1IIIl DO
pcnlllI ..110 rccdva leu IhI. fOUftlCll JlCICCllI cf lhe lOlaI ai lhe YOICS whicb caa .. CISt CcIiJiblc vota)
shIII bc COlIsidcrad e1ectccl.

3. \\'hcn SC\'CIl pcrsoes are DOI clcctccl 0lI lhe lISt blllol, a __ billot bc bdd ilI wbich Ih&
pcnlllI who rccm'ed lhe Iowcsl IIUlDbcr of -vota sllall bc iacIitibIc for eltcúon whicb lhere shd
_ only (11 IboIe lO''CnKJrS wbo YOIed ia lhe ftm bllloc for a pcnlllIlIOl elCCIIIIIIIId (b) IboIe 10"'
~ ,.,hOK "OICS for I pclSOll eleaed are dcclDld IIIIdcr" bclow \O hlYC nisId ... ~cs CUI for lhll
pcnlllI lboft fifJml pcrccrlt ai lhe clipblc ,·CICSo

. ~. Ia delCfIIÚDiIII ,.,hcIhcr lhe votei C&SI by I IOYCmw are 10 bc cIccmccI " lIayc f!isad lhe loW 01
any peno. abooe ftflCCl JlCICClIl Df lhe cli,iblc \'otn, lhe Ifteca pcrccm shall be *-Id \O incIlIdc.. fim,
lhe ~cs of lhe aovcmw mUne lhe IlrlCSI aumbar cf _Ior luch pcISOII, lIMa ... _ ol lhe IOYC'
llOf culia& lhe aw IafICSI aumbar. anel 10 00 UDtiI~ JlCICCIII. is reachccl.

5. Aay ."'_. pln of whosr \'ntel mlUl be COIIIIItd ilI ordcr lO rlisc IM: local of IIIY peno.
Ibovc founeell rcrent shall bc COIIIidcrccl as CI"iRa cU ai 1Ii1 YOICS for Iud\ ,.,.. CYeD 11 lhe lOlaI
VIlICS for sueh pcnalI lhercby elccccl IIIICCII pelCCDt.

6. n. alltr lJKo sccond hl1Ial. IC''CII pcrsons hlft lIClC beca e!cald. furthcr bIIoIs shaU bc hcJd on
lhe _ rnftC.plc< IIIIIiI W>.:ll pcrsons havc beca dccIld. JlIOYiclcd lhal 1ft" SÍI pcrIOIII Ire elclcd,I. lCVetuh ma,' bc clo:ctcel ~. I simplc majority of lhe rctlIlminJ \'OtCS lneI shd bc cIenIcd 10 hlv, bc.
Ct.àCél ~ aO SlICh 1IOCa.

AIlt1CU'S OI' ACREL~T

IKDEX -
. li

_____ IS

_______ 4.,

A~ '-"'. Ano VII, Se. S_. .

A.-i li".". AlI. Y. Se. 1)(.) .__• 11.
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Aviso n° 1. 530 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Brasília. 7 de julho de 1995.

Encami~ho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente

da República, no exercício do cargo de Presidente da República, acompan.h~da dos textos dos

Convênios Constitutivos da COIlJoração Financeira e do Banco Internacional para a ReconstnIção

e Desenvolvimento - BIRD.

Atenciosamente,

--- ....... - .\-- -'CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência' da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primei~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRA8ILJA-DF.
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COMiSSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

H-RELATÓRIO:

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração

do Congresso Nacional, por meio da Mensagem n° 788, de 1994, acompanhada de e~posição

de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores e das apensas Mensagens

n° 762/95 e n° 980/95, o texto das Modificações aos Convênios Constitutivos da Corporação

Financeira IntellUlCional - CIF e do Banco Internacional paro a Reconstrução e

Desenvolvimento - BIRD

Tais modificações foram submetidas ao referendo do Congresso Nacional,

inicialmente por meio da Mensagem n° 788/94. Contudo, elas não puderam ser objeto de

apreciaçilo legislativa em virtude de não baver sido aquela proposição adequadamente

instruída com os textos da versão original e das respectivas emendas aprovadas ao texto do

Convênio Constitutivo. da Corporação Financeira Internacional - CIF e ao do Banco

Internacional para a ,Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. Posteriormente, foram

encaminhados ..ais documentos, por meio da Mensagem nO 762195, mas em versão em língua

inglesa o que, mais uma vez, ao contrariar, disposições legais e regimentais em vigor,

impossibilítou a apreciação da matéria. Afinal, por meio da Mensagem n° 980195, chegaram

ao Congresso Nacional, em vernÚulo, os textos originais e as modificações aos Convênios

Constitutivos da CIF e do BIRD. As Menagens nO 762/95 e nO 980/95 foram, portanto,

enviadas em aditamento à Mensagem nO 788/94, de modo a instruí-la e possibilitar o exame

dos textos internacionais neJa contidos.

n- VOTO DO RELATOR:

A Corporação Financeira internacional (CJ.1I), ê UI?~ or~izaçilo afiliada ao

Banco Intemacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento '(BIRD) à 'qual compete
promover financiamento do setor privado. No final de 1992 prbêedeu-se a um aumento

seletivo de capital na CF!, com a finalidade de acomodar o iq8tesso das ex-Repúblicas

Soviéticas como paises membros. Tal aumento causou dilnição gemi da participação acionária

relativa. Em decorrência disso, os Estados Unidos, maior ~cionista do or~smo, passaram a

deter 23,5% das ações. A fim de não perder seu poder de veto, aquele pais propôs e foram

aprovadas pelos Governadores, de acordo com os estatutos em vigor, as seguintes alterações

no convênio:

No artigo lI, relativo aos membros e ao capital sacialtexto foi modificado

da seguinte forma:

Artigo 11- Membros e CapitaL

Seção 2 - Capital.

(...) o montante de capital autorizado em qualquer; 'o'casião pode ser

aumentado pela Junta de Governadores do seguinte m'Odo:

TEXTO ORIGINAL; (lI) em qualquer outro caso, pela maioria de três

quartos de todos os votos possiveis.

TEXTO EMENDADO: (11) em qualquer outro caso, pela maioria de quatro

quintos de todos os votos Possfveis.

Artigo vn- Emendas.

TEXTO ORIGINAL; (a) Esta Convençlo pode ser eroeodada pelo voto de

três quintos dos Governadores, representando quatro quintos de todos os

votos possíveis.

TEXTO EMENDADO; (a) Esta Ctmvençilo pode ser emendada pelo voto

de três quintos dos Governadores, representando oitenta e cinco por cento de

todos os votos possiveis.

Além dessas modificações, o Convênio Constitutivo da CF! já havia sofrido

duas emendas anteriores, em 1961 e em 1965, as quais, igualmente, não foram submetidas ao

Congresso Nacional.

A elllenda de 1961 propôs as seguintes alterações;

Artigo 111 • Atividades Seção 2. Formas de Financiamento:

TEXTO ORIGINAL: (a) (... ) O financiamento da Corporação nlio terá a

forma de investimento em capita(por ações. Ressalvada essa deterrninaçilo,

a Corporação podení inverter seus recursos na forma ou formas que julgar

apropriadas às circunstâncias, inclusive (mas sem limitação) investimentos

,que concedam ao beneficiário a direito de participar nos lucros e a direito de

subscrever capital ou converter o investimento em capital.

(b) A Corporação não exercerá, em seu nome, nenhum direito de subscerver

capital ou de converter qualquer investimento em capital

TEXTO EMUillADO: A Corporação não assumirà a responsabilidade da

administração de nenhum empreendimento em haja feito investimentos nem

exercerá direitos de voto para tal fim ou para que qualquer outro que, a seu

jui>:o, se encontre no âmbito do controle administrativo.

A emenda de 1965 propôs as seguintes alterações;

Seção 6. Atividades Diversa..

(...) levantar fundos, e paro esse fim fornecer fianças ou outra qnalquer

garantia, contanto que, antes de efetuar venda pública de suas obrigações

nos mercados de qnalquer outro pais membro, obtenha aprovação prévia do

referido membro bem como daquele em c'\ia moeda as obrigações foram

denominadas; caso a Corporaçlo se torne e enquanto permanecer

devedora de empréstimos recebidos do Baneo ou por este garantidos, a'

quantia total pendente de pagamento por tais empréstimos e garantias

alo poderá ..,r aumentada se, na data ou camo resultada de tal

aamento, o valor·total da divida (ineluindo a garantia de qualquer

devida) assumida pela Corpuraçlo e peudente de pagamento, qualquer

que seja .ua origem. ""ceder a quatro vezes a soma de capital subserito

e superávit livres da Corparaçlo; (0)

(0) A emenda adiciona a parte final, em negrito.

E no Artigo IV, Seção 6, que trata da Organização e Administração;

A.rtill.o IV • Seção 6. Relações eom o Banco: (a) A Corporação será

uma entidade separada e distinta do Banco e seus fundos serão mantidos

separada e isoladamente dos do Banco ...(0)... As disposições desta Seção

não impedirão a Corporação de manter ajustes com o Banco a respeito de

facilidade, pessoal e serviços, assim como acerca do reembolso de despesas

administrativas pagas em primeira instância por qnalquer das organizações

em beneficio da outra.

(0) A emenda excluiu a frase; "A Corporagão não concederá

empréstimos ao Banco nem dele os tomará•..
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As emendas aprovadas pela CFI em 1961 e 1965, assim como a de 1992,

necessitam ainda percorrer o caminho legal de aprovação legislativa Na mesma sitwlção,

informa, ainda, '" Banco Central do Brasil, conforme a exposição de motivos ministerial,

existe uma CIIlCIIda ao Convênio Constitutivo do Banco Internacional para Reconstrução ~.,

Desenvolvimento, BIRD, aprovada em 1965, que adiciona a Seção 6 ao Artigo III, na •

seguinte forma:

Art4lo m . Dupo.ições Gerau relatival a Empréstimo. e Garantiu.

Seçio 6. Empréstimo. à Corporação Financeira Internacional.

(al O Banco poderá emprestar, ter participaçiio em empréstimos ou prestar

garnntia a empréstimos á Corporação Financeira Internacional, uma afiliada

do Banco, para utilização nas suas operaçõcs de empréstimos. A quantia

total p;,ndente de pegamento por tais empréstimos, participaçõcs e garnntias

nio poderá ser aum~ntada se, na data ou como resultado de tal aumento, o

valor total da divi~ (incluindo a garantia de qualquer divida) assumida pela

Corporação e pendante de pegamento qualquer que seja sua origem, exceder

a quatro vezes a soma de capitãl subscrito e superávit livres da Corporação:

(blO disposto no Artigo m, Seção 4 e 5 (c), e no Artigo IV, Seção 3, nio se

aplicará aos empréstimos, participeçõcs e garantias autorizadas por esta

Seção.

Como se percebe, as emendas já foram aprovadas e estilo em vigor há

bastante tempo nos ordenarnentosjuridicos de ambos os organismos internacionais. Por tratar

se de organismos multilatemis. não no -parece oportuno ou conveniente agora, _sobretudo

considerando o fato de haver passado tanto tempo, sermos por demais criticos ou

pefeceioDistas na valoraçiio dos efeitos das referidas modificaçõcs sobre o funcionamenio da

CFI e do BIRD. Cumpre porém, ressaltar que o teor das mesmas pouco altera, sob <> aspcct<>

substantivo, o conteúdó dos direitos e das obrigações de que o Brasil é detentor, como Estado

Parte desses organismos internacionais.

Lamentando a excessiva demom da sujeição desses textos à apreciação

legislativa (que cbegou a trinta anos), agravada pela precária instrução do processo.-que

implicou uma lenta tramitação da matéria nessa Casa ( três anos e meio), queremos expressar

nosso parecer no sentido de que é de bom alvitre que essa Comissão aprove, sem delongas, a

matéria em questão, de modo a evitar prej\lÍZ()s e perda de tempo inúteis, haja vista a pouca

relevância da matéria.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do texto das M<>dificaçõcs aos

Convênios Constitutivos da Corporação Financeira Internacional - CIF e do Banco

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, nos termos do projeto de

decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da ComIssão, de ~nL'h\) de 1999.

. .--l.nb
Deputa o Pau~ D:;;af.

Relator

/'

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" ,DE 1999.

(Da Comissão de Relaçõcs Exteriores e de Defesa Nacional)

Aprova o· texto das Modificações aos
Convênios ConstItutivos da Corporação
FinanceIra Internacional - CIF e do Banco
Internacional para a Reconstrução e
Desenvo/vlmento - BIRD.

o Congres.o Nacional decreta:

Art. I" Ficam aprovados os terJS das M<>dificações aos Convênios

Constitotivos da Corporaçiio Financeira Internacional - CIF e do Banco Internacioríl! pera a

Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.

Parágrafo único. Ficam sujeit<>s á consideração do Congressn Nacional

quaisquer atos que possam resultar em revisiio aos referidos Convênios, bem como qnaisquer

ajustes complementares que, nos termos do inciso I do artigo 49 da Constituiçiio Federal,

acarretem encargos ou compromissos gravo~os ao patrimônío nacional.

Art. 2" Este decreto legislativ<> entra em vigor na data de sua poblicaçã<>.

Sala da Comis -, ,2l de\)l\l,~ de 1999.

\) ()
Deputado Paulo Delgado

Relator

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação da
Mensagem n" 788194, do Poder Executivo, nos tennos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relátor, Deputado
:Paulo Delgado.'

. Estiveram presentes os Senhores Deputados: Neiva Morei'a
- Presidente, Jorge Wilson - Vice-Presidente, Aracely de Paula, ÁlIIa Lins,
Werner Wanderer, Luciano Pizzatto, Arthur Virgílio, Paulo Mourão, Elias Muraj
José Anibal, Zulaiâ Cobra, De Velasco, Paes de Andrade, Alceste Almeid~:
Etevalda Grassi de Menezes, Haroldo Lima, Joana D'Arc, Paulo Delgado. JOl,é
Genoíno, Jair Bolsonaro, Robério Araújo, João Pizzolatti, José Rezende. Salati~1

Carvalho, Pedro Valadares e Maria Valadão.

Sala da Comiss~o, em 27 de janeiro de 1999

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 780, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N° 898196

Aprova o texto das Emendas aos arts. 62, 14, 15 e 22 do Acordo
Operacional da Organização Internacional de Telecomunicações por
Satélite (INTELSAT), aprovadas pelo XXVI' Reunião dos
Signatários, em 16 de abril de 1996.

(AS COMISSOES D~ CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' Fica aprovado o texto das Emendas aos arts. 6". 14. 15
e 22 do Acordo OperaCional da Organização Internacional de TelecomUnicações
por Satélite (INTELSATl, aprovadas pela XXVI Reunião dos SignatáriOS. em 16 de
abril de 1996.
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Parágrafo único Ficam sujeitos á aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do refendo Acordo bem
como quaisquer ajustes complementares que nos lermos do inCISO I do Artigo 49
da Constituição Federal. acarretem encargos ou compromIssos gravosos ao
patrimônio nacIOnal

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

fins da necessária a:provac;:ão leqislativa das emendas aos Artiqos

6~, 14l'~ 15 0 e 22~ do Acordo Operacional da INTELSAT.

Raspei tosamente,

EMENDA AO ACORDO OPERACIONAL RELATIVO À
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE TELECOMl-:-;ICAÇÓES
POR SATÉLITE (INTELSAT) PARA I~IPLEMENTAR O REGI;\IE DE
MlrLTIPLOS SIGNATÁRIOS

publicação.

Sala da Comissão. em 27 e Janeiro de 1999

.'-./1--<-<:. • Ministro

~C:z
LUIZ FELIP/ LAMPREIA

de Estado das Relações Exteriores

MENSAGEM NO 898, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideraçao do Congresso Nacional o texto das Emendas
aos artigos 62, 14, 15 e 22 do Acordo Operacional da OrganizaçAo
Internacional de Telecomunica.ções por Satélite (INTELSAT),
aprovadas pela XXV! Reunião dos Signatários, em 16 de abril de
1996.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES; DE CIENCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇAO E INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO CART. 54»

05 se!,'Uintes parágrafos ou Itens devem ser substituidos ou acrescidos a
cada um dos artigos do Acordo Operacional. como indicado abaixo:

ARTIGO 6
(Quotas de investimento)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

De conformidade com o disposto no artigo 49. inciso I, da Constituição Federal.

submeto á elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto das Emendas aos artigos 6°, 14, 15 e

22 do Acordo Operacional da Organização Intemacional de· Telecomunicações por Satélite

(INTELSAT), aprovadas pela XXVI Reunião dos Signatários, em 16 de abril de 1996

(h) Não obstante qualquer disposição deste Artigo. nenhum Signatário
terá uma quota de investimento que seja inferior a 0.05 por cento do total das
quotas de investimento, A Junta de Governadores poderá recomendar á
Reunião dos Signatários que o mínimo estipulado neste parágrafo seja alterado.

Qualquer novo mínimo entrará em vigor para a próxima
determinação da quota de investimento, conforme o item c (ii), após a
aprovação pela Reunião dos Signatários.

/~
/ .~(u...c-"

Brasília, 2 4 de setembro de 1996 (i) A Junta de Governadores poderá decidir quanto á permissão. em
conformidade com as condições por aquela Junta fixadas, para que entidades
designadas pelos Signatários ou Partes sejam titulares de quotas de
investimento na INTELSAT.

EM N' 412 IMRE.
ARTIGO 14

(Aprovação de estações terrenas)

aos Artigos 6~, 14;, 15~ e 22~ do Acordo Operacional da INTELSAT.

_2alizada em Washington no dia 16 de abril de 1996, aprovou emendas

Brasília, em 18 de setembro

Excelentissimo Senhor Presidente da República I

ARTIGO 15
(Atribuição da capacidade do segmento espacial)

(a) Qualquer pedido de aprovação de uma estação terrena para a
utilização do segmento espacial da INTELSAT deverá ser submetido á
lNTELSAT por um Signatário designado pela Parte em cujo temtório a estação
terrena está ou será localizada, ou se as estações terrenas forem localizadas em
um temtório que não se encontre sob a jurisdição de uma Parte, por uma
entidade de telecomunicações devidamente autorizada.

de 1996

(INTELSAT) •

OrqanizaçãoSiqnatarios daA XXVI Reunião dos.
Internacional de Telecomunicac;:ões por Satélite

operacional.

4. Nessas .condições I elevo ã. consideraçào de Vossa

Excelência a anexa minuta de Mensaqem ao conqresso Nacional, para

14~, que regulamenta a aprovac;:áo de esta.ções terrenas no território

sob jurisdicão de um Signatário; aos paraqrafos (a) e (b) do Artigo

15~, que estabeleceln critêrios para a atribuiçao do seqrnento

espacial da INTELSAT; e ao paraqrafo (d). itens ri) CE) do

Artiqo 22 ~ , o qual determina o "quorum ll minimo necessário de

notificações para entrada em viqor ge emendas ao Acordo

6 ~ I que dispõe sobre a quota minima de investimento n:1 Organizac;:ão,

e acrescentam ao citado Artigo o parágrafo (i l, mediànte o qual a

Junta de Governadores da organização poderá autorizar que entidades

desiqnadas pelas Signatàrios ou Partes sejam titulares de quotas de

investimentos na INTELSAT.

ARTIGO 22
(Emendas)

(d) Uma emenda aprovada pela Reunião dos Signatários entrará em
vigor, em confoITIÚdade com as disposições do parágrafo (e} deste Artigo, após
o recebimento pelo Depositário da notificação de aprovação da emenda:

(i) seja por dois terços dos Signatários, que eram Signatários na data
em que a emeIlda foi aprovada pela Reunião dos Signatários, com a condição

(b) Confonne os Iennos e condições estabelecidas pela Junta de
Governadores em confonnidade com as disposições do Artigo X do Acordo, a
atribuição de capacidade do segmento espacial da lNTELSAT será feita a um
Signatário, a uma entidade de telecomunicações designada por um Signatário
ou Parte ou, no caso de um território que não esteja sob a jurisdição de uma
Parte, á entidade de telecomunicações devidamente autorizada, que tenha
apresentado o pedido.

(a) Qualquer pedido de atribuição de capacidade do segmento
espacial da INTELSAT será submetido à INTELSAT por um Signatário, por
uma entidade de telecomunicações designada por um Signatário ou Parte ou, no
'caso de um temtório que não esteja sob a jurisdição de uma Parte, por uma
entidade de telecomunicações devidamente autorizada.

Nova redação Ê! dada também ao parágrafo (a) do Artigo

As emendas dão nova redação ao parágrafo (h) do Artigo

3.

2.
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que os referidos dois terços compreendessem SignatáI;"s que detivessem na
ocasião pelo menos os dois terços do total das quotas de investimento;

(ü) seja por mn número de Signatários igual ou superior a oitenta e
cinco por cento da totalidade dos Signatários que eram Signatários na data em
que a emenda foi aprovada pela Reunião dos Signatários, qualquer que seja o
montante de quotas de investimento então detidas pelos referidos Signatários.
A notificação da aprovação de mna emenda por mn Signatário será transmitida
ao Depositário pela Parte interessada. A referida notificação tem valor de
aceitação da emenda pela Parte. Para o propósito de aprovação de mna
emenda, todos os Signatários designados pela Parte serão considerados
conjuntamente como mn Signatário.

TElcr aF TlIE APPROVEP I\MEN!JMENT 'ro 'I1lE :nm:LSAT apE:RATDJG
i\GREEME:NT TO IMPLEMENT MULTIPLE SIGNh'JPRY ARR1lNGE:MENTS

NEW LI\NGUI\GE IS Jll BOLDFACE TYPE; DELE:l'ED LI\NGUI\GE IS ENc:LOSED
Jll SQUl\RE BRACKSl'S = LINE our

'I'lIE OPERAT:J:OO AGREEMENT

1. Article 6 (Investment Shares)

M:IDIFY PllRAGRAI'll (h)

(h) Notwithstanding any provision of this Artic1e, no
signatory shall have an investrrent share of less than O. 05 per
cent of the tOtal investment shares. The Board of GOve:rnor..
mAY recc:mnend to the Maeting af Signatariea ehat the m:iniImmI

.defined in Chio paragraph be changed. Any new m:iniImmI shall
becane effectiva for the next investment ailare detenni.nation
purauant to ~aragraph (c) (ii) aftar approval by the Maeting
af Signatarieo.

ADD NEW PARAGRAP'd (i)

(i) The Board af Governars may decide to pe=it entitieo
deaignated by Signatories ar Parties to hold :l.nveotment silares
in = under t<mns detezm:l.ned by the Board af GOvernara.

2. Article 14 (Earth Statiçm Approval)

M:IDIFY PllRAGRAI'll (aI

(a)' Any application for approval of an earth station to
utilize the INl'ELSAT space segment shall be sul:xnitted to
I:NTEJ:.SAT by [1;be] a Signatary designated by the Party in whase
territory the earch station ~s ar wil1 be located, by a
telecc:mm.mications entity designated by such Signatary ar
ParI::( ar, with respect to earth stations located in a
terr~tory not tmder the jurisdictian af a Party, by a duly
authorized telecemnunications antity.

4 • Jlrticle 22 (1Imendments)

r.oJIFY PARl\GRAPH (d)

(d) An amenclrrent which has been approved by the Meeting of
signat.aries shall enter into force in accordance with
para~ph (a) af chis Jlrticle aft.er the Depositary has
receJ.vea notice of appraval of the arrendment f:rxxn either:

(i) tt/O-thirds of the Signatories which were signatories
as the date upon whiCh the arrendment was approved by
the Meeting of Signat.orias, provided that such t\OlO
thirds include Signataries which then held at least
t.wo-thirds af the total investrrent shares; or

(U) a number of Signatories equal to or exceeding eighty
five per cent of the totar nUlrber of Signatories
which were Signatories as of the date upon which the
amendment was approved by the Meeting of Signataries,
regardless of the aIlCUnt. of investment sbaras which
suCh Signatories then held. -

Notification of the appraval of an arrendment. by a signatar)r
shall be transmitted to the Depositary by the Party concerned,
and such notification shall signify the accept.ance bY the
Party of such arrenc:1rrent. For the PU%pO'" af approval of an'
lIIlIeIlClment, all signatari... designated by a singla Party will
bB cOl1IIiderad jaintly as a lIingle Signatory.

DECRETO N9 990 DE 23 DE NOVEMSRO DE 1993

prolllulga li. correçAo do artigo XV, a11nea' "b'
do Acordo Relativo à orqlluizaçio Interna·
cional d. Telecoaunicaçà8s por Satélitl
CINTEISAT), conelu1do •• "'••hlnqton, O.C., ••
20.0B.~971. '

O t'ã\EBXD2.Y.1'Z DJt, UpnBLXCA, no uso àas atribulç6ea que lhe
confere o art. 84, lnclaoVIII,da Conatttuiçio Federal, e .

considerando quê O" texto da traduçAo ao ·portuguls ão
artigo XV. a11nea "b" do Acordo Relativo 11 organizaçAo Internaciona.l
4- 'I'eleco.unicllçOes por Slltélite (INTEISAT), conclu1do e.
wa.hinqton, D.C., 8111 20/08/1971, o.ltiu li exprealllo "de todo i.poato
nacional sobre rendillento";

considerando que a retiticaçAo em tela fol, oportuna••nt.~
aprov.,ada pelo Congre••o Hacional por .e10 do Decreto Leqialativo
n' 9, da 25 de lII&io da 1993,

conaideranclo qull o referido ato triturnacional foi
prollulgado palo Decreto n' 14.130, de 28 d. maio de 1974,

D • C R • '1' AI

Art. l' - O Acordo R.lativo à Orqanização Internacional de
Talecomunicações por Satélite (lHTELSAT), conclu1Clo ell washington,
O.C., •• 20 de Agosto de 1911, deverA .er cumprido tio inteiramente
COIIIO nel8 .8 cont~lI, de conformidade coa a redaçAo do texto e.
portuqull. retificado (al1naa Hb", artlqo XV), apena0 por cópia ao
presenta O~cr.to.

Art. 2 1
- o presente Decreto entra em vigor na data de sua

publ icaç40.

J\NE:<O Ot' OI::r:t\L'I'O nt1E i1nOHULGi\ C Tr:::'!'O CORRrcano
DO AnTIGO :-tv, inciso "b" !X) i\cnncO r..!::LATI':O ,\
ORGAtIIZJ\r.i\O !U"'ER:,J\CIONAL DE TELECOlmN!CACCE5
POR Si\TtÍ.IT'Et!N'!'ELS1\T)- nnE. .

AéoRDD Rr::LJ\TTVO " ORG1\NIZAC]\O INTERNAClot-U\I. DE
TELECOMUNICJ\COES POR 5ATELl'rE llNTELSA'I')

ATl'ACllMENT NO. 2 to
Page 2

Bra!lll1a, 23 dI!!
e 105' da República.

novembro d. 1993: 172' da Independ.ncla

ITAMAR FIt.\NCO
Celso liuiz Nunu Amorim

3. Jlrticle lS (Allotment. of Space Segmento capacit.y)

lalIFY PJ\Rl\GRAPHS (a) and (b)

(a) Any application for allotment of INTELSAT space segment
capacity Shal1 be sul:mitted to INTELSAT by a Signatory, by a
telecanilunications entity designated by a Signato.ty ar a Party
or, in the case af a territory not under the juriaaiction af a
Party, by a duly authorized telecarrmmicat.ions entity.

(b) In accordance with the tarros and conditicna astablisheti
by the Board of Gcl'le=rs pursuant to Jlrt1cle X of the
Agreement, allotment of INTELSAT space segment capacity shall
be made to a signatory, to a telecC:mmmicatiCllUl entity
dellipted by a Signata~ ar a Party ar, in the case of a
terr~tory not under the Juriscliction of a Party, to the duly
authorized talecarmuni.cations entity making tha application.

IConclu.l.do em Washingt:on, em 20/08/1971)
(Aprovado pelo Oecreto Legislativo número 87, de 05/12/72

e promulgado pelo Decreto número 74.130, de 28/05/74 •.
O artigo XV, corrigido, foi aprovado pelo Decreto

Legislativo número 09. de 26/05/93)

"ARTIGO xv
(corrigido)

(b) No âmbito de atividades autorizadas pelo presente Acordo,
a tNTELSJ\T. bem como seu pn.trimônio, serão isentos, em todos os Estados
que nele são Partes, de todo imposto nacional sobre rendimento e todo
imposto nacional direto' sobre a propriedade e também de tarifas
alfandeqárias que incidam sobre satélites de telecomunicações e seus
componentes assim como sobre peças dos referidos satélites a serem
lançados para utilização do sistema mundial. Cada Parte 5. compromete a
envidar seus melhores esforços para conceder, em conformidade com o
processo nacional apltcável, i. INTELSl\T e a seu pa.trimônio, isenções de
impostos sobre 09 rendimentos, c!~ tributos diretos sobre a propriedade
e de tarifas alfandegári41!1, todas as isenções, enfim. julgadas
desejâveis, quando se tem em mente a natureza especial da lNTELS1'.'r".
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Em conformidade com b Acordo que estabelece um
Regime Provisório' aplicável a um Sistema Comercial
Mundial de Comunicações por Satélite.

Acordapl no seguinte:
ARTIGO I

Preâmbulo

DECRETO LEGISLATIVO N.o 87, de 197Z
Aprova o texto do Acordo Relativo à Organi

zação Internacional de Ttlecomunicaçães por Saté
lite INTELSAT e o do Acordo Operacional Relativo
à INTELSAT, assinados, em ··Washinrton. a 20 de
agosto de 1971.

Art. 1.0 É aprovado o texto do Acordo Relativo à 01'- <Definições)
ganização Internacional de Telecomunicações por Saté.- Para os fins do presente Acordo:
lite INTELSAT e o do Acordo operaci02nOaldRelati~ .te (a) "Acordo" significa o presente Acordo. incluidos
INTELSAT, assinados, em Washington, a e agos os Anexos. mas excluidos todos os títulos de artil$os. aber-
1971. tos à assinatura dos Governos em Washingt<lD, em 20 de

Art. 2.° Este decreto legislativo entra em vigor na agosto de 1971. pelo qual fica estabelecida a Organização
data de sua publicação, revogadas as disposições em con- Internacional de Telecomunicações por Satélite "INTEL-
trário. BAT";

Senado Federal. em 5 de dezembro de 1972. - Petrô- (b) "Acordo Operacional" significa o Acordo inclui-
nio Portella, Presidente do Senado Federal. dos os seus Anexos. mas excluídos todos os titulas de Arti-

gos, aberto a assinatura. em Washington. em 20 de agosto
ACORDO RELATIVO A ORGANIZAÇAO INTERNActO- de 1971. dos Governos ou entidades de telecomunicacões

NAL DE TELECOMUNICAÇOES POR SATÉLITE designadas pelos Governos. em conformidade com as clis-
"INTELSAT" posições do presente Acordo:

(c) "Acordo Provisório" significa o Acordo que esta
belece um Regime Provisório aplicável a um Sistema Co
mercial Mundial de Comunicações por Satélite. assinado
pelos Governos em Washington. em 20 de agosto de 1964:

(d) "Acordo Especial" significa o acordo assinado a
Os Estados Partes no presente, 20 de agosto de 1964 pelos Governos ou entidades de tele

comunicações designadas pelos Governos. em conformi-
Considerando o princípio estabelecido na Resolução dade com as disposições do Acordo Provisório:

1721 (XVI) da Assembléia Geral das Nações Unidas. se-
gundo o qual as comunicações ~or satélites devem .ser (e) "Comissão Provisória de Comunicações por Saté
acessíveis as nações do mundo. tão logo quanto passlve! lite" significa a COmissão estabelecida pelo artigo IV do
em bases mundiais e não discriminatórias. Acordo Provisório;

d (f) "Parte" significa o Estado para o qual o Acordo
Considerando as disposições relevantes do Trata o entrou em vigor ou tenha sido provisoriamente aplicado;

sobre Princípios Diretores das Atividades dos Estados na . (h) "Segmento Espacial" significa os satélites de te
Exploracão e Uso do Espaço Exterior. incluindo a Lua e lecomunicações. bem como as instalações e os equipa
Outros Corpos Celestes. e. em particular. o seu ArtIgo I, mentos de rastreamento. telemetria. comando. controle.

- ti' tili do para o monitoração e todas as instalações e equipamentos neces-
o qual dispoe que o espaço ex er 01' se.ra u za sários a manutenção da operação destes satélites:
beneficio e no interesse de todos os palses. (j) "Segmento Espacial da INTELSAT" significa o

Tendo em vista que em conformidade COm o que esta- segmento espacial de propriedade da INTELSAT;
belece o Regime Provisório aplicável a um Sistema Co- (j) "Telecomunicações" significa qualquer transmis
mercial Mundial de Comunicações por Satélite. e de Acor- são. emissão ou recepção de simbolos. sinais. escrita. ima
do Especial correspondente. foi criado um Sistema Comer- g~n.s e sons. ou i~formação de qualquer natureza. p.o~ fio.
, i d tI' . 01' sate'll'te radlO. sIstema otlco ou outros sistemas eletromagnetlcos:cla e e ecomumcaçoes p .

, i' e t deste sistema de· (k) "Serviços Públicos de Telecomunicações" signi-
DeseJando manter o ~prmoram n ~ .'fica serviços fixos ou móveis que podem ser prestados por

telecomunicações por satelite. com o obJetivo de c~lar ~m satélites e são acessiveis à utilização por parte do público.
único sistema. comercial mundial de telecomumcaçoes. tais como telefonia. telegrafia. telex. fac-símile. trans
que dotará todas as áreas do mundo de amplos serviços de m~s~o de dados. tr~nsmissão de progr,amas de rádio e te-

.' ontribuirá para a paz e compreensão leVlSao entre estaçoes terrenas autorIzadas. que tenham
comumcaçoes. e que c acesso ao segmento espacial da INTELSAT. com a finali-
mundiais., dade de retransmissão ao público. e também circuitos alu-

D 'd'd ara esse fim à.contribuir para o benefício gados para quaisquer dos propós~tos, men~iona~os; ex-
eCI lOS. P . '.. cluem-se. entretanto. os servlCos moveIs de tIpO nao espe-

, d~ to~a a l:J.umamdade .atra~es da maIs aV3;nçada ~cnolo- cificado pelo Acordo Provisório e pelo Acordo Especial. an
gla dlspomvel. das maIs eficientes e economicas mstala- teriores a abertura à assinatura do presente Acordo. que
ções compativeis com o mais justo USo do espectro de ra- sejam realizados por intermédio de estações móveis ope-
diofreqüência e do espaço orbital. rando diretamente ~om um s~télite de~tinado. no todo ou

., . . em parte. a prestacao de servIços relatIVOS a seguranca. ou
Acreditando que as telecomuDlcaçoes por satélite de- controle de võo de aeronaves ou a radionavegação aérea

vem ser organizadas de forma a permtirem a todos os ou maritima: .
povos o acesso ao sistema mundial par satélite a per- (}) "Servicos Especializados' de Telecomunicacões"
mitirem aos Estados membros da União Internacional de significa serviços de telecomunicações que possam' ser
Telecomunicacões. se assim dese,iarem. investir no sistema. pre~tados por satélite. diferentes daqueles de'finidos no
com a conseqüente participação no projeto, desenvolví- paragra.fo I k I deste artigo. ipcluind? mas não !es~rit~s.

. ., . . os servIços de radlOnavegacao. servlCOS de radlodlfusao
mento. construçao. mclumdo .forneclmento. de eqUl~a- por satélite para recepção pelo público em geral. serviços
mento. estabelecimento. operaçao, manutençao e propne- de pesquisa espacial. serviços meteorológicos'e serviços de .
dade do sistema, pesquisa de recursos terrestres;
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(Personalidade Jurídica)' .

prladas. ser utilizado para serviços de telecomunicações
especlailzados. internacionais ou nacionais, que não te
nham objetivos militares. contanto que:

(i) a prestação dos serviços' públicos de telecomuni
cações não seja, desse modo, afetada desfavoravelmen
te; e

I ii I as disposições sejam, por outro lado, aceitáveis
ponto de vista técnico e econõmico.

(e) A INTELSAT poderá. mediante' sOlicltação. e em
t,ermos e condicões apropriados. fornecer satélites ou ins
talações _acessórias separadas do segmento espacial da
INTELSAT para:

(ml "Propnedade" inclui todo objeto de Qualquer na
tureza sobre o Qual possa incidir direito de propriedade,
bem como direitos contratuais;

(Dl "Projeto e Desenvolvimento" incluem pesQulsa
diretamente relacionada com os objetivos da INTELSAT;

ARTIGO II
(Estabelecimento da INTELSATl

(Com total observância dos principias estabelecidos do
no Preâmbulo do presente .Acordo. as Partes, por melo
deste criam a organização Internacional de Telecomunl
.cações por Satélites "INTELSAT'·. cujo propósito prin~ipal
é o de continuar e desenvolver. em bases deflnitlvo.s,
o projeto, desenvolvimento. construção. es~abeleci!?ento.
operação e manutenção do segmento ,espacial do. sistema (il serviços públicos nacionais de telecomunicações
mundial comercial de telecomunicaçoes via sateute, tal em territórios sob a jurisdição de uma ou mais Partes;
como foi estabelecido nas disposições do Acordo Provisó-
. d A d E i I lil) serviços públicos internacionais de telecomunl-

no e o cor o spec a . . cações entre dois ou mais territórios sob a jurisdição de
(b) Cada Estado Parte assinará. ou designara uma en· duas ou mais Partes'

tidade pública. ou privada. de telecomunicações para '
assinar o Acordo Oj:'eracional. que será concluído em con- Cjjj) serviços especializados de telecomunicações. ex-
formidade com as disposições do presente Acordo e que ceto para fins militares, desde que a utilização eficiente e
será aberto à assinatura juntamente com o presente econômica do segmento espacial da INTELSAT não seja
Acordo. As relações entre qualquer entidade de telecomu- de maneira alguma desfavoravelmente afetada.
nicações que haja como Signatário e a. Part~ que. a tenha _ .
designado serão regidas pelas nacionaiS apllcavels. (f) A. utllizaçao do segmento espacI~l d~ INTELSAT

(c) As entidades e as administrações de telecomuni- para .servlços especlali~ados de telecomunlc~çoes, em con
cacões poderão. nos termos das leis nacionais aplicáveis, formldade CO!? o p1irl!:grafo (~) deste.artigo. e o provi
negociar e celebrar diretamente acordos de tráfego, com menta de satebtes ou mstalaçoes acessanas se~aradas do
respeito ao uso por elas de canais de telecomunicações e segmento espacial ~a I~LSAT.. em conformidade com
também serviços a serem prestados ao público. instalações, o paragrafo (el deste Artigo. sera co~erta por contra~os
divisões de renda e acordos comerciais a estes relacio- celebrado~ entre a INTELSAT e os soliCItantes em questao.
nados. desde que o façam em conformidade com o pre- A. utlllzaçao. do segmento espacial d.a ll!TELSAT para se~
sente Acordo e com o Acordo OperaclOnal. ViÇOS especlal1z~dos de telecomunlcaçoes, em ~onforml-

dade com o paragrafo (d) deste Artigo, e o provimento de
ARTIGO UI satélites ou instalações acessórias separadas do segmento

(Ambito das Atividades da INTELSAT) espacial da INTELSAT para seryiços especializados de te
lecomunicacões, em conformidade com o inciso leI (ill)

(a) No prosseguimento e desempenho, em bases def1- deste Artigó, deverá estar em conformidade com autoriza
tivas. das atividade.s concernentes ao segmen.to «;spac1al ções apropriadas, no estágio de planificação. da Asse~
do sistema comercIal mundial de telecomumcaçoes por bléia das Partes. em conformidade com o Inciso lcl IIVI
satélite mencionado no parágrafo ca) do Artigo U do pre- do Artigo VII do presente Acordo. Quando a utlllzação
sente Acordo. a INTELSAT terá com objetivo principal das instalacões e equipamentos do segmento espacial da
o prov~~ento. em b~ses co.m~rciais. do segmen~ e~paclal INTELSAT 'para serviços especializados de telecomunica
necessano para servIços publlcos de telecomumcaçoes jn- cões acarretarem custos adicionais que resultem de modl
te~nacionais ~e .alta qualidade. e c~mf~a~ilida;de. para que ficações necessárias as instalações do segmento espacial
seJ~m disponlvels. em bases nao dlscnmmatoI'las. a todas da INTELSAT existentes ou planejadas, <iu quando o pro
as areas do mundo. vimento de satélites ou instalacões acessórias separadas

(bl Deverão ser considerados na mesma base Que os do segmento espacial da INTELSAT for solicitado para
serviços públicos de telecomUnIcações internacionais os serviços especial~ados ~e telecomu?icações. em conform~~
seguintes servicos: dade com o'prevIsto no mClSO lel (nu deste Artigo. deveta

. .... .. . - ser requerida autorização da Assemôléia das Partes. tão
(11. serviços publlCOS ~aclOnals de tel~co~!1mcaço~ logo a Junta de Governadores esteja em condições de for

entre areas sep~radas por are~s ~ora da Junsdlçao do Es necer esclarecimootos, em conformidade com o inciso (c I
tado. em questao, ou entre areas separadas pelo alto- (Iv) do Artigo VII do presente Acordo à Assembléia das
mar. e Partes. em detalhe. levando em conta o custo estimado da

Iii) serviços públicos nacionais de telecomunicações proposta. os beneficios dela derivados. problemas técnicos
entre áreas que não estejam ligados por nenhum siste- ou outros decorrentes. e os prováveis efeitos atuais ou pre
ma terrestre de alta capacidade e que estejam separadas visíveis nos serviços da INTELSAT. Tal autorização de
por barreiras naturais de ordem tão excepcional que verá ser obtida antes do processo de aquisição das insta
impeçam o estabelecimento viável de sistemas terrest!~Sllações e equipamentos em questão ser iniciado. Antes de
de alta capacidade entre mais áreas, desde que a Reumao conceder tais autorizações a Assembléia das Partes. nos
d~s Sig?~tários. levando em consideracão a recomend~-I casos apropriados. consultará. ou se assegurará de que
çao emitida pela Junta de Governadores. tenha concedl- houve consultas entre a INTEL8AT e as Agências Espe
dó antecipadamente a sua aprovaçãO. 'cializadas das Nações Unidas diretamente interessadas na

(c) O segmento espacial da INTEL8AT estabelecido prestação. dos serviços especializados de telecomunicações
para realizar o objetivo principal será. também. colocado em Questao.
à disposição de outros serviços públicos nacionais e te.le- ARTIGO IV
comunicacões. em bases não discriminatórias. na medida
em que a capacidade da INTELSAT de alcançar seu obje
tivo principal não seja prejudicada.

(dl Q segmento espacial da INTEL8AT poderá, tam- (al A INTEL8AT deverá possuir personalidade jurídl-
bém, mediante solicitação. e em termos e condições apro- ca. Deverá gozar de plena capacidadel].ecessária para o
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fxe{Ci~iO de su~s funções e a realização d~ seus objetivos, nhum órgão tomara decisões ou por outra forma agirá
nc USlve capacIdade para: . de maneira a alterar. anular. retardar ou interf~rir' de

til. co~cluir acordos c:Jm Estados ou organizações in- qualqúer modo no exercicio d_e um 'po~er, na exoncrac~o
ternaclonals; de responsabilidade ou funçao atnbUlda a outro orgao

(111 celebrar contratos; pe~~. presente Acordo ou pelo Acordo Operacional.

(\iil adquirir e .dispor de bens' e § c) Observado o parágrafo Ib I deste. Artigo. a As-
. . sembléia das Partes. a Reunião dos Signatarios e a Junta

hv) ser parte em processos judiciais. de Governadores. cada qual por si. tomarão na devida
(b) Cada Parte adotará a ação que julgar necessária conta qualquer resolução, re~ol'!,1en,dação. ou. J?arecer ex

dentro de sua Jurisdição com o objetivo de tornar efetivas pressa por qualqu_er desses orgaos no exerCIClO das res
~os term:Js de suas próprias leis as disposicões desse Ar- qualquer convençao multil~teral que se condIzente com
tigO. . emendas ao Acordo OperaclOnal;

ARTIGO V ARTIGO VII
(Assembléia das Partes>

vi I considerar e expressar suas opiniões sobre os re
latórios apresentados pela Reunião dos Signatários e'pela
Junta de Governadores relativos à. implementacâo das po
liticas gerais. às atividades e ao programa a longo prazo
da INTELSAT;

vii l . expressar. em conformidade do Artigo XIV do
presente AC01'do. suas conclusões sob a forma de recomen
dações, com respeito aos pretendicjos estabelecimentos.
aquisição ou utilização das instalações e componentes do
segmento espacial. separados das instalações do segmento
espacial da INTELSAT; ,

VI revisar. com o fim de assegurar a aplicação do
principio de não discriminação. as regras gerais estabe
lecidas em conformidade com o inciso t b I ., V) do Artigo
VIII do prest:nte Acordo: .ARTIGO VI

(Escritura da INTELSAT)

f a I A INTELSAT terá os seguintes órgãos:

11 Assembléia das Partes:
li) Reunião dos Signatarios;
Hi) Junta de Governadores: e
iVI um órgão Executivo responsável perante a Junta

de Governadores.
*b) 8al...o quando o presente Acordo ou o Acordo

OperaclOnal dispuserem especificamente em c~mtrário. ne-

(Princípios Financeiros)
(a) A INTELSAT devera' ser p o 'i t·· d (a) A Assembléia das Partes compor-se-à de todas asa r pr e arla o seg- P .' - ., I d INTELSAT

menta espacial e de quaisquer outros bens adquiridos pela artes e sera o or,gao pnnclpa a .
=SAT. O ln~eress~ financeiro de cada signatário na <b) A Assembléia das Partes considerara os aspectos

ão dLS~T devera ser .lgual. ao total atingido pela aplica- da INTELSAT de inteJ;'esse fundamentl3;1 para as Partes,
~onfOe s a ~u~.ta de inVestImento na .avallaçao efetuada na qualidade de Estados soberànos. Tera o poder de con-

,rme o r igo 7 do Acordo OperacIOnal. .siderar a política geral e. os objetivos a longo prazo da
~b) Cada Signatário terá uma quota-parte do capital INTEI,.SAT. condizente com os princípios. objetivos e cam

corre~pond.e~te à sua perce~tagem na utilização total pe- po de ação das atividades da INTELSA.T. em conformidade
los Signatanos do segmento especial da INTELSAT. em com o presente Acordo. E.m conformidade com os para
confor.mldade com ~s di~p?sicões do Acordo Operacional. grafos I.!?) e tc) do Art~go VI. do pre~ent~ A~ordo. _a
,TodaVia, nenhum Signatano. ainda que sua .utitizacão do Assembleia das Partes dara propna e_ devlda conslderaçao
segme~~ espacial da INTELSAT seja nula. terá quota- às,resoluçõ7:>' recomendacõe~ e sugestoes a ela en?ereçadas
parte do capItal inferior ao mínimo estabelecido pelo Acor- pela Reumao dos Slgnatanos ou pela Junta ae Gover-
do Operacional. nadores.

(c) Cada Signatário contribuirá para as necessidades (c) A Assembléia das Partes terá as, seguintes fun-
de ~apltal da INTELSAT. recebendo reembolso e compen- ções e poderes:
s~çao pelo uso do capital em conformidade com as disposi-çoes do Aoordo OperacionaL iI no exercício do seu poder de considerar a política

geral e os objetivos a longo prazo a INTELSAT. de fol'-
(d) T~dos os.. usuários do segmento espacíal da mular opiniões ou de fazer recomendações. como ela

INTELSAT pagarao taxas de utilização estabelecidas em julgar apropriadO. aos outros ôrgãos da INTELSAT.
conformidade com as disposições do presente Acordo e
do Acordo Ope!"acional. Os valores proporcionais das ta- liI determinar a adoc;ão de medidas para impedir
xas de ut.Ulzaçao do segmento espacial, para cada cate- que as atividades da INTELSAT entrem em conflito com
goria, serao os mes~os para todos os solicitantes de CQ- .qualquer convenção multilateral que seja condizente com
pacidade de utilizaçao do segmento espacial para aquela o presente Acordo e a qual tenham aderido, pejo menOs.
categoria. dois terços das Partes:

(~) Qs satélites í!1dependentes e instalacões acessórias iiil considerar e resolver acerca das propostas de
menclOnadas !lá parall:rafo 'et' do Artigo III do presente emenda' ao presente Acordo. em conformidade com Q

Acordo pode~ao ser financiados pela INTELSAT. a ser Artigo XVII do presente l\cordo; propor e expressar suas
de sua propried~de como parte do segmento espacial da opiniões. bem como fazer recomendações com relação a
I~S~T. medIante a aprovacão unânime de todos os emendas ao Acordo Operacional;
Slgnatanos. Se tal .apruvacão for negada. serão separados
do segmen~ espaClal da INTELSAT, e serâo financiados ivl autorizar. através de regras gerais ou de deter-
e de proprIedade dos que os solicitarem. Neste caso os minações especificas. a utlizacão do segmento espacial da
termos. e as .condições financeiras estabelecidas pela INTELSAT. bem como o provimento 'de satélites para ser
I~LSAT serao tais que cubram plenamente os custos viços especializados de telecomunicacões. no âmbito das
dire~amente res.ultantes do projeto. desenvolvimento. cons- atividades mencionadas no parágráfo Id) e no inciso
tru~ao e for~ecimento dos satélites independentes e insta- leI mil do artigo In do presente Acordo;
laçoes aces~orlas,' bem como de uma parte adequada dos
custos geraIS e administrativos da INTELSAT.
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vil tomar decisões. em conformidade com () Arti
go XVI do presente Acordo. com relação a retirada de um
Signatário da INTELSAT:

vii I considerar e opinar sobre reclamações que lhe
sejam submetidas pelos Si~nlltários diretamen.te ou atra
vés da Junta de Governadores. ou que lhes seJam subme
tidas através da. Junta de Governadores pelos usuários do
segmento espacial da INTELSAT que não sejam Signa
tarios:

viii I preparar e aprese~tar à Assem'.?leia das !,~rtes e
às Partes. relatórios sobre a lmplementacao da polltlca ge
ral dlls atividades e do programa de longo prazo da IN
TELSAT:

iXI decidir s:Jbre a aprovacão prevista no inciso b
I ii ) do artigo III do presente Acordo:

xl considerar e opinar com resoeito ao relatório so
bre as disposicões administrativas permanentes submeti
da pela Junta de Governadores à Assembléia das Partes.
em conformidade com o parágrafo g do Artigo XII do pre
sente Acordo:

xi J proceder anualmente as determinações previstas
no artigo IX do presente Acordo para fins de represen
tação na Junta de Governadores: e

(Reunião dos Signatários)

xii I exercer quaisquer outros poderes no âmbito da
Reunião dos Signatários. em conformidade com as dis
posições do presente Acordo ou do Acordo Operacional.

(c) A primeira reunião ordinária da Reunião dos Sig
natários deverá ser convocada peJ:) Secretário-Geral a

a I A, ~eunião dos Signatários se compora de todOl" pedido da Junta de Governadores dentro do prazo de
os SIg~atal'los. Em conformidade com os parágrafos b e I. nove meses a contar da entrada em vigor do presente
d.o artIgo :VI do. presente Acordo. a Reunião dos Slgnat",1 Acordo, a partir de então realizar-se-a uma reuniâo 01'
nos levara deVIdamente em consideração as resoluÇ6el,l dinárla a cada ano civil.

el (i) Além das reuniões ordinárias previstas no pa.
rágrafo I d) deste Artigo. a Assembléia das Parte'> podert
reünir-se extraordinariamente. reuniões essas as quais po
dem ser convocadas. ou mediante solicitação da Junta di
Governadores. agindo em conformidade, com as dlspoal.
ções dos Artigos XIV ou XVI do presente Acordo. ou me
diante solicitacão de uma 'ou 'mais Partes. a qual receba o
apoio de pelo menos um terço das Partes inclusive a Par·
te ou as Partes solicitantes.

Ui) As solicitacões de reuniões extraordinárias de"
verão expor o objetivo da reunião e serão dirigidas porei
crito ao Secretário-Geral ou ao Diretor-Geral o qual pro
videnciará para que a reunião se realize tão cedo quanto
possível e em conformidade com as disposições do reli·
meito interno da Assembléia das Partes para a convocaçlo
de tais reuniões.

f) O quorum para qualquer reumao da Assembl~la
das Partes será constituído por representantes de uma
maioria das Partes. Cada Parte terá um voto. As declsõel
sobre assuntos de substância serão tomadas por uma vo
tacão afirmativa de pelo menos dois terços das Partel
cuias representantes estivere~' presentes e votem. As de
cisões sobre assuntos processuais serâo tomadas pelo voto
afirmativo emitido pela maioria simples das Partes cujOl
representantes estejam presentes e votem. f.s controv~r·
sias sobre se um assunto é processual ou substant~vo se
rão resolvidas pela maioria simples das Partes cUJos re
presentantes estejam presentes e votem.

g I A Assembléià das Partes adotará seu próprio re
gimento interno. que incluirá disposição relativa a elelçlo
do Presidente e de outros membros da Mesa.

h 1 Cada Parte arcará com suas próprias despesas dI
representacão em uma reunião da Assembléia das partel.
Despesas relativas às reuniões da Assembléia das partel
serão consideradas como custo administrativo da INTEL
SAT para os fins do Art. 8.° do Acordo Operacional.

ARTIGO VIII

recomendacões e opiniões que lhe sejam dirigidas pela As
sembléia das Partes ou pela Junta de Governadores.....

bl A RenniRo dos Slgnat';rills terá as seguintes fun-
ções e poder.es: . ~

il estudar e expressar suas opiniões à Junta de Go
"ernadores s::bre o relatório anual e as declarações finan
ceiras anuais q'1 e lhe forem submetidas 11ela J"nta de

reclatriaçoes a ela submetidas pelu Governadores:

li) expressar suas opiniões e fa7,er recomendacões so
xi I selecionar juristas mencionados no Artigo e do bre emendas orop~tas aQ prcseljte Acorde' em cOl"'f'lrmi-

anexo dp presente Acordo; dade com o Art. XVII do pl'e,>ente Acordo. e est"ollr p (ip-
xii) decidir sobre a designação do Diretor-Geral em cidir sobre emendas propostas a:) Acordo Onerll.cianal que

conformidade com os Artigos XI e XII do presente Acordo; sejam comolltivei1' com o ore.sentE' Acordo, em -conformi
'dade com o art. 22 do Acord,:> Operacional e levanrlo em

xiii1 adotar. em conformidade com o Artigo XIII do conta qua.isauer opir-iõps e reccmenda"ões recebidas da
presente Acordo, a estrutura do órgão executivo; e Assemhléia c111S Pllrtes ou da Junta de Governadores:

xiv) 'exercer quaisquer outros poderes enumeradol iIi I cOl"siderar e opinar a resneito de relllté>rios so-
da 'competência da Assembléia das Partes. em conforml.· bre .programlls futuros. inclusivp as orováveis imolica"ões
dade com as disposições do presente Acordo. • finam'eiras clE' t"li'> pr(l'!'r"mll'). ~ut-metirlos pela Junta de

d \ A primeira reunião' ordinária da Assembléia du Governll ci{lres'
Partes será convocada pelo Secretário-Geral dentro do Iv) considerar e clecidir sobre qualquer recnmenda
prazo de um ano a contar da data em que o presente cão felt'! pel" Junta de Governadores a respeito de um
Acordo entrar em vigor. A partir de então. serão progra. aument:> do limite prevll'to no art. 5 cl:> Acorclo Opera
madas reuniões ordinárias a serem realizadas cada doll cional: '
anos. A Assembléia das Partes pode. entretanto. decidir dI .._
outra maneira a cada 'reunião. VI estabp.lecer re~ras gerais. me~lante_recomel'\dacoes

·da Junta de Governadores e para orIentaçao de,'>ta, a res
peito de:

a) anroval'âo de e~t::ll'õe~ terrpnas para acesso ao
segmento esnacial da IlI1TELSAT:

b) a atribuicã:> da capacidade do segmento espacial
da INTELSAT: e

c) o estatoelecimento e ajuste. em bases não discri
minatórias. das taxas de utili'l:ação do segmento espacial
da INTELSAT.

viii) tomar decisões. em conformida!ie com o lncllO
I i) do Artigo XVI do presente Acordo. relacionadas com a
retirada de uma das Partes da INTELSAT;

ix) decidir sobre questões referentes às relações for.
mais entre a INTELSAT e os Estados. quer sejam Partes.
ou não. ou entre a INTELSAT e as organizações interna.'
cionais:

X) considerar
Partes:
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(d) i) Além das reumoes ordinárias previstas no igualar a quota de investimento do SigÍlatário que ocupar
pará.grafo I c I deste Artigo. a Reunião des Signatários o 13.0 lugar na lista. estabelecida em ordem decrescente
poderá realizar sessões extraordinárias convocadas. ou por pelo valor d::ts quotas iniciais de investimento de todos
solicitação da Junta de Governadores. 'ou por solicitação os Signa,tários;
de um.ou mais Signatários que tenham recebido c apoio
de pelo menos um terço da totalidade dos Siq", .. t~"i('!i. li) Após o período mencionado no inciso li) deste
inclusive aquele ou aq'. eles que tenham solicitado convo- parágrafo, a Reunião dos Signatários determinará anual-

mente a quota mínima de investimento que conferirá a
cação; , um Signatário ou grupo de Sign\ltários o direito de ser

iil al> solicitacões de reuniões extraordinárias decla- representado na Junta de Governadores. Para tal fim
rarão o motivo pelo qual a reunião deve ser c:l1'voc~cia e a Reunião dos Signatários levará em conta a conveniên
serão dirigidos por escrito ao Secretário-Geral ou ao Di- cia de que seja mantido em cerca de vinte o número
retor-Opr"l. que provideI'~iará. a "(mvocação tia reur••a.o de Governadores. à exclusão daqueles que tenham sido
tão cédo quanto possivel e em conformidade cem as dis- seleêionados em conformidade com o inciso (a I (Ui I deste
posições do regimento interno da Reunião dos Signatários Artigo.
aplic~vels à conv?c~ç.ão ~e .tais reuniões. A. a~enda de l;!lll:a Ui) Com o objetivo de .realizar as determinacões pre
reumao f'xtra~rdmana l~~lta.r-se-~ ao ob.letlvo ou obJetl- vistas no inciso liil deste parágrafo. a Reunião 'dos Sig
vcs pelos qrals a Reumao tiver Sido convocada. natários fixará uma quota minima de investimento em

(e) O qUOf\'JD para toda reunião da Reunião dos conformidade com as seguintes disposições:
Sig:lal..!'los "'erll 'ilo~r~i~ui":o pelos. rel":es~ntqn~'?s r.le ..lma 4) Se a Junta de Governadóres. à época da deter
maioria dos SigZ:ll:.taflos. Cada SlgnatarlO ter~ ~11"eIt(\ _a minaçáo for composta de vinte a vinte e dois Governa
um voto. As deClsoes. sobre. assuntos de. substan~la serao dores. a Reunião dos Signatários fixará uma quota mínima
toma~as p?r. veto ,afirmatiVo de· np mlz:imo dOIS ~.~~l~~ de investimento igual a quota do Signatário que. na lista
dos Slgnatanos. c.uJos represen~ante~ estiverem l.?re~_.. em vigor nesse momento ocupe o mesmo lugar que ocupa-
e voten' As dp.clsoes sobre materlaj13rocessual serao toma- . . - . - ,
das por voto afirmativo da maioria .simples dos Signatári::s va ~a lis~a vigente por ocasiao da d~termlOaça9 antenor
cUJos representant~s f?stiverem presentes e votem. As o Slgnatario escolhido naquela ocasiao.
controvérsias sobre se um determinado assunto é pro- B) Se a Junta de Governadores à época da determi
cessual ou substantivo serão resolvidas pela maioria sim- nação for composta de mais de vinte e dois Governado
pIes dos votos emitidos pelos Signatários cujos represell- res. a Reunião dos Signatários fixarã uma quota mínima
tantes estiverem presentes e votem. de investimento igual à quota do Signatário que. na lista

.- ." d t . . rio em vígor nesse momento. ocupe. o lugar acima do lugar
. (f) A ~eumao dos !5lgn~t~rlOs a ~ ~ra s~!U" I?~op . qUe ocupava na lista vigente por ocasião da determina

regll~ento lOte.rno que mcluml" dlspoSlcoes leI. tnas a ção anterior o Signatário selecionado naquela ocasião.
eleicao do PreSidente e de outros membros da Mesa.

. .,., . . C) Be a Junta de Governadores for composta de
(r) Cada Slgna~ano arcara. _com suas pr?prlas. d~s- menos de vinte Governadores. a Reunião dos Signatários

pes~s .de representaçao nas reumoes. 9a Reumao ~~s SII?:; fixará uma quota minima de investimento igual à quota
n~tan~s,. As d~pesas .com as reumoes d; Reu~ll:.o dt do Signatário que, na .lista em vigor nesse momento. ocupe
Slgnatanos serao conslderad~s como c~~L admmlstrat, o lugar abaixo do lugar que ocupava na lista vigente por
vo da .TNTELSAT para os fms do ArtIgo B do Acorao ocasião da determinação anterior. o Signatário selecio-
OperaclOnal. nado naquela ocasião.

ARTIGO_.I~ .. _ ivl se, da aplicação do método classificatório esta-
Junta de Governadores: Composlçao e SIstema dt' Vo{açao belecido no inciso (ijU lBl deste parágrafo resultar um

(a) A Junta de Governadores será ccmnosta p~r' número de Governadores inferior a vinte. ou se da apli-
'. ' .. cação do método enunciado no inciso mil (Cl oeste pa-

. j I um Gove~nador que re~resente .cada. Sl!fn:ltano rágrafo. resultar um número superior a vinte e dois. a
cu.J3.: parcela de lDvestlmento nao seja mfenor 11 quota Reunião de Signatários determinará a quota mínima de
mInIma deter!Uinada em conformidade com o para:;rafo investimento que melhor assegurar o número minimo de
(bl deste Artigo: vinte Governadores.

. HI um, Governador qu~ represent~ "cada grupo de VI Para os fins das disposicões dos incisos liiil e
dO

I
.1S ou mais SI.gn~tanos. nao renresentafi .; Pi.1 ,~;::1 ,~. livl deste para!!:rafo. não ~erão levados em consideracão

m d.ade c?m o mCls:J 111 de~te paragpfc, cUJas l,···cel"sos membros da Junta de Governadores selecionados em
dt: ~nvestlmento somadas nao se).~m mfcn:;re~ .. cn.\")t·· conformidade com o inciso lal IHil deste Artigo
mlmma determmada em conformIdade com o oaralZ!'afo .
Ib) deste Artigo. e que tenham. 'conc~rdado em serem vi I Para os ~ins das disposicões deste parágra~~. as
assim representados' quotas de mvestlmento estabelecidas em confonmaade
..' com o inciso I c I lii) do Artigo 6 do Acordo OperaCIOnal
il~). :::m .rzOver~ador que r~presente cada gru n ! de terão feito a partir do primeiro dia da reunião ordinária

no ~.~Imu Cl";;~ Slgnatanos. nao representados em rOD- da Reunião dos Signatários imediatamente posterior a
formldade com os incisos I i) ou I ii I deste para!1.'':';' '! "tal determinação.
que pertençam a qualquer uma das regiões aefinid:::.s '1' i

Conferéncia Plenipotenclaria da União lnternacicn~J de (c) Sempre que um Signatario ou grupo de Signa
Telecómunicaçóes. realizaàa em Monteux. em 196::. 111- tários preenchel' Os requisito:; para representacão. em
dependentemente ·do total dos investimentos que dete- conformidade com os incisos 'ai li) Ciil ou (m) deste
nham os Signatários do grupo. En.tretanto. o número tie Artigo. terão o direito de ser representados na Junta dl'
Governadores dessa categoria não sera superior a dois. Governadores. No caso de qualquer !!:rupo de Si!<Datários
para cada região definida pela União. ou a cinc;.. par', mencionado no inciso I a I liii I deste Artigo. tal direito
todas es,sflS regiões. ficara condicionado ao recebimento. pelo órgão executi-

(b) j I Durante o perjodo entre a e~lt:'.·cli'l e!:] . 'l' "~o vo. de u!D requerim~nto. por escrito. de tal grupo. desde
do presente Acordo e a pnmell'a reuni:'o da RE:uni~,o d:Js que o numero d~ tais grupos representados na JU!1ta de
Signatários. a parcela mmima de investimento que con- Governadores. nao tenhl!:' no ~no~ento ~o. rec~blmen~o
ferirá um Signatário OU grupo de Signatarios o direito de, tal reguerlmenl:.? e.scnto. atl~~ldo as hmlt.açoes cabi
de ser representado na Junta de Governadores dev . vels previstas no .lOClSO f a I llll I dest~ Artigo. S~. no

era momento do recebimento de tal requenmento escnto. a
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representação na Junta de Governadores. em conformi
dade com o inciso la I <lii) deste Artigo. tiver atingido
as limitações cabiveis nele previstas. o grupo de Signa
tários poderá submeter seu pedido à próxima reunião
ordinária da Reunião dos Signatários para que esta de
cida. em conformidade com o parágrafo (d) deste Ar
tigo.

(d) A pedido de qualquer. grupo ou grupos de Signa
tários referidos no inciso ta I I iH) deste Artigo. a Reunião
dos Signl!-tários determinará. anualmente quais desses gru
pos serão representados, ou continuarão a ser rep.,resen
tados, na Junta de Governadores. Para tal fim. Se tais
grupos excederem a dois para cada região definida pela
União Internacional de Telecomunicacões, ou se exce
derem a cinco para todas essas regiõés. a Reunião dos
Signatários selecionará primeiramente o grupo que tiver
em conjunto a mais alta quota de investimento de cada
uma de tais r.egiões, que tenham apresentado um re
querimento por escrito. nos termos do parágrafo tCI deste
Artigo. Se o número de grupos selecionados desta ma
neira for inferior a cinco, os grupos restantes a serem
representados serão selecionados na Ol:dem decrescen
te do total das quotas de investimento de cada grupo,
sem exceder as limitações previstas no inciso (a I UI!l
deste Artigo.

(el A fim de assegurar continuidade na Junta de
.Governadores. cada Signatário ou grupo de Signatários
representados em conformidade com os incisos (a) (I),
li! , ou (iii I deste Artigo continuara a ser representado,
ou individualmente. ou como parte desse grupo. até a
próxima determinacãc. feita em conformidade com os
parágrafos (b I ou (d) deste Artigo. independentemente
das mudanças que possam ocorrer na sua ou suas quotas
de investimento como resultado de qualquer ajuste nas
quotas de investimento. No entanto. a representação
como parte de um grupo constituido em conformidade
com os incisos (a I (ii I ou (Iii I dest~ Artigo cessará se
a retirada de um ou mais Signatarios tornar o grupo
inelegivel para representação na Junta de Governadores,
em conformidade com este Artigo.

(f) Em ccnformidade com as disposições do pará
grafo tgl deste Artigo. cada Governador terá um voto
ponderado proporcional à parte da quota de investimento
do Signatário, ou grupo de Signatarios que ele represen
ta. a qual decorre da utilização do segmento especial da
INTELSAT para serviços dos seguintes tipos:

i I serviços públicos internacionais de telecomunica
ções:

ii I serviços públicos nacionais de telecomunicacões
entre areas separadas por areas que não esteJam sob a
.iurisdição do Estado interessado. ou entre areas separa
das pelo alto-mar: e

iH I serviços públiéos nacionais de telecomunicações
entre areas que não este.iam ligadas por instalações ter
restres de alta capacidade e que estejam separadas por
barreiras naturais de cara ter tão excepci:mal que turnam
inviável o estabelecimento de instalacões terrestres de
alta capacidade entre tais areas. contando que a Reunião
dos Signatários tenha concedido, previamente. a devida
aprovação exigida pelo item I b I (ii) do Artigo III do
presente Acordo.

(gl Para os fins do parágrafo I f I deste Artigo apli
cam-se as seguintes disposições:

i I no caso de um Signatário ao qual é concedida
uma reducão na sua quota de mvestlmento. em confor
midade com as disposicões do paragrafo (dI do Artigo 6
do Acordo Operacional. tal reducão mcidira. proporcIO
nalmente. sobre todos os tipos de sua utilizacão:

iil no caso de um Signatario ao qual é concedido
11m aumento na sua quota de investimento em con!or~

midade 'Com as disposições do parágrafo (d) do Artigo 6
do Acordo Operacional. tal aumento incidirá, proporcio
nalmente. sobre todos os tipos de sua utilização;

i1il no caso de um Signatário que tenha uma Quota
de investimento de 0,05 por cento. em conformidade com
as disposições do parágrafo ih) do artigo 6 do Acordo
Operacional. e que seja parte de um grupo para fins de
representação na Junta de Governadores, em conformi
dade com as disposições do inciso (a) (ii) ou la) (iii)
deste Artigo. sua quota de investimento. será considerada
como resultante da utilização do segmento espacial da
INTEL8AT para serviços dos tipos enumerados no pará
graIo IfI deste Artigo; e

iv I nenhum Governador poderá deter mais de qua
renta por cento do total dos votos ponderados de todos os
Signatários e grupos de Signatários representantes na
Junta de Governadores. Quando o voto ponderado de
qualquer Governador exceder quarenta por cento do total
dos votos ponderados o excedente sera distri'buído. de ma
neira equitativa, entre os outros membros da Junta de
üovernadores.

(h l Para fins de composição da Junta de Governa
dores e cálculo do voto ponderado dos Governadores, a
quota de investimento. determinada em conformidade com
o inciso I c I (ii) do artigo 6 do Acordo Operacional, terá
efeito a partir do prime\ro dia da reunião ordinária da
Reunião dos Signatários imediatamente posterior a tal
determinacão.

li) O quorum para qualquer reunião da Junta de
Governadores constituir-se-á. ou da maioria da Junta de
Governadores, maIOria esta que deverá contar com pelo
menos. dois terços do total dos votos ponderados de 'todos
os 8ignatarios e grupos de Signatários representados na
Junta de Governadores, ou da totalidade dos membros
àa Junta de Governadores menos três, independentemente
do total de votos ponderados que representam.

Ij) A junta de Governadores deverá envidar esfor
cas no sentido de que suas decisões sejam unânimes. En
tretanto. caso não consiga chegar a um consenso unânime,
ela deverá tomar decisões:

j) em todas as questões substantivas ou por voto
:llirmativo dado por, pelo menos, quatro governadores que
ietenham. no minimo, dois terços do total dos votos pon
'lerados de todos os Signatarios e grupos de Signatários
"epresentados na Junta de Governadores, levando-se em
'onta a distribuicão do excedente mencionado no inciso ..
\! I (iv I deste Artigo, ou por voto afirmativo dado. no
amimo. pelo número total de membros da Junta de Go
"rnadares menos três, indépendentemente do total de
~'tos ponderados que eles representem .

I ii I em todas as questões processuais. por um voto
lil'mativo que repr·esente a maioria simples de Governa
ores presentes e que votem. cada qual tendo direito a

:111 voto.

(k) As controvérsias sobre a natureza processual ou
·,b.'itantiva de uma questão especifica serão soluciona
as pelo Pr·esidente da Junta de Governadores. A decisão
) Presidente poderá ser rejeitada pela maioria de dois
'rces dos Governadores presentes e que votem. cada qual
nàD direito a um voto.

m A Junta de Governadores. se julgar apropriado,
'dera ser comissões consultivas a fim de asslstí-Ia no
:ercicio de suas Iunções.

. (01) A Junta de Governadores adotará seu regulamen
mterno. o qual devera prever método de eleicão do

',:,ndente e demais membros da mesa. Não obstante as
,posjcôes do parágrafo (j I deste Artigo. tais regras
derao prev·er qualquer métoçlo de votação que a Junta

Governadores Julgar apropriado pll.ra a eleição dos
'mbros da mesa. I.'
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(n) A primeira reumao da Junta de Governadores
será convocada em conformidade com () parágrafo 2 do
Anexo do Acordo Operacional. A Junta de Governado,res
·se reunirá com a frequência necessária nunca menos de
quatro vezes por ano. .

ARTIGO X

(Junta de Governadores: funções)

(a) A Junta de Governadores será responsável nelo
projeto. desenvolVimento. construção. estabelecimento e
pela operação e manutencão do segmento espacial da
INTELSAT. e. em conformidade com o presente Acordo. o
Acordo Operacional e outras determinacões que a esse
respeito tenham sido tomadas pela Assembléia das Partes.
em conformidade o Artigo VII do presente Acordo. pela
execucão de outras atividades que sejam empreendidas
pela INTELSAT. Para assumir as referidas responsabili
dades. a Junta de Governadores tera os poderes e exercerá
as funcões que lhe couberem em conformidade com as
disposicões do presente Acordo e do Acordo Operacional.
inclusive:

i) adocão de políticas. planos e programas em conexão
com o projeto, desenvolvimento. construcão. estabeleci
mento e manutencão do segmento espacial da INTEL5AT
e. se apropriado, em conexão com quaisquer outras ativi
dades que a INTELSAT seja autorizada a empreender;

ii) adoção de fórmulas de aquisicão. regulamentos.
termos e condicões compativeis com o Ãrtigo =-::III do pre
sente Acordo, e aprovação de contratos de aquisição:'

iil\ adoção de politicas financeiras e relatórios flnan
ceiros anuais. e aprovacão de orçamentos;

iv) adoção de políticas e procedimentos para aquisi-'
cão, protecão e distribuicão de direitos relativos a inven
cões e informacão técnicá. em conformidade com o Artigo
17 do Acordo OT'leraci::nal:

v\ formulação de recomendações à Reunião dos Sig
natários com relacão ao estabelecimento das normas ge
rais mencionadas' no inciso Ib) (V) do Artigo V111 -00

presente Acordo:
vi) adocão de critérios e processos. em conformidade

com as normas gerais que tenham sido estabelecidas pela
Reunião dos Signatários. para a aprovacão àe estacões
terrenas que devam ter aces"o ao segm'ento esnacial' d~
INTELSAT para a verificacão e monitoracão dás carcte
risticas de desempenho das estacões terrestres oue te
nham acesso a esse segmento. e a courdenacão do acesso
de estacões terrenas ao segmento espacial d2, I:\TELSAT
e da sua utilização por elas:

vii) adocão de termos e condicões Que disciplinem a
atribuicão da capacidade do segmento espacial da ".. ,.
INTELSAT. em conformidade com as normas e-el'ais. que
tenham sido estabelecida;s pela Reumão dos Slrrnatarios:

viii I estabelecimento periódico dos niveis áas taxas de
utilizacão do segmento espacial da INTELSAT, em con
formidade com as normas gerais que tenham sido esta
belecidas pela Reunião dos Signatários:

iXI acão apropriada. em conformidade com as disno
sicões do Artigo 5 do Acordo Operacion~1. com referéricia
ao aumento do lil:nite "estabelecido no referido Artig.:>;

Xl direção da negociação com a Parte em CUi0 terri
tório está estabelecida a sede da INTELSAT. e a sub
missão â. decisão da Assembléia das Partes de um Acordo
sobre a Sede englobando os privilef!.l~;s, i~cncões e Imuni
dades. mencionados no parágrafo I c I do Artigo XV do
presente Acordo;

xi) aprovação de estacões' terrenas nã,:, padronizadas
para acesso ao segmento espacial da INTEL31'>1. tl!l CLJl1-

formidade com as normas gerais .q?e tenham sido esta
belecidas pela Reunião dos Signatarlos;

xii) estabelecimento de termos e condições para, o
aces~o ao segmento espacial da I~TELSAT p.or enti~ades
de telecomunicações que não esteJam sob a Jurisdiçao de
uma Parte, em conformidade com. a~ normas gerais esta
belecidas pela Reunião dos Signataflos, nos termos do i~
ciso (b) (VI do Artigo VnI do presente Acordo, ~ompat1
veis com as disposições do paragrafo (d) do Artigo V do
presente Acordo:

xiii) decisões sobre celebração de _ajustes rela~ivos a
saques a descoberto e sobre a obtençao de emprestimos
nos termos do Artigo 10 do Acordo Operacional;

xiv I submeter à Reunião dos Signatários um rel.ató
rio anual sobre as atividades da INTELSAT e relatarias
financeiros anuais; .

xv) submeter à Reunião dos signatário~ rel!!:'tórios
sobre programas futuros, que incluam as provaveis lmpli
cacões financeiras de tais programas;

. xvi i submeter à Reunião dos Signatários ~elatórios e
recomendações sobre. qua\squer outras questoes que a
Junta de Governadores julgue que devam ser examinadas
pela Reunião dos Signatários;

xviiI prover as necessárias informações que sejam re
queridas por qualquer Parte ou Signatário de forma a per
mitir que a referida Parte ou Signatário se desincumba de
suas obrigações, em conformidade com o presente Acordo
ou o Acordo Operacional:

xviii \ nomear e exonerar o Secretário-Geral, em con
XII. ou a função de Diretor-Geral Interino, em confor
midade com o inciso (d) (l) do Artigo XI do presente
Acordo:

xixI designar um alto funcionário do órgão Executivo
para exercer, segundo o caso, ~ função de secretário-Geral
Interino. em conformidade com o inciso (d) (i) do Artigo
XII, ou a função de Diretor Geral Interino, em confor
midade com o inciso (d) (j) do Artigo XI do presente
Acordo;

xx) determinar o número. o estatuto e t~rmos e con
dicões de emprego de todo o pessoal do órgao Executivo,
mediante recomendação çio Secretário-Geral ou do Dire-
tor-Geral;

xxii J firmar contratos. em conformidade com o in
ciso Icl til\ do Artigo XI do presente Acordo;

xxiii I estabelecer regras gerais inter~as. b~m ~omo
adotar decisões em cada caso relativa a notiflcaçao à
União Internacional de Telecomunicaçôes em c~nformi
dade com as normas processuais da referida Uniao sobre
as freqüências a serem utilizadas pelo segmento espacial
da INTELSAT;

xxiv I transmitir à Reunião dos Signatários a reco
mendacão mencionada no incíso (b) (li) do Artigo III do
presente Acordo:,

XXVI expressar. nos termos do.parágrafo (c) do Artigo
XIV do nresente Acordo, suas opiniões sob a forma de
recomenctacões e transmitir seu parecer à Assembléia das
Partes. com respeito ao pretendido estabelecimento. aqui
sicão ou utilizacão de instalacões de segmento espacial
distintas das do' segmento espacial da INTELSAT;

xxviI agir. em conformidade com o Artigo X~I do
pre3ente Acordo e com o Artigo 21 do Acordo Operacional,
cor I relação à retirada de um signatário da'INTELSAT; e

xxvii) expressa' seus pontos de vista e recomendações
soi Ire emendas prr postas ao presente Acordo, em confor
m~:iade com o pp.cágrafo (bl do Artigo XVII do presente
Ac )rdo, sobre P' opostas de emendas ao Acordo Operacio
nal, em confor.nidade com o parágrafo (a) do Artigo 22
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ARTIGO XII
(Geréncia Transitória e Secretário-Geral)

(a) Como questão prioritária. após a entrada em vigor
do presente Acordo, a Junta de Governadores adotará as
seguintes medidas:

(i) Nomear o Secretário-Geral e autorizar o recruta
mento do pes~oal necessário para assessorá-lo;

Cii) firmar o contrato de serviços de gerência. em con
formidade com o parágraf.o t e I deste Artigo; e

Clli) inicial' o estáudo relativo às disposições perma
nentes de gerência, em conformidade com o parágrafo (f)
deste Artigo.

Cb) O Secretário-Geral será o representante legal da
INTELSAT ate que o primeiro Diretor-Geral assuma o car
go. Em conformidade com as instruções e as diretrizes da
Junta de Governadores. o Secretário-Geral será responsá
vel pelo desempenho de todos os sesrviços gerenciais à ex
ceção daqueles que serão previstos no contrato de servi
ços gerenciaIS concluídos nos termos do parágrafo (e) deste
Artigo. inclusive os especificados no Anexo A do presente
Acordo. O Secretário-Geral deverá manter a Junta de Go
vernadores plenamente informada sobre o desempenho do.;
"erviços de gerência do contratante. em conformidade com
seu contrato. Na medida do possivel o Secretário-Geral
deve.á estar presente ou representado nas negociacães de
contratos importantes conduzidas pelo contratante dos
serviços da gerencia em nome da INTELSAT, sem todavia
participar delas. Com este objetivo a Junta de Governado
res autorizará o órgão Executivo a designar um pequeno
núme~o de pessoal tecnicamente qualificado para asses
sorar o Secretario-Geral. O Secretário-Geral não se inter
norá entre a Junta de Governadores e o contratante ele
servicos de gerência. nem exercerá função de controle
sobre o referido contratante.

Cc) A Consideração primordial para a designação do
Secretário-Geral e seleção do pessoal para o órgão Exe
cutivo será a necessidade de assegurar o mais alto padrào
de integridade. competência e eficiência. O Secretário
Geral e o pessoal do órgão Executivo abster-se-ão de
quaJquer ação incompatível com suas responsabilidades
para com :l INTELSAT. O Secretário-Geral poderá ser
destituído. do cargo por decisão fundamentada da Junta
àe Governadores. O cargo de Secretário-Geral cessará de
existir quando o prImeiro Diretor-Geral assumir o cargo.

(d) I i I A Junta de Governatlores. designará um alto
funcionário do órgão Executivõ para servir como Secretá
rio-Geral interino quando o Secretário-Geral estiver au
sente ou impossibilitado de desempenhar suas funções. ou
se o cargo de Secretário-Geral se tornar vago. O Secretá
rio-Geral interino terá todas as competências atribuídas
ao Secretáno-Geral pelo presente Acordo e pelo Acordo
Operacional. Em caso de vacãncia o Secretário-Geral inte
rino assumirá as funcões de Secretário-Geral até que um
novo Secretário-Gerai. nomeado pela Junta de Governa
dores tão rapidamente quanto possível. assuma o cargo.

(ii) O Secretario-Geral pr>rierá delegar a outros fun
cionários do órgão' Executivo os poderes necessários, de
forma a atender as exigências do momento.

(e) O contrato mencionado no inciso (a I 1m deste arti
Im se~'a concluido entre a Corporacão de Comunicações por
Satélite. mencíonada no presente Acordo como "contratan
te de serviços gerenciais". e a INTELSAT. e disporá sobre
a execucão de serviços de gerência técnica e operacional
para a INTELSAT na forma prevista do Anexo B do pre
sente Acordo e em conformidade com as diretrizes nele
estabelecidas, por um período que expirará ao final do'

(d) (i) A Junta de Governadores designará um alto
funcionário do órgão Executivo para atauar como D~re
tor-Geral em exercício toda vez que o Diretor-Geral estl~ver
ausente ou impossíbilitado de desempenhar suas f~nçoes,
ou caso de vacãncía do cargo de Diretor-Geral. O Dlretor
Geral em exercício terá a ::apacidade para exercer todos
os poderes do Diretor-Geral. nos termos do P!es~n te Acor
do e do Acordo Ooeracional. Em caso de vacanCla. o Dire
tor-Geral interinõ assumirá o cargo até que um Direto~
Geral. nomeado e confirmado. assuma o cargo. tão. ral,:)1
damente quanto possível, em conformídade com o mC1SO
(b) (11) deste Artigo.

do Acordo Operacional. e expressar seus pontos de vista· Ui) O Diretor-Geral poderá delegar a outros funcio
e recomendações relativas a emendas propostas ao Acordo nários do órgão Executivo os poderes necessários de for
Operacional, em conformidade com o parágrafo (b) do ma a atender as exigências do momento.
Artigo 22 do Acordo Operacional;

(b) Em conformidade com as disposições dos parágra
fos' (b) e (c) do Artigo VI do presente Acordo, a Junta de
Governadores:

(i) dará devida e própria consideração às resoluções,
recomendacões e pareceres. a ela dirigidos pela Ass·emblêia
das Partes ou pela Reunião dos Signatários; e'

(iD incluirá em seus relatórios à Assembléia das Par
tes ou à Reunião dos Signatários informações sobre ações
ou decisões tomadas com respeito a tais resoluções. reco
mendações e pareceres. e as razões para tais ações ou
decisões.

ARTIGO XI
(Diretor-Geral)

(a) O órgão Executivo deverá ser dirigido pelo Dire
tor-Geral deverá ter sua estrutura organizacional imple
mentada, o mais tardar. até seis anos após entrada em
vigor do presente Acordo.

Cb) (i) O Diretor-Geral deverá ser o dirigente prin
cipal e o representante legal da INTELSAT e será dire
tamente r·esponsável perante a Junta de Governadores
pelo desempenho de todas as funções de gerência.

(ii) O Diretor-Geral deverá agir em conformidade
com planos de ação e instruções da Junta de Governa
dores.

(im O Diretor-Geral será nomeado pela Junta de
Governadores ad referendum da Assembléia das Partes. O
Diretor-Geral: havendo motivo justo, pode se! destituído
de sua função pela Junta de Governadores, agmdo a refe
rida junta por sua própria autoridade.

. (lV) A consideração fundamental quanto à nomeação
do Diretor-Geral e à seleç30 do corpo de funcionários do
órgão Executivo s·erá a necessidade de assegurar os mais
altos padrões de integridade. competência ~ ~ficiênc.ia._O
Diretor-Geral bem como o corpo de funcionanos do orgao
Executivo abster-se-ão de qualquer acão incompatível com
suas responsabilidades perante a INTELSAT.

(c) IH As disposições permanentes de gerência serão
compatíveies com as metas e propósitos básicos da .
INTELSAT. com seu caráte:' internacional e com sua obn
gação de prover. em bases comerciais. instalações de tele
comunicacões de alta qualidade e confiabilidade.

(ii) O Diretor-Geral. em nome da INTELSAT. dele
gará. por contrato. a uma ou mais entidades competentes,
funções técnicas e operacionais. tanto quan~o possivel. .le
vando em consideracão 'J custe e de maneIra compatlvel
com as normas de competência. eficácia e eficiência. Tais
entidades poderão ser de diversas nacionalidades ou pode-
rá ser uma sociedade internacional controlada pela _
INlI'ELSAT e de sua propriedade. Tais contratos serao
negocirados, exccutados e administrados pelo Diretor-Ge
ral.
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sexto ano a contar da data de entrada em vigor do pre
sente Acordo. O contrato conterá disposicões pelas quais
o contratante encarregado dos serviços gerenciais:

. i) agir.á em conformidade com as instrucões e dire-
trIzes pertmentes da Junta de Governadores:' "

ii) será diret~mente responsável perante a Junta de
Governadores ate que o primeiro DIretor-Gerai ·assuma
o cargo e, a partir de então, por intermedio do Diretor
Geral; e

Ui) fornecerá ao Secretário:'Geral todas as informa
ções necessárias que permitam o Secretario-Geral manter
a J';tnta de Governadores informada sobre as atividades
realizadas sob o contrato de serviços gerenciais. estar pre
sente ou se fazer representar nas negociacões de contratos
imp~rtantes. conduzidos pelo contratante de serviços ge
r~nclalS em nome da INTELSAT. sem. contudo, delas parti
cIpar.

~ contrata~te de serviços gerenciaIS negociará. atri
buira, emendara e administrará contratos em nome da
P'TElSA':;! ~mbito de suas responsabilidades decorren
tes do contrato de serviços gerenciais ou de autorizacões
da Junt~ de Gov~rnadores. Em decorrência dos poderes
que lhe sao conferIdos pelo contrato de servicos gerenciais
ou por autori~ação da Junta de Governadores. o contra
tante de servlcos gerenciais assinará contratos em nome
da 'INTELSAT no ámbito de su~.s resDonsabilidades. Tod':s
os demais contratos serão assinados pelo Secretário-Geral.

,,(f) O estudo mencionado no inCISO' l a I iiii I deste'
Artigo .s~rá iniciado tão logo quan to possível e. em qual·
q~er hlpotese. nunca após um ano a contar da entrada em
vIgor do presente Acordo. Será conduzido pela Junta de
Governadores ·e destinar-se-á a fornecer as informacões
necessárias, ao. estabelecimento de disposicões permanen
tes .~~ ~erenCla, que assegurem o melhor rendimento e
eficlencla compatíveis com as disposicões do Artigo XI
do pr~ente Acordo. Além de outras matérias o estudo
levará. especialmente, em conta: .

i) os principias estabelecidos no inciso (c) li) do
Artigo ~I e as diretrizes formuladas no inciso ICJ (li) Llo
Artigo XI do presente Acordo;

_ ii) a experiência obtida durante o período de aplica
çao do, A~ordo ~rovisório e das dispOSIções tramitórias
de gerencla prevIStas neste Artigo:

. iii'> a organização e os' procedimentos adotados pelas
entl~ades; de te!ecomunicacqes em todo o mundo. COI~l
p~rt~cular a~~n.~ao para a integração das normas de ge
rencla e a eflclenCla gerencial:

... iv) in~ormações análogas às menclOnadas 110 mcis'J
, (111) .deste p~ragrafo. com respeito aos empreendimentos

.multmaclOnals de implementacão de tecnoloolas avanca-
das; e , . o.

v) relató~ios, de no m~nimo três consultores especiali
zados em gerencla. escolhIdos em varias partes do mund.l.

(~) No màximo quatro anos após a data da entrad:,.
em vIgor. d.o presente Acordo. a Junta de Governadore:;
submetera a Ass~mbléia da.;; Partes um relatório comple~o
e. detalhado Que mcorporara os resultaàos do estudo· men'
clonado no ~nciso la) (iii) deste Artigo e Que incluirá ;;""
recomen~aç~es da Junta de Governadores para a estru
t~ra do ~r~ao .Executivo. A Junta de Governadores tam
b~~ envIara copias desse relatorio à Reunião dcs 8üma
tarlOS e a todas as Partes e Signatanos tão logo esteiJ.
pronto. .

(h) No máximo cinco anos apos a data da entrada
em vIgor do presente Acordo. a Assemblela das Partes. apo"i
haver exammado o relatório da Junta de Governadores a
que fa~ ~ençào o parágrafo t g) deste Artigo e tomado
conh~clment? de todas as opiniões expressa.s pela Reunião
dos Slgnatanos com respeit<> ao relatóno em apreço,-.ado-

tará a estrutura do órgão Exécutlvo, a qual dever<\. Se?
compatível com o disposto no Artigo XI do presente Acor
do.

(i) O Diretor-Geral assumirá o cargo um ano antes
do término do contrato de serviços de gerência menciona
do no inciso (a) Ui) deste Artigo ou em 31 de dezembro
de 1976. se este data for anterior à primeira. A Junta de
Governadores nomeará o Diretor-Geral, e 2, Assembléia.
das Partes confirmará a referida nomeação em tempo
hábil a fim de que o Diretor-Geral possa assumir I) cargo
em conformidade com as disposições deste parági'afo. Após
haver assumido o cargo o Diretor-Geral st)X'á responsável
por todos os serviços de gerência, inclusive o desempenho'
das funções exercidas pelo secretário-Geral até aquela
data, 'bem como pela supervisão do trabalho do contí'a-
tante de serviços de gerência. I

(j) O Diretor-Geral, agindo em conformidade com as
instruções pertinentes e diretrizes da Junta de Governado~
res, tomará todas as medidas necessárias pal'a asseguraI:
que as disposições permanentes de gerência sejam inteI-
ramente implementadas o mais tardar até o fim do sexto
ano a contar da entr~da em vigor do presente Acordo.

ARTIGO XllI
(Aquisição)

• (a) Nos termos deste artigo. a aqUIsição de bens e
prestacão de serviços necessários à INTELSAT serão efe
tutl.dos por contratos firmados através de concorrências
públicas internacionais, com os proponentes que ofereçam
a melhor combinação de qualidade, preço e prazo de entre
ga mais favorável. Os serviços mencionados neste Artigo
serão aqueles prestados por pe~oas jurídicas.

(b) Se houver mais de uma proposta que ofereça
tal combinação, o contrato será concedido, de forma a
estimular em conformidade com os interesses da INTEL
SAT, uma concorrência de âmbito mund~al.

(c) A eXigência de concorrência pública iI}ternaciona1
poderá ser dispensada nos casos expressamente menciona
dos no Artigo 16 do Acordo Operacional.

ARTIGO XIV

(Direitos e Obrigações dos Membros)

• (a) As partes e os Signatários exercerão seus direi
tos e cumprirão suas obrigações contidos no presente
Acordo. na forma constante dos principias estipulados no
preãmbulo e em outras dISposições do presente Acordo.

(b) As Partes e os SignatáriQs poderão assistir e to
mar parte em todas as conferências e reuniões nas quais
tenham direito de se fazer representar;: em conformidade
com as disposições do presente Acordo ou do Acordo Ope
racional, bem como em qualquer outra reunião convoca
da pela INTELSAT ou realizada sob seus auspícios, em
conformidade com os ajustes concluídos com a Parte pela
INTELSAT para tais reuniões. independentemente do local
onde estas sejam realizadas. O órgão Executivo providen
ciará para que os ajustes com a Parte OU Signatário am
fitrião de cada uma destas conferências ou reuniões con
tenham uma disposição sobre a admissão ao país anfi-'
trião e a estadas pelo período de duracão da. coní'erêneia
ou reunião dos representantes de todas as Paj:tes e Sig
natários que tenham o direito de as-sistir à referida confe
rência ou reunião.

(c) Quando qualquer Parte ou Signatário, ou pessoa
sob a juriS'dição de uma Parte desejar estabelecer. adquirir
ou utilizar instalações de segmento espacial diferentes das
instalações do segmento espacial da INTELSA'r para aten
der: as necessidades de seus serviços públicos de telecom~

nicações internas. a Parte ou Signatário interessado con
sultará, antes do estabelecimento, aquiJ3ição ou utilização
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ARTIGO XVI
(Retirada)

(a) li) Qualquer Parte ou Signatário poderá .reti~ar-se

voluntariamente da INTELSAT. A Parte notiflCara por
escrito ao Depositário a sua. decisão d~ re~i~ar-se. A
decisão de um Signatário de retIrar-se sera notIfICada por
escrito ao órgão Executivo pela Parte gue o designou, e
esta notificação importará na aceitaçao pela Parte da
notificação da decisão de retirar-se.

Im A retirada voluntária terá efeit<l, e o presente
ACOldo bem como o Acordo Operacional, cessarão de vi
gorar para a 'Parte ou S~grta~ário. trê.s meses ap?s ~ da~a
de recebimento da notiflCaçao menCIOnada no mClSO (1)

deste parágrafo. ou. se a no~ificação assim deterl?inar.;
na datil. do próximo estabeleCImento das cotas de mveS-i
tllnentu. em conformidade com o inciso (C I (ii) do Artigo
6 do Acordo Operacional a partir do término daquele pra
Zo de três meses.

(b) Ij) Se ocorrer que uma Pl!-rte deixe de cumprir
alguma das obrigações previstas no presente Acordo. a
Assembléia das Partes, após haver recebido notificação
a esse respeito. ou agindo por sua própria iniciati':,a. ap~s
ter lew.do em consideração quaisquer representaçoes feI
tas peh.'. referida Parte, poderá decidir. se concluir que o
não cumprimento da obrigacão de fato ocorreu. que a
Part-e é dada como havendo-se retirado da INTELSlI:T ,
O prese'nte Acc:rdo deixará de vig<!rar para a ~~ferIda
Parte a partir da data de tal decisao .. Uma reumao ex
traordh1ária 'da Assembléia das Partes"poderá ser convo
cada para tal fim,

lii I Se um Signatário. agindo nessa qualidade. dei
xar de cumprir alguma obrigacão prevista no pres~nte
ACf)rdo ou no Acordo Operacional excetuadas as obrIga
cões n~evistas no parágrafo la} do :Artigo 4 do Acordo
Operác,onal. e se o não cumpriment(:f da obrigacão não
tiver sido sanado dentro de trés meses a contar da data
ào recebimento pelo Signatário de nô1íHicação por ~scrito
do órgão Executivo que comunique),(uma resoluçao da

.. "
de tais instalações, a Junta de Governadores a qual dará tos. de tributos diretos sobre a propriedade e de tarifas
a conhecer sob a forma de recomerl'dacõés. seu parecer alfandegárias. todas as isenções. enfim. julgadas de.sejá-

. quanta a compatibilidade técnica de tais instalações e sua veis. quando se tem em' mente a natureza especial da
operação, com a usa do espectro de freqüência de rádio e INTELSAT.
espaça orbital pzlo segmento espacial existente ou plane- (c) Cada Parte, exceto aquela em cuja território se
jado da INTELSAT. localiza a sede do INTELSAT, em conformidade com o

(d) Na medida em que qualquer Parte, ou Signátário, Protocolo mencionado neste parágrafo. e a Parte em cujo
ou pessoa sob a jurisdição de uina Parte pretender indivi- território se localiza a sede. mencionada nesse parágrafo.
dual ou conjuntamente estabelecer, adquirir ou utiliZar concederão os privilégios, 'isenções e imunidades cabiveis
instalações de segmento espacial distinta daquelas do à INTELSAT a seus altos funcionários bem como àquelas
segmento espacial da INTELSAT adequadas às necessi- categorias de funcionários especificados em tal Protocolo
dades de seus serviços públicos de telecomunicações inter- e Acordo.. a Sede, a Partes e representantes de Partes, a
nacionais, a Parj;e ou Signatário interessados. antes de tais Signatários e representante de Signatários e- a pessoas
instalações, fornecerão todas as informações pertinentes que participem em processos de arbitramento. Em parti
à Assembléia das Partes e a consultará por intermédio da cular. cada Parte deve conceder aos indivíduos supracita
Junta de Governadores a fim de ass,egurar a compatibili- dos imunidade de jurisdição com relação a atos realizados
dade .técnica de tais instalações e de su'a operação com ou palavras escritas ou pronunciadas no exercício de suas
o uso çlo espectro de freqüência de rádio e espaço orbital, funcões e dentro dos limites de suas obrigacões, na exten
pelo segmento espacial existente ou planejado da~- são'e nos casos a serem previstos no Acordo sobre a Sede
BAT, bem como evitar quaisquer danos econômicos silPli- . e no Protocolo citados neste parágrafo. A parte em cujo
ficativos ao sistema mundial da IrqELSAT. Com base em território se localiza a sede da INTELSAT concluirá, no me
tal consulta, a Assembléia das Partes, levando em conta o nor prazo possível. com a INTELSAT. Acordo sobre a Sede,
parecer da Junta de Governadores. expressará. sob a forma dispondo sobre privilégios. isenções e imunidades. O Acordo
de recomendações, sua opinião quanto às considerações sobre a Sede conterá uma disposição que isente de qual
enunciadas neste parágrafo, também quanto à garantia. quer imposto sobre o rendimento as quantias pagas pela
de que o fornecimento ou a utilização de tais instalações INTELSAT aos Signatários. que agem nessa qualidade, 110
não prejudicará o estabelecimento de enlaces diretos de territôrio da referida Parte, exceto o Signatário designado
telecomunicação através do segmento espacial da I~- pela Parte em cujo território a Sede está situada. As
SAT. entre todos os participantes. outras Partes concluirão também. no mais breve prazo po,;;-

(e) Na medida em que qualquer Parte ou SignatárIo sível. um Protocolo sobre privilégios, isenções e imunidades.
ou pessoa sob a jurisdição de uma Parte pretender indivi- O Acordo sobre a Sede e o Protocolo serão independente-s
dual ou conjuntamente estabelecer, adquirir ou utilizar do presente Acordo e cada um deles preverá as condi
instalações de .segmento espacial distintas daquelas do ções de seu término.
segmento espac:ial da INTE~4:r, adequadas às necessi-
dades de seus s'~rviços especializados de telecomunicaçõe&
nacionais ou internacionais, a Parte ou Signatário inte
ressados antes elo esta.belecimento. aquisição ou utilização
de tais instalaç<jes, deverá fornecer todas as informaçõell
pertinentes à Assembléia das Partes, por intermédio da
Junta de Governadores. A Assembléia das Partes, levando
em consideração o parecer da Junta de Governadores,
expressará, sob a forma de recomendações, sua opinião
quanto a compa.tibilidade de tai~ instalações e de sua ope
ração com o uso do espectro de freqüência de rádio e do
espaço orbital pelo segmento espacial existente ou plane
jado da INTEL8AT.

(f) As recomendacões da Assembléia das Partes ou
da Junta de Governadores previstas neste artigo serão
apresentadas no prazo de seis meses a contar da data em
que entrarem em vigor as disposições contidas nos pará
grafos precedentes. Uma reunião extraordinária da Assem
bléia das Partes poderá ser convocada para esse fim.

(g) O presente Acordo não se aplicará aó estabeleci
mento, aquisição ou utilizacão das instalações de segmento
espacial distintas daquelas do segmento espacial da IN
TEL5AT, unicamente para fins de segurança nacional.

ARTIGO XV
(Sede da INTELSAT, Privilégios, Isenções, Imunidades)

(a) A Sede da INTELSAT será em Washington.
(b) No âmbito de atividades autorizadas pelo presen

te Acordo, a INTELSAT. bem como seu patrimônio, serão
isentos. em todos os Estados que nele são Partes, de
qualquer imposto nacional direto sobre a propriedade e
também de tarifas alfandegárias que incidam sobre saté
lites de telecomunicacões e seus componentes assim como
sobre peças dos referidos satélites a serem lancados para
utilização no sistema mundial. Cada Parte se compromete
a envidar seus melhores esforços para conceder. em con
formidade com o processo nacional aplicável. à INTELSAT
e a seu patrimônio isenções de impostos sobre os rendimen-
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Junta de Governadores tomando conhecimento do refe
rid? não cumprimento. a Junta de Go:vemadores poderá,
apos l.evar em conta as considerações feitas pelo Signa
tario. ou pela Parte que o designou. suspender os direitos
do Signatário e recomendar à Reunião dos Signatários
que o· Signatário seja dado como havendo-se retirado
da INTELSAT'. Se a Reunião dos Signatários, após levar
em consideração quaisquer representações feitas pelo Sig
natário ou pela Parte que o designou, aprovara recomen
dação' da Junta de Governadores, a retirada do Signa
tário tomar-se-á efetiva na data da aprovacão da re
comendação e o presente Acordo, bem COInÓ o Acordo
Operaeional cessarão de vigorar para o Signatário a par
tir daql.1ela data.

(c) Se algum Signatári9 deixar de pagar qualquer
quantia que lhe seja imputavel, em conformidade com
o parágrafo (a I do Artigo 4 de Acordo Operacional. no
prazo de trés meses a contar da data em que o pagamen
to tornou-se exigível. os direitos do Signatário garantidos
pelo presente Acordo e pelo Acordo Operacional serão au
tomaticamente suspensos.

Se dentro de trés meses após a: suspensão. o Signatá
rio não tiver pago todas as quantias devidas. ou a Parte
que de:ignou o Signatário não tiver feito uma substitui
ção em conformidade com o parágrafo (f) deste Artigo.
a Junt'l de Governadores. após 'considerar quaisquer re..
presentações feitas pelo Signatário, ou pela Parte que r
designou, poderá recomeÍ1dar à Reunião dos Signatários
que o Signatário seja considerado como tendo-se retir:
da INTELSAT. A Reunião dos Signatários. após conside
rar quaisquer representações feitas pelo Signatário, po
derá decidir que o Signatário seja considerado como ten
do-se '"etirado da INTELSAT e. a contar da data da (lI?

cisão. o presente Acordo Operacional deixarão de vigorar
para o Signatário.

(d) A retirada de uma Parte. agindo nessa qualida
de. acarretará a retirada simultânea do Signatário desig
nado pela Parte ou da Parte em sua qualidade de Signa
tário, dependendo do caso. e o presente Acordo bem como
o Acordo Operacional deixarãEl de vigorar para o Signa
tário a partir da mesma data em que o presente Acordo
deixar de vigorar para a Parte que o designou.

(e) Em qualquer caso de retirada de um Signatário
da INTELSAT. a Parte que designou o Signatário assu
mirá a qualidade de S~gnatário. ou designará um novo
Signatário. a contar da data de tal retirada. ou se retira
rá da INTELSAT.

(f) Se por qualquer razão uma Parte desejar se fa
zer substituir pelo Signatário que designou ou desejar
designar um novo Signatario. devel:á' notificar sua deci
são, por escrito, ao Depositário. B, após o novo Signat~rio
ter assumido todas as principais. obrigações do Signatario
anteriormente designado. apéTs' a assinatura do Acordo
OperaCIonal. o presente Acordo e o Acordo Operacional
entlarão em vigor para o )lOVO Signatário e. conseqüente
mente. deixarão àe vigorar para o Signatário anterior
mente designado.

(g) Após o recebimento pelo Depositário. ou pelo
órgão Executivo. conforme o caso. da notificacão da de
cisão de retirada. em conformidade com o inciso I a I (i I
deste Artigo. a 'Parte que notifica e o Signatário por ela
designado. ou o Signatário a respeito do qual a notifica
ção foi feita. conforme o caso. deixarão de ter quaisquer
direit9s de representação e de voto em qualquer órgão
da IN'FELSAT e não incorrerão em qualquer obrigaçã9
ou responsabilidade após o recebimento da referida noti
ficação. excetuado o fato de que o Signatário será res
ponsáve-] por sua quota de contribuicões de capital ne
cessá~i~ para cumprir. tanto as obrigações contratuais
especlflcamente _-autorizadas antes de tal recebimento.
quanto as responsabilidades decorrentes de atos ou omis
sões antes de tal recebimento: a menos que a Junta de

Governador~ decida de o~tra I forma. em conformidade
com o parágrafo f d) do ArtIgo 21 do Acordo OperaclOnal.

(hl' Durante o período de suspensão dos direitos de
um Signatário. em conformidade com o inciso (b) lli/'
ou pàrágrafo leI deste Artigo. o Signatário continuará
a arcar com todas as obrigações e responsabilidades de
um Sig:latário nos termos do presente Acordo e do Acor
do Op~racional.

(i) Se a Reunião dos Signatários. em conformidade
com o inciso (b) I ii I ou parágrafo I"C) deste Artigo. de
cidu' nao aprovar a recomendacão da Junta de Governa
dores. segundo a qual o Signatário seja considerado como
se tendo retirado da INTEI,;SAT. a partir da data de tal
decisão. a suspensão será 'cancelada e o Signatário deve
rá. a partir de então. ter todos os direitos em conformi
dade com o presente Acordo e o Acordo Operacional.
contande que. quando um Signatário for suspenso. em
conformidade com o parágrafo: I C) deste Artigo. a sus
pensão não seja cancelada ate que o Signatário tenha
as qU'lntias por ele devidas em conformidade com o
parágr,~fo I a I do Artigo 4 do Acordo Operacional.

<.il Se a Reunião dos Signatários aprovar a reco
menda!;'ão da Junta de Governadores. em conformidadp
com o· inciso (b I I ií I ou o parágrafo t c I deste Artigo.
segundo o qual um Signatário seja considerado como se
tendo retirado da INTELSAT. o referido Signatário não
incorrerá em nenhuma obrigação ou responsabilidade
após ta! aprovacão. exceto a de que o Signat.ário. em
con'forl~lidaóe com o paragrafo (d I do Artigo 21 do Acor
do Operacional. será responsável pelo pagamento de sua
quota das contribuiçôes de capital necessárias ao cum
primento. tanto dos compromissos contratuais especifi
camente autorizado1i antes de tal aprovacão. bem com~
das re<:ponsabílidades decorrentes de atos ou omissões
anteriores a tal aprovaeão.

. (kl Se a Assembléia das Partes decidir. em confor
midade com o inciso (b) lil deste Artigo. que uma Partr
seja eO'1siderada como se tendo retirado da INTELSAT.
a Parte na qualidade de Signatário. ou o Signatário por
ela de1iignada. conforme o caso. não incorrerá em nenhu
ma obr:gaçào ou responsabilidade após tal decisão, exceto
a de que a Parte na qualidade de Signatário. ou o Signa
tário por ela designado. conforme o caso. a não selO que
a Junta de Governadores decida em contrário. em con
formidllde cem o paraltrafo I d I do Artigo 21 do ACOl'd,:,
OperaclOnal, será responsável pelo pagamento de sua
quota .:Ias contri\:luicÕ'es de capital necessárias ao CUlll
nrimento. tanto dos ·comnromissos contratuai1i esnecifica
inente autorizados antes' de tal decisào. nem como C3~
responsabilidades decorrentes de atos ou omissões oco1'
rid:Js alltes de tal decisão.

(J) Um ac:>rdo entre a INTELSAT 'E' um Signatário
para o qual o presente Acordo e o Acordo Operacional te
nham deixado de vigorar. exceto no caso de substituicã:::.
em conformidade com o parágrafo .f I deste Artigo. sem
impleIllentado em conformidade com o Artigo 21 do Aeor··
do Operacional.

Iml I i I A notificacão da decisão de uma Parte de
se retirar. em conformidade com o incisn I a I I i I dest('
Artigo. será transmitida pelo Depositáno a todas as Par
tes e .10 órgão Executivo. e este último transmitirá a
notificação a todos os Signatários.

I ií I Se a Assembléia das Partes decidIr que uma
Parte seia c::msIderada como se tendo retirado da INT'EL
SAT. em conformidade eom o inciso I b I I i I deste Artigo.
o óre:ã'"J Executivo notificara a todos os Sil!natarios e ao
Deposit.:>.rio. e este últlmo transmitirá a noÚflcacào a to·
das a.~ Pa rtes.

i iH I A notiflcacão da decisão de um SIgnatário
de se retirar em conformidade com o incISO I a I I i I deste
Artigo, ou da retirada de um Slgnatario. em con10rml-
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darle cl'm o inciso (b I (ii '. ou paragrafo I c I ou (d I deste
Artigo. será transmitida pelo órgão Executivo a todos os
Signatarios e ao Dep'loitário. e este último' transmitirá a
notificacão a todas as Partes.

(iv I A suspensão de um Signatário. em conformida
de com o inciso «b) (ii I. ou o parágrafo I c I deste Artigo.
será n'Jtificada pelo órgão Executivo a todos os Signatá
rio.> e 30 Depositário. e este última transmitirá a notifi-
caCão a todas as Partes. .

(vI A substituido ..àe um Signatário. em conformi
dade cjm o parágrafo I f I deste Artigo. será notificada
pelo Drt)csitário a tüdas as Partes e ao órgão Executivo.
E' este (11timo transmitirá a notificação a todos os Signa
tários.

(n) Não será exigido a nenhuma Parte. ou ao Sig
natário n:Jr ela designad:J. que se retire do INTELSAT
cama deéorréncia direta de qualquer mudanca no status
dessa Parte em relação à União Internacional de Tele
comUJ~~('acões.

ARTIGO XVII

(Emendas)

(a) Qml1quer Parte poderá propor emendas ao pre
sente Arordo. As emendas propostas serão submetidas ao
ara-á:J Executiva. que 3S distribuirá Imediatamente a to
d3~ as Partes e Signatários.

(b) A Assembléia da., Partes apreciará cada em~nda

pmposta na sua primeira sessã~ ordinári~. logo apos. a
dist,rib\.icão da emenda pelo argao ExecutIvo ou. prevla
men te em sessãl' extraordinária. convocada em confor
milade com as dispasit'ões do Artigo VII do JJresente
Acardo. contando qUE' a emenda pr'Jposta tenha .sldo dls
tribuíd::- pelo órgão Executivo. no mmimo .90 ?Ias antes
ela ela t , dE' 3hertnra da sessão A Assemhle!a aas Partes
lE'v:uá em consideracão quaisquer p'areceres 0\1 recomen
dacces que emanarem da Reunião dos Signatal'los ou da
Junta c:e Governadores com relacã'J à emenda proposta.

(c) .ti. Assembléia das Partes decidirá com as dispo-
sirões I eferentes a quorum e votacão cçmtidas no Artigo
VII do prE'sente Acordo. Poderá ainda modificar qualquer
emend<: proposta distribuída em conformidade com o
narágrafo I h I deste Artl!!;'). bem como poderá decidir so
hre qualquer emenda que nào tehha sido distribuída. mas
qUE' sela diretamente dE'c:'lrrente de uma emenda propos
t·a modificada.

(d) A emenda q1..\e fcr aprovada nela Assembléia das
Partes ~r.trara em vigor. em conformidade com o pará
grafa 'r I deste Artigo. deDois qUE' o Denositário tiver re
r.ebido :1ntificar:iio de anrovz3,(:ào. aceltacão ou ratifica
rão d:'\ emenda por: ou:

I i I dois tercos dQs Estados qne eram Partes na data
em que a emenda foi aprcwada pE'la Assembléia das Par
tes. CO:ltanto que esses dois tE'rcos incluam Partes. em
SE'US S;~matarios. que então detinham. no mimmo. dois
tercos do .total das quotas de Investimento: ou

I ii I um número de Estados i~ual ou que exceda
oitenta e cinco Dor cento do total d~ Estados que eram
Parte,; na data em que a emenda foi aprovada pela As
s~mhlp\a das Part~s indenendentemente do total de quo
tas de investimento que taIS Partes ou seus Signatários
então l'etinham.

(e) O Denositario notificara todas as Partes tào
10gf) te:1ha recebido ClS Instrumentn'i de aceitacão. apro
vacãe> "li ratificacão. exigidos nel0 naragraio I d I deste
Artigo para Qli':" uma emenda entrE' em vigor Noventa
dIa:; a!10s a pxpedicão de tal notificacão. a emenda en
trara em vIgor para todas as Partes. inclUSive para aque
las qUE' ainda nào a tenham aceitado. anrovado ou rati
fi,. 'do e que não se tenham retirado da INTELi:3A'I'.

Cf) . Não obstante as disposições dos parágrafos I d I
e leI deste Artigo, uma emenda não entrará em vigor
antes de oito meses. nem após dezoito meses a contar da
data em que foi aprovada pela assembléia' das Part~ ..

ARTIGO XVIII

(Solução das Controvérsias)

Ca) Qualquer controvérsia legal surgida em conexão
com os direitos e deveres resultantes do presente Acordo.
ou em conexão com obrigações assumidas por Partes. em
conformidade com o parágrafo IC) do Artigo 14, ou o
parágrafo IC) do Artigo 15 do Acordo Operacional. en
tre Partes. ou entre a INTELSAT e uma ou mais Partes,
se não solucionadas em prazo razoável. será submetida
à arbitragem. em conformidade com as disposições do
Anexo C do presente Acordo. Qualquer controvérsia le
gal surgida em conexão com os direitos e deveres resul
tantes do presente Acordo ou do Acordo Operacional, en
tre uma ou mais Partes e um OU mais Signatários p6
derá ser submetida à arbitragem. em conformidade c~m
as disposições do Anexo C do presente Acordo, desde que
a Pnrtp. ou partes e o Signatário ou Signatários, envolvi
dos na controvérsia. concordem com tal arbitragem.

Cbl Qualquer controvérsia legal surgida em cone
xão com os direitos e deveres decorrentes do presnte
Acordo. ou em conexão com as obrigações assumidas por
Partes. em conformidad'e com o parágrafo IC) do Artigo
14. ou o parágrafo ICI do Artigo 15 do Acorpo Oeparcio
naI. entre uma Parte e um Estado que tenha deixado de
ser Parte. ou entre a INTELSAT e um Estado que tenha
deixade de ser Parte. controvérsia essa que tenha surgido
após o Estado ter deixado de ser Parte, se não solucio
nada em prazo razoável. será submetidà a arbitragem.
Esta arbitragem será efetuada em conformidade com as
di;;poslções do Anexo C do presente Acordo. desde que
o Estacio que tenha deixado de ser Parte assim concor
de. Se um Estado deixar de ser Parte. ou se um Estado
ou um<L entidade de telecomunicações deixar de ser Sig
natário. após uma controvérsia. em que estejam envol
vidos Lenha sido submetida à arbitragem. em conformi
dade c'Jm o parágrafo (a I deste Artigo. a referida arbi
tragem terá prosseguimento e será concluída.

(c) Qualquer controvérsia legal surgida de acordo
entre a INTELSAT e qualquer Parte. estará sujeita às
disposieões sobre solucáo das controvérsias contidas em
tais acordos. Na auséncia de tais disposições. as referidas
controvérsias. se não solucionadas de outra forma. pode
rão ser submetidas à arbitragem. em conformidade com
as dsiposicões do Anexo 'C .do presente Acordo. se os
litigantes assim concordarem.

ARTIGO XIX

(Assinatura)

a) O presente Acordo será aberto à assinatura em
Washington a partir de 20 de agosto de 1971 até sua
entrada em vigor. ou até apos o transcurso de um pe
riodo de nove meses. dependendo de qual das hipóteses
ocorrer primeiro:

I i I pelo Governo de qualquer Estado. que seja Parte
no Acordo PrOVIsório:

(jj I pelo Governo de qualquer outro Estado. que seja
membro da União Internacional de Telecomunicações.

bl Qualquer Governo. ao assmaro presente Acordo.
podera fazê-lo sem que sua assinatura esteja sujeita à
ratificação. aceitacão ou apl'ovacão. ou com uma decla
racão que acompanhe sua assinatura. de que estará su
jeita á ratificação, aceitação ou aprovação.
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c) Qualquer Estado a que se refere o parágrafo (a'
deste Artigo poderá aderir ao presente Acordo após en
cerrado o período previsto para sua assinatura.'

d) Não serão admitidas reservas ao presente Acordo.

ARTIGO XX
(Entrada em Viror)

. a) O presente Acordo eiltràrá em vigor sessenta dias
apos a data de assinatura. se não sujeito à ratificação.
aceitação ou aprovação. ou se tiver sido ratificado, aceito,
ou aprovado. ou tiver recebido adesão por dois-terços
dos, Estados que eram Parte do Acordo Provisório. na
data em que o presente Acordo tiver sido aberto para
assinatura. contando que:

li) esses dois-terços incluam Partes do Acordo Pro
visório. ou seus Signatários do Acordo Especial, que de
tenham pelo menos dois terços das Quotas do Acordo
Especial; e que .

(1l) essas Partes ou as entidades de telecomunica
ções por elas designadas tenham assinado o Acordo Ope
racional. A contar do inicio dos sessenta dias. as dispo
sições do parágrafo 2.° do Anexo ao Acordo Operacional
entrarão em vigor. para os propósitos enunciados nó re
ferido parágrafo. Não obstante as disposições preceden
tes. o presente Acordo não entrará em vigor antes de oito
meses. ou após dezoito meses a contar da data em que
tiver sido aberto para assinatura.

.b) _Para o Es~ado cujo il)strumento de ratificação,
aceItaçao. aprovaçao ou ,adesao for depositado após a
data. de entrada em vigor do presente Acordo. em con
formIdade com o parágrafo lal deste Artigo. o preaente
Acordo entrará em vigor na data de tal depósito.

c) Após a entrada em vigor do presente Acordo, em
conformidade com o parágrafo (a) deste Artigo, o pre
sente Acordo poderá ser apücado provisoriamente a qual
quer Estado cU,io Governo o tenha assinado. sujeito a
ratificação. aceitação ou aprovação. desde que o referido
Governo assim o solicite à época da assinatura. ou a
qualquer tempo anterior à entrada em vigor do presente
Acordo. A aplicação provisória terminará:

'111 após o depósito do instrumento de ratificação.
aceitação ou aprovação do presente Acordo peio referido
Governo;

f1l' após expirado o prazo de dois anos a contar da
data em que o presente Acordo entrar em vigor sem ter
sido ratificado. aceito ou aprovado pelo referido Gover
no; ou

<Uil após notificação. pelo referido Governo. antes
d~ expirado o prazo mencionado no inciso (11) deste pa
ragrafo. de sua: decisão de não ratificar. aceitar ou apro
var o presente Acordo.

Se a aplicacão provisória terminar em conformidade
com o inciso I ii I 1 ou (Iii) deste parágrafo. as disposições
dos parágrafos I g I e 111 do Artigo XVI do presente Acor
do estabelecerão 0o? direitos e obrigações da Parte e do
Signatário por ela designado.

d) Não obstante as disposições deste Artigo. o pre
sente AcC?rdo não entrará em vigor para nenhum Estado.
ne;n sera aplicado' provisoriamente a qualquer Estado.
ate que o Governo do referido Estado ou a entidade de
telecomunicacões designada em conformidade com o pre
sente Acordo tenha assinad.o o Acordo Operacional.

. .e~ Após en~rar em VlgOl" o presente Acordo subs;;
tltUlra e anulara o Acordo Provisório.

ARTIGO XXI

(Disposições Diversas)
"a) As línguas oficiais e de trabalho da INTELSAT

serão: Inglês, Francês e Espanhol.
b) Os regulamentos internos para o órgão Executivo

proverão a imediata distribuição a todas as Partes e
Signatários de cópias de qualquer documento da
INTELSAT mediante pedido.

c) Em conformidade com as disposições da Reso
lução 1721 (XVII da Assembléia Geral das Nações Unidas.
o órgão_ Executivo enviará ao Secretário-Geral das Na
ções Unidas e às Agências Especializadas afins, para sua
informação, um relatório (lnual das atividades da ....
INTELSAT.

ARTIGO XXII

(Depositário)

a) O Governo dos Estados Unidos da Amêrica será
o Depositário do presente Acordo, junto ao qual serão
depositadas declarações feitas em conformidade com o
parágrafo (b) do Artigo x.IX do presente Acordo, ins
trumentos de ratificação. aceitação. aprovação ou adesão.
requerimentos para a aplicação de emendas. decisões de
retirar-se da INTELSAT, ou de término de aplicação pro
vil:lória do presente Acordo.

b) O presente Acordo. cujos textos em inglês. fran
cês e espanhol são igualmente autênticos. será deposi
tado nos arquivos do Depositário. O Depositário remetera
cópias autenticadas do texto do presente Acordo a todos
os Governos que tenham assinado. ou que tenham depo
sitado instrumentos de adesão ao mesmo. bem como à
União Internacional de Telecomunicacões. e notificará
os referidos Governos e a União Internacional de Tele
comunicações de assinaturas, de declarações feitas em
conformidade com o parágrafo (b) do Artigo XIC do pre
sente Acordo. do depositário de instrumentos de ratifica
ção, aceitação, aprovação oil adesão, de requerimentos
para a aplicação provisória. do começo do prazo de ses
senta dias mencionado no parágrafo (a) do Artigo XX
do presente Acordo. da entrada em vigor do presente
Acordo. de notificações de ratificação. aceitação ou apro
vação de emendas. da' entrada em vigor de emendas. de
decisões de retirada da INTELSAT, de retiradas e de
términos da aplicação provisória do presente Acordo. A
notificação do inicio do prazo de sessenta dias será pu
blicada no primeiro dia do referido prazo.

c) Após a entrada em vigor do presente Acordo. o
Depositário registra-la-á junto ao Secretariado das Na
ções Unidas. em conformidade com o Artigo 102 da Ca.rta
das Nações Unidas.

EM TESTEMUNHO DO QUE. os Plenipotenciários.
reunidos na cidade de Washington. munidos de· plenos
poderes. concordando em que é boa e correta a forma
do presente Acordo. assinaram-no.

FEITO em Washington. aos 20 dias de agosto do ano
de mil novecentos e setenta e um.

ANEXO A

Funções do Secretário-Geral
Em conformidade com o parágrafo (b I do artigo XII

do presente Acor.do. o Secretário-Geral exercerá especial
mente as seguintes funções:

11 manterá atualizadas as previsões de' tráfego da
INTELSAT. baseadas em dados que ser-Ihe-ão fornecidos
e convocará reuniões periódicas regionais com o objetivo
de avaliar as demandas de tráfego;

2) aprovará os pedidos de acesso ao segmento es
:;-:-':ial da INTELSAT para estações terrestres padroniza-
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das. para a Junta de Governadores. elaborará um rela
tório relativo aos pedidos de acesso ao segmento espacial
por estações terrestres não- padronizadas, atualizará as
Jnformações relativas às datas de entrada em serviço das
estações terrestres existentes ou previstas;

3) baseados nos relatórios elaborados pelos Signa
tários. pelos demais proprietários de estações terrestres
e pelo contratante de serviços gerenciais. manterá em
dia arquivos relativos às possibilidades e limitações téc
nicas e operacionais de todas' as estações terrestres eXis-
tentes e previstas: ..

.4) manterá um centro de documentação relativo às
consignações de freqüência aos usuários. tomará todas
as disposições referentes à notificação das freqüências
à União Internacional de Telecomunicações;

5) preparará orcamentos de despesas de capital e
de custo operacional. assim como as estimativas du
receitas necessárias. com base nas estimativas de pla
nejamento aprovadas pela Junta de Governadores.

6) recomendara à Junta de Governadores as taxas
a serem cobradas para a utilização do segmento espacial
da INTELSAT;

7) recomendará à Junta dos Governadores normab
de contabilidade;

8) manterá registros de contabilidade que serão sub
metidos à verificação conforme exigido pela Junta de Go
vernadores e preparara extratos financeiros mensais e
anuais;

9\ calculará as quotas de investimentos dos Sig
natários. determinara as faturas dos Signatários relativas
às suas contribuições de capital e as dos usuários do
segmento espacial da INTELSAT. receberá os pagamentos
em espécie em nome da INTELSAT. distribuirá as recei
tas e efetuará. em nome da INTELSAT. a favor dos Sig
natários. todos os pagamentos em espécie;

10) informará a Junta de Governadores dos atrasos
dos Signatários no pagamento de suas contribuições de
capital e dos atrasos dos usuários nos pagamentos da
taxa de utilização do segmento espacial da INTELSAT;

11) aprovada e pagará as faturas apresentadas à
INTELSAT. provenientes de compras autorizadas e de
contratos concluidos pelo órgão Executivo. reembolsará
o contratante dos serviços gerenciais das despesas prove
nientes de compras efetuadas e de contratos concluidos
por conta da INTELSAT e autorizados pela Junta de
Governadores;

12 \ administrará os programas de previdência so
cial para o pessoal da INTELSAT e pagará os salários.
assim como reembolsará as despesas autorizadas feitas
pelo pessoal da INTELSAT:

131 fará investimentos ou depósitos dos fundos dis
poniveis e as retiradas destes investimentos ou denósitos
necessários para atender aos compromissos da INTELSAT;

141 contabilizara os bens da INTE~SAT e suas amor
tizações. tomará toda e qualquer disposição com o con
tratante dos serviços gerenciais e os Signatários interes
sados com a finalidade de fazer o inventário dos bem
da INTELSAT;

15\ fará recomendacões relativas às modalidades e
condições dos acordos para a utilizacão do segmento es
pacial da INTELSAT:

161 fará recomendacões relativas aos programas de
seguros para a cobertura dos riscos dos bens da ....
INTELSAT e. com a autorizacão da Junta de Governa
dores. tomará .medidas para' obter a cobertura neces
sária;

INTELSAT em decorrência de qualquer instalacão de
segmento espacial distinto do .segmento .e?pacial da
INTELSAT e a esse respeito tara um relatorlO a Junta
de Governadores;

181 preparará a agenda pro.,,:isória da:s reu!li.ões da
Assembléia das Partes. da Reumao dos Slgnatanos. da
Junta de Governadores e de seus comitês consultivos.
preparará as atas pro~i~órias des:sas reuniões. au~iliará
os presidentes dos comltes consultIVOS !la el~boraçao ~~s
agendas dos arquivos e dos seus relatorl?S a Assemblela
das Parte. à Reunião dos Signatários e a Junta de Go
vernadores;

19) tomará toda e qualquer medida cabível para
assegurar os serviços de interpretação e tradução. assim
como a reprodução e distribuição dos documentos e trans
crição das atas estenografadas das sessões;

201 manterá um histórico das decisões tomadas pela
Assembléia das Partes, pela Reunião dos Signatários e
pela Junta de Governadores. preparará os relatórios e a
correspondência relativa às decisões tomadas nas'reu
niões da Assembléia das Partes. da Reunião dos Signa
tarios e da Junta de Governadores;

21) contribuirá para a interpretação dos regimentos
internos da Assembléia das Partes. da Reunião dos Sig
natários e da Junta de Governadores. assím como para
interpretação dos regimentos internos dos Comitês con
sultivos desses orgãos;

22) tomará toda e qualquer medida cabível para
as reuniões da Assembléia das Partes. da Reunião dos
Signatários. da Junta de Governadores e dos comitês
consultivos desses órgãos:

231 fará recomendações com respeito aos processos
f! normas relativos ao fechamento de contratos e a com
pras efetuadas em nome da INTELSAT;

24) manterá a Junta de Governadores informada do
cumprimento dos compromissos por parte dos contra
tantes.· inclusive aqueles que dizem respeito ao contra
tante dos serviços gerenciais;

251 compilará e manterá atualizada uma lista in
ternacional de fornecedores para todas as compras efe
tuadas pela INTELSAT;

26) negociará. estabelecerá e administrará os con
tratos necessários para que o Secretário-Geral possa de
sempenhar as funções que lhe são atribuidas. inclusive os

'contratos pertinentes à obtenção ae assisténcia de outras
entidades com a finalidade de implementar essas mesmas
1unções;

·271 tomará toda e qualquer medida de modo a colo
car a disposição da INTELSAlI' o assessoramento .juridico
exigido pelas funções do Secretário-Geral;

28) assegurará os serviços de informação públicn
conveniente; e

29) tomará toda e qualquer medida para a con··
vocação de conferências para a negociacão do Protocolo
referente aos privilégios, isenções e imunidades mencio
nadas no parágrafo lCI do artigo XV do presente Acordo.

ANEXO B
'Funções do Contratante de Serviços
Gerenciais e Diretrizes Relativas aos

Contratos de Serviços Gerenciais

11 Em conformidade com o artigo XII do presente
Acordo. o contratante de serviços gerenciais se desincum
bil'á das seguintes funções:

17) com o ob.ietivo de aplicar o paragrafo (dI do (a) recomendará à Junta de Governadores progra-
Artigo XIV do presente Acordo. analisará os efeitos ecO- mas de p.esquisa e desenvolvimento diretamente ligados
nômicos prováveis que poderiam íncidir sobre a ....•;., aos objetivos da INTELSAT;
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(bl se autorizado pela Junta de Governadores:
(i) empreenderá estudos e pesquisa e desenvolvI

mento. diretamente ou sob contrato com outras entidades
ou pessoas;

(ill .empreenderá estudos de sistemas nos campos da
engenhana. economia e racionalização de custos;
. liH) ef'etuará ensaios ,e avaliações de siinulação de

sIstemas; e
(Iv) estudará e preverá os pedidos em potencial de

novos serviços de telecomunicações por saumte;
(c) manterá a Junta de Governadores informada da

necessidade da aquisição de instalações para o segmento
espacial da INTELSAT;

(d) por autorização da Junta de Governadores, pre
parará e difundirá as tomadas de preços. Inclusive as
especificações para a aquisição de equipamentos para o
segmento espacial;

(e) avaliará todas as propostas apresentadas em res
posta às tomadas de preços e apresentara recomendações
à Junta de GO,vernadores relativamente às mesmas;

(f) em aplicação das normas de compra e em con
formidade com as decisões da Junta de Governadores:

(i) negociará. estabelecerá. emendará e administrará
, todos os contratos em nome da INTELSAT para segmentos
espaciais,

<ill tomará toda e qualquer medida para executar.
"os serviços de lançamento e as necessarlas atlvidades de
apoio, e cooperará em lançamentos.

(iíi) prOVIdenciará cobertura de seguro para proteger
o segmento espacial da INTELSAT. assim como o equipa
mento que se destina ao lancamento ou aos servicos de
la:nçamento, ' .

(IV) providenciará ou mandará providenciar os ser
viços de rastreamento. de telemetria. de telecomando e
de controle dos satélites de telecomunicações, inclusive
a coordenação dos esforços dos Signatários e demais pro
prietários de estações terrenas que participam do forne
cimento dos referidos serviços para o posicionamento, ma
nobras e testes de satélites, e

IV) executará ou mandará executar os servicos de
monItoração das caracteristicas de desempenho dos saté
lites. das falhas. da eficiência, da poténcia dos satélites
e da$ freqüências utiliz3,das pelas estacões terrenas. in
clusive a coordenação dos esforços dos Signatarios e de
mais proprietários de estações terrenas que participem
do for,necimento desses serviços.

(f) recomendará à Junta de Governadores as fre
qüencias a serem utilizadas pelo segmento espacial da
INTELSAT. assim como os planos de localizacão dos saté
lites de telecomunicações;

(h) operará o Centro Operacional da INTELSAT e
o Centro de Controle Técnico de Engenhos Espaciais;

(i) recomendará à Junta de Governadores as carac
terísticas de desempenho, de estações ter.renas padroni
zadas. sejam características obrigatórias ou não:

(j) avaliará os pedidos de acesso ao segmento espa
cial da INTELSAT por estações terrenas não padroni
zadas;

(k) atribuirá unidades de capacidade do segmento
espacial da INTELSAT em conformidade com o determi
nado pela Junta de Governadores;

(1) preparará e coordenará os planos de sistema de
operações (inclusive os estudos da configuracão da rede
e os planos de emergência!, assim como os processos. dire
trizes. práticas e padrões operacionais. tendo em vista sua
adoção pela Junta de Governadores;

(m 1 prepar lrá. coordenará ~ difundirá os planos de
atribulcão de fn qüéncia as estacoes terrenas que tenham
acessO' ao segme 1tO espadaL da INTELSAT:

(n) prepan rá e distribui~á rela_tórios relativos .a si
tuacão do sisterr. 1. nos quaIs f1gurarao planos da utlliza
ção 'real e proj e' ada do sistema:

(o) distribu rá ao.:; Signatários e ~emais uS}.lários as
informações a rI speito dos novos servIços e metodos de
telecomunicacões. ,

(p) para DE fins do parágrafo t.dr do artlgo XIV do
resente Acordo, analisara e relatar!!: a ~unta d.e ~over

~adores os efeit IS técnicos e operaClonals provavels que
viriam a incidir sobre a INTELSAT no cl;lsO de qualquer

. t de insta ação de segmento espaclal separado do
prOlee~to espaci' I da INTELSAT, inclusive os efeitos sobre
~~g~anos de fr~ qüência e localização dai INTELSAT;

() forneceJá ao Secretário-Geral ~s informaçõe~
que s~ fizerem r ecessárias para :J cumpnmento de suas
Ol)rigações em relação à Junta de Governadores. no~
termos do parág'afo 24 do Anexo A do presente Acordo.

(r) tara rec:>mendaçào relativas à aquisição. ?0II.1u
nicacão. d1füsão ~'proteção dos direitos que ,tocam as in
vencÕes e inforrr. ações técnicas em confo.rmldade com as
dispOsições do ar igo 17 do Acordo OperaclOnal:

. (s) em con!:>rmidade com as decisões ,da Junta de
Governadores. to nará toca e qualquer medlda ,de, forma
a estender aos ;lignat:i.ri'Js e a 1;erCe!ros, os, dIreltos da
INTELSAT sobre invencoes e mtormaçao tecmc.a. em con
formidad com o Artigo ,17 do ,:Acordo OpraclOnal. e par
ticipará de acorà:Js de concessao ,de licença em nome da
INTELSAT: e

(tI tomará ,oda e qualquú 'medida op~racional, téc
nica. financeira, administrativ~,. relativa a~,compras e
tcda e, qualquer :nediáa necessan:l. ao exerClClO das fun
ções .enumeradas acima.

'2)0 contralo de serviços ger~nciais i~cluirá_as cláu
sulas apropriada~ à implementaçao das d'lsposiço~~ rele
vantes ao artigo K:II do presente Acordo e provera.

(a) o ressarcinento pela INTELSAT em dólares norte
americanos de toda e qualquer despesa feita direta ou
indiretamente. dt·Vidamente justificada e comprovada, e
efetuada pelo cor ,tratante de serviços gerenciais nos ter-

,mos do contrato:
(b) o pagan.ento ao contratante de serviços geren

ciais de uma gra,ificação fixada em ~ma taxa anual em
dólares norte-am ~ricanQs, a ser negocIada entre a Junta
de Governadores e o contratante:

(c) uma revisão periódica 'pela Junta de Governa
dores. em consulta com o contratante, de serviços .geren
ciais. das despesa,; previstas no Item t à) deste paragrafo;

(d) o respei ,o as politicas de contrato e aos proce
dimentos da INTE:LSAT, condizentes com as disposições
,pertinentes do presente Ac~rdo e do ~co~do Operacional.
no que se refere 1 solicitaçao e negoclaçoes de contratos
em nome da INTI:LSAT:

(e) as dispo;iições relativas às invenções e às infor
mações técnicas ':ondizenles com o artigo 17 do Acordo
Operacional:

(f) pessoal' écnico selecionado pela Junta de Go
vernadores. asses~ orada pelo contratante de serviços ge
renciais. dentre B1 pessoas indicadas por Signatários,.para
participar na fixf ção dos custos dos projetos e das espe
eificaçõe~ para e luipamento destinado ao segmento es
pacial:

. (I) a soluçã o das divergências ou desacordos que
possam surgir entre a INTEL:;iAT e o contratante de ser
viços gerenci~.is. em cantormidade com as Normas de
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Conciliação e de Arbitragem àa Cãmara Internacional de
Comércio; e

<h> a coloc2'~ião à disposicão da Junta de Governa
dores por. parte clo contratante de serviços gerenciais, daa
,lnformaçoes que possam ser solicitadas por qualquer Go
vernador de forma a habilitá-lo a se desincumbir de suu
atribuições na qualidade de Governador,

ANEXO C

Disposições Relativas à Solução das Controvérsias,
"Apontadas no Artigo XVIII do presente Acordo e no

Artigo 20 do Acordo Operacional

ANEXO 1

Aplicando as disposições do presente Anexo, em um
processo de arbitragem. as únicas partes serão aquelas
apontadas no Artigo XVIII do presente Acordo e no Artigo
~o ,do Acordo Opel'cional assim como no anexo deste
~~mo. .

ARTIGO 2

Um tribunal de arbitragem composto de três membros,
devidamente constituído em conformidade com as disposi
ções do presente Anexo. será competente para solucionar
qualquer controvérsia que lhe seja submetido em confor
midade com o disposto no artigo XVIII do presente Acordo
e no Artigo 20 e no Anexo do Acordo Operacional.

ARTIGO 3

lal No mais tadar sessenta d~as antes da abertura
da primeira sessão ordinária da Assembléia das Partes
e de cada sessão ordinária ulterior da referida Assembléia'
cada ~arte poderá submeter ao órgào Executivo os nomú
de dOl~ ~specia1istas juridicos. no máximo, qúe ficarão em
disP9mbllidade no decurso do periodo entre o final de cada
se~~ao e no final da sessão ordinária seguinte da Assem
bIela das Partes, para atuar na qualidade de presidente ou
membros de tribunais instituídos em virtude do presente
Anexo .. B~seado nos nomes que assim lhe forem Indica
dos. o orgao Executivo elaborará uma lista de todas essu
pessoas e anexará a ela qualquer nota biográfica entregue
~ela Parte que indicou os nomes.. e distribuirá a referida
!lsta a todas as Partes no mais tardar trinta dias antes
da data da abertura da referida sessão. Se. no decurso
dos .sessenta dias que precederam a data de abertura da
sessao da Assembléia das Partes. uma pessoa designada,
p,or um m(}t~vo qualquer. ficar impossibilitada, para os
fms que motivaram a escolha de participar dos trabalhos
do grupo de especialistas. a Parte que indicou o nome
da referida pessoa poderá, no mais tardar quatorze dJu
antes da data de abertura da sessão da Assembléia dai
Partes. indicar o nome de outro especialista juridico.

Ib) :easeada na lista me~1cionada no parágrafo Ca)
deste Artigo. a Assembléia das Partes escolherá onze pes
soas com a finalidade de serem membros de um grupo
de especialistas dentre os quais serão escolhidos os presi
dentes dos tribunais e um suplente para cada uma des
sas pessoas. Os membros do grupo de especialistas e seus
suplentes assumirão suas funcóes durante o período de
tempo est~pulado no parágrafo I a) deste Artigo. Se um
membro fIcar impossibilitado de tomar parte nos traba
lhos do grupo de especialistas. será substItuído pelo seu
suplente.

.(el Para fins de designacào de um presidente. o
órgao Executivo convocara uma reunião do grupo de es
pecialistas no mais breve prazo após a escolha dos nomes
que constituirão esse grupo, Para qualquer reunião do
grupo de especialistas o quorum será atingido quando nove
dos seus onze membros estiverem presentes. O grupo
de especialistas designará. dentre os seus membros. o pre
sidente do grupo que será eleit<J em voto secreto em uma

ou. se necessário. mais eleicões até a obtencão de pelo me
nos seis votos favoráveis. O presidente assim escolhido
pelo grupo permanecera em ~uas funções até o término de
seu mandato como membro do grupo de especialistl1s.
As despesas ligadas à reunião do grupo de especialistas se
rão consignadas como despesas administrativas da
INTELSAT para os fins de aplicação do Artigo 8 do Acordo
Operacional.

<dI Se um membro do 'grupo de especialistas e seu
suplente ficarem ambos impossibilitados de participar das
reuniões do grupo. a Assembléia das Partes proverá os
cargos vagos baseada na lista mencionada no parágrafo
la) deste Artigo. Se, entretanto, a Assembléia dali Partes
não se reunir no prazo de noventa dias. a contar da ocor
rência das vacãncias. estas serão preenchidas por seleção
realizada pela Junta de Governadores com base na lista
refer·ida no parágrafo I a I deste Artigo. cada Governador
çlispondo de um voto. Qualquer pessoa escolhida para
substituir um membro ou um suplente cujo mandato
não tenha terminado. assumirá as funcões deste último
até o término do prazo estipulado para' o referido man
dato. No caso em que vagar o cargo do presidente do
grupo de especialistas. os membros deste grupo proverão
o referido cargo pela designação de um outro dentre seus
membros. de acor.do com o procedimento descrito no pa
ra~rafo fe) deste Artigo.

. leI Ao escolher os mem"Jros (lO grupo de esne!:'iali'>ta<;
e seus suplentes. em conformidade com o parágrafo Ibl
ou I d I deste Artigo. a AssemblfJa das Partes ou a Junta
ele Governadores esforcar-se-a para que a composição
do grupo de especialistas reflita sempre uma representa
cão geografica adequada assim como os principais siste
mas juridicos representados entre as Partes.

(f) Qualquer membro do grupo de especialistas ou
qualquer suplente que fizer parte de um tribunal de arbi
tragem por ocasião da expiração de seu mandato, perma
necerá nas suas funçõei' até a conclusão de qualquer pro
cesso de arbitragem em andamento no referido tribunal.

<g> Se. entre a data de entrada em vigor do presente
Acordo e a constituição do primeiro grupo de especia
listas e de seus suolentes lt>vac!a a efeito em conformi
dade com as disposições do paragrafo Ib) deste Artigo.
uma ccntrovérsia juridica surgir entre as partes aponta
das no Artigo 1 deste Anexo. o grupo de especialistas
constituido n<lS termos das disposicões do parágrafo Ib,
do Artigo 3 do Acordo Adicional relativo à arbitragem. de
':1 de Junho de 1965. sera chamado para a solução da refe
rida controvérsia. O referido grupo de especialistas atuara
em conformidade com as disposiçõE:s de~te Anexo par..!.
fins do A.rtigo XVIII do presente Acordo. I e do Artigo 20
do Acordo Operacional. bem como do ,\nexo a este último.

ARTIGO ,i

<al Qualquer peticionário que desejar submeter à ar
bitragem uma controvérsia de ordem ,Juridic'1. entregará a
c:l.da defensor e ao órgão Executivo docun.\ntaçào con
tendo:

f i I uma exposicão descrevendo detalhadamente a
controvérsia sublnetida à arbitragem. as razões pelas quais
a participacão de cada defensor será solicitada' na arbi
tragem e os' pontos c~pitais da sclicita:;ão: .

I ii I uma exposição relatando as razões pelas quais
o assunto da controversia é da competéncia do t'ribunal
que sera constituído em virtude deste Anexo e as razões
pelas quais este tribunal deve levar em consideração os
pontos capitais da solicitacã::l. caso se pronuncie a favor
do peticionaria;

(iiiJ uma exposicão explicando as razões que impedi
ram o peticionaria de solucionar a controvérsia amiga
velmente em um praw razQàvel. por negociação, ou por
meios outros que não a arbitragem;
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proéesso e pronunciar a sentença do tribunal. não obst,afl~
te os termos .do artigo 2 deste Anexo.

ARTIGO 9
(a) Qualquer Parte cuio Signatário por ela designado

for litigante em uma controversia. tera direito de inter-

ARTIGO 8

S.e uma parte não agir. a outra parte poderá pedir
ao tnbunal que prolate uma sentenca em s·eu favor. Antes
de pronunciar. sua decisão. o tribunal assegurar-se-á de'
que o assunto. e ~e sua competência e que é fundamentado
de fato e de dIreIto.

ARTIGO 7

(a) O tribunal decidirá da data e local de suas sessMs.
(b) Os debates serão realizados a portas fechadas o

tudo quanto for apresentado ao tribuna,l terá caráter con
fidencial. Entretanto. poderão assistir aos debates e ter
vista a todo e qualquer documento ou auto apresentado, a
INTELSAT. as Partes cujos Signatárioel? por elas designa~

d:::s e 03 Signatários cujas Partes que os designaram. sejam
p2rtes n2 controvérsia. Quando a INTELSAT for parte no
prccesso. todas as Partes e todos .os Sigriatários. poderão
assistir ~os debates e ter vista a tudo que tiver sido
apresentado.

(f') No caso de controvérsia em relação à competência
de. tribunal. o tribunal examinará esta questão em pri~
melro l'l~ar e pronunciará sua decis~o o mais breve pos
sível

(d) O processo desenrolar-se-á por' escrito e será lici
to a cada litigante apresentar provas escritas para fun
clrF~T't?r sua argumentação de fato e de direito. Entr~
tar:to. se o tribunal julgar oportuno. argamentos p~erao
ser apre:fntados verb!llmente e testemunhas ouvidas.

<e)· O processo se iniciará por meio de requerimento
do neticionário. o ql'al deverá ser devidamente fundamen
t:-ro com fatos relacionados com as provas e com os prin
cipias juridicos invocados. Em caso. d~ co~testação. o peti
cicn?rio noderá aJjresentar uma replIca a defesa. Debates
orais acilrionais so serão apresentados caso o tribunal
julgue necessário.

(f) O tri'bunal poderá tomar conhecimento das recon
vencões decorrentes diretamente do objeto da controvérsia
e decidir a respeito de tais demandas. contanto que sejam
de Sl'a competência tal como é definida no Artigo XVIII
do presente Acordo e no Artigo 20 do Acordo Operacional.
assim como no Anexo a este último.

(g) Se. no decurso do processo. os lltigantes chega
rem a um acordo. o tribunal consigna-Io-á sob forma de
uma sentença pronunciada ·com o conhecimento dos liti
gantes.

(h) A qualq\!er momento do processo. o tribunal po-
derá encerrá-lo se decidir que a controvérsia ultrapassa

·os limites de sua competência tal qual foi definida no
Artigo XVIII do presente Acordo e no Artigo 20 do Acordo
Operacional. assim como no anexo a este último.

(j) As deliberacões do tribunal serão secretas.

(j) A sentenca e as decisões do tribunal serão pro
latadas e fundamentadas por escrito. Pelo menos dois
membros do tribunal devem aprová:-las. Um membro que
esteia em desacordo com a sentenca prolatada poderá
apresentar. em separado. seu parecer por escrito.

(k) O tribunal comunicará sua decisão ao órgão Exe
cutivo que a distribuirá a tódas as Partes e a todos os
Signatários.

(1) O tribunal poderá adotar as normas de procedi
mento complementares necessárias para o andamento da
arbitragem e compativeis com aquelas estabelecidas neste
Anexo.

(\V) a prova do consenti~nto das partes no caso de
qualquer controvérsia em que. em conformidade com o
Artigo XVIII do presente Acordo cu do Artigo' 20 da I\.c~rdo

Operacional: este consentimento seja condição para que
se possa recorrer ao processo de arbitragem descrito n::ste
Anexo;

(V) o nome da pessoa indicada pelo peticionário para
atuar como membro do tribunal.

(h) Imediatamente o órgão Executivo distribuirá a
cada Parte e Signatário. assim como ao presidente do
grupo de especialistas uma cópia do documento apresen
tado nos termos do parágrafo (a I deste Artigo.

ARTIGO 5

(a) Nos s'essenta dias que se seguirem à data do rece
bimento dos exemplares da documentacão apontada no
paragrafo (a J do Artigo 4 deste Anexo. por parte de todos
os detensores. a parte da defesa designará uma pessoa
para participar na qualidade de membro do tribunal. No
mesmo prazo. os especialistas da defesa poderão. conjun
tamente ou individualmente. fornecer a'~cada parte e ao
órgão Executivo um documento conteI}db seus pareceres
às representações apontadas no paragrài'o la) do Artigo 4
deste Anexo. compreendendo qualquer r.econvenção decor
rente do assunto da controvérsia. O ól'gão Executivo for
necerá sem demora ao presidente do grupo de esnecia
li~tas um exemplar de cada um desses documentós.

(b) No caso em que a parte defensora não tiver pro~

cedido a essa indicacão no decurso do prazo concedido. o
presidente do grupo de especialistas, mdicará um espe
cialista dentre aqueles cujos nomes tiverem sido wome
tidos ao órgão Executivo em conformidade com o para
grafo la) do ArtigD 3 deste Anexo.

(c) Nos trinta dias que seguirem sua indicação, os
d-:is membros do tribunal entender-se-ão para escolher.
dentre os membros do grupo de especialistas. constituído
de acordo c·om o artigo 3 deste Anexo. uma terceira pes
soa que assumirá as funções de presigente do trib'.nwl. Na
falta c\e entendimento dentr:) deste prazo. um dos dois
membr::s designados pode levar o fato ao presidente do
grupo de especialistas o qual. no prazo de dez dias. indi
cará um membro do grupo de especialistas. que não seja
ele. para assumir as funções de presidente do tribunal.

(d) O tribunal será constituido a partir do momento
em que fór nomeado o seu presidente.

ARTIGO fi

(a) Quando vagar um cargo no tribu~p:l por motIvos
que forem considerados independentes ·da vontade dos
litigantes. ou compativeis com o bom aridamento do pro
cesso de arbitragem. pelo presidente ou' pelos membros do
tribunal que permanecerem em seus cargos. a vaga seri
provida em conformidade com a~ seguintes disposicões:

(i I se a va~a decorrer da saída de um membro no
meado por um dos litigan~es. esta indicar:; um substituto
nos dez dias consecutivos a vacância;

(jj I se a vacância decorrer da saída do presidente do
tribunal ou de outro membro do tnbun::l1 nomeado pelo
presidente do grupo de especialistas. um substituto sel'Z:
escolhido dentre os membros do grupo na forma prevlst::
nos parágrafos t c I ou I b J. respectivamente. do ArtigJ 5
deste Anexo', .

(b) Se uma vacãncia se produzir no seio do tribuna;
pc·r qualquer razão que não sejam aquelas prevIstas no
parágrafo (a I deste Artigo ou se nâo fár provido o cargo
que vagou nas condiçÕ'es prevIstas no referido paragraL.:.
os membros do tribunal que rermanecerem em 'suas f::n
ções poderão. a pedido de um dos litIgantes. prosseguir n·)
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(i) a Junta de GoverrlD.úores determ:-)<' qu~ () .~':lrg:ã.:;

Executivo está em condiçõES de assumir a respoJl::;ab~!.,;du,!-e
pela execução da totalidade ou de ce:~~l.é funçoes ao
órgão Executivo nos termus do artlfi,iJ. ","...t r1') tJ;:es~nt~
Acordo quando a "Communic8.tion S:tt("lill~ C':'rpl):~:tlC:r:'
será exonerada de sua l'1':sponsaLll.Jadc pe),~·. t:xeCllCW) oe
cada uma dessas funcões. iJ..nlcclid:l "~:1 'n"~ p"t;J,~ :CJr~m

sendo assumidas pelD órgão E:;cct.:t!-;f:; :~

(m o contrato de servip.os g-ere';ci'.tI.: T"iCl': ,t' r( !.n
cisC' lji) da itenl ta) do artIgo X::; c:,_ p"UUI.: .'1.';;)fc!ü

entrar em vigor. quando o di~'j.lo;;:'_· nestr: ;:~'L ,:l·'t~(· (l3

sara de atuar n:J que C'JJ1cernr ;,s Jilt1':r!!,;,: (.( r.t it~~·.;, 11.l'

escopo daquele contrato.

3. Representação regional.

No periodo que se estende enf.l:r-: :J. ":l',tr~lda em \:i~o:'
do presente Acordo e a entrada e1'1 lU~1(;Ot5 (la e,ecretarl0
Geral. a habilitacão, nos termos üo parag::-.J.H' I e' d:l ''.rt!g'J
IX do presente Acordo. de qualqu-:,,. g:-11'1:) l~': (:!~~n3ta).'ios
que desejar ser representado na ,f ,n-. t:\ cl: '·'{.'w r!:'.!i.'0.r~.,

em conformidade com o inclilu flii I cl 1 'tê'r I',; (1 , H~~.enQ_

artigo. estará subordinada ao reC!2:}~.l"rl·· I .J. 'ÇD:nnlU'
nication SatcIlite Corpnff\t!Ol ' :> "",.~:,:<o_ ''','i': f ..!'.::ntrJ
oriundo do retuie;:; gruj.l'J,

4. Privilégios e Imunid:lues.

As Partes no presente l\COrtlO qUt; (rem pa.. U,:, de
~cordo Provísono outorgarau .<l,:: pessoas e 'lOS orgàn:::
~crrespondentes que lhes suc~rlel'~c. ,,-té c mt"71enb err ~
aue entrar em \'lf:'OJ' o Accrdo rclatli":J ['c .c,:le .; ;:w Pro··
tCcolo. segundo o ~3S0, assim Ct,)T,0 \ !1'e\'1:' 1<. iJ'.! -... rtir,\J '::;:V
do presente Acordo. os pnvj]"f,:lo::,. isen('(l?S ': \)nu,jdadt'~

que tinham sido outorgad:J.f, Df.l::t.' r,"!:: ...:,: :::: I'.~;:';,(': im:
diatamente antes co. entruda en: \'ig;:;~ .:t r:"U:'lt(' .~COJ·

do, ao ConsorcIO Intern::,cJOn::,i (i,. '~'t·I"'f;'."!1'·o.lr:1(·;,vr..; por
Satélites, aos signatarios do Ac')ra·' ::':3t" r:i:;' ".J C'UIn!,f
Interino de ComuDlca~ões pu!' ':';"í.(·lii" '. ~;e'.l:· -:ep-,,-ci:l'
tantes.
ACORDO OPER.';,CIONAL P.EL'..TTV" :r. 3i,'n:::/, ('.',0

INTERNACIO~.~~ DE :'=L:::\::(,:·:~·_:::~ ,ç.:'I::'., r .. :;
SATÉLITE "IXTELS.!\T"

urante o período imediatar:l7.'J:te Sllb<;eqi"u:1!e à ~T'
traC:a em vigor do presente Acordo, ê "Commumca"loll
S3.tellite Corpor:ltion" continua!"~, :l c!p:-;e:rnenh::p: li:: fU~
cães de gerência para il. elaboract\.c- <1C: p)'u) :t{,~, ue,:;env..,··
vimento, construcão, estabelecimeJito. (1!".'(;J:lC:.t.' ~' manu
tencão do seo-mento espacial da ll'IT:Ei..Sl.'; , (m~ :'AJllforllli·
dacte com os'" mesmos termos e conü:ct>e;, Ü~ ::r:Ylr~o. qu.t
eram aplicáveis ao seu papel de gereme C:!l C~:.\IctiIlw~~e
com o Acordo Provisorio e o Acordo J~1pe:':l.l1 :' ': ~xer~I~;,~
de suas funcões, a referida r.mprc:'/:l ::::;t8.f3 vmci.'lada
por todas as disposicõe,s jJe::'tmEl1!f'" d.' r!'fsem:~. Aror:jo
f' do Acbrdo Operaci:mal e sera f.ubl'ilCti?:.:. n[l,l:t'l'~,'rmt'z:'

te às diretrizes gerais e às c;:::tenl1m;:~C'f' c;r!~"'IJ(::~A.' oa
Junta de Governadores, até que:

ARTIGO 13

ARTIGO 12

. ARTIGO 11

Antes de pronunciar sua decisão. no decurso do estudo
do caso. o tribunal poderá determinar toda e qualquer
medida provisória que julgar necessária i protecão dos
direitos dos litigantes,

Ca) A sentença do tribunal será fundamentada em:
(1) o presente Acordo e o Acordo Operacional;

(iil os princípios jurídicos geralmente aceitos.

_ (b) A sentença do 'tribunal. inclusive 'qualquer solu
ça0 en~re os litigantes, em conformidade com o disposto
no paragrafo (g) do Artigo 7 deste Anexo, obrigará todos
os litigantes. que deverão, de boa fé. se conformar a ela.
Quando a INTELSAT for Parte em uma r.:mtr-vP"~'[1 " n
tribunal julgar que uma decisão tomada por um dos seus
órgãos é nula porque não foi autorizada. nem pelo pre
s~nte, Acordo, nem pelo Acordo Operacional. ou porque
nao e conforme a estes últimos. a sentenca do tribunal
obrigará todas as Partes e todos os Signatários..

(c) Em caso de divergéncia a respeito do significado
ou do alcance da decisão. o tribunal que a pronunciou, in
terpreta-Ia-á a pedido de qualquer dos litigantes na con-
trovérsia, -

ARTIGO 14

Cada Parte, cada Signatário e a INTELSAT fornecerão
toda e qualquer informação que o tribunal, quer a pedido
de uma parte na controvérsia,. quer por sua própria ini
ciativa, julgar necessária para o andamento do processo
e a solução da controvérsia, .

A menos que o tribunal decida de outra maneira a
este respeito, por circunstancias neculiares ao caso, as
custas processuais, inclusive os honorários dos membros
do tribunal. serão repartidas igualmente entre ambas as
partes, Quando uma das partes consistir de mais de um
litigante. a parcela desta parte sera repartida pelo tri
bunal entre os litigantes dessa parte. Quando :l INTELSAT
for parte em uma controvérsia, as custas aue lhe incum
birão e que serão relativas à arbitragem' serão compu
tadas como despesas administrativas da INTELSAT para
os fins do Artigo 8 do Acordo OperacIOnal

ANEXO D

ARTIGO 10

O tribunal. quer a pedido de um lit1!!ante, quer por
sua própria iniciativa, poderá nomear os especialistas cujo
assessoramento estime necessário,

vir e de tornar-se litisconsorte':"5õ' ·caso. Esta intervencão namente em vig-c:. s.::lvu PO cas' .. ' -.. ,
deverá ser notificada por escrito ao tribunal. e às outras' for 1. ldificada ou rel!,Jt":'~ét ~UJ'r':.>:::'j:', .c.l... ·:'
partes na controvérsia, . Aco ) Operacional por motlvo ,;: S',:c .•· !:e:" Je:

pl eI••~ntacões.
Cb) No caso em que qualquer outra Parte, qualquer ' .

Signatário, ou a INTELSAT, considerar que têm um inte- ,~. Gerência.
resse legítimo na solução do caso, poderão requerer ao
tribunal a autorização para intervir e tornar-se litiscon
sortes nq caso. O tribunal atenderá a esta solicitação se
considerar que o peticionário tem legitimo interesse na
solução do caso.

Disposicões Transitórias

1. Continuidade das atividades da INTELSAT,
~ualquer decisão do Comitê lnterino de Comunica

cões por Satêlites, tomada em conformidade c:m (1 Al':;rd:J
Provisório ou o Acordo Especial. e que estlver Vlf;!orando
na data em que estes acordos findarem, C0!'ltl!ltlUn! pIe-

It'rea!ll bulo . J

Os Signat:i.rics do prr:;sente Acordo Overacionr:l:
Considerando q,le v.: E"t'ld',- " .... '... ,.. :" 1I·. r :n ' ·é,.,ti-::-

a Orgamz~(::' .. h,:'J
telite:; ':::i r.,. .. ·



ARTIGO 6 .

(Quotas de investiment,o)

<a) Salvo se este Artigo dispuser em contrato. cada
Signatário terá uma quota de invest';,mento equivalente
a sua percentagem de utilização total do segmento espa-
cial da INTELSAT por todos. os Signa,;ários, . .

Ib) Para os fins do parâgrafo la) deste Artigo. a uti
lizacão do segmento espacial da INTEL3AT p::lr um Signr
tário será determinada dividindo as Gaxas de utilizacào
do segmento espacial a serem pagas à INTEL8AT p'elo
referido Signatário pelo número de dias durante os quais
as taxas forem pagáveis no decorrer do semestre anterior
à. data efetiva da determinação das qU'Jtas de investimen
to em conformidade com os itens (1), (ii) ou IV) do p il-

ARTIGO 5
(Limitação do capital)

la) O total das contribuicões liquidas de capital dos
Signat:lrios e dos compromissos contratuais pendentes de
capital da INTELSAT será sujeito a um limite. Sera igual
ao montante acumulado das contribuicões de capital pagas
pelos Signatários de Acordo Especial em conformidade com
os Artigos 3 e 4 do referido Acordo Especial. e pelos Sig
natários do presente Acordo Operacional em conformida
de com o Artigo 4 do prel>enteAcordo Operacional, menos
o montante acumulado do capital que lhes será reembol
sado' em' virtude do Acordo Especial e do presente Acordo
Operaci-onal e mais o total pendente dos compromissos
contratuais de capital da INTELSAT.

<b) O limite menci-onado no p'l.rágnfo la) deste Ar
tigo será fixado em 500 milhões de (1u~.:l.. -- norte-ameri
canos ou em uma quantia autorizada em virtude 00:> 1'-:-';
grafos f c) ou Id) deste Artigo.

lc) A Junta de Governadores pod(;rá recomendar à
Reunião dos Signatários Que seja elevado o limite vigente
em virtude do parágrafo Ib) deste Arti!~o. Esta recomen
dacão será examinada pela Reunião dos Signatários. e o
linÚte elevado será aplicável a partir do momento de sua
aprovação pela Reunião dos Signatários.

<dl Todavia. a Junta de Governadores poderá elevai.'
o limite até dez por cento acima do limite de 500 milhões
de dólares norte-americanos ou, de todo outro limite su
perior que vier a ser aprovado pela R:mnião dos Signa
tários em virtude 'do parágrafo Ic) de3te Artigo.

ARTIGO 4:

(Contribuições financeiras)

.<a) Cada Signatario contribuira para atender às ne
eess1da~es de capital da INTELSAT. de acordo com o que
tenha s1do determinado pela Junta de Governadores em
";1;):,~r:llldsdp cum as dISDosicôes do Acordo e do presente

':11';' ,,~·t-·. "1"".J ~·.""' ....,...~\-niO''':llr~;:t.'i1t'C .~ ~ua qUO.J.. ..... ãe
. __ (: .. :.~. _, '-,:, ~·:'::l~~;r,ida·tie '~'~~L~'-; ?~tig()"6 da pr;;~nt~

(CIO interesse Lnanceiro de cada Signatário na
Il11:~LSA'1'ser" igual ao montante obtido mediante a apll
caça0 de sua quota de investimento na avaliacão efetuada
em conformidade. com' o Artigo 7 do presénte Acordo
ODeracionaL

ARTIGO 2
(Direitos e Obrigações dos Signatários)

. Cada Signatário adquire os direitos atribuídos aos
Slg"1atarios do Acordo e no presente Acordo Operacional e
s~. c:omprome:te a cumprir as obrigações que lhe cabem
n0~~ t(;~'mos dos referidos Acordos,
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.:t:·.~, -.:. \'l'esente Acordr; Operacional ou a designar uma Acordo Operacional. e ré~eberá"o reembolso e-are:-
t"JtlO.a~lé de telecomunIcação para este efeito, muneração pelo uso do capi~al em conformidad~ com as

!,ccrcan:.r.1 nu seguinte: disposirões do Artigo 8 do presente Acordo OperaclOnal.
(b) AS· necessidades de capital incluirão todos os

ARTIGO 1 custos diretos e indiretos de projeto. d\~senvolvimento,
(Definições) construção e estabelecimento do segmento espacial da

rN'IE~SAT e rt:!<H1VOS aoS outros bens da lNTELSAT, as-
(;:;,) Para afins do presente. Acordo Operacional: sim como as contribuicões que os Signatários deverão pa-

. (~) '·lI.cor~o" designa o Acordo relativo à Organiza- gar à INTELSAT em éonformidade com (t parágrafo li)
eao mternaclOnal de 'Telecomunicações por C'atélites do Artigo 8 e com o parágrafo Ib) ,de' Artigo 18 do
HYTEL8AT"; j;J presellte Acordo Operacional. A Junt~ d'l Governad·ores

determinará as necessidades financeIras da INTELSAT
lli) "Amortização" inclui a depreciação; e .\ ~erWt cobertas por contribuições de capital dos Signa-

(iH. "Elemenws do ::.tivo" _incluem todo elemento de t~rios,
qualquer natur~z3., sobre o qual um direito de propriedade (c) Cada SignatárilJ. como usuário do segmento es-
pode ser exercIdo, bem como todo direito contratual. p:.'.cial da INTELSAT. assim com,! qualquer u~uário, pagará

(b) As definições do Artigo I do Acordo se aplicam ao as taxas de utilização fixadas em conformIdade com as
ptesE.nte Acordo Operacional. . disposições do Artigo 8 do presente Acordo Opera::ional.

le') A Junta de Governadores estabelecerá um pro
grama de pagamentos exigidos em conforimidade com_ o
plesente Acordo Operaci:mal. Qualquer paga~ento ~ao
efetuado após a data do seu vencimento sera acrescIdo
dos juros calculados de acordo com uma taxa a ser de
terminada pela Jun~a de 'Governadores,

ARTIGO 3

('!.'rnnsferêr.ci:3. de Direitos e Obrigações)

la) A parti: da data da entrada em Vigor do AC·:lrdo
e do presente ACOl'do Operacional e sob reserva dos dls
DJ,;:tl"VO" do ArtIgJ HI ao presente Acordo Operiléional:

. (ij os direitos de propriedade, os direitos contratuais
e wd.os os outros direItos. inclusive aqueles referentes ao
scgm~~to espacial, pertencentes em partes indivisíveis na
I"~fenaa data, aos signatários do Acordo Especial' em
vIrtude do Acordo Provisàrio e do Acordo Especial serão
porp!'1edade da lNTELSAT;' '

(li) t?das as obrigações e responsabllldades assumi
d:."s caletlVDYr-Cl1te pelos signatários do Acordo Especial
n\ e:n seus nomes, em cumprimento dos dispositivos do
"':eordu PronsarIO e do P.c0I:do Especial. vigentes na refe
nca data. ou que resultem de atos ou omissões anteriores
n es:a cat~. tornam-se obrigações e responsabilidades da
INT;r:L~AT, Todavia. este item não se aplica a qualquer
Gbr~g~cao ou responsabilidade decorrente de medidas ou
~ee~soes tomadas apos a data de abertura para assinatura
u,? i\.cordo: as quaIS. apos a entrada em vigor do Acordo
Il:J.O podenam ter sido o.ssumidas pel&. Junta de Governa~
Gores sem a autorlzacão nrévia da Assembléia das Partes
~m .contormidad€! com as disposições do parágrafo (f) do
•.. rtlgu IH do Acordo.

. (:} P. INTELSAT seré. 'proprietária do segmento es
J.:·:l(~l;:il d;l INTE.LSAT t dos demais bens adquiridos pela

. IN'I'ELSAT. .
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ARTIGO 7

(v) da data de reauisição por um Signatario para
'l~~' • .~••_<> lol;; utl:ilzacãu uu <>cl5LL1I::Lhu I:Sp"-CId., aa
l'NTELSAT tenham, pela primeira vez, se tornado pagá
.els pelO ~e!erldo S!gnaLuLtLJ. PU! llUJli.'Uiaú pelu liua pru
pria estaçao terrena. salvo quando tal data de requisição
não estiver aquém de noventa dias. a contar da data em
'-Iue as taxas ,:::e Uclll:t:U":i:W uo segmento espacial 'se tor
naram' pagavelS.

d) I i) Qualquer Signatário podera solicitar. no caso
em que li aetermmaçao aa::. ljllOLU:S ae mvestlmento ele
tuaui:l. em COnIOrmlOaae com u paragraw I c I deste Artigo
tiver comu resultado tornar sua quota de Investimento
sUlJel'lor i:l. sua quota-parte ou. segundo o caso. a quota
de mvestImento que detinha imediatamente antes da
rett.u"'" l.t.~lauluo"'<:.'Ú' 41.le 111e ::.eJa aL:Ibuiaa uma quota
de investimento menor, com a restrição que esta quota
ae m~e:)lLILtl;;nLO nao se,la inrerior a 4uota-parte final
que detinha sob o regime do Acordo Espacial ou, even
tuaimente. a sua quota àe investimento imediatamente
antes da. determinação. Estas solicitações serão apre
sentadas a INTELSAT estipulando o montante da redu
ção solicitada àa quota de investimento. A INTELSAT
notificará. sem demora, todos os Signatários destas ·so
licitações, que serão deferidas na medida em que outros
Signatarios aceitem um aumento ,de suas quotas de in
vestimento.

rágraio fe) deste Artigo. Todavia. se o número de dias <1v) Qualquer Signatário que tiver solicitado uma
p<:l'a cs quais as taxas forem pagáveis por um Signatarió l'educão de sua quota de Invest.imento ou tiver concor
para a utilização naquele semestre for inferior a noventa dado com um aumento de sua quota de investimento em

,Ulci::\. ,e:>"a~ taxas nao serau levadas em conta para a deter- confcrmià:..de com as disposicões deste parágrafo será
mim.ção d,.s qu"LUs ele Investimenw. considerario como tendo aceito a redução ou o aU1:nento

(e) As quotas de investimento serão consideradas efe- de .su.a quota de investiI?ento determinado em.confor-
tivas u partir: :11laa.ae ~om as dlsposlcoes des~e paragraf? ate a de-

termlnaçao das quotas de investimento segumte em con
li). da data em que entrar emvigol' o presente Acordo formidade com as disposições do item Ui) do parágrafo

OperacIOnal; tC) deste Artigo.
(li) de pdrlleIrO de março 'de c.,da ano. Todavia, se IVI A Junta de Governadores estabelecerá procedi-

o presente Acordo OperaCIOnal entrar em vigor menos de ment-::s aprJpriados relatiVOS à notificação das solicita
:>I::t'; meses ~nte" ~o jJ.UAw1U jJLltaem) Ué ltlliL'i;J. Ul::tU'Uotla ('. e5 des Signatários a respeito da redução de suas quotas
determ.mliçao sera ~omada para os fins do presente item de 'Dvestimento apresentadas em conformidade com as
para vIgorar a partir desta data; disposlCões d: item I i l deste parágrafo e à notificação

(iH) da data em ljUI:: U pLC<>Cme ácomo uperaclOnal !1elos Signat~.rios que estiverem dispostos a aceitar .0
entrar em vigor para um novo Signatário' aumento de suas quotas de investimento em conforml-

(
. d d f' . dade cem as disposicões do item (li I deste parágrafo.
IV) a ata e etlva de retirada de um Signatário da . .'. . -

J.L.J.':'u...,.J.. I:: c) Com o obJetivo de fixar a composlçao da Junta
de Goyernad'Jres e calcular a participacão de voto dos
Covernadores. as quotas de investimento, determinadas
em conz'ormictade com o item I ii) do parágrafo (C) deste
Artigo. terão efeito a partir do primeiro dia da sessão
ordinária da Reunião dos Signatários que segue a refe-
rida determina~ão. '

~) "\a medida em que uma quota de investimento
for determmada. em conformidade com as disposições dos
itens tiHl ou IV) do parágrafo ICI. ou do parágrafo (hl
rteste :irtigc. e na medida em Cjue a saída de um Sig
natário o exigir. as quotas l;!e investimento de todos os
~l\ltres Sl~natarios serão reajustadas na proporção de
SU.lS . espectivas quotas de investimentos. que detinham
antes do referido reajuste. se compensem "umas às ou
tras. "'~o caso da salda de um Bignatário, 'as quotas de
in\'estimento de 0.05 por cento determinadas em con
formidade com as disposições do parágrafo Ih) deste
.'~rtig-{) n12.o serno aumentadas.

~) Trrlos os Signatàrios serão notificados. sem de
mcl'.1 nela "TELSAT. dos resultados de cada determi
na'f,.o . àas qt'otas de investimento e da data em que
entral'í:. em vigor a referida determinacão.

11) Não : bstante qualquer disposição deste Artigo.
l~enl1um Signatário terá uma quota de investimento que
seia inferior a 0.05 por cento do total das quotas de
in' ~s;imento.

lli) Qualquer Signatário poderá notificar a
INTELSAT de que ele está disposto a aceitar um aumen- (Re.:>.iush\mentos finan'ceiros entre Signatários)
to de sua quota de investimento estipulando o limite. se
existir. de sua aceitacão. a fim de que seja possivel a I Ao entrar em vigor o presente Acordo Operacio
atender as solicitações de redução das quotas de inves- ~al e. posteriormente. cada vez que forem determinadas
timento apresentadas em conformidade com -o item li) Cjl.0tas de investimento. reaj.ustamentos financeiros serão
deste parágrafo. Dentro destes limites. o montante total leitos entre os Signatários. por intermédio da INTELSAT.
da redução das quotas de investImento solicitada em con- baseadas numa avaliacão efetuada em confonnidade com
formidade com o item (i) deste parágrafo será repartido o parágrafo lbl desté Artigo. Os montantes dos refe
entre os Signatários que tiverem aceito. em conformidade ridos reajustamentos financeiros serão determinados, pa
com esté item, um aumento de suas quotas de investi- ra cada Signatário, pela aplicação da referida avaliação:
mento proporcionalmente ãs quotas de investimento que I i) ao entrar em vigor o presente Acordo Operacio
possuiam imediatamente antes do reajustamento apli- na!. a diferença. se existir. entre a quota-parte final que
cáveI. Qualquer Signatário detinha em confonnidade com o

(ijj) Se as reducões solicitadas em conformidade Acordo Especial (, sua quota de investimento inicial de
com o item (i) deste parágrafo não puderem ser inteira.' terminada em conformidade com o Artigo 6 do Acordo
mente repartidas entre os Signatários que concordaram Operacional;

. com ·um aumento de suas quotas de investimento em (jj) ao determinar, posteriormente,'quotas'de inves-
conformidade com o item lii) deste parágrafo. o total tímento. a diferença, se existir. entre· a nova quota!' tie
dos aumentos aceitos será repartido. até atingir os 11· investimento de qualquer Signatário e :sua quota de i1h
mites fixados por cada Signatário que concordou com. o vestimento anterior a esta determinação.
aumento de sua participação de investimento em VIr-
tude deste parágrafo. a titulo de reducão para os Sig- b) A avalIação a que se refere o p~~lÍ.grafO (a) deste
natários que solicitaram uma diminuicão de suas quotas Artigo será feita da seguinte forma: :,:

_ de investimento em conformidade com o item (j) deste .
parágrafo. proporcionalmente às reduções que solicitou (i I do custo inicial de todos os ei~írientos do ativo,
em virtude do referido item. tal como se encontra regIstrado na3 contas da INTELSAT,
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na data do reajustamento, incluídos o retorno de capital
e as despesas de capital, será subtraído o total:

(A) da amortização acumulada inscrita nas contas
da INTELSAT na data do reajustamento, e

(B) dos empréstimos e outras quantias devidas pe
la INTELSAT na. data do reajustamento.

Ui) os resultados obtidos em virtude do item m
deste parágrafo serão reajustados:

IA) somando ou "Subtraindo. conforme o caso com
o objetivo de efetuar os reajustamentos financeiros ao
entrar em vigor o presente Acordo Operacional, uma
quantia que representa a insuficiência ou o excesso dos
pagamentos efetuados pela INTELSAT. em remuneracão
pelo uso de capital, relativo ao montante acumulàdo
devido. em conformidade com o Acordo Especial. às taxas
de remuneração pelo uso de capital fixadas pelo Comitê
Interino de Comunicações por Satélites, em conformidade
com o Artigo 9 do Acordo Especial, em vigor no decorrer
dos períodos durante os quais eram aplicáveis as taxas
correspondentes. Com a finalidade de avaliar a quantia
que represente qualquer insuficiência ou excesso de pa
gamento, a remuneração devida será calculada em bases
mensais e será relacionada com o montante líquido dos
elementos descritos no item (i) deste parágrafo;

(B) somando ou subt~aindo. sonforme o caso. com
o objetivo de efetuar os reajustamentos financeiros em
cada avaliação posterior. uma outra quarítia que repre
sentê"a insuficiência ou o excesso de pagamentos efetua
dos pela INTELSAT. em remuneração pelo uso de capital
a contar da data da entrada em vigor do presente Acordo
Operacional até a data efetiva da avaliação. relativa ao
montante acumulado devido, em conformidade com o pre
sente Acordo Operacional. às taxas de remuneração pelo uso
de capftal em vigor no decorrer dos períodos durante os
quais as taxas pertinentes eram aplicáveis e fixadas nela
Junta de Governadores, em conformidade com o Artigo
8.° do presente Acordo Operacional. Com o objetivo de
determinar a quantia que represente qualquer insufici
ência ou. excesso de pagamento. a remuneracão devida
será calculada em bases mensais e será relacionada com
o montante líquido dos elementos descritos no item li)
deste parágrafo.

c) Os pagamentos devidos pelos e aos Signatários.
em conformiàade com as disposições deste Artigo. serão
efetuados na data determinada pela Junta de Governa
dores. A taxa de juros a ser determinada pela Junta de
Governadores será adicionada. após aquela data a qual
quer quantia que não tiver sido paga. salvo se relativa
mente aos 'pagamentos devidos em conformidade com o
item (i) do parágrafo la) deste Artigo. os juros forem
acrescentados a partir da data de entrada em vigor
do presente Acordo Operacional. A taxa de juros a que
se refere este parágrafo será igual à taxa de iuros de
terminada pela Junta de Governadores em conformidade
com o paragrafo (d) do Artigo 4.° do presente Acordo
Operacional.

ARTIGO 8

(Taxas de utUlzação e receitas)

a) A Junta de Governadores fixará as unidades de
medida para a utilização do segmento espacial da ....
nrr?I.c;AT relativas aos diversos tipos de utilizacão e.
guiane. .~p pelas regras gerais que puderem ter sido for-
muladl:l :la Reunião dos Signatários em conformidade
com as 'posições do Artigo VIII do Acordo. fixará a
taxa de :i~ação do segmento espacial da INTELSAT.
As referid ,(a5 I.erão por obj0tivo a cobertun\ d::JS gas-
tos de Opé ~ão, manutenção e administracàc da ....
INTELSAT., provimento de capital de giro que a Junta
de Hovernadol."es julgar necessário. a amortizacão dos
invelltimentos ~Íetua:ios pelos Signatários na INTELSAT
e a remuneração pelo uso do.capital dos Signatários.. ,

bl Para a utiliz.ação de uma capacidade !}l."lP:Hll' ~ 1
para as finalidades dos .servicos espp~lallzaclc,:; ct, ['"
cOl11unicacóes. em conformidarJe co:;~: D;:":~ '~:.' '":' \"
do Artigo III do Acordo. a Juma de Go\'~rnaC1,.,rss Ii.'UH:.!
a. taxa que devera ser paga pela utlllz3;cao 0.03 l'ererwu
servicos. Para tal, a Junta de Govern8.aorp.~, :::.nmpnra as
disposicões do Acordo e do presente Acortc ucerar:lOnaJ
e. em particular. o parágrafo (a' desté' AnIRI.I. e l":V3: r ,l

em conta os custos relacionados com o to.rnecnnenõe aos
servicos especializados de telecomumcacoes.· ber.1 c~nF
uma parte adequada da.'i despesas geral~ !:' :;'l1mm\~ ..:>:3.11
vas da INTELSAT. No caso de satélites sepal'arloi' 0\1 ri.~
instalacões associadas financiadas pei? .INTELSA':'. ~m
confornüdade com o parágrafo fe) do ArtIgo V do Aeoroü.
a Junta. de Governadores fixara as taxas H serem r,aga s
pela utilizacão dos referidos serviços. _Par.a tal. a, J unt:l
de Governadores cumprirá as disposicoe1: d'; Acm'oc e dú
presente Acordo Operacional e. em particular. 0 p::.rr.;raj.,·
(a) deste Artigo de modo a cobrir a totalidadé' das des,
pesas diretamente resultantes da elaboraçao. desenv(;~
vimento construção e fornecimento dos refendos sn.t.eIJ
tes sepa~ados é instalações associadas. bem com'~ ae 111';'
parte adequada das despesas gerais e admmlstr'ltl'ras Í-l.

INTELSAT.
c) Ao determinar a taxa de remuneraça<1 pe]') m,'·

do capital dos Signatários. a Junta àe Govemadore& Jlj.

cluira uma margem adicional para os rlScos relacloi1ado.~
aos' investimentos feitos na INTELSAT e. levando er.l

,conta esta consignação. fixará uma taxa taa proxlm;,
quanto possivel do custo do dinheiro nos mercados mun
diais.

d) A Junta de Governadores estipulari quai3que;'
sancões apropriadas para o caso em cj'ue os pagamento.·.
das taxas de utilização estiverem em atraso por tre
meses ou mais.

e) As receitas da INTELSAT serão apllcadas, m
medída do possivel. na seguinte ordem de prioridade:

. m para cobertura dos custos de operação. manu-
tenção e administração; .

liil para o provimento do ca1?ital de giro que r~ Junta
de Governadores. julgar necessarlO;

(Ui) para o pagamento dos Signatários. proporclo
nalmente às suas respectivas quotas de investimento. das
quantias que represent~~ o reembo~o d.o c~pitul nm;',
montante igual as provlsoes de amortlzacao flxad<:.s pela
Junta de Governadores segundo constem duo. contas d.,
INTELSAT:

liv) para o pagamento a um Signatario qUE' t.i:~e:
se retirado.. da INTELSAT. das. quantlas que pos"aril ll!(

ser devidas. 'em conformidade ·com as disposições do Ar
tigo 21 do presente Acordo OperaCional: e

I v) para o pagamento. a Signatários. do saldo dis
ponível a titulo de remuneracão pelo uso do capital. pro
porcionalmente as suas respectivas quotas de investi
mento.

f) Na medida em que as resceitas da IN'l'ELSA'I'
forem insuficientes para cobrir os cu~tos. de operaçã{l.
manutencão e administração da IN:TELSAT.a Junta de
Governadores poderá decidir compensar o cieficit mcdian-.
te a utilização do capital de gno da INTELSAT. conclu
indo acordos sobre contas a descoberto. recorrendo 8.
empréstimos ou solicitando aos Signatarios contribuições
de capital proporcionalmente as suas reepectivas quotas
de investimento. ou por qualquer combmação deztas me
didas.

ARTIGO 9

(Transferência de fundos)
. a) As liquidacões das contas entre os Signatári.os e

a INTELSAT. no que diz respeito as transacões finan
ceiras efetuadas em conformidade com os 'rUgos 4.
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(Aprovação de estações .terrenas)

belecidos para regulamentar a expl_oração do segme~1t.o

espacial da INTELSAT e das estaçoes terrenas. d~ra ª--'
devida consideracão às recomendações e aos proced~~len

tos pertinentes do Comitê Consult!v? Intern~cional de
Telegrafia e de Telefonia. do Conllte ConsultIVO I~ter
nacional de Radiocomunicações e da Junta InternacIonal
de Registro de Freqüéncias.

ARTIG9. 14
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'j e ô :1',. í-.re,'H::,,: "L'ordr- Operacional. deverão ser efe
I Ull'·.· Ü ,.IUÜ',.:1 l;.I;:lil11:~J.r LI.>UW as tfa~feréncias de
tU;},:;):' 1;;~~tj,'L ÜS ~1r:rna~arJo~ e a INTEL8AT quanto o mon
tante ~a:, qu::mLIas em poder tia INTELSAT. além e acima
do ~:.l.J:'ltril ce glJ () j ...,jgado llecessàrio pela Junta de Go
vernadores.

1: ';::,dü:; .'i:;. } a~r::.;ntntos que forem feitos entre os
,:)lfI;El:.t'Hh",:. c' ;;. 1t;·';~I.SAl', ei~1 conformidade com o pre
teni c li::})":;.· \ 'j)i!i h·:: J:.,li. :seráó efetuados em dólares
nor: t- '·,rr':':.'1C';;1."" ",. t:... últleua livremente conversível
e~1 dOlar.:::; 1'.0. t·, ·ai11<'rlCaÍ'lGl:•..

(Atribuieào da capacidade do segmento espacial!

(a) Qualquer pedido de atribuicão de capacidade
e!o segmento espaci:J.lda INTEL8AT será submetido à
lNTELSAT por um Silrnn.tario ou. no caso de um território
que não esteja sob a Jurisdicáo de uma Parte. por uma
"I: tidade de telecomul1lcacões devidamente autorizada.

(b) Conforme os termos e condicões estabelecidos pela
Junta de Governadores em conformidade com as dispasi
"l)l'S da Artigo X do Acordo. a atribuicão da capacidadl:'
'.10 ~egmenln espaci.1l da I~TELSAT será feita a um Si\!.
natário ou. nu caso de um territórIO que não esteja sob a
JUrisdicão de uma Parte. a entidade de telecomunicacões
:levidllIllente autorizada. que tenha apresentado o pedido.

Ic) Cada 8ignatario ou entidade de telecomunicacões
.10 qual foi feita uma atribuicão em conformidade com o
:iaralrrafo I b I, deste Artigo. sera responsável pelo cum
!ll'imento dos termos e condicões estabelecidos pela
:!\'TELSAT relattvamentl:' à rell'ridu atribuição,' a menos
que. no caso em que o pedido tenha sido apresentado por
,1111 8ignatario. cuja Parte que o designou não concorde
':111 assumIr a referida responsabilidade relativamente a
atribuições feitas em beneficio de algumas ou de todas as
l'stacões terrenas que não sejam de propriedade do reft'
lido 8ign:J.tario 011 não sejam operadas pelo mesmo.

le) Compete a cada Signatário ou entidade de tele
('umu11lcacões. menclOnada no paragrafo (a t deste Art!

. !!:O. assumir perante à INTELSAT. relativamente às esta
eões terrenas para as quais apresentou o pedido. a respon
sabilidade de que estas estações estejam de acordo com
llS regras e padrões especificados no documento de aprov:l
cão que lhe 'entregou a INTELSAT. a menos que. no caso
em que um Signatano apresentou o pedido. a Parte que o
designou não concorde em assumir a :'eferida responsabili
dade para algumas ou para todas as estações terrenas que
não s'ejam d~ propriedade do referido Signatário ou que
não sejam operadas pelo mesmo.

ARTIGO 15

ARTIGO 10

ARTIGO 11

ARTIGO 13

<Contas a. descoberto e empréstimos)

(a) Qualquer pedido de aprovação de uma estação
terrena para a utilIzação do segmen1:.Ó espacial da INTEL
SAT deverá ser submetido ã INTELSAT pelo .signatário
designado pela Parte em cujo teJ:!itório a estação terrena

(:ai com o P~-::>J:ci.sl"O C!' lazer frente a insuficiência está ou sera localizada ou. se as estações terrenas forem
llt! tunr,.,):. it~',I:1.I"1;mO(; :' (:1". trada das receitas da INTEL- localizadas em um território que não se encontre sob a
81-:":' ..11, ..'.:;:;r:-:t ,":' (,' t:apital pelos 3ignatários, em lUrisdição de uma Parte. por uma entidade de telecomuni
C?i~' :::;11-.,,,1',, 1·~~,.~1 _,: _ ,I ~,l()~i~·õe.) ao presente Acordo Ope- cações devidamente autorizada.
rac,I~Jh~j :: n'TJ~.l.J;,.iJ ,Jt)'le,'d. C')n1 a aprovação da Junta. ._ .' .. _
lH.: '7cv(;n:ãd\l,t"~. ;: .. , .. [,:1 ~(.?rJ0~. para contas a descober- (b) O fat';l de que a Reur:uao dos SI~nat~rlOs nao te-
L. nha estabeleCIdo regras gerais, em conformIdade com o

Item t v I do paragrafo (b) do Artigo VIII do Acordo. ou a
Junta de Governadores não tenha estabelecido critérios
e procedimentos. em conformidade com o item (vi, do
paragrafo lal do Artigo X do Acordo. relativos à aprova
cão de estações terrenas. não impedirá que a Junta de
Governadores examine qualquer pedido de aprovação de
'uma estacão terrena destinada a utilizar o segmento
l'spacial da INTELSAT ou de tomar, sobre o assunto.
as medidas cabiveis

. til) ',F;;, c! fnmstãn Cl:iS e;{cepcionais e com a finalidade
de.~,1l~:.;nC!3· 1:~'~lqae;' stivià.adr empreendida pela INTEL
SA ~ til. V_do r·:,::er trE'r,(,~ 3. :;u:J.lquer responsabilidade em
~.tl~ lnt")rta ~~ INTELS.~l'. ~m contormidade com as dispo
Sl~{)e~ LIa,; ;:n:ragraIO.;· \':1. (bl ou lC) do artigo III do
Acorou O!~ yom!~ (iL~P9;;lcões do presente Acordo Opera
c!onal. ;1_.l.J':TELcAT pOllem contra1r empréstimos por deci
s:;;.o G...1·Jr,r.l~ Cc, Ur)\,;::·na110I'es. Os montantes não pagos
aos r~.Ii!r;.J.;s én)f)l't'StlnlllS ",er:i.o considerados como com
pl'?rnls:;ú ,,;(,n: ra.t.ual àr ,~:J.plt::Ú para os efeitos do Artigo
;, an pi'"sénw AC,1rd(1 0;~eraclOnal: A Junta de Governado
~I'S, i;.m ccnf".-1:11::t:a::" c';jn o .item lxiv) do paragrafo .(a)
011 lLtl,j;) 2. O,) AcCfll"'. JreSLara contas detalhadamente à
I-tellll!'lil :1'JS SliF:.atárK: das razões que motivaram sua
d~clsr.o OI. .:~),1tr::" u:r: p.:npréstimo e os termos e condi
<:oe~, do l'eft:.rid" ~:lnpré"tlrrlO.

(CustQS exrluídos)

Não farr..o parte do: custos da INTEL8AT:

, I &1 ~.;' i~~?ost",& dl rende.' sobre as quantias pagas
pt:la INT..:.l.,S, l 2. q:IJJ\;Jer SIgnatário:

(li; e~: t<:a;;t(ls C];:; T,rojel,o e (!esenvolvimento de lan-
ç1,(jCJr~';" ::., 1I,,ótJ.l?,.<l'" n,· lanCamlmVj. com excecão dos
l!·asl():':I..:a5w~.a(tr;s pi:'l, :'lüaptacarl dos lancadores e das
In·-! ;.; ! . : .':.,: __ :. :~ !lçc::r.~r.;,: ,'el:lLH'(i,'; ao projéto. desenvol
nment·~. l:C1SLrUCaQ e e.".abelcClmento do see:mento espa-
CIal da INTELSAT: t '"

. iiUi. os custos (lOS representantes das. Partes ou dos
!3lgnatarlOS para aSE13tir as reuniões da Assembléia das
~artes. da Reunião O\JS S!gnatários. da Junta de Governa
oúrel.i ou a qu,~i:::quer outras reuniões da INTELSAT.

AR'r:LGO 12

(Auditoria)

As contas da INTELSAT serão auditadas anualmente
por aUdltore:: indp.prndentes designados pela Junta de
Goverüadoreii. ':uaJquF:' ~i[.m:J.tário terá direito de verificar
a.~ contas da INTELSAT.

<União Internacional de Telecomunicações)

.Além de cumprir os regulamentos da União Inter
x:aclonal de 'I'Elecomur.:cacões. a INTELSAT. no projeto
ot::senvolvlmento. construcão e estabelecimento do seg
mento espacial da INTELSAT, e nos procedimentos esti-
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ARTIGO 16

(Aquisição)

la) TQdos os contratos de aquisição de bens e presta
ção de serviços requeridos pela INTELSAT serão atribui
dos em conformidade com as disposições do Artigo XIII
do Acordo. 'e do Artigo 17 do presente Acordo Operacional'
e os procedimentos. regulamentos. termos e condições esta
belecidos pela Junta de Governadores em conformidade
com as disposições do Acordo e do presente Acordo bpera
cional. Os"serviços a que se -refere este Artigo são aqueles
que são prestados por pessoas jurídicas.

(b) A aprovação da Junta de Governadores será exi
gida antes:

(i) da publicação de pedidos de prpposta.s ou de editais
de concorrência relativos a conttatos cujo valor prevísto
ultrapasse 500.000 dólares norte-americanos: .

Ui) da realização de todo contrato cujo valor seja
superior a 500.000 dólares norte-americanos.

lc) A Junta de Governadores poderá decidir que a
aquisição de bens e prestação de serviços sejam efetuados
de outro modo Que não baseado em ,respostas e concor
rências públicas internacionais. em uma qualquer das
Circunstâncias que seguem:

li) quando o valor estimado do contrato nâo ultrapas
sar 50.000 doIares norte-americanos ou qualquer quantí"
superior que a Reunião dos·.Signatários venha a fixar
baseada em propostas da Junta' de Governadores:

(ii) quando.a compra for requerida com urgência para
fazer frente a uma situação de emergéncla que afete a
viabilidade de operação do segmento espacial da INTEL
SAT;

UU) quando as necessidades forem de natureza essen
cialmente administrativa e que for melhor indicada a
compra local: e

Uv) quando existir uma única fonte de fornecimenro
corresp~mdendo às' especificações necessárias para fazer
frente as necessidades da INTELS4T. ou quando o núm!.!
1'0 de fontes ele abastecimento for limitado 'de tal modo
que não seria nem possível nem do interesse da INTELSAT
efetuar gastos e dedicar o tempo necessário para uma con
corrência pública internacional. exceto quando existir malS
de uma fonte de abastecimento. que tenham a possibilid ... 
de de apresentar propostas em bases equivaientes.

(d) Os procedimentos. regulamentos. termos e condi
ções a que se refere o parágrafo .1 a I deste A.rtlgO d'everãa
prever o fornecimento. em tempu oportuno: nas inform;i
cões completas a Junta àe Governadoreg A pedido dt'
qualquer Governador. a Junta de GoV'ilrÍ1adores dever.l
estar em condições de obter. relativan~.ente aos contrato,;
tod~ as informações necessárias P;J.rn. permitir Que v
refendo Governador cumpra. nesse "qualidade. responsab:·
lidades.

ARTIG@ 17

(Invenções e informação técnica I

(aI A INTELSAT no âmbito de qualqurr trabalh.,
executado por ela ou em seu nome. adquirira relativame'1
tE' ás invenções e intormacào tecnica os direltos. e tão-'_J
mente os direitos necessários aos interesses comuns d:l
INTEL8AT e dos Signatários em suas respecUvas qualid,l
des. No caso de trabalho efetuado sob contrato. estes di
reitos obtiGj~s serão em bases de não exclusividade.

(bl Para os fins do parágrafo lal deste Artigo. '1

INTEL8AT. levando em conta seus principIaS e objeuv .•.,.
os direitos e obrigações das Partes e dos Slgnatarios e.l1
conformidade com o Acordo e com o presente Acordo
Operacional Msim como com as praticas industriais geral
mente aceitas, assegurará para si mesma. no âmbito de

todés os trabalhos efetuados por ela ou em seu nome e
QUI' :mpilquem um elemento, importante de estudo. pesQUl
su ou aesen,volvimento:

(I) o direito de liJe ser dado a conhecer sem ônus
todas as invencões e informacão técnica que vierem a
resultar dns trabalhos eietuados' para ela ou em seu nome:

(ii) o direito de c'Jmunicar. ou de mandar comunicar a
8ignz'tarios ou a qualquer pessoa sob'a jurisdição de Qual
quer Parte. de utilizar, autorizar e mandar autorizar Sigo
natárlOs .ou quaisquer pessoas a utilizar-em esta.s inven
ções e informação técnica:

(A.) sem ônus. relativamente ao segmento espacial
da INTEL8AT e a qualquer estacão terrena que esteja
operando em ligação com o mesmo. e

(BI para Qualquer outra finalidade. de acordo com
termos e condições justas e razoáveis, que serão definidos
entre cs Signatários ou Qualquer outra pe.ssoa sob a juris
dição de qualquer Parte e o proprietário ou o autor das
rereridâs invenções e iniormação' técnica. de qualquer
úutra entidade ou p'essoa devidameme .autorizada tendo
uma participação na prop.iedade das referidas invenções
e inf~rmacão técnica.

(c) No caso de trabalhos efetuados sob contrato. a
implementacão das disposicões do paragrafo (b) deste Ar
tigo sera baseada na retencão pelos contratantes da pro
priedadE' d:ls direit:;s sobre as invencoes e informação téc
nica resultantes de seus trabr.lhos.

(d I A I'TTELSAT assegur<.trâ. igualmente para si () direi
to segundo termos e condições Justas e razoaveis. de comll
nicar-e mandar'comunicar a Signatarios e qualquer outra
ne~soa 50:) a .1Urisdição de qt.alquer Parte. t'e utilizar. auto
rizar e mandar autorizar 8ignatarios e qualquer outr;l
pessoa a ttilizarem as invenções e informação técnica
diretamente utilizadas na execução de trabalho efetuad:ls
em seu n~~nE filas não m~ll1lC:as 110 para~rafo I b I deste
ArtigG. 11a medida em que a pessoa que executou estes
trabalhos esteja habilitada J3ara outorgar estes direitos
e !:J. me(i;~: e~l l .. ·e €'iti!.' .n'_lllicac,~o e esta utili:mçã:.
sejam necessarias para o exercicio efetivo dos direitos obti
dos em conformidade com o parágrafo f b I deste Artigo.

leI A Junta dos Gavernadores podera. em casos parti
culares. quando circunstâncias excepcionais o justificarem.
aprovar um afastam-ento das políticas indicadas no item
(ii I do parágrafo (b I e no parágrafo I d I deste Artigo.
quando no decorrer das negociaçôes ficar provado à Junta
de Governadores que o nâo afastamento seria prejudicial
r:s ir.t~:·E'~~es rOl TNTFLSAT e. que no caso estipulado no
item I li I do parágrafo (b J. o cumprim-ento das referidas
Donie.o ~e':1~1 mcomp:::t;vel com as obrig':cões cO:Jtra
tuais anterlcres contraídas de boa-fé por um eventu:l.J
contra tante para com um terceiro.

(flA Junta de Governadores poderá igualmente. em
casos particulares. quando circunstâncias excepcionais ,_
Justificarem. aprovar o afastamento da política indicad~l

no paragraÍo I c I deste Artigo quando todas as condicõe,i
abaiXO !orem preenchid!l.S: .

<I) quando. perante a Junta de Governadores. for pro
vado oue o não afastamento seria prejudicial aos in tere:; .
ses da INTELSAT:

(jj) quando a Junta de Governadores determinar q:J~

a INTEL8AT deva estar em condicões de assegurar a
protecào das patentes em qualquer pais: e

(iH) quando. e na medida em que. o contratante não
estiver apto ou não deseJar assegurar a l'eferida proteçJ,/j
em tempo habil.

(g) Ao determinar se. e sob Que forma. deverá apro
var qualquer afastamento. em confo:'midade com as dispo
sicões dos paragraros I e I e I f J deste Artigo. a Junta de
G::}Vernadores levará em c::msideracões os interesses da
INTELSAT e de todos os 8ignatarios e as vantagens finan-
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ceiras que deverão deconer para a INTELSAT por torça.
des."e afastamento.

1) Relativamente às invencões e intormacão técnica
cujn direitos tiverem sido adquiridos em conformidade
corro ') Acordo Provisório e o Acordo Especial. ou forem
adqu'ridos nos termcs do Acorde e do presente Acordo Ope
rac; H!.!. de maneira diferente do que foi estipulado no
par.igrafo Ib} deste Artigo. a INTELSAT, na medida em
que tiver'o direito de fazê-lo, poderá. quando solicitada:

(i) comunicar ou mandar. comunicar as referidas in
venções e informação técnica a qualquer Signatário, sob
re;serva do ressarcimento de qualquer pagamento efetua
do por ela ou que lhe seja exigido no exercício do referido
direito de comunicação;

(ij) pôr à disposição de qualquer Signatário o di
reito de comunicar ou mandar comunicar'a qualquer outra
pessoa sob a juri~dição de qualquer ,Parte. e de utilizar
e autorizar. ou mandar autorizar essa outra pessoa, a uti
lizar as referidas invenções e informação técnica:

IAI sem ônus. relativamente ao segmento espacial
da INTELSAT e a qualquer estação terrena que esteja
operando em ligação com o mesmo. e

IBI para qualquer outra finalidade, de acordo com
termos e condicões justas e razoaveis. que serão definidu
entre os Signatários ou qualquer outra pessoa sob a jum
dição de qualquer Parte e da INTELSAT ou o proprie
tário ou o autor das referidas invenções e informação
técnica. ou qualquer entidade ou pessoa devidamente au-.
torizada tendo uma participacão na propriedade das refe
ridas invenções e informação técnica. e sob reserva do re- .
embolso de qualquer p::>.gamento efetuado pela INTELSAT
ou que lhe tenha sido exigido no exercicio dos referidos
direitos.

(i) Na medida em que a INTELSAT .adquirir o direi
to. em conf\?rmidade com as disposições. do item (i) do
parâgrafo (b I destp Artigo. clp Que lhe sejam c:>munica
das invenções e informação técnica. a INTELSAT manter'
informado cad; Sigl~atario. que assim o solicite. da dis
ponibilidade e da natureza geral destas invencões e intor
macões técn:cas. Na medida em que a INTELSAT adqui
rir direitcs. em con I ormid~.de com as disoosições de.te
Artigo. para pôr invenções e informação técnica à dis
posição dos Signatários ou de quaisquer outras pessoas sob
a jurisdic&.o ce Partes. ela tornara os referidos direitos
disponiveis mediante solicitacão de qualquer Signatário
ou de qualq~ler pessoa por ele designada.

<i) A comunicação e utilizat;ão. e os termos e condl
cões de comunicac(:o e dp utiliza.cào. de t-:das as invencõe.
e informação técnica. das quais a INTELSAT adquiriu
todos os direitos. se efetuara sem discrlminacão relativa
mente a todos cs 1:ignatarios ou pessoas por eles desig
nadas.

ARTIGO· 18

(Responsabilidade)
la) Nem à INTELSAT. nem qualquer Signatário. em

suas respectivas qualidades. nem qualquer diretor. alto
funcionario ou empregado de um deles, nem qualquer
representante junto aos dife:entes órgãos da INTELSAT,
atuando no desempenho de suas funcões e no ámblto de
sua autoridade. serão responsaveis. nem qualquer reclam.
ção contra eles poderá ser feita por qualquer SignatáriO
ou pela INTELSAT. por perda ou dano causado por motivo
de qualquer indisponibilidade. atraso ou mau funciona
mento dos servicos de telecomunicacões fornecidos ou que
devam ser fornécidos em conformidade com o Acordo ou
o presente Acordo Operacional

<b) Se a INTELSAT ou qualquer Signatário. em su"
respectivas qualidades. for solicitado em consequêncla df
decisão imposta por um Tribunal competente. ou resultaA-

te de acor~o estabelecido ou aprovado pela Junta de Go
vernadores, a pagar uma indenização, ·inclusive custos e
aespesas a ela vinculados, em conseqüência de atividade.
exercida ou autorizada pela INTELSAT, em conformidade
com o Acordo ou o presente Acordo Operacional, e na
medida em que a reclamação não puder ser satisfeita
através de Indenização, de seguro, ou de outros acordos fi
nanceiros. os Signatários, não obstante qualquer limite es
tabelecido pelo artigo 5 do presente Acordo Operacional.
pagarão à INTELSAT a quantia devida da referida inde
nização na proporção de suas respectivas quotas de inves
timento na data na qual o pagamento pela INTELSAT da
referida indenização tornou-se exigível.

le) Se uma reivindicação for apresentada contra
um Signatário, este, como uma condição do pagamento
pela ~NTELSAT da reivindicação. e~ .conformi~ade .com
o parágrafo Ib) deste Artigo. devera mformar Imedlat~
mente a INTELSAT a esse respeito. e dar-lhe a oportUnI
dade de dar pareceres e emitir recomendações sobre.o
assunto ou conduzir a defesa ou outros aspectos da rel-·
vindicação e. nos limites prescritos pelo regime legal vi
gente para o tribunal ao qual a reivindicação apresenta
da. de tornar-se uma parte no desenrolar do. processo,
Juntamente com o Signatário ou em substituiçao a ele.

ARTIGO 19

<Reaquisição)
(a) Em conformidade com as disposições dos Artl

!ros IX e XV do Acordo Provisório. a Junta de Governa
dores determinará. tão rapidamente quanto possivel e no
mais tardar três meses após a data de entrada em vigor
do presente Acordo Operacional. em conformidade com
;lS disposições do parágrafo (d I deste. Art~g?, a situa
('ào financeira na INTELSAT de cada Slgnatano do Acor
do Especial em relação ao qual, como Estado. ou elIl: .rela
('ão a cujo Estado para o qual. o Acordo. por ocaSlao de
sua entrada em vigor. não entrou em vigor ou foi apenas
aplicado a titulo provisório. A Junta de G'?vernadores
notificará por escrito a cada um dos referidos Signa
tários a respeito de sua situação finan~eira e da t~xa C!-e
iuros correspondente. Esta taxa devera ser a mais pro
xima possivel do custo do dinheiro nos mercados mun
diais.

<b) Um Signatário poderá aceitar a avaliação de sua
sit.uacão financeira e a taxa de juros de que foi notifica
do. em conformidade com o paragrafo I a) deste Artigo. a
menos que a Junta de Governadores e o referido Signatá
no tenham acordado diferentemente. A INTELSAT pa
gar:.i. ao referido Signatário. em .dólares norte-am~ricanos
.111 em qualquer outra moeda livremente converslVel em
uolares norte-americanos. dentro dos noventa dias que
it' seguem iJ. referida aCE:'itacão. ou em um prazo mais
llilatado. se assim houver combinado. o montante assim
aceito acrescido dos juros devidos sobre o referido mon
tante. a partir da data de entrada em vigor do presente
Acordo Operacional até a data do pagamento.

leI Se existir uma controvérsia entre a INTELSAT e
:lm Signatário a respeito do montante ou a taxa de juros
w se a controvérsia não puder ser solucionada por negocia
"ào no prazo de um ano a partir da data em que o refe
:'Ido Signatário- foi notificado da sua situacãofinanceira.
..m conformidade com as disposições do parágrafo I a I

ieste Artigo. o montante e a taxa de juros notificados
'ontinuarão a ser a oferta permanente da INTELSAT para
lllucionar a controvérsia e os fundos correspondentes
erão colocados em reserva ã disposicão do referido Sig
latario. Contanto que um tribunal seja aceito por am
lali as partes. a INTELSAT submeterá:"a controvérsia à
rbitragem se o Signatário assim o solicitar. Após ter sido
Jotificada da decisão do tribunal. a INTELSAT pagará ao
,ignatário o montante estipulado pelo t~:ibunal em dólares
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'norte-americanos ou em qualquer outra noecla livremente
conversivel em dólares norte-americuno,

(d) À situa~ãó financeira mencion Ida no parágrafo
(a I ~este Ar~ig~. será determinada do 'rglllntr modo:

/11 multIplIcando-se a quantia ob' .ida aplicando-se
as disposi~ões .do parágrafo Ib) do Artigo 7 do presente
Acordo OperacIonal J.la data de entrada em vigor d" pre
sente Acordo OperacIonal pela quota fin 11 dEtida pejo re
ferido Signatário nos termos' do Acordo 3sp(!ci:il; e

liil do porduto resultante serão de'luziúas quaisquer
quantias devidas pelo referido Signa~ári) na data de en
trada em vigor do presente Acordo Oper:.ciol'.al.

. (e) Nenhuma das disposições destl Acigo terá por
efeIto:

Ii\ eximir um Signatário refl2ridolo parágrafo (aI
deste Artigo. de sua participação em qulqLer obrigação
assumida coletivamente pelos Signatáril3 do Acordo Es
pecial ou em nome deles em conseqüi é1cia de atos ou
omissões anteriores à data da entrada !m "igor do pre
sente Acordo Operacional e em decor:}ncia da imple
mentação do Acordo Provisól'lO e do Ac lrdo Especial: ou

(jj) privar o referido Signatário de quai!quer direitos
que tenha adquirido na qualidade de Si€ :1attrio. que. não
obstante. ele conserve após a expiracão d:. Acvrdo Especial
e pelos quais não tenha sido ressarcido ,01 conformidade
com as disposições deste Artigo.

ARTIGO 20

(Soluçã.o das controvérsias)

(a) Quaisquer controvérsias de ord~m Jurídica rela
tivas aos direitos e obriga~ões de Sigllatál'ios. entre si
ou entre um ou mais Signatários e ~ INTELSAT, em
conformidade com as disposições do Acorjo ou do presente
Acordo Operacional. serão submetidas :t arbitragem. em
conformidade com as disposi~ões do An~xo C do Acordo.
se não tiverem sido solucionados em U!:l prazo razoável.

(b) Todas as referidas controvérsias que surjam en
tre um Signatário e. um Estado ou uma entidade de tele
comunicações que deixou de ser Signa :ário, ou entre a
INTELSAT e um Estado ou uma entidace de telecomuni
cações que deixou de ser 8ignatario. ,? qt e tenham surgido
depois do referido Estado ou dn el1t:da(·~ dt, telecomuni··
cações ter deixado de ser Sigm.táric. SErão submetidas à
arbitragem se não tiverem side resolvic as ele outra ma
neira em um prazo razoável, podendo ,er submetidas à
arbitragem em conformidade com as dis losi~ões do Anexo
C do Acordo. contanto Que as partes naE refEl'idas contro
vérsias asim concordem. Se urr. Estado ou I1ma entidade
de telecomunicacões dflxar de !;er ~:[1:n: :'3.1':0. após o ini
cio de um processo de urbitrager.:l no (ual !;ela parte. a
arbitragem prosseguirá até a sua cone. usã:;, em confor
midade com as disposicões 'qo A:1exo C d) Acordo ou. con
forme o caso. as outra!; disposições -em I'lrtuje das quais
a arbitragem esteja sendo levada a efl ito.

(c) Quaisquer controvérsias de ordem :,uridica rela
·tivas a acordos ou contratos que tenha:l1 Sido concluídos
pela INTELSAT com um Signatário eEtarâo sujeitos às
disposições relativas à solucão das cont: ovérsias contidas
nos referidos acordos ou contratos. Na ausência de tais
disposi~ões. tais controvérsias. se não t verem sido solu
cionadas num prazo razoávei. serão subnetíàas à arbitra
gem em conformidade com as dispoS1cÕ'!S do Anexo C do
Acordo.

(d) Se. na data de entrada em ,igor do presente
Acordo Operacional, uma al'bir.ragem I stivel' em anda
mento. em conformidade com o Acorde Operacional re
lativo à arbitragerÍuie 4 de junho àe H 65. as disposições

-deste último Acordo ,permanecerão em v: gOl' até a conclu
são da referida ai'b~tragem. Se 'o Co:nité Interino de
Comunicações por Satélites fór parte da referida arbitra-

gemo a INTELSAT o substituirá na qualidade de parte da
controvérsia.

ARTIGO 21
(Retirada)

(a) Nos três meses que seguirem a data efetiva da
retirada de um Signatário da INTELSAT. em conformi
dade com o Artigo XVI do Acordo. a Junta de Governa
dores noticiará o referido Signatário da avaliação que foi
levada a efeito pela referida Junta de Governadores a
respeito de sua situação financeira em -relação à INTEL
SAT na data da sua retirada efetiva e dos termos pro
postos .para a sua liquidação. em conformidade com o
parágrafo cc I deste Artigo .

(b) A notificação prevista no parágrafo (a) deste
Artigo compreende uma decláração indicando:

lil a quantia a ser paga pela INTELSAT ao Sig
natário. obtida pela multiplicação do valor calculado em
conformidade com o parágrafo (b) do Artigo 7 do presente
Acordo Operacional na data efetivada retirada pela quota
de investimento do Signatário na referida data:

I1iI as quantias a serem pagas pelo Signatário à
INTELSAT, em conformidade com as disposições dos pa
ragrafos I g I. I j I ou I k I do Artigo XVI do Acordo. repre
sentando sua Quota de contribuição de capital para com
promissos contratuais, especificamente autorizados antes
da data de recebimento pela autoridade competente da
notificacão de sua decisão de se retirar. ou. conforme o
caso. antes da ata na qual a sua retirada tornar-se-á
efetiva. junto com uma proposta de plano de pagamentos
'para atender aos referidos compromissos contratuais: e

(Ui' quaisquer quantias devidas à INTELSAT pelo
referido Signatário na data efetiva de sua retirad~.

(c) As quantias mencionadas nos itens li I e ..(11) do
parágrafo (bl deste Artigo deverão ser reembolsadas pela
INTEL8AT ao Signatário em um prazo equivalente àquele
em que os outros Signatários forem reembolsadOS de suas
contribuições de capital ou em prazo mais curto se assim
o julgar conveniente a Junta de Governadores. A Junta
de Governadores fixará a taxa de juros a ser paga ao
Signatário ou-.por este. referente a qualquer quantia que
possa estar por pagar em qualquer época.

(d) Ao avaliar as quantias mencionadas no item (li)
do parágrafo fbl deste Artigo. a Junta de Governadores
poderâ resolver dispensar totalmente ou parcialmente o
Signatário de sua obrigação de pagar sua quota de contri
buição de capital necessária para fazer frente ao mesmo
tempo aos compromissos contratuais especificamente au
torizados e às responsabilidades decorrentes de atos ou
omissões anteriores à recepção da notlficapão da decisão
de retirada ou. conforme o caso. anteriores à data efetiva
de sua retirada. em conformidade com o Artigo XVI do
Acordo.

(e) A menos Que a Junta de Governadores o decida
de outra maneira. em conformidade com o parágrafo (d)
deste Artigo. nenhuma disposição deste Artigo terá por
efetivo:·

fi I eximir um Signatário. referido no parágrafo (a)
deste Artigo. de sua participação a qualquer obrigação não
contratual da INTELSAT anterior. seja à notificacão da
decisão de retirada. seja à data efetiva da sua retirada
e que resulte de atos ou omissões decorrentes da im
plementação do Acordo e do presente Acordo Operacional;
ou

lill privar o referido Signatário d.e quaisquer direI
tos que tenha adquirido na qualidade de Signatário. que.
não obstante sua retirada. ele conserve' após a data efe
tiva de sua retirada e pelos quais não tenha sido ressar
cido em conformidade com as disposições deste Arti~o.
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ARTIGO 22

(Emendas)
(li) Qualquer Signatário, a Assembléia das Pnrte!l

ou a Junta de Governadores poderá propor emendas 10
presente Acordo Operacional. As propostas de emendu
serão submetidas ao órgão Executivo que as distribuirá
no mais breve prazo possivel a todas as Partes e Sia
natários.

(b) A Reunião dos Signatários examinará qualquer
proposta de emenda por ocasião de sua primeira sessão
ordinária seguinte à distribuição da proposta pelo órgio
Executivo ou por ocasião de uma Sessão extraordinária
convocada anteriormente em conformidade com as dia
posições do Artigo VIII do Acordo, contanto que a pro
posta de emenda tenha sido distribuída pelo órgão Exe.
cutivo pelo menos noventa dias antes da data de abertura
da sessão. A Reunião dos Signatários examinara qualquer
observação ou recomendação referente a uma proposta di
emenda que lhe tenha sido transmitida pela Assembl61a
das Partes ou pela Junta de Governadores.

(c) A Reunião dos Signatários tomará uma ,decisio
a respeito de qualquer proposta de emenda em conformi
dade com as normas referentes a quorum e votação con.
tidas no artigo VIII do Acordo. A Reunião dos Signatá·
rios poderá modificar qualquer proposta de emenda dls·
tribuida em conformidade com o parágrafo Ib) deste
Artigo e tomar decisões a respeito de qualquer emenda
que não tenha sido distribuida em conformidade com o
referido parágrafo. mas que se relacione diretamente com
uma emenda assim proposta ou modificada.

(d) Uma emenda aprovada pela Reunião dos Signa·
tários entrará em vigor, em conformidade com as dispo
sições do parágrafo Ie) deste Artigo, após o recebimentA»
pelo Depositário da notificação de aprovação da emenda:

til seja pelos dois terços dos Signatários que eram
Signatários na data em que a emenda tiver sido aprovadl
pela Reunião dos Signatários. com a condição que OI
referidos dois terços compreendessem Signatários que de
tivessem na ocasião pelo menos os dois terços do total du
quotas de investimento;

Uil seja por um número de Signatários 19ua:1 OU
superior a noventa e cinco por cento da totalidade dOi
Signatários que eram Signatários na data em que a emen·
da foi aprovada pela Reunião dos Signatários, qualquer
que seja o montante das quotas de investimento entio
detidas pelos referidos Signatários. A notificacão da apro
vação de uma emenda por um Signatário será' transmitida
ao Depositário pela Parte interessada. A" referida notlfi·
cação tem valor de aceitação da emenda pela ~arte.

(e) O Depositário notificará todos os Signatário.,
logo após seus recebimento. das aprovações da emenda,
em conformidade com a exigência contida no parágrafO
(dI deste Artigo para a entrada em vigor de uma emen
da. Noventa dias após a data da notificação. a referida
emend:l entrará em vigor para todos os SignatáriOS. In
clusive aqueles que ainda não a aprovaram. e que per
maneceram na INTELSAT.

(fi Não obstante as disposiGões dos parágrafOS (d)
e (e I deste Artigo. nenhuma emenda poderá entrar elll
vigor após dezoito meses a contar da data de sua aprova
Gão pela Reunião dos Signatários.

ARTIGO 23
<Entrada em vigor)

(a.l O presente' Acordo Operacional entrará em 11·
gor pa~ll um Signatário na data em que o Acordo. em
conforrlidade com os parágrafos tal e (dI. ou Ibl e6~!
do Artigo XX do Acordo entrar em vig'or para a PIU"
interes,;ada.

(b) O presente Acordo Operacional será aplicado a
título provisório para um Signatário na data em que o
ACordo. em conformidade com os paragrafos (c) e(dl:
do Artigo XX do Acordo. for aplicado a titulo provisório
para a Parte concernente.

(e) O presente Acordo Operacional vigorará enquan
to vigorar o Acordo,

ARTIGO 24
<Depositário)

(a) O Governo dos Estados Unidos da América será
o Depositário do presente Acordo Operacional. cujos tex
tos em inglês. francês. espanhol são igualmente autênti
cos, O presente Acordo Operacional será depositado nos
arquivos do Depositário. com o qual serão igualmente
deposit.ldas as notificações de aprovacão das emendas.
de sub.~tituição de um Signatário em conformidade com
as disposições do parágrafo (fl do Artigo XVI do Acordo
e de retiradas da INTELSAT.

(b) O Depositário remeterá cópias autenticadas dos
textos r!o presente Acordo Operacional a todos os Gover
no., e a todas as entidades de telecomunicações designa
das. que G tenham assinado à União Internacional de
Telecomunicacões. e notificará todos aqueles Governos.
entlda:Jes de telecomunicações designadas. assIm como a
União Internacional de Telecomunicacões das assinatu
ras do presente Acordo Operacional. dó inicio do período
de sessenta dias mencionado no parágrafo (aI do Artigo
XX do Acordo. da entrada em vigor do presente Acordo
OperacIonal. das notificações de aprovacão de emendas
e da entrada em vigor de emendas ao presente Acordo
OperaCIonal. A notificação do inicio do periodo de ses
senta dias será feita no primeiro dia do referido período.

(c) Ao entrar em vigor o presente Acordo Opera
cional o Depositário o fará registrar no Secretariado das
Nações Unidas. em conformidade com o Artigo 102 da
Carta das Nacões Unidas.

EM TESTEMUNHO DO QUE. os abaixo-assinados. de
vid:,mente autorizados para este fim. assinaram o pre
sente Acordo Operacional.

FEITO em Washington no vigésimo dia do mês de
agofto de mil novecentos e setenta e um.

ANEXO
Di,sposições Transitórias

II Obrigacões dos Signatários

Cad::o: Signatário do present~ Acordo Operacional que
era. ou cuja Parte que o designou e-ra, parte no Acordo
Provisório. será creditado ou debitado do montante líqui
do de quaisquer quantias que. em conformidade com o
Acordo Especial. eram devidas na data de entrada em
,,:igor do Acordo. pela referida parte na qualidade de
Signatario do Acordo Especial. ou pelo Sighatário do
Acordo Especial. designado por ela, ou que a referida
parte ou ao Sig'natário eram devidas.

2) Constituição da Junta de Governadores
(a) A partir d~ iniCio do periodo de sessenta dias

mencio::lado no paragrafo ta) do Artigo XX do Acordo.
e a seguir. semanalmente, a "Communications Satellite
~orpor:Jt~on" notificará a todos os SignatáriQs do Acor
Ci~ Esp"~lal e aos Estados ou entidades de telecomunica
cff'f; deSIgnadas pelos Estados e para os Quais entrará em
VI;"~, o . presente Acordo Operacional. ou será aplicado
prov.sonamen.te: ~a dat.a de entrada em vigor do Acor
do. da quota IniCial de Investimento de cada um dos Es
tados. 0';1 entidade de ,telecomunicações interessadas. em,
con.forr.l.Idade com as dISposições do presente Acordo Ope
rarIonal.
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(b) No decorrer do referido período de sessenta dillB.
a "Communications Satel11te Corporation" tomará as me
didns administrativas necessárias para a convocação da
primeÍLa reunião da Junta de Governadores.

(c) Dentro dos três dias a contar da' data de en
trada em vigor do Acordo, a "Com.municatlons Satel11te
Corporatlon". agindo em conformidade com as dis,p'osi
ções do parágrafo 2 do Anexo D do Acordo, devera

11) informar todos .os l:!lgnatários, para os quais o
presente Acordo Operacional tenha entrado em vigor. ou
est~ja sendo aplicado provisoriamente. dos montantes de
suas quotas iniciais de investimento fixadas em contor
mi·jade com as disposições do Artigo 6 do presente Acor
do Operacional; e

(U> informar todos os Signatários das medidas to
madas com vistas à primeira reunião da Junta de Go
vernadores Que será convocada no mais tardar trinta dias"
após a data de entrada em vigor do Acordo.

3) Solução das controvérsias

Toda controvérsia de ordem jurídica Que possa sur-.
glr ,entre a INTELSAT e a "Communicatlons Satellite
cori>orauon" relativamente. às prestações de serviços pela
"Comúnications Satelllte Corporation" à INTELSAT. e
que sUlja entre a data de entrada em vigor dp presente
Acordo Operacional e a data efetiva do contrato firma
do em' conformidade com as disposições do item (11) do
parágmfo (a I do Artigo XII do Acordo, será submetida
à arbitragem. em conformidade com as disposições do
Anexo 'C do Acordo. se não tiver sido solucionada de ou
tra maneira em um prazo razoável.

A"Viso nO 1.161- SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

Far.ó saber que o Congresso Nacional aprovou nos
termos do art. 44 inciso I. da Constituição. e eu. Petrônlo
Portelb.. Presidente do Senado Federal promulgo o se
~uinte

DECRETO LEGISLATIVO
N.o 88, DE 1972'

Aprova o texto do protocolo de Emendas à
Convenção única de Entorpecentes, de 1961, firma
do pelo Brasil e por outros paises. em Genebra, a
25 de março de 1972, como resultado da Conferén
rência de Plenipotenciários, convocada pelo Cou
selho Economico e Social da Organização das Na
ções Unidas.

Art. '1.0 É aprovado o texto do Protocolo de Emendas
à Convenção Única de Entorpecentes. de 1961. firmado
pelo Brasil e por outros países. em Genebra. a 25 de
março de 1972. como resultado da Conferência de Pleni
potenc;ários. convocada pelo Conselho Econômico e So
cial da Organização. das Nações Unidas.

Art. 2.° Este decreto legislativo entra em vigor na
àata de sua public:.ac;ào. 'revogadas as disposições em con
trário.

Senado Federal. em 5 de dezembro de 1972. - Petrô
nio POl'tella, Presidente do Senado Federal..

PROTOCOLO DE EMENDAS A CONVENCAO ÚNICA DE
tNTORPECENTES. 1961 -

PREAMBULO

As Partes no presente Protocolo,

Considerando as dlsposicões da ConVEnção Única de
Entorpecentes, de 1961, concluída em Nova York, em 30

Brasília, 24 de setembro de 1996.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa ao texto das Emendas aos artigos 6°, 14, IS e 22 do Acordo Operacional da

Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite (lNTELSAT), aprovadas pela XXVI

Reunião dos Signatários, em 16 de abril de 1996.

Atenciosamente,

CLOVIS OS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

. BRASíLIA-DF.
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COMISSÃO DE RELACÕES. EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

1- R,ELÀTÓRlO

o Poder Executivo, em conformidade com o artigo 49, inciso I. da

Constituiçã;; Federal, submete à apreciaç.ão do Congresso Nacional o \eJ<lO das Emendas
aos arts. 6°. 14, 15 e 22 do Acordo Operacional da Organização Internacional de

Telecomunicações por Satélite (INTELSAT), aprovadas pela XXVI Reunião dos

Signatários. cm 16 de abril de 1996

Originalmente. a relatoria da presente Mensagem havia sido

distribuida. em 1996, ao ilustre deputado Roberto Fontes, que proferiu parecer com O qual

concordamos inteíramente. razão que nos leva a manter o texto das considerações e vóto

já formulados.

A emenda ao artigo 6, que trata das quotas de investimento de que

dlspOem os Signatários. modifica a alínea (h) e inclui a alínea (i). Na· alínea (h). a emenda

mantém o texto original. que determina que nenhum Signatário terá uma quota de

investimento que seja inferior a 0.05 por cento do total da quotas de investimento".

acrescentando a este a possibilidade de que a a Junta de Governadores possa recomendar á

Reunião de Sil,'DatáriosJlI!F sste minimo estipulado seja alterado. entrando em vigor para a

próxima determinação da quota de investimento. após a aprovação pela Reunião dos

Signatários.

A alínea (i) incluida ao artigo 6 dispõe que a Junta de

Governadores poderá decidir quanto à Nrmissão. em confonnicÍade com as condições por

aquela Junta fixadas. para que entidades designadas pelos Signatários ou Partes sejam

titulares de quotas de investimento na INTELSAT.

Conforme texto apresentado ao Congresso Nacional. a emenda ao

artigo 14. que dispOe sobre a aprovação de estações terrenas. é apenas uma pequena

mudança de redação do texto, substituindo a expressão "pelo Signatário" para "por um

Signatário".

No artigo 15. que dispOe sobre a atribuição da capacidade do

segmento espacial. a emenda apresentada modifica as alíneas (a) e (b). Na alínea (a).

onde se discrimina quem pode submeter á INTELSAT um pedido de atribuição de

capacidade do segmento espacial, se acrescenta mais um sujeito possivel: "uma entidade

de telecomUnicações designada por um SignatárIO ou Par/ell
•

Quanto á modificação introduzida na alínea (b) do mesmo artigo,

a modificação é de teor semelhante. acrescentando. no caso. idêntica hipótese para o

sujeito ao qual pode ser feita a atribuição de capacidade do segmento espacial ("uma

entidade de teJecomumcaçcies designada por um SIgnatário ou Parte").

No artigo 22. que dispõe sobre as emendas ao Acordo

OperacIOnal. a emenda em àpreciação refere-se á alínea (d). que é mantida na integra., e a

seus dois itens (i) e (li). No item (i), há apenas uma emenda de redação. substituindo-se a

expressão ""pelns dois terços dos Signatários" para "por dois terços".

No item (ii) desse artigo. há uma mudança do' percentual de

notificações de aprovação' de emenda necessário para a entrada em vigor de qualquer

. mudança implementada. diminuindo-se a exigência de noventa e cinco por cento da
totalidade dos Signatários para oitenta e cznco por centn. Ao final do item (ii) é

acrescentada também a seguinte disposição' "Para o propósito de aprovação de uma

emenda. todos <I, :~atári9A..1tes.ignados pela Parte serão considerados conjuntamente

como UIT' Signatárioll
• f!!:t:;7

11 - VOTO DO RELATOR

Salientou o relator original da matéria que dois textos

mternacionais concluidos em 1971, em Washington. viabilizaram a criação da

Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite lNTELSAT: o Acordo

Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações llor Satélite INTELSAT e o

Acordo Operacional Relativo á lNTELSAT. No Brasil, ambos foram aprovados'pelo

Congresso Nacional mediante a promulgação do Decreto Legislativo n° 87, de 1972. As

emendas encaminhadas pela Mensagem em apreço referem-se ao último dos mstrumentos

citados.

Segundo o texto do Acordo que a constituiu como entidade com

personalidade juridica internacional. a INTELSAT tem como objeti\'o prover. em bases

comerciais, o segmento espacial necessário para serviços públicos de telecomunicaçiíes

internacionais de alta qualidade e confiabilidade. para que sejam disponiveis. em bases

não discriminatórias. a todas as áreas do mundo. A INTELSAT está aberta á participação

de qualquer Pais.

Para que se possa entender melhor o contexto das emendas em

apreço. é pertmente mostrar como se concebe a partIcipação dos Estados e de entidades de

telecomunicações na INTELSAT. Na Orgamzação Internacional de Telecomunicações por

Satélite lNTELSAT são considerados Par/es os Estados para os quaIs o Acordo ent:rar em

vigor. Quanto ao Acnrdo OperaclClnal Relativo á Orgamzação Internacional de

Telecomunicações por Satélite lNTELSAT são Signa/árlO., os Estados Partes no Acordo

da Organizacão ou a(s) entidade(s} de telecomunicações designadas por qualquer das

Panes para assinar o Acordo Qxracional. Portanto, quanto o texto do Acordo Operacional

se refere aos Signatários não necess~riámente está falando dos Estados Partes. Esta

distinção reflete a própria origem da atividade de exploração de satélites, com a

panicipação decisiva de empresas privadas ou estatais no proçesso dê desenvolvimento da

tecnologia de satélites.

No texto em consideração, a emenda ao anigo. 6 flexibiliza a

definição das quotas minimas de investimento, perniitindo que sua modificação deixe de

ser possível somente através de emenda ao texto. conferindo a um elevado órgão de

deliberação. a Reunião dos Signatários (composta por todos os Signatários). a capacidade

de decidir sobre umamu~àessaquota minima.

A modificação ao artigo 14 é apenas de redação

No artigo 15. a modificação proposta consiste na ampliação dos

atores que podem solicitar e receber atribuição de capacidade do segmento espacial.

abarcando também entidade de telecomunicaçiíes designada por um Signatário ou Parte.

A emenda ao artigo 22 diminui a exigência quanto 'ao minimo de

notificaçiíeS de aprovação de emenda para que esta possa entrar em vigor. reduzindo o

percentual de 95% para 85%. especificando que para essa contagem todos os Signatários

designados pela Parte s~rão considerados conjuntamente como um Signatário.

Acompanhando a opinião do ilustre deputado Robeno Fontes.

relator anterior da proposição. acreditamos que as emendas propOstas têm o sentido de

conferir maior flexibilidade operacional á INTELSAT. refletindo o crescimento do campo

da tecnologia de satélites e do número de. atores envolvidos no desenvolvimento do setor

em todo o mundo. Entendemos que o funcionamento eficaz e a agilidade da Organização

são de interesse de todos os que dela participam.

Diante do exposto. opinamos pela aprovação do texto das

Emendas aos arts. 6°. 14. I~ e 22 do Acordo Operacional da Organização Internacional de

Telecomunicações por Satélite (INTELSAT). aprovadas pela XXVI Reunião dos

Signatários. em 16 de abril de 1996, nos termos do projeto de decreto legislativo em

anexo.

SaladaComissão,em:?l dei)":'nL"v\l de 199~

I

COMISSÃO DE RELACÓES EXTERIORES E DE DEFESA XACIO~AL

PROJETO DE DECRETO LEGISLAm'O N' •DE 1999
(ME:-iSAGHI:-I' 898. DE 1996)

Aprova o te:r:ra das Emendas aos arts. 60

/01. /5 e 22 do Acordo - ()peracl~na/ d~
Orgam=açii() ~mernaclOnaJ de Tdecomumêaç.ães
por SU/é/lle 1I.\7ELSA1J. uprn\'udas pela XXVI
ReUnião IIos SIWJalárto.'í. em 16 de abrtl de 1996.

o Congresso NaCional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto das Emendas aos 3m. 6°. 14. 15 e
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22 do Acordo OperacIonal da Orgamzação InternacIOnal de Te1ccomumcações por

Salelile IINTELSAT). aprovadas pela XXVI Reumão dos Slgnatànos. em 16 de abril de
1996

MENSAGEM NO 977, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Parãgrafo UnleD. Ficam sujeitos à aprovação tio Congresso

NacIOnal quaisquer atos que possam resultar em revísão do referido Acordo. bem como
quaisquer ajustes complementares que. nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição

Federal. acarretem encargos ou compromISsos gravosos ao patnmômo nacIOnal.
Art. 2° Este decrero legislativo entra em vlgor na data de sua

publicação.

Sala da ComISSão. em;71 de r rt(;, 1>-;; de 1999.

""
Dep~sfr~

"-Refátor

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do
Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul, assinado em
Fortaleza, no dia 17 de dezembro de 1996, bem como o respectivo
Anexo, assinado em Assunção, em 18 de junho de 1997.

(AS COMISSOES PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL; DE RELAÇOES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE ECONOMIA, INDOSTRIA E
COM~RCIO; E DE CONSTITUIÇ1l0 E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso ~acion31.

De conformídade com o disposto no artigo -lQ. inciso I. da Constituição Federal.

submeto ;i elevada consideração lho: Vo~sas ExcelênCias. acompanhado de Exposição de Moti, as do

Senhor ;"'1inistro de Estado lbs Relações Exteriores. o texto do Protocolo de Defesa da

Concorrência do Mercosul. assinado em Fonaleza. no dia 17 de dezembro de 1996. bem como o

respectiva Ane:<o. assinado em Assunção. em J8 de Junho de 1997.

III - PARECER DA COMISSÃO

Brasilia. 4 de setembro de 1997

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
em reuníão ordlnâna realrzada hOJe. opinou. unanimemente, pela aprovação da
Mensagem n' 898196, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator. Deputado
José Teles

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nelva Moreira
- PreSidente Jorge Wilson - Vice-Presidente. Aracely de Paula. ÂtiJa Lins.
Werner Wanderer. LUCiano Plzzatlo. Arthur Virgillo Paulo Mourão, Ehas Murad.
José AnibaL Zulai" Cobra. De Velasco. Paes de Andrade. Alceste Almeida.
Etevalda GrasSI de Menezes. Haroldo Lima. Joana D·Arc. Paulo Delgado. José
Genoíno Jalf 80lsonaro. Robérlo AraUJO, João PlzzOlatll. José Rezende. Salatiel'
Carvalho Pedro Valadares e Mana Valadão.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 306 IMRE DE 28 DE AGOSTO DE 1887, DO SR.
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Sala da Comissão em 27 de Janelfo de 1999

Excelentíssilno Senhor Presidênte da República,

Deputado NEIVA ORElRA
resldent Por ocasião da XI Reunião do conselho do Mercado Comum,

realizada em Fortaleza nos dias 16 e J.7 de dezembro de J.996, os

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 781, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N' 977/97

Chanceleres de ArgQntina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o

Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul.

Este instrumento de politica comercial comum permitirá

Aprova o texto do Protocolo de Defesa da Concorrência da
Mercosul, assinada em Fortaleza, na dia 17 de dezembro de 1996,
bem cama o respectivo Anexo, assinado em Assunção, em 18 de
junho de 1997.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM~RCIO; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

prevenir práticas prejudici<~is à concorrência no espaço econõmico

integrado. Por meio da consolidação de um ambiente concorrencial no

Mercosul, criara condições, ainda, para o crescimento harmônico das

relações comerciais entre os Estados Partes e para o aumento da

competitividade das empresas nele estabelecidas.

3. Para, tanto, o texto aprovado em Fortaleza define as

práticas restritivas à concorréncia, estabelece sistemas de

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
cooperação entre os órgàos nacionais responsáveis pelo tema em cada

aprovação congressual , para o que junto I igualmente. minuta de

Mensagem ao Congresso.

enc:aI:linhamento do presente Protocolo, bem como de seu Anexo, para 3.

Estado Parte e prevê os procedimentos necessários para a apuração

de denuncias.

À luz do exposto, solicí to a Vossa Excelência o4.

Art. l' Fica aprovado o texto do Protocolo de Defesa da
ConcorrênCia do MercosuL assinado em Fortaleza. no dia 17 de dezembro de
1996, bem como o respectivo Anexo. assinado em Assunção. em 18 de Junho de
1997

Parágrafo únrco. Ficam sUjeitos à apreciação do Congresso
NaCional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo.
assim como quaisquer ajustes complementares que. nos termos do InCISO I do
Artigo 49 da Constituição Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônIO naCIonal

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação Respeitosamente.

Sala da Comissão. em 27 de Janeiro de 1999

r;>~ -+-=>J? '.-.
d::"- --r-'~
LUIZ FELIPEI LAMPREIA

Ministro de Estado das ~elaç6es Exteriores
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Vice-Presidente da
quando a ausência

normativos do Poder Executivo que
regulamentar ou dos limites de

LEGISLAÇÃO CITADA ,\NEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
REPÚBL.ICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO II
Das Atribuições do .Congresso Nacional

.........................................................................: .

Art:49 -' É da competência exclusiva do Congresso
NaCional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acárretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional;

11 - autorizar o Presidente da República a declarar
guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras
!ransitem pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei
complementar;

III - autorizar o Presidente e o
República a se ausentarem do País.
exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a interve,nção federal.
autorizar o estado de sítio,. ou suspender 4lúalquer uma
dessas medidas;

V - sustar os atos
exorbitem do poder
delegação legislativa;
. VI - mudar temporariamente sua sede;

VII - fixar idêntíca remuneração para os Deputados
Federais e os Senadores, em cada legislatura, para a
subseqüente, observado o que díS.pÕem os artigos 150, lI.
153, m. e 153, § 2°, I;

VIII fixar para cada exercício financeiro a
remuneração do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado,óbservado o que
dispõem os artigos 150, lI, 153, m, e 153, § 2°. I;

IX julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a.
execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamen~e, ou P!lr;qualquer
de suas Casas, os a~os do Poder Executivo. inçlüídos os da
administração indireta; ..:'

XI zelar pela preservação de s.ua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;

XII -' 'apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de
Contas da União; .

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes
a atividades nucleares; ':.

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de
riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão
de terras públicas com área superior'lI- dois mil e quinhentos
hectares.
..........................................................................................
o " •••••••••• , ~ ••• : •• o ••••• o ••••••••

PRO roCOLO DE OEFES/\ 0/\ COt/CORRENCI/\ DO MERCOSUL

A RnrniblicLI i\rgentio;). a República r-~derativa do Grasil, a

Republica do Pnr<lguai P. a República Oriental do Uruguai. dorãvallte

denominndos Estados Parles,

CONSIDERANDO:

qlle n livre c:irculaçiio de bens o serviços enlre os Eslodos Partos

10ma hllprcsdlldlvnl nssegurnr condições ndnqllonns de conc:orrp.nci~. capazes

de COlllrihllir pm:1 n r.onsolidnção ela União I\dllonClra:

qlle os Estados Pélrtes devem tlssegurar no exercício d<ls atividtldcs

econômicas em seus territórios iguais condiçães",de livre concorrência:

que o r:rnsGimenlo cQuilibrndo e h:umõnico das relações comerciais

inlra-zonais, élssilJl Gomo o aumenlo da compoliliviunde das empresas

ostapcleci~Lls nos Estados Pmtes. dopenrlnrão em orando medida da

con~olidaç50(le um nn\binnle concorrcnciLlI no espaço integrndo do MERCOSUL;

a np.ccssidacic urgente de se cslnbclccerem ilS liirelrizes qlle

orientarão 05 r.;::õlndos P;"Irtas 0.. as cmprestls neles sodindl1s na dolosa da

concorrénciD no t\II:RCOSUL como' Instrumenlo cnpa7. rie í15scgur;;Jr o livre:

acesso ao mnrr-ndn n :1 dl!itr1huiçõlo oQUllihrncl:1 cins hmlOfI~ins tio processo de

Illlegmçi10 c(:orll)mir.:l,

ACOI1DAM li-

Capllulo I • DO OBJETO E DO ÃMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1li O presente ~rotocolo tem por objeto a déresa da concorrência

no âmbilo do I,IERCOSUL. •

Art. 2' As regras deste Protocolo apllcam·se aos atos pralicados por

pessoas Osicas ou juridic..1s de direito púb!ico ou privado ou outras enlidades que
,Ienham por objelo produzir ou que produzam"efeitos sobre a concorrência no

âmbito do MERCOSUL c que afetem'o éomércio entre os Estados Partes.

Pmâgrafo Único. Incluem-se entre ns pessoas juridicas fI que se

refere o cnrH7t deste nrtigo as emprCS<lS flua exercem l1lonoriólio' cstoléll, na

medidn em que os regras deste Protocolo ll;io impeçam o descmpenho regular de

atribuiçãb legal.

Art. 3' É da competência exclusiva de cada Eslado Parte a

regulaçiio dos alas pralicados no respectivo terrilório por pessoa flsica ou jurldica

de direito público ou privado ou outra enlidade nele domiciliada e cujos efeilos

sobre a concorrência a ele se restrinjam.

Capitulo 11 " DAS CONDUTAS E PRÁTICAS RESTRITIVAS DA

CONCORRÊNCIA

Ar\. '\' Conslfluem infração às normas do presente Protocolo,

Independcnlclllcnle de culpa, .os -alas•. inclividuRis ou concnrtmJos, sob ClUal'lUer

forma ,l1lanifcslmtos, que tenham por objeto ou afcilo limitar, restringir, falsear ou

distorcer a concorrência ou o a.cesso ao mercado ou 'lue constiluam abuso de

posição domintlnte no mercado Tclevnnte de bens ou serviços no âmbito do

MERCOSUL e que afetem o comércio entre os Estados Partes.

Ar\. 5' A simples conquisla de mercado resultante de processo

natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus

competidores não caracteriza ofensa 'à concorrência.

Art. 6' As seguintes condutas•. alêm de ~outras. na medida que

configurem as hipóleses do art. '4', caracterizam 'p(óticas reslritivas da

concorrlincia:
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f. fixar, illlpor ou pmUcar. direla ou fncfirclnmnnlo, Ctn nr:nrdo com

concmtnlllo (lU l:;ol;IlJóltllclllc. f,oh qllnlqtlcr 1011110, preços\! Clllldiç'l)p's ele compm

ou de venda de bens, do prestaçãó'do' serviços ou de produção;

11. obter ou inliuenciar a adoção de condula comercial uniforme ou
concertada entre cqllcorrentes:

11I. regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos

para Iimilar ou conlrolar a pesquisa e o dosenvolvimento tecnológico, a produção
de bens ou prestação de serviços, OU para dilicullar Investimentos desllnados à

produção de bens ou serviços ou à sul:\ distribuição;
IV. dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi

acabados, ou as fontes de" abastecimento de malérias-primas ou produtos

Intermediários;
V. limitar oU Impedir o acesso de novas empresas·ao mercado;
VI. ajustar preços ou vanlagens que possam afetar a concorr6ncia

em licitações públicas;

VII. adolar, em relação a terceiros contratantes. condições desiguais;<'

no caso de preslações equivalontcs, colocando-os em desvanlagem na

concorrãncia:

VIII. subordinar a venda de um bem à aquisição de outro OU à

utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de

outro ou à aquisição da um bem; .

IX. impedir o acesso do concorr!,nte às fonles de insumos, matérias
primas, equipanlOnlos ou iecnologias, bem como aos canais de distribuição;

X. exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade'

nos moios de comunicação de massa;

XI. realizar compra ou venda sujeita à condição de não lIsar ou

adquirir, vender ou fornecer bens oU serviços produzidos, processados,

distribuidos ou comercializados por um lerceiro;

XII. vender, por razões não jusllficacJas nas práticas comerciais,
mercadoria abaixo do preço'ae custo;

XIII. recusar injustificadamente a venda de bens ou a preslação de

serviços;

XIV. interromper ou redvzír em grande escala a produção, sem
causa jusliriCfHJa;

XV. deslruir, inulillzar ou açambarcar matérias-primas, produtos

Intermediários ou acabados, assim como deslruir, inulilizar ou dificullar a operação
de equipamenlos desllnados a produzl·los, distribul-I~s ou Iransportá-Ios;

XVI. abandonar, razor abandonar ou destruir iavouras ou plantações,
som jusla causa.

XVII. manipular mercado para impor preços

Capitulo \Il. DO CONTROLE DE ATOS E CONTRATOS

Art: ]0 Os Eslaoos Portes ndolnrão, pma fins dl1 incorpomçfio à

110ll1mUVn do M\~r~COS\JL a úct\lto do pm7.o de 2 anos, normas comuns para o

controle dos atos e contralos, sob qualquer forma manifeslados, que possam
1i~i1ar ou de qualquer (orma prejudicar a livre concorrência ou resuUar na

dominação de melcado legional relevanl~ de bens e serviços. inclusive aqueles

que resullem em concentração econômica, com vistas a prevenir os seus

posslveis efeitos anticompetilivos no ãmblto do Mercosul.

Capitulo IV. DOS ÓRGÃOS DE APLICAÇÃO

ArI. 0° Compete ã Comissão de Comércio do MEnCOSUL, nos

termos do altigo 19 do Protocolo de Ouro Preto, e ao Comitê de Delesa da

Concorrência aplicar o'presente Protocolo.

Pmógrafo Único - I) Conlllê, de Defesa da Concorrência. órgã~ ~
naturel::l in\ergl1vcrnnnml1\::lI, scril in\egrCldo pelos órgãos nndonais dn npticnçno

do presenle rrolocolo el11 cada Estado Porte.

AlI. go GJComlt,; de Dolesa da Concorrón~ia submeto,,; à aplovação

da Comissão cle, Comércio do ~IERCOSUL a regulalllenlaç'ão do presente

Protocolo.

CAPíTULO V • DO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Arh 10 Os 6rg,ãos nacionais de aplicação. iniciarª,o o procedimento

provislo nO pTOsante Prolocolo de oficio ou medianle representação
runda~l'olllada de parte legitimamonte interessada, que deverá ser encaminhada

'80 Comitê de Defesa da Concorrência, juntamente com avaliação técnjca

preliminar.

Arl. .11 O Comitê de Defesa da Concorrência, após análise tócnica

preliminar, procederá à inslaur"ção da invesligação ou, IJd roferendum da

Comissão de Comércio do MERCOSUL. ao "rquiv"mento do processo.

ArI. 12 O Comilê de ÇJeresa da Concorrência encaminhará

regulannonle à Comissão de Comércio do 'MERCOSUL relatórios sobre o eslado

de Irnmitnç50 dos CClSOS 0111 estudo.

Arl. 13 Em caso de urgência ou ameaça de dano irreparável à
concorrência, o C·omilê de Deresa da Concorrência definirâ, ad raferendum da

Comissão de Comércio do MERCOSUL, a aplicação de medidas prevenl/vas,

, Inclusive a ftllediala cessação da prà.tica sob investigação, a reversão ã siluação

anlerior ou outms flue considero flcces,sárias.

§ 1°. Em caso de inobservância á medida preventiva, o Comitê de

Defosa ,!n Concorrência poderá definir, ad roferendul11 da Comissão· de Comércio

do MERCOSUL, a aplicação de mulla a parle Infralora.

§ 2°. A apllcaçáo de medida prevenliva ou.de mulla será execulada

pelo órgão nacional de aplicação do Estado Parle em cujo lerritório estiver

domiciliado o repmsonlado.

ArI. 14 b Comitê de Deiesa da Concorrência eslabelecerá, em cada
caso Investigado, paulas que definirão, elílre oulros aspectos. a estrutura do
mercado relevanle, os meios de prova das condulas e os clitérios de análise dos

efollos econômicos da prática sob Invesligação.

Arl. 15 O órgão noclonol de "plicaç50 do Eslado Parle em cujo

lerrilórió estiver dOlllicllinoo o reprosenl:ldo rpnlizara a invastignçiio da pratica

rcstriliviI da concorrôncia, IcvClIH.Jo em conla ns p[lulns dennidas no artigo 14.

§ 1° O órgão nacional de opiic"ção 'lue esliver procedendo a

inveslianç<io divlIlUnul relalórios periódicos sobre as suas atividades.

§ 2° Será assegurado ao rnpmsenlado o exerclcio do direito de

defesa.

A.1. 16 Aos órgãos nacionois de aplicação dos demais Estados

Partes compelo allxilim o órgão nacionnl mspol1sável pela investigação median.te

o fOfllncilllnnlo úe in(ormnções, documenlos o oulros moios considerados

essclld;,i5 pnT<l n crmctn cxn-cllç.50 do pmcedhnento investigatório.

ArI. 17 Na hipótese de ocorrência de divergências a respeito da
apliGaçüo dos procedimentos previstos neste Protocolo, o Comitê de Defesa da

Concorrência podera solicitar á Comissão de Comércio do MERCOSUL

pronuncinmenlo sobre a matéria.

ArI. 18 Uma veZ concJuido o processo invesligalórlo, o órgão

nacional responsável pela investigação apresontará ao Comitê ele Defesa da

Concorrência parecer conclusivo sobre a matéria.

AlI. 19 O Comitê de Defesa da Concorrência examinará o parecer
emitido pelo órgão nncionaJ de nplicaç50 e, ad mfarendum da Comissão de

Comércio do MERCOSUL, definirá as' prãlicos infraliv"s e' eslabelecera os
sanções n serem il11postns ou ns domais medidas cnulveis ao caso.

rmngraro. único - Se o COl11ilê de qerosa na C0l1corr6ncia n.ia

alcançor o consenso, encall1inhará suas conclusões à Comissã~ de' Comércio do

MERCOSUl.. consignando as divergências lixistenles.

AlI. 20 A Comissão de Comércio do MEnCOSUL, levando em
considoração o pmecer ou as conclusões do Comilê de Defesa da Concorrência,
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se pronunciará mcdiante a adoç~o de Diretiva, dofinlndo ns sanções a serem

aplicadas á parte Infratora ou as medidas cablveis ao caso.

§ 1° As sanções ser~o aplicadas pelo 6rg~0 nacional de anlicação do

Eslado Parte em culo territ6rio estiver domiciliada a parte Infratora.

§ 2° Se não for alcançado o consenso, a Comissão de Comércio do

MERCOSUL encaminhará as diferentes allernatlvas proposlas ao Grupo Mercado

Comum.
Ar\. 21 O Grupo r,,'crcado COlllllm S8 prollllnciorfl sohre f1 Illoten.f..

mediante a adoç';o de Resoiução.

Pmágrnro Único - Se o GiUpO l-dcrcílúD Comum não alcançar o

consenSO, o Eslndo rmle interessado podmn rccarrar dlrclnmcnte ao

procedil11rmto provislo no Cnpitulo IV do Protocolo de Omsllia pma a Solução de

Controvérsias.

Capitulo VI· DO COMPROMISSO DE CESSAÇÃO

Arl. 22 Em Qualquer fase do procedimenlo o Cun"lê de Defesa da

Concorrência poderá homologar. nd m(erellrillf11 da Comissão de Com6rcio do

MERCOSUL, Compromisso de Cessação da prática sob investlgnçilo, o Qual n;;o

Imporlará confissiio 'luanlo á matéria de falo, nem reconhecimento de i1icllude da

conduta analisada.

Art. 23 O Compromisso dG Cessnç50 conter';, nncessarramente. DS

seguintes c1nusulns:

a" obligações do reprcsrmtndo, no sentido de ccssnr a prótica

investigada no_pm7.o cstnbclccido;

b. vulor da multa úiória a ser imposla no cuso de descumprimento

do Compromisso de Cessação;

c. obrigação do represenlado de ap",senlar relal6rlos periódicos

sobre a sua alllaç~o no marcado, mantondo o órgão nacional 'de aplicuçào

Informado sobre cvenlunls .muÚfJnç;)s· em suo estruturtl socictDria. conlrole.

atividades e localização.

A.1. 2·1 O processo fic~rá suspenso enquanlo estiver sendo cumprido

o Comproinisso de Cessação e será arquivado ao lérmino do prazo fixado, se

atendidas todas as condições estabelecidas no Compromisso.

Art. 25 O Comllé de Defesa da Concorrência, ad m(erendu11l da

Comissão de Comércio do MERCOSUL, poderá homologar aJlerações no

Compromisso de Cessação, se comprovada sua excessiva onerosidade para o

representado e desde que não acarrete prejulzo para lercairos ou para a
coletividade, e a nova situação não configure infração à concorrência.

Art. 26 O Compromisso de Cassação, as alferações do

Compromisso a a sanção a que se refere o presenla Capitulo serão levadas a

efeito pala órgão nacional de aplicação do Eslado Porle em cujo lerritório estiver

domiciliado o represantado.

Gapitulo VII • DAS S/\tlÇÔES

Ãll. 27 O COllllld de ocresn fi;] Cuncnrróncin, Dd le(crCIJdUIU da

Comissão de Cumêrcio do MERCOSUL. delarminarà a cessação definitiva da

prática inírnlivn dentro de pra7.o a ser espeCIficado.

§ la EI11 caso de descumprimento da ordem de cessnç-fio, será

aplicada mullu di;ilia a ser definida pelo Comilê de Defesa da Concorrência, ad

,e(eremJIIIII da 'Comissiio de Comércio do MERCOSUL;

§ 2° A delerminação de cessação, bem como a aplicação de mulla,

serão levodos a efeilo pelo órgão nacional de aplicação do Eslado Parte em cujo

território estiver domiciliada a parte infratora..

t\rlo 28·Em cnso de vio/açiio às norrnrJ!i do presenfe r'ro(ocolo,

aplicar·sc·cjc.> as seguintes sanções, cumulada ou illlcrnalivamente:

I • muila, baseada nos lucros oblidos com a prática Infraliva, no

faluramenlo hruto ou nos alivos envolvidps, a Qual rever lerá a favor do 6rgão

nacional de f1plicnção do Eslado f'arte" 81], clljo'~crnlórioestiver domiciliada a parte

infratora;

iI • proibição de participar de regimes de compras ,públicas em

Quaisquer dos Estados Partes, pelo prazo Que determinar;

111 • proibição ge contratar com instiluições financeiras públicas de

QuaiSQuer dos Estodos P3Ites, pelo prazo Que determinar;

§ 1° O Comitê de Defesa da Concorrência, ad ,e(erelldulll da

Comissão de Comércio do MERCOSUL. podorá ainda r,<comendar às autoridades

compclentos dos Estndos Portes .que noo concedam ao Infrator inccmlivos de

qualQuer natureza ou facilidadas de paga~lenlo de SUas obrigações de natureza

lribulária.

§ 2° As penalidades previstas neste artigo serão levadas a efeilo

pelo órgão nacional de apllcaÇ<'lo do Estado Parte em cujo lerril6rio estiver

domiciliada a parte infratora.

Art. 29 Para a gradação das sanções estabelecidas no presente

Protocolo, considerar·se·ão a gravidade dos falos e o nlvel do danos causados à

concorréncia"nôllníliilo do MERCOSUL.

Capitulo VIII • DA COOPERAÇÃO

Art. 30 Pnm assegurar a IIllplCmDnlê.1ç50 do prnscntc Protocolo, os

Estados PaTtns. por moio dos respectivos úrgilos flncionnis de nplícação.

adol~u;jo nll1CDntsIllOS de coopmnçfio c cnnc;lIllns no {1f:lno lp.cnico no sonlido de:

a) sistcmatizar e intensificnr n coopemç..'o entre os órgÃos e

autoriúades nnclolltlis responsáveis com vislos no npmfoiçoamcnto dos sistemas

nacionnis e d~s instrumentos cornuns do ddesa da concorrãncia, medianle um

programa de illlercómbio de informações e eXI'Driênci"s, de treinamento de

técnicos e de ':ompil;]ção da jurisprudêndn rnlntiv:l à doresn rln conr.OIrrónc::in

bem como da invesllgação conjunla das prálicas lesivas à concorrência no

MERCOSUL;

,b) itlp.nlifir."r e mÇlbiJIzar, inclusive por meio de acordos de

-cocp~'r~~óo fécnieá em matéria de defe~a ~a concolrência celebrados com oulros
Estados ou tlgmpamentos regionais. os recursos necassruíos à ill1(1lcrnnntoçf1o do

programa de cooperação a Que se refere a aflnea anterior.

Capitulo IX o DA SOLUÇÃO DE CONTROVERSIAS

Art. 31' Aplica-se o disposlo no Protocolo de -Brasllia e no

Procedimento Geral para Reclamações. rcrnnta a Comissno de COIl'lércio do

'MERCOSUL prevlslo no Anexo ao Protocolo de Ouro .preto às divergências

relativas à aplicação, interprelação ou descumprimento das disposições contidas

no presente Protocolo.

Capitulo X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRIINSITÓRIAS.
Ar!. 32 Os Estados partes compromelem·se, denlro cio prazo de

dois anos a contar da enlrada em
o

vigéncia do presente P;olocolo, e para fins de

Incorporação a este instrumento, a .alaborar normas e mecanismos comuns que

disciplinem as ajudas de Estado que possam Jilllilar, reslrlngir, falsear ou distorcer

a concorrência e sejam suscetlveis de lifetar o comércio enlre os Estados Partes.

Para este fim, sarão levados em consideraÇão os avanços relativos
ao lema das polll/cas públicas que dislorcem a conrorréncla e as normas

pertlnentos da OMC.

Ar\. 33 O presente Protocolo, parte Integrante do Tratado de

Assunção, entratá em vigor trinta dias após o depósilo do segundo Instrumento de
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ratlficaçao. com relaçao aos dois primeiros Eslados Partes que o ratifiquem e, no

caso dos (Jemms signalÓrlos. 110 lrigósimo dia apos o depósito do respectivo
instrumento de rnttfictlção.

J\rf. 3 f tlcnhuma úisposiçêÍO do pmsrmta Proh)t:oh) ~G nplicmâ a

qualquer pr;ilk:n rcstrilivn da coneO! rtmeio cujo axmnc Imllm sido inil;jm.Jo por

auloridade compelenle de um Eslado Parle anles da enlrada em vigor prevista no
arligo 33. '

Ar!. 35 O presenle Prolocolo poderá ser revislo de comum acordo.
por proposla de um dos Eslados Pmles,

Ar( 36 A adesão por parle de um Estado ao Tralado de Assunção
Implicará, ipso iure, a adesão ao presente Protocolo.

Art, 37 O Governo da Republica do Paraguai será o depositário ,do
presente Prolocolo 'o dos inslrul11~nlos de ratificação, e fJl:viará cópia,

devidamenle aulenlicadas dos mesmos aos Governos dos demais Eslados
Palies.

1)0 1110'S11I<1 (mllm. o Govnfllp Uf) Hnpul..>lien do P:1I:lYII:li IlrJlificmtl os

Governos dos dmm::lls Es(ndos r'nrtG's a data da ontrada Qrn ...lIdor do praserite

Prolocolo, bem como a tJrJla do tJepósilo dos inslrumontos de mlllit:D,;ão.

Feito na cidade de Fortaleza, aos dezessele dias do mês de
dezembro de 1996, em um original nos idiomas espanhol e pOlluguils. sendo
ambos os fexlos igualmenle aulênlicos. .

~
PELA nEPÚGLlC/\ ARGENTlN/\

O CONSELHO DO MERCADO COMUM
DECIDE:

Art. 1 Aprovar o seguinte Anexo ao Protocolo de Defesa da Concorrência do
Mercosul: "ANEXO AO PROTOCOLO DE DEFESA DA CONCORRENCIA DO
MERCOSUL",

Art. 1 As multas previstas no presente Protocolo serão equivalentes a até
150% dos lucros auferidos com a prática infrativa; até 100% do valor dos
ativos envolvidos; ou até 30% do valor do faturamento bruto da empresa
em seu último exercicio. excluídos os Impostos. Tais multas não poderão
ser inferiores â vantagem auferida. quando esta for guanuficável.

Art. 2 Nos casos especificos previstos nos Artigos 13 §1°, 23 b e 27 §1°
do presente Protocolo, se estabelecerá uma multa diária de ,alé 1% do
faturamento bruto da empresa no último exercício.

Aviso n° 1. 126 - SUPARlC. Civil.

Em 4 de setembro de 1997.

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa ao texto do Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul, assinado em

Fortaleza, no dia 17 de dezembro de 1996, bem como o respectivo Anexo, assinado em Assunção.
em 18 de jwtho de 1997.

Atenciosamente.

c=c::=:~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da. Presidência da Republica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primci~o Secrcuirio da Câmara dos Deputados
BRASILlA-DF.

PELA HEPÚGLlC/\ DO P/\MGU/\I PELA RÊPÕBuc/\ ORIENTAL
DO URUGUAI

COMISSÃO DE RELACÕEs EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

I - RELATÓRIO:

----._-,
E'S CClI'IA 111 I 111 '. '11111:11':\1
f')IJF ODrlA rFl 1.1\ '11'" ~'("1'''' ,,; !
Tnl'i7AOOS ore. t.llt!,c:p~nr" Uí-!
nflACIOllt!; .!:!.!:.!.'~_..:

MERCOSUUCMC/DEC N° 2197

ANEXO AO PROTOCOLO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA DO
MERCOSUL

VISTO: O Tratado de Assunção, o 'Protocolo de Ouro Preto, as Decisões
N0 21/94 e 1B/96 do Conselho dO Mercado Comum. a ReSOlução 129/94 do Grupo
Mer,;ado Comum e a Ata da XXI ReUnião da Comissão de ComércIo do
MEHCOSUL.

conSIDERANDO:

A ImportânCia de estabelecer os critérios de quantificação do valor das multas
prevIstas no Protocolo de Defesa da Concorréncla do Mercosul. aprovado pela
Dec são CMC N° 1B/96.

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à consideração do

Congresso Nacional, por meio da Mensagem n° 977, de 1997, acompanhada de exposição de

motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Protocolo de Defesa

da Concorrência do Mercosul, assinado em Fortaleza, no dia 17 de dezembro de 1996, bem como

o respectivo Anexo. assinado em Assunção, em 18 de junho de 1997.

Em confonnidade com as disposições contidas no inciso I e nos paràgrafos l° e

2° do artigo 2° da Resolução n° 1, de 1996-CN, ~ matéria, por ser do interesse do Merc~sul, foi

submetida ao exame preliminar da Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta

do Mercosul. a qual procedeu à apreciação do Protocolo e emitiu o respectivo Relatório, em

razão de sua competéT!cía, nos n:nnos d~ ~i~posições regimentais supra ·citadas. Tal Relatório,

peça integrante do presente processo legislativo, é favoràvel à adoção do Protocolo de Defesa da

Concorrência do Mercosul, tendo a Representação Brasileiro na Comissão Parlamentar Conjunta

do Mercosul opinado. unanimemente, pela sua aprovação, em 2S de novembro de 1997.

o Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul foi assinado por ocasião

da XI Reunião do Conselho do Mercado Comum. rea1i~ em Fortaleza, em 16 de dezembro de

1996. Seu objeto é a defesa da concorrência no âmbito do Mercosul. Com essa finalidade. o

Protocolo define as condutas e práticas que serão considemdas como sendo restritivas da

concorrência (confonne disposto nos seus artigos 50 e 6°) e, também. as formas de controle sobre

os atos e contratos que possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou
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fe5ÍJ1.tar na dominação do mercado regional relevante de bens e serviços, inclusive aqueles qUf"

resultem e concentração econômica, com vistas a prevenir os seus possíveis efeitos

anticompetitivos no âmbit? do Mercosul (confonne constante no artigo T).

U· VOTO DO RELATOR:

o Protocolo de Defesa da Concorrência do Mercosul foi celebrado pelos quatro

paises membros do Mercosul no intuito de estabelecer um quadro normativo destinado a

regulamentar o funcIOnamento da União Aduaneira ou, por outra forma, do mercado comum em

formação. com base na definição de regras pa.ra ~ salv3%Uardar a salutar prática da Iívre

concorrência mercantil entre os operadores econômicos. Desse modo, conforme destacado no

preâmbulo do Protocolo, os Estados Partes visam a :cl'segurar o crcscnnento equilibrado e

hannônico das relações comerciais intra~zonais e o aumento da competitividade das empresas

sediadas no Mercosul por meio da co.nsolídação de um ambiente concorrencial no 'espaço

integrado. Para ~nto, o presente protocole deverá ser o instrumento que assegurará o livr~ acesso

ao mercado e a distribuição equilibrada dos beneficios. do processo de int,:graçào econômica.

No capítulo pnmeiro do Protocolo são definidos seu obje~o e. seu âmbito de

aplicação. O objeto é, naturalment.e, a defesa da concorrência no ~bit<? do Mercosul. Suas

regras aplicam~5e, ponanto. a todos os atos, independentemente do agente, que tenham por

objeto produzir ou que produzam efeitos sobre a concorrência no ânlbito do Mercosul e que

afetem o comércio entre os Estado Partes. Note-se que. aqui, o Protocolo consagrou ·a

responsabilidade objetiva, ou seja, prescinde~se da intenção do agente em produzir efeitos sobre a

concorrência, bllStando que a ação e o efeito sobre a concorrência se verifiquem para que tenham

ap'\icação as regras do Protocolo. Por outro lado. é necessãrio, conforme se abstrai da leitura do

artigo 2°, uin fine", que tais efeitos afetem~o comérci.o entre os Estados Partes.

Quanto à aplicação de tais regras, tendo em vista que o Mercosul não possui

ainda. e não é sabido se algum dia o terá· um órgão jurisdicional supranacional competente para

apreciar e julgar as condutas de quaisquer agentes1 que produzam efeitos sobre a concorrência no

~eio do Mercosul. Por ISSO, os Estados Partes optaram por atnouir a cada um deles próprios a

competência para regular os atos praticados no seu respectivo território, quando os ~reitos sobre

a concorrência a esse se restrinjam .

No Capítulo n. são definidas pelo Protocolo as condutas que constituirão

infração às nonnas referentes ao adequado funCIonamento do mercado. Nesse sentido. reza o

artigo 4°;

14Artigo 40 Constituem infraçio às normas do

presente Protocolo, independentemente de culpa. 05 atos,

individuais ou concertados, sob qualquer forma manifestados,

que tenham p'Ot objeto ou efeito limitar, restringi.r. falsear OU

distorcer a concorrência ou o acesso ao mercado ou que

constituam abuso de posiçAo dominante no mercado relevante de

be~s e serviços no âmbito do MERCOSUL e que afetem o

comércio entre 05 Estados Partes."

Como se percebe, o intuito dos quatro países do M~rcosu1 é proporcionar

liberdade: aos operadores econômicos, sem pe,rde de vista a conveniente preservação do

mercado. por meio da garantia do satisfatório funcion.ã1J1ento da concorrência mercantil, de modo

que essa possa estimular a competitividade entre as ;;mpresas, melhorar a sua produtividade c a

produtividade global das economias envolvidas. Tudo isso em beneficin dos <:nnsumidores e em

favor do aumentn do bem estar geral e das condições de vida da população, além da melhor

inserção da regiilo no mundo, em tempos de globalização econômica. Tal normativa encontra

inspiração no direito norte-americano, mais precisamente no "Sherman Act ", instrumento legal

fundamental da legislação anti-truste dos Estados Unidos da América, o qual, por sua vez,

inspirou a legislação da União Européia sobre a concorrência, pedra de toque na formação do

Mercado Comum"Europeu., ao ponto de o assunto haver se transfonnado no principal objeto das

decisões da Corte de Justiça da DE (representando cerca de setenta por cento dessas decisões), as

quais contribuíram enormemente, de fonna c~ativa 'e inovadora. para a definição das regras do

~cionamento do mercado comunitário.

Estabelecida a regra gemi pelo. artigo 4", o Protocolo contém porém, nn artigo

5°, uma ressalva, descaracterizando a simples conquista de mercado resultante de maior

eficiência como prática ofensiva à concorrência.

No artigo 6° são elencadas as práticas restritivas da concorrência Tal rol~ que é

bastante amplo, com dezessete hipóteses de infrações, não é porém exaustivo, confanne

estabelecido no próprio "caput" desse dispositivo. Ou seja, mesmo as ações que não se

encontr~m previstas no artigo 6°, mas que sejam lesivas à concorrência e contrariem a regra geral

constante no artigo 4" poderão ser objeto de repressão por parte dos Estados Membros do

Mercosul.

Trata~se de um elenco apenas exemplificativo e não do estabelecimento de

tipos penais, com os quais haverão de se conformar necessariamente as condutas infratoras para

que se configure o i1icito. Não se trata de tipificação penal, mas da aplicação de uma norma de

direHo econômicl} que visa a proteger o mercado e que obedece, portanto, a princípios jutIdicos

que nào encontram correspondência no direito penal~ mas são de direito ·econôr:,ico. Nesse

âmbito, o mercado é considerado um bem comnrn e seu adequado funcionamento, ,ale dizer, a

existência de justas regras de concorrência, deve ser tutelado, daí o imperativo de ordem pública

que legitima a consagração da responsabilidade objetiv~ que desconsidera a intenção. a vontade

do agente, configurando-se a infração toda a vez que se constate a nocividade de certa pratica

comercial li concorrência, nos tennos do protocoio. em especial segundo o seu arigo 4°. e a

conseqüente deflagração da ação do Estado. no seu pape! de monitorador do mercado. no sentido

de detenninar a cessação da prática ou outras medidas destinadas a restaurar o funcí01amento da

concorrência.

o artigo 7' do Protocolo contém urna nonna programática. na "erdade um

compromisso assumido pelos Estados Partes no sentido de virem a adotar~ no futuo, nonnas

comuns para o controle dos atos e contratos que possam limitar ou de qualquer fonna prejudicar ~

a livre concorrência ou resultar na dominação de mercado regional de be"ns e serviços, inclusive

aqueles que resultem em concentração econômica., com vistas a restringir s~us efeitos

anticompetitivos no âmbito do Mercosul.

Confonne previsto no artigo 19 do Protocolo de Ouro Preto), um dos

instrumentos fundamentais do Mercosul, o controle da pol!tica c.omercil!! do Mercosul compete à

Comissão de Comércio do Mercosul. donde se conclui que a aplicação das nomlas sobre a

concorrência como o Protocolo que ora examinamos caberá a esse órgão e ao Comitê de Defesa

da Ooncorrência, criado por esse Protocolo, e que funcionará como órgão de natureza

intergovemamenta.l, integrado pelos órgãos nacionais de aplicação do Protocolo em cada um dos

Estados Partes.

No CapitUlo V, o instrumento contém a nonnativa sobre o proce:limento de

aplicação das normas sobre concorrência nele contidas, por parte dos órgãos nacionais de

aplicaçio e pelo Comitê de n.fesa da Concorrên~ia. Os ólgãoS nacionais iniciarão, d. oficio, ou

mediante representação, o procedimento previsto, encaminhando..o ao Comitê de Defesa da

Concorrência, o qual procederá à instauração de respectiva investigação ou, ao arqui'JaIDento do

processo, ad referendum. da Comissão de Comércio do Mercosul.

o Comitê de Defesa da Concorrência, nos termos do artigo 14 do Protocolo,

estabelecerá, em cada caso, pautas que definirão ,a estrutura do mercado relevante, os meios: de

prova das condutas e os critérios de anáhse dos efeitos econômicos da prática sob investigação. A

seguir o órgão nacional de aplicação do Estado Parte, em cujo território estiver domiciliado o

representado, procederá à investigação da prática restritiva da concorrência ~ conf?nne o artigo

18 ):

o Comitê de Defesa da Concorrência examinará então, parecer emitido pelo

órgão nacional de aplicação e, ad referendum da Comissão de Comércio do Mercosul. definira as

práticas infrativas e estabelecerá as sanções a serem impostas. bem como as demais medidas

cabiveis do caso, nos termos do disposto no anigo 19. Por sua vez. a ComiSsão de Comércio do

Mercosul se pronunciará mediante a adoção de uma Diretiva, na qual ela definir.! as sançôcs a

serem aplicadas à parte infratora ou as medidas cabíveis, confonne o artigo 20. Tais"sanções

serão efetivamente executadas pelo órgão nacional de aplicação do Estndo Parte em que estiver

domiciliada a parte infratom ( § I" do artigo 20).
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Caso não for alcançado consen'iO no âmbito da ComÍs3âo de Comercio do

Mercosul, essa encaminhará as diferentes propostas ao "Grupo Mercado Comum, que se

pronunciará a respeito medilUlte a adoção de uma Resolução.

No Capitulo VI é preVIsto um procedimento preventivo. destinado a evitar os

danos que possam ser causados pelos atos lesIvos à concorrência, caso esses não venham a ser

obstaculizados oportunamente. Trata-se da possibilidade de firma e homologação, peJo Comitê

de Defesa da Concorrência, ad referitndum da Comissão de Comércio do Mercosul, de mn

"Compromisso de Cessação" da prática sob investigação, o qual não importará confissão quanto

à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicítude da conduta anaIísada.

Finalmente, no Capítulo VII. o Protocolo contém a disciplina relativa às

sanções a serem impostas às praticas inftativas. No anigo 27, coPUl, é estabelecido que o Comitê

de Defesa da Concorrência, ad referendum da Comissão de Comércio do Mercosul. detenninará

a cessação definítlVa da prática infrativa dentro de prazo a ser especificado. Ainda. em caso de

descumprimento da sanção imposta. podem ser aphcada multa dl:lna. a ser defimda pelo Comitê

e aphcada pelo órgão nacional.

No artlgo 28 são estabelecidas as sanções que poderão ser aplicada" nos casos

de violação das n'mnas constantes do Protocolo. as qU31S são constituidas ror multas. proihlçõe~

de participar de regimes de compras publicas (concorrências pú.blicas) e prOibições de contratar

com mstitutçôes financelTas públicas.

Para as solução das eventuais contTüvt:rsias que eventualmente ~urglrem quanto

a aplicação. intetpretação ('lU o descumpnmento das dispOSições do Protocolo de Detesa da

Concorrência aphcar~se-:i o disposto no Protocolo de Brasllia sobre a Solução de Controversla5 e

no Procedimento Geral para Reclamações perante a Comissão de Comerclo do Mercosul.

Por fim, cabe destacar a adoção do "Anexo ao Protocolo de Defesa da

Concorrência do Mercosul". o qual resulta. objetivamente, de uma DeCisão aprovada pelo

Conselho do Mercado Comum na qual são definidos nada maiS do que limnes referenciais para a

aplicação das multas previstas pelo Protocolo

Esses são. portanto, segundo nosso juízo. os aspectm. de maIOr relevo do

Protocolo sob exame. Em verdade, esse representa um marco. um grand~ avanço na gestão da

política comercial. no que tange ao comercIO mter~reglOnal ~. tambem um lmportante fator a

maís para a consolídação do Mercosul, tanto sob o ponto de Vista instItuCIOnal. com sob o pnsma

econômico. il medida em que promove a integração comercial e a complementandade

económica. Por outro lado. a adoção do Protocolo. nos termos em que foi redigido. reflete uma

doutnna mais moderna, seguindo o modelo e os principlos vigentes hoje apenas no Bras1!. a qual

contempla a possibilidade de controle e a intervenção, de forma rápida e efic3Z, por parte do

poder público Ino caso. os Estados Partes, Yiobre (I funCIOnamentO do mercado. de modo a

garantir a livre concorrêncIa e estimular a competitividade e o aumento da produtivIdade dos

operadores econômIcos.

Sendo assim. voto pela aprovação do texto do Protocolo de Defesa da

Concorrência do Mercosul. assinado em Fonaleza. no dia 17 de dezembro de 1996. bem como o

respectivo Anexo. assinado em Assunção. em 18 de junho de 1997. nos tennos do projeto de

decreto legislativo que ora apresentamos.

Salad:iComlSsão,e~91 de Y"'!'.'-ie 1999

~!l(.,Lj\>_
Deputado Átila Lins

Relator

COMISS,\O DF. nU/leÕES F"TERlORES F: DE DEFESA NACIONAl..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° ,DE 19990
(Da Comis~ào de Relaç15i:;s Extenorcs e de Defesa NaCIOnal)

,~pr(lva (1 ({'xlO do I'rolOc% de Dr!It:sa
dl1 ('(/fu::orrdncfa do Afercosuf, assmado em
Forla/e:o. no dIa J7 de de:emh1'O dI! 199(" bem
",orno li respectIvo Anexil. l1.\!anadll· em
..f.~sun~·al,I, ;..'111 /<"< di..' Junho de 199-

o Congn.'S~Q ~:.!cionnl decreta:

Art I" FIca aprovado () t~\to do Protocolo de D~fesa da Concorr2ncIJ do
Mercosul. aSSinado em rortale7.u. no dia 17 d~ dez~mbro de 1IN6. bem como o respeclI\o
Ant';\:o. asSinado em A~sunçã{l. em J8 d~ Junho de f(N7

P::!.ragwfo umco Ficam "ujcHos a apreciação do COnh'T~SSO l\aclOnal qu..l1squer
atos que pce;sam resultar eOI reVIS[!O do retendo protocolo. asslm como quaisquer aJustes

('õmpkm~ntare~ que. nos tennos do inciso I do ArtIgO 4l) da Consmmção Fed;ral. acarretem
~ncargos ou compromlssos !:'T3vosq,s no pntrimómo mlCJOn.:lt

Art. 2l! Est~ Decreto L~gb1;it1\'O entra ~m vigor na data de sua publicação

I
Sala da Coml~sào. em 91 delk.~w..U\JJdc 1999

pi \'- ,
7'~ '-'\..\....... ,\. .....

Deputado Atila Ling
ReJator

111· PARECER DA COMISSÃO

.• .. A ComIssão de Relações Extenores e de Defesa NaCional.
em reunlaa or~lnana realizada hoje. opinou. unanimemente, pela aprovação da
Mensagem '! 9!7197, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de
%t~~r~~~s~eglsJatlvo que apresenta, acatando o parecer do relator, Oeputado

ESIJveram presentes os Senhores Deputados Nelva Moreira
• PreSidente. Jorge Wilson - Vice-Presidente. Aracely de Paula. Átila Lins.
We~ner Wanderer LUCiano Plzzatlo Arthur Virgílio. Paulo Mourão. Elias Murad.
Jose Ambal. Zulal. Cobra. De Velasco. Paes de Andrade. Alceste Almeida
Etevalda Grassl de. Menezes.. Harold~ Lima. Joana D'Arc. Paulo Delgado. José
Genamo. JaIr SOIS0f18ro Robeno AraUJO. J.oão Pizzolatti. José Rezende, Salatiel
Carvalho. Pedro Valadares e Mana Valadão.

Sala da Comissão. em 27 de Janeiro de 1999

. /1
"Dep:a~~ ~::::f~E~: ,o~_,

Preslden, e

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 782, DE 1999

(Da Comissüo de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
MENSAGEM :F 1.61 Ji97

Aprova o texto do Acordo de CooperaÇao sobre os Usos Pacificas
da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasi 1 e o Governo dos Estados Unidos da América,
em Brasilia, em 14 de outubro de 1997.

(AS COMtSSOES DE DEFESA DO CONSUMtDOR, MEIO AMBIENTE E MINORtASo
~iR~:N~~) ~ ENERGIA: E DE CONSTITUIÇãO E JUST!ÇA E DE REDAÇJ\Ó

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art l' É aDrovado o texlo do Acordo de Cooperação sobre os
Usos Pacificas da Energia Nuclear. celebrado entre o Governo da Republlca
Federativa do BraSIl e OGoverno dos Estados Unidos da Amênca. em Brasília, em
14 de outubro de 1997.
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Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos dos quais possam resultar alteração ou revisão do
referido Acordo, ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional, nos termos do Art. 49. I. da Constituição Federa\.

Art. 2· .Este Decreto Legislativo entra em v.igor na data de sua

VIU) .

artefato :1uclear explosivo ou para qual.quer fim r.tilita:- (Artigo

paraEnergia Atômica (AlEA) sera o instrumento jurtêi:=ode

HereCe 3inda :-eq~s-::.ro o fato de que o Artigc :X, que

dispoe sobre salvaguardas. =s'Cabelece :;:.le ':) Acct"d.o para ..l...p-lic3.cao

de salvaguardas entre a República Federat:iila do Brasil, a Reptiblica

Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade

Controle de Hateriais NUcleares (ABACC} e a Agência Internacional

A,' 'f .

Sala da Comissão. em 27 de janeiro de 1999
publicação.

aplicaçâo 1e 'salvaguardas :10 ~ue .;3e :-efere âs ='t.ividades

empreendidas no ãmbito do Acordo eJ:l tela.

MENSAGEM Nº 1.611, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO) 6. Tendo e.m. vista a natureza do Acordo em aprec~. faz-se

necessaria a sua ratificação formal. após aprovação ::elo Poder

Legislativo, conforJ:'le dispos'Co pela constituição Federal.

Excelênc.:..s o Anexo projeto de Mensager.l ao congresso Nacional,

encaminha~nto do text:.O do aludido Ãcord.o a apreciação do

Leqis.ta'C:.-:0 •.

para

Pod.er

Vossa

SOBRfi (IS L'SOS PACIFICUS 1).-\ E!\'ERUIA ~l'CLE ..\R

NesSas condições, submeto 3. consideração de

"CORDO DE COOpiR.ACAO ENTRE O GOVERNO DA REPUBLll'A I-EDER..-\TI\'.-\
00 BRAstL E O GOVERNO 00$ ESTADOS t:~1DOS DA A~lERIÇA

Respei tosament:e,

.----=- -.::-.. ---
,f (::-'--t~

LUIZ FE:LIPEI LAMPREIA
M.1nisl:ro àe Estado das RelacOBs Exteriores

7.
(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; DE MINAS E
ENER~!A; E DE CO~STITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Submete à consideração do Congresso Nacional Q texto do Acordo
de Cooperação sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear,
celebrada entre o Goyerno da República Federativa do Brasil e o
Governa dos Estados-Unidos da América~ em Brasília, em 14 de
outubro de 1997. .

De confonnidade com o disposto no artigo 84, inciso V11I, da Constituição Federal,

submeto à elevada consideração de Voss~s Excelências, ac~mpanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Co()peração~ sobre os

Usos PacíficoS da Energia Nuclear, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e

o Govemo dos Estados Unidos da Ametic.. em BrasUi.. em 14 de outubro de 1997.

Brasili.. 19 de dezembro de 1997.

~~J-
(J Governo ú~ Republica federoHva tio ~rasil

IMRE_
o Governo dos Estados UOIdos da Amenca
Idora\'<mlc denommados "Parrcs.Concrmanles" J.

3ras:,;,':"3, em

Excelent~sSJ.IJO senhor l?residen'l:e' da Repuolica,

Considerando ~ua estrelLa coopernçiin no dcsen\<llvlmenH\. U:'O lo:

controle dos uso!> pu.cifícos da energlil nuclear_ t1~ confunmdadt: com o Acordo para
a Cooperação sopre os Usos Civis da Ener~la AlômJÇi1. aSSinado em 17 tlc.lulho til.:
N'TlldoTavanie denommado "Acordo An\CnOr;'l:

'tenho a honra de encaminhar a vossa" E:xcelênC:'3, etn anexe,

o texto do Acordo .je c=operaqão entre .::J Governo ja Repliblica

Federativa do Brasil e o Governo dos Estaàos '':nidos da Anérica

sabre os Usos Pacificos da Energia Nuclear, 3ssinado em Bra~ilia,

elU 14 de outubro de 1991.

Reafinnanun ~eu comproml~s() de asseg.urar que li ut:scnvolviment<l c ti

uso U\lemactonatS da energia nuclear para lins pactlicl1s serão elcLUados por melO úe
arrar1,llls que. nn maxlOm medida possi"eJ. cOnlnhUlr!io para :1 consecução tio:,
<lb,letl\"(l5 tI!1 rnuadu para a Protblção de ,\nnaS '\Ul::J~ares na :\ll1enca latiM lo: no
Carl\'1e e dos seus Protocolos ["Tr:nado de TI;nelolco' J,

de :,ulho ae :972, O qual não t:ern est:aâo em 3tividaàe ;-:::::5 ultinos

"'-. O j,iploma em paU't:a devera substituir o Acor== para

anos, exce'Co no que se refere â. cooperacão em segurança ::uclear ~

~u
J)dlJlJCÚL':">, .

.11 "\latcnai \h.:n\aâo·' ..... Igmlica qualquer llli.J1CTlill r~.HjlOaIJ\1l

l~XCCtl1 matcTJul nuclcar espcclull prnduzllio (lU wnUH..IU n.llilOall\l\

pda c"\puslcãl1 ti radl3ç;iu, 4uc II1CIJC "ohre o rr~~c.ss·o lle producul'
nu lItlh/Jt;jn de mmerwl.flUdear t.'specraJ.

Conscientes de que auvidades nucleares paciJicao; devem ser
empreendidas com \"15135 11 proteger {l meto amblcnle mundial da contammaçào
radloau\ a. qUlmrca e cernJlca;

..\cardaram tI SCg.Ulllt~

DeseJOSOs de; cooper;:)r no desen\'ol...-tmemo. uso e controle dos usos
paclficos da energHI nuclcar: e

b) "t'lllnpnncnh:" '\lg.m'ku mni.l pane t:nmpnncll\c de t.'qulpalllcmn t l ll

de nutro Item. .1SSII11 dC1'ilgnw..fu por acord~l. i CI11rc .I" Pane.....
l 'ontratumcs:

Alirmando seu apoIo aos oh,emos da Aeéncla ImemaclOnal tle
Energlrl Alõmlca ,"AIE.·\") e seu desejO d~ promover a plena Implernemação d(l
Trawdo d~ Tlalclolco:

::olaboraçao

3.mbJ.t:ü jo .Àcordo para :}Ualquer

que de':'era dinamizar.·, á

':.ranster~à.os

::ucleares Ar-c:.go '::); 3 u':.i~i:::acào de ~a't.eri.ais "-=

Cabe dest';car que ':' Acordo em foco jestina-se

o novo texto,

4.

3.

e'quipament05

aspectos regulatórios.

=0I:lOUs':.1·:e~5

Cooperacão sobre os UsoS c:7is âa. Energ:i.a Atómica, assina:::.::: em _,

exclusivamente a cooperação nos usos pacíficos da enerq::..a nuclear.

bilat.eral. estabelece. 3.5 seguintes areas de éoope.racão, entre

outras: reatot'es ~ aplicação na r.tecUcina. agricultura e :.ndtistria:

estud,os do ciclo do combustível para geraçA'o de energia elétrica:

segurança nuclear.

Por .;sse ,- ;:lot~-JO, cont:ém d:.spos~tivos que excluem do .;scopo da

cooperação bilate.ra~ a t:tansterencia de urânio com alto::: teor de

02nr:'~)Jecli:tent:::: .~.rt:;o :-:); 0 reprocessane1lt:c e o enrique:::::.:::em:c ·:ie



Janeiro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 04951

\: I "Flltllpal1l~nto" -.Ig.miíca lJualqucr r~alOr. '-I1I~ nào dl:Sf111aUO 1
111

nsuJo prul1ort.h:.JIIl1~nh: pafa ti Iilmlaf.,:üo de plUlÚlllO (IH llrúHW :. ~ ~"

\lo. qualqut:f InltrO Item a'\SIIll JCSlf.:!,l1aJo pur w,:ordtl t:11Irt..' ;}.. Partt'>,
C·Ol1fri.lW:IHCS.

ti) "'"rúlllo ahumtntc t:OflttllCClllo" 'I!;!T1Ilica ur[lIllo cnnqlll.:l.:llÍt l a \ 1111..:

por l.:clllU oU mUlS no l:-.oH>pns 235.

t.') "1 "r:inID JI.' hal\ll l'JlnqtlccllTlcntn"' .. 1~llllicu \1famo I."JJfHll1l:~h.1(l .~

menu:- Jc \ II1le por \.'1.:1110 no ISUIOPOS 2.;;"::::.

1"1 "('llll1pllllt:ntt: l:ntlco rdc\l1nIC'" __ lgl1llku 4ua1qm:r ranl: \111 !;!ruPII ~h.'

part~s CSSCI1ClalS a llpcração de: urnu Iflstabção nuclear ... t:Il<;1\d.

~1 ·'\1:.llcnaJ" ..1!:!.I1IIÍl.:a 1l1.Hcfml fonte. llIatenal lim.:kar ....·"ípcclal.
- mataml den~·:.ldo. r:.u.liOlsotopoS que 11:10 l1lalcmll:-< d,;ri\ aJI1':'.

IT1Ult:r1at moderaúor. ou l{ual4uer "(\ulrll suhstâncttl <lSSlIlt UL:SlgOlHJiI

por tlcoruo ~11lrc a:i P:lflCS l 'ontrt](<.llll~s.

lo "\ lah.:nall1lOÚL:nu]o{' .... rgrurícu agua pesada (lU gratile ou henhu J,;
IImu purc7:J l'OIl\el1!Cnte pura uso eIn uJ1l rcalor. com \ 1~l<.lS j redu71r

a \ dOLÍúuúe \,k nCUlrons mrlÚllS c u aumentar ~l prohi.lollldnúc Ú.:

lissào adicIOnaL nu qU3lquc~ outro material assim deSignado por
.1l.:onJo ~ntre as Panes l'\llllrmantes:

II "F\\1s pacilícos" inclUI () uso de. 1tlr(Jnn~Iç.;1(). malcnuL \:4U\pamcnw c
compüncl1lcs em lals t:amr1<JS como pesquis•.L gera<r'àu tlc: t'ucrgw.
mc:ulcma. u2ncultura c lnduSlna. ma5 mio Inclui uso. pt:stjlllsa IHI
dcsen\ (II\ IIn't:mo de qualtlucr une!;,uo nucfcar C:\.pJUS1\O. \lU Ljuafquer

proposllO ll1llltar:

I' "Pess(l;f' ~jg.n1nca quall{u~r mell\ Iduo ou qualquer t?n(tJaJ'~ "'{{Ict[{I~ a
, .lUfl$lhção tlc quah.lucr das I..:.:lncs Ci.mHlltllntC:l. mas nàn mdul ....lS

rar1~s l'ontratantes neste,Acordo:

1-.. J "Reator' :'1!:!n1tica quulqut:::r aparelho. qll~ não st:.1a umâ Uml:l nuclear
ou outro ar;d'nto nucle~r c"\plo51\ o. em que UIlUJ reação em cac:lci~l·Ú'l.:·'

n pllllÜIlIO. uramo 233. olluránlu cnnquecl(jo nu Isotapos 235. ou

li) quaíqu~r outro ;nUlcrial aSSlI1l Jes1gnado por acordo entre as
Partes L'\lIltnllantcS,

ARTH;ull
..\(cal1ce da Cooperacão

1 .-\5 Panes Comrutames cooperarão n(l u~o da energia nuclear pura Iins:
paclticos. de con/orrmdade com os úisposltivos J~ste t\cordo e dus {rmuúos. J~is

nacionaIS. regulamentos c reqUisitOS de licenclamemo que forem riplic<lveis

:\ lnmsferencm Úe informações. materi<11. tlluipumento c componentes.
de cnnfonmuadc com este :\cordo. pode ser emprct:::állidu Jiretamentc l:rltre as

Panes Contratantes ou por meio de pessoas autorizada•. Tais transferénclao; serão
,;uieitas a este Acordo e a tais tenno~ e condições adicionais que possam ser
ac~rdadas pelas Panes Contratantes:

.. Material. equipamentn e componentes transleridos do territó~lo de uma
das Partes Conlralantes para I) território da olllra Parle Cl)nlralmlle. seja diretamente.
seia por imenn.dio de um terceiro pais. serão considerados comn lendo sido
trnnsterídos de conlonnidadc com csle Acordo upenas por oca,.ião da contirmação.
pela' autoridade governamental cumpetente' da pane rccipiendaríu a "morídadc
~overnamelllal compeleme da pane supndora. de que lal mUlcrial. equlpamcnlo ou
~ompnnentes serão sujeitos a L'Sle Acordo..

ARTIGO 111
Translerência de Intonn"ções

I Info011uções relativas un uso c.la energia nuclear ram lins padJicus
podem ser trausferidas. A transferência de. ínlornlUções pode ser eletuada por vários
meios. incluindo relatórios. b3JIcos de dados. programas de CllInpulador.
conlerências. ,·isitas. e a designação de pessoal p"ra iostalações. ()s cmupos que
podem ser abordados incluem. mas não exclusivamente. os seguil1les.:

al Desenvolvimento. desenho. construção. operação. manUlenç"O e
uso de reatores e experimentos com reatores:

liSSU{l :lllltl-:-iUSlcntaua c mamltü.l odu Lillilzaçân de Urnnl(l, rlutúll10

ll[f (Ono ou qualquer t"omfllm";üo uesles:
blUso de material em pesquisa

medicina. agricultura e indiJstna:
lisica e biológica.

IJ "Dados r~$tntos" ~ignilica tudos 1..'$ dados rclcrcntcs <.I.

11 J~scnho. produção ou UUh7:.JCi10 Jc annús nuclcar6.

10 tl prot..luç;jo dt: JJlLllcna~ llllCh.':JJ' L'...;pecJ;,J1 011

IH I (I uso de matenal mtcJcur espceml na proÓUç;,lO de CI1Crlfl:'t. mas

não dados desclasSificados tlll fl.:l1rados di! c~HegOf1:I de dauo"
rcstrllns por uma úas Partt.:~ Contratantcs:

In) "lnsla'!:lç:1i.l nuclear 'íensl\cl" -'Ignllíca quulqtlcr lIlswlaçào
Jcstrnatla nU llsaua rrullonlmilllCJ1h.: para () cIlnquéCIIlle11l0 J .....
llniTllo. renrOl:'cssamcl1llJ Jo l:'01l1nu~u\'d lluclear. produção dI..: agua
pesaoa ou· rahncaç<io de cOll1hustl\d lHu.:lear que contenha plutúl1!(l,

c) Estudos. envolvendo () ciclo do combustivel. sobre maneiras de
satisfazer finuras necessidades mundiais em mat.ria da ulJlizaç"o
civil da energia nuclear. incluindo abordagens multilaterms para
garantir o slIprimenro de combuslível nuc/ear e récnicll.'õ apropriadas
para o gerenciamenro de re.íeitos nucleares:

d) Salvaguardas c pruteção Iisica de materiais. eqllípamel1lo e
componentes:

e) Proteção radiológica. incluindo considerações ambientais e
relativas a segurança:

I) Avaliaç"n do papel da energia nuclear em planos naCIOnais
energéticos.

~. Este Acordo não requer que as Partes Comratantes Iran.,jiram
quaisquer inthnllações que tratados em que sejam Punes Contratames. leis e
regulamentos nacionais não lhes pennitam IilZé-Io.

n1 "Tccnolo!!fa nuclear "ellSI\ cr' "'1!.!.11lfÍl:':.l qU;.Jlquer IIllonlli.l<;:lo
{lncllliIld(~ '11l1i.)rma~;jo Incnrp(ll'~ld:.l- 1..'111 l.'qufJ1amcl1w \IU t.:J11

\"ompollcrHc I qUI": mil) t: t.lo dOmlllftI puoilco c que t.:. l1nporl~lI1tc para
() desenho. conslfuç50. lhbnc....u;ão. tlpCrm;:.l.o nu ll1anutCl1ç::'ro de
qualquer Inswlaçüo nuclear S~l1s1\cL lHI tlllu1quer nutm illlnrl11~.lI;:.i\)

assIm ut:slgnuda por iu.'oruo ~JIlrc as Panes l'onlrntanJes;

3:
,\cordo.

Dados restritos não serão translerídos de conlonnidade com este

o, ·'.\Ia[erwl !í1nlc" ~Ignrlíca;

Í1 unimo. lorio I..lU qualquer nutro 1l1alcnaI assim úeslgnaúo por
acorúo entre as panes. uu

li J mmerios LJUC contenham ·um nu mUl~ dos matenm$ supracitados
em tal concentração que as panes \ cnham ~ acordar de tempos:
em remrms;

PJ "'fmeriáf'nudcar c5peciaf'f :-:igOlrica:

-f. Tecnologia nuclear sensível só sera translerida de conlilrnudade com
este Acordo tal como previsto em emenda a este I\cordo.

,\RTI(j(J IV
Trmlsleréncia de MaleriaL Eljulpamcnw e COlllpollemes

I. \.lateria1. eljoipamentn e componentes podcrão ser (ransl~ridos para
aplic;~ções c\\mJla~íveis com este i\cordo. ()ualquer material nuc.leaf -especial
rrans/endo de co~tonnldade COm este Acordo sera nrânio de bai.~o enriquecimento.
exceto conlhrnle previsto nns paragratos. -f e 5. Instalações nllcreare~ senslwis e
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compooentes. crillcos rçlçvant~.s _so_serã(? transferidas de coofonllldade com este
..\cordo tal corno previsto em cmenda a este Acordo.

, I irtinio cJe lmixo enriqueCimento pocJerit ser transferido para uso como
combuslIvel t:01 c:<perimentos com reatores c em rcalOres. para conversão nu
labrlcação. 00 para quaisquer outros fins a serem acordados pelas Panes
Contratantes

3. A quanucJade cJe material nuclear espeei~ltranslerida de conlormidade
cum este Acordu não sera. em momemo algum. supe~r it quantidade que as Panes
Contratantes concordem ser necessària para quaisquer dos seguintes tins: uso em
experuncnll1S cum reatores ou o carregamento de reatores. a eficiente c continua
condoção de tais experimentos com realores ou cJa operação dc tam reatores. e a
consecução cJe outros lins a serem acordados pelas Partes Contratantes.

-I. Pequenas quantidades de malerial nuclear especial poderão ser
transferidas para uso como amostras. padrões. cJetectores. alvos ou para qUaisquer
OUlrOS fins a serem acordados pelas Pãiles Contratantes. Translerênclas de
conlormidade com este parágrato não serão s~ieitas aos limites de quantidade

previstos no paragralo 3.

" \'Iaterial nuclear especial. qne não uràlllo de baiXO enriquecimento e
;~aterlal contemplado 00 paragralo -I. podera. 'e as Panes Contr31anleS
concordarem. ser translerldo para apltcações delemllnadas sempre que ftlr tecmca e
economicamente Justificado.

ARTIGO V
r\nll3Zenamemo e Retrallsleréncias

I" PIUlônio. nrãnio 233 ,exceto quando contidos em elementos
combUSl1"t:ls Irradiados J e urânio ultamcl1le ennquecido. translcridos Jc
conlonmdade com este Acordo ou usados ou prodUZIdos pelo uso cJe material ou
equipamento assim transferidos. 50 serão annazcnlldos nUl'na u\s\alação acordada
pelas Panes Contratantes.

, \laterial. cquipamento e compunentes. lranslerldos de conl<lrmlcJade
cum este ..\curdo. " qllalquer matenal nuclear' espeCial produzido pelo liSO cJe tal
material (lU eqUipamento nào serão transJendos a pessoas não autorizadas nu. a
menos qlle as Partes Cunlraluoles concordem. para alem cJa jurisdlçãu ternlorlal da
pane reclplendárm.

ARTIGO VI
Reprocessament'l e Ennqueclmento

I Material translerido de conlorrnidac;le"com este Acordo e matenal
IIsado ou prodUZIdo pelo liSO de material ou eqlllp.amemo assIm transti:ndos não
serão reprocessados a meoos que as Panes Contratantes concordem.

2. Plutônio. urânio 233. orânio altamente enriquecido e matenal lome
irradiacJo (111' material nuclear especial. transferidos de contanuidade com esle
·\cordo (lll usados (ln produzidos pelo liSO de material (lll equIpamento assim
transferlcJos. não serào alterados em lorma ou comeudo. exceto por Irradiação ou
Irradiação adicional. a menos que as Panes Contratantes concordem.

.'. llrânio translerido de conlormidade com este Acordo ou usado em
qualquer eqlllpamento assIm transferido não será ennquectdo. apos a transfereltclll.
a \ mIe por cento uu mUlS no .sotopos 235. a menos que as Panes Cuntratantes
c()J1cordem

..\RTIGO VII
Proteção !'is'rca

\. Proteção Iisica adequada sera mantida em relaçào a material fonte ou
material nuclear especial. a equipamento translendo de conlonuldade rum este
Acordo e a matenal nuclear espeCial usado ou produzido pelo uso de material ou
eqUIpamento assim transleridos.

, As Panes Contratantes concordam com os niveis para a aplicação de
~~oteção Iisica previstos no Anexo a este Acordo. os quais poderão ser moditicados

. por mulUO consentimento das Partes Contratanlessem emenda a este Acordo. "\s

Panes Contratantes manterão medidas de proteção Iisica ~dequadas de acordo com
esses níveis. Essas medidas proporcionarão. como minimo. proteção comparavel às
recomendações prevtstas no Documento INFCIRC/225/Rev.3 cJa AIEA relerentes it
proteção Iisica de material nuclear. ou em qualquer versão revista desse documemo
com a qual as Panes Contratantes concordarem.

3 A adeqllação das medIdas de proteção Iisica mantidas de conlorlllldade
com este anigo será sujella a revisões e a consultas periôdicas emre as Partes
Contratantes e sempre que uma das Panes Contratantes for da opmlâ(l de que
medidas revIstas podem ser requeridas para a manutenção de proteção Iisica
adequada. .

-I Cada Parte Contratante Identificara aquelas agéocms (lU aUlllrldades
com responsabIlidade para assegurar que níveiS cJe proteção lislca são
adequadamente alendldos e com responsabilidade pela coordenação de operaçües de
resposm e de recuperação em casoS de uso ou manuseIo oão autOrizados de material
SUlellO a este anlgo. Cada Parte Contratante lllJnbém designara pontos de conlato
dentro de suas autOridades nacionais para cooperar sobre mmenas relallvas a
transpone além-fromeiras e outras matérias de mteresse mulUo.

5. Os disposmvos deste artigo serão Implementados de maneIra a eVllar
1I11erteréncm indeVIda nas atividades nucleares d!JS Panes Cmllratantes e de lorma

coerente com práticas prudentes de gerenciamento•. neeessárias para ll"colTdução
econômica e segura de seus prograrnWj nucleares.

ARTIGO VIII
Aplicação Não Explosiva ou Militar

I. :\ cooperação de clllllormidade com este Acordo será baseada nas
seguintes obrigações:

aI no caso do Brasil. não detonar um artelàlo nuclear explosivo: e

bl no caso dus Estados Unidos. não detonar um anelàto nuclear
explosivo usando material. equipamento ou componentes SUjeitos a
este Acordo.

2. rvtaterial. equipamento e componentes transleridos de conlormidade
com este Acordo e material usado ou produzido pelo uso de qualquer material.
equipamento ou componentes assim t~nnsteridos não ~erio usados para qualq~er
anelato nuclear explosivo. pam pesquisa ou desenvolvnnenlO de qualquer anelato
nuclear explosivo ou para qualquer tim militar.

ARTIGO IX
Salvaguardas

I Cooperação de contonnidade com este acordo requererá a aplicllÇiIo de
salvaguardas da AIEA em relação a todo material nuclear em todas as atividades
nucleares no território do Brasil. sob sua jurisdiçilo ou sob seu controle onde quer
que seia. A implememaçilo do Acordo de Salvaguardas clllre o Rrn.~iJ. a Argemiml
a Agência Brasileiro-Argentina de Con,abilidade e Controle de Materiais Nucleares
e a AIEA. ãssinado em Viena. em 13 de dezembro de 1991. será considemdo como
tçndo atendido esse requisito.

, Material lonte ou material nuclear especial transferido ao Brasil de
~onlonnicJade com este Acordo ou qualquer material limte ou material nuclear
especial usado ou produzido pelo uso de material. equipamemo ou componentes
assim transfimdos serão sU,leitos a salvaguardas consoante u Acordo de
Salvaguardas mencionado no parligrafo I deste Artigo.

.'. Material lonte ou material nuclear especialtrnnslerido para os Estados
Unidos de conformIdade com este Acordo ou qualquer material fonte ou material
nuclear especial usado ou produzido pelo uso de malerinl. equipamento ou
componentes a.~sim transferidos serão sujeitos no acordo entre os Estados Unidos da
America e a AIEA para a Aplicaçilo de Salvaguardas nos Estados lJnicJos da
.-\merica. assinado em Viena. em 18 de novembro de 1977. e que entrou em vigor
em 9 de dezembro de 1980.

Se qualquer uma das Panes, Contml8lltes toma conhecimento de
circunstâncias que demonstrem que a AIEA. por qunlquer raz~. nilo está ou estará
aplicando salvaguardas de contormidade com o acordo previslO no parágrafo 2 ou
no parágmto 3. a tim de manter efetiva continuidade de salvaguardas. as Partes
l''!ntratantes imediatamente coneluirão arranjos com n AIEA-ou entre elas. que se
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conlomJcm com osprincipios e procedimenlos de salvaguardas da AIEA e-'com a
c(~nura requerida pelo paragralo 2 01/ pelo paragralo 3. e que proporcionem
segurança cquIValenle a que ~e pretendia assegurar pelo Slslema que esses arranjos
suh!llilUirilllll.

5. Cada P~ne COnlratante adotará as medidas que forem necessárias para
malllcr e facililar li aplicação de salvaguardas.previstas neslC Amgo.

6. Cada Pane COnlratante assegurani a manutenção de um sistema de
contAbilidade e conuole de material fOnle e de material nuclear especialtransleridos
de conformidade com esle Acordo e de material fonte e material nuclear especIal
uslldos ou produzidos pelo uso de qualquer material. eqUIpamento ou componenles
assim translé:ridos. Os procedimenlos deste sislema serão companiveis aqueles
previstos no Documento INFCIRC 153 (comgida) da AIEA. ou em qualquer ouua
revi5l1o desse documcnlO com que as Panes COnlratantes concordarem.

7. Por solicitação de uma das Panes Contratanles. 11 ouua Pane
Contratanle relatani ou permilini á AJEA que relale li pane solicilanle a respello da
situação de todos os invemários de material sujeilo a este Acordo.

8. Os dispositivos do presenle anigo serJo Implementados de tal maneira
a e\';lar interlcrencia indevida nas alividades nucleares das Panes Contratanles e de
lorma coerente com as práticas de gerenciamemo prudentes. necessárias a condução
ecooomica e segura de seus programas nucleares.

ARTIGO X
Controles de Supndores Milltiplo~

Se qualquer acordo entre uma das Partes Contratantes e llulra naçüo uu
grupo de nações conceder a lal nação ou grupo de nações direitos equivalentes a
qualquer ou a lodos aqueles previslos nos Anigos .5 e f> em relação a malerlal.
equipamelllo ou componenles sujeilos a este Acordo. as Panes COnlratanles
poderão. a pedido de qualquer uma delas. concordar em que qualquer desses direitos
~erá e:rercido por tal ouua nação ou grupo de nações.

i\RTI{jO XII!
Consullas e Proleção Ambienlal

I As Panes COnlratantes se comprometem a empreender coosullas. a
pedido de qualquer uma delas. relativameme a implementação deste Acordo e ao
desenvolvimemo de coopernção adiCIOna! no.canlpo dos u~os pacilicos !la energm
nuclear.

, As Panes Conuatantes empreenderJo consullas. no comexto de
atividades sob a égide deste Acordo. para idemilicar as implicações ambienlais. em
nivel mundial. resullames dessas atividades. e cooperarão na proteção do meio
amblenle mundial comra a contaminação radioativa. quimica ou termica que resulle
de atividades nucleares pacilicas realizadas de conlormidade com este Acordo. bem
como nas materias relacionadas de, sailde e de segurança.

ARTIGO XIV
Entrada em Vigor, Duração e Emendas

I. Cada uma das Panes Contratantes nOlificará a outra do cumprimento
das respectivas formalidades legais. internas. necessárias li aprovação do presenlC
Acordo. o qual entrara em vigor na dala do recebimemo da segunda dessas
nU1ilicações. n preseme ,\cordo lera uma vigencia de 30 llrintal anos. Este prazo
podera e~lender-se por Iguais penados ad,cion3ls conlorme acordarem as' Panes
Comrat3l11eS de acordo com seus reqUisitos aplicáveis.

2. A suspensão. lénnino ou expiração deste Acordo ou de qualquer
cooperação sob sua égide. não aletara os Artigos 5. 6. 7. 8, 9 e II os qllals
continuarão em vigor enquanto qualquer material. equipamento ou componenles
sujeitos a estes Anigos permaneçam no território da Pane Conuatante em queStão
ou sob sua jurisdição ou controle onde quer que seja. ou ate o momemo. a ser
acordado pelas Panes Contratantes. em que lal material, equipamento nu,
componenles não são mais usáveIS em qualquer alividade nuclear relevante do POl)to
de visla de salvaguardas.

A pedido de qual,quer das Panes Conlrat8l1tes. ~en1c) r'eali7.adas
consullas sobre a questão de emendar este Acordo ou de substitui-lo. por .PUlro.

Em /e do que. os abaixo assmados. devidamente autorizados.
assinaram este Acordo.

Feito em Brasilia. nn dia ;'1 de outubro de 1997. em dois uriginals nas
Iinguas ponuguesa e inglesa. sendo ambos os textos Igualmeme autênlicos

ARTIGQXI
Cessação da Cooperação

Se uma das Panes Conuatantes a qualquer momento após a enlrada em
vigor deste Acordo:

a) não cumprir os dispositivos dos Anigos 5. 6. 7. 8 ou 9. ou

b) denunciar. aborogar ou materialmente violar um acordo de
salvaguardas com a AIEA•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••

,----(...>~?',~
PEl.O C10VER~O DA REP1.!81.ICA

FEDERA m'A t){) 8RASII.

~\.l<:u.,l,•.. _ ( U".)

PELO C;OVF.RNO DOS 1~~"AIl(JS

I 'NIDOS DA ..\\IERI!' '\

a outra Pane Contratante lera us ·direitos de cessar cooperação adicional de
con1ormidade com este Acordo. suspeQder este Acordo. ou denunciar esle Acordo c
de exigir o retomo de qualquer material. eqüipamemo ou componentes translé:ridos
de conformidade com este Acordo e de qualquer material nuclear espeCIal produzido
pelo seu uso,

~. Se uma das Panes Comralanles e.xercer seus direitos previslos nesle
Anigo de exigir o retomo de qualquer material. equipamento ou componentes. ela
devera. depoIS da remoção do temtorio 'da outra Pane Contralante. reembolsar a
outra Pane Contratame pelo valor justo de mercado desse material. eqUlpamenlo ou
componemes.

ARTIGO XII
Termino do Acordo Anterior

I , n AcorUó Anterior deixarã de ter Vigência na data em que esle Acordo
entrar em vigor.

2. Cooperação iniciada sob a égide do Acordo Anterior contllluara de
conformidade com os r,Iisposilivos desle Acordo. o~ disposi1ivos desle Acordo se
aplicarão a material e equipamento sUjeitos ao Acordo Anterior,

ANEXO

De acordo com o panigrafo 2 do Antgo 7. os niveis acordados de
proteção fisica a serem assegurados pela.~ autoridades nacionais compelemes no uso.
armazenamento e transpone do material listado na tabela anexa IIIcluirilo. como
minimo. as seguJlltes caracterislicas de proteção:

CATEGORIA 111

Uso e armazenamenlo em área a que o acesso é comrolado.

Transpone com precauções especiais. incluindo arranjos prévios entre
?~met~nte. o destinatário e o lransponador. e acordo previo entre entIdades sujeitas
aJUrIsdIção e regulamentação dos Estados remetente e destinatário. respectivamente.
em caso de transpone internacional em que u tempo. u lugar e os procedimentos
par~ a tran~lcrência da rtspOl1sabilidade pelo lranspone são especificados.
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CATEGORIA 11

\.Iso e annazenamelllo em área protegida a lJue o acesso é controlado.
isto é. uma área sob constante vigilância por guardas ou aparelhos eletrônicos.
rodeada por harrelra Iisica com limnados pomos de emrada sob controle apropnado.
ou qualquer area com nivel equivalente de proteção Iisica.

Transpone com precauçOes especiais. incluihdo arranjos prévios entre
o remetente. o destinatário e o transponador•.e acordo prévio enlre entidades sujeitas
â jurisdição e regulamentação dos Estados remetente e destinatário. respectivamente,
e;" caso de transpone internacional em que o tempo. o lugar e os procedimentos
para a transterencia da responsabilidade pelo trimspoite são especificados.

CATEGORIA I

Material nesta categoria será protegido por sistemas altameme
confiâveis comra uso não aUlOrizadó. da seguinte lorma:

Uso e armazenamento em área altameme protegida. isto é.' uma área
protegida como det1nida para a categoria 11 acima na qual. adicionalmente. acesso é
restrito a pessoas cuja contiabilidade tenha fldo comprovada. e que se encontra sob'
vigilância por guardas em estreita comunicação com forças de reaçio apropriadas.
Medidas especificas tomadas neste contexto deveriam ter como objetivo a detecção
e a prevenção de qualquer assalto. acesso não autori,pldo e remoção não autoriuda
de material.

Transpone com precauções especiais como acima identilicadas para
tran~pone de materiais das cmegorias 11 e 11I e. adicionalmente. sob vigilância
constante de acompanhantes em condições que assegurem estreita comunicação com
torças de reação apropriadas.

TABELA
Categorização do MãIenal Nuclear (el

cI Iselllam-se quanudades radiologicameme IOslgnilicantes.

dI Urânio natural. urânio e tório empobrecidos e quantidades de
urânio enriquecido a menos de 10% que não se enquadrem na
Categoria l1l deverão ser protegidos em conformidade com pniticas
de gerenciamento prudentes.

e) O combustivel irradiado deverá ser protegido como material
nuclear das Categorias I. 11 ou m. dependendo da categoria do
combustivel em estado puro. Ademais. o combustivel que. em
vinude de seu conteúdo original de material fissil. for incluido nas
Categorias I ou 11 antes da irradiação devem ser reduzido em um
nivel de Categoria. enquanto o nivel de radiaçio do combusllvel
exceder 100 rads por hora a um metro sem blindagem.

I) A autoridade competente do Estado deverá determinar se há uma
ameaça crivei de dispersão malévola de plutônio. O Estado deverá
então aplicar os requisitos de proteção física do material nuclear das
Categorias I. 11 ou m. como julgar apropriado e sem considerar a
quantidade de plutônio especificada em cada categoria aos isótopos
de plutônio nas quantidades e formas que o Estado estimar passiveis
de serem enquadradas como ameaça crivei de dispersão.

PRO·TOCOLO

Durante a negociação do Acordo para Cooperação enlre O Brasil e 9S
Estados Unidos da América relativo aos Usos Pacificos da Energia Nuclear
("Acordo"l. assinado hoje. os seguintes entendimentos, que silo pane do Acordo,
foram alcançados:

ALCANCE 00 ACORDO

Categoria
Malerial forma JI III

1,I'IutoOlo Não Irra- ~ kgou Menos de 500 g
la.O diado Ibl mais 2 kg. mas ou

mais de menos
500 g (cl

a) Qualquer plutônio. exceto o que tiyer concemração isotópica acima
dc 80% de plutônio-238.

:!. Unimo-235
Idl

3. Urãmo-233

Não irra
diado lb)

urãriio
enriquçcldo
a 20% 235 U

ou mais

- urânio
enriqueCido
a 1U"1o 235 /.I.

mas menos qUIi: 20~"o

- urânio
enriquecido acima
do natural. mas

menos que IU"Á> 235 U

Não irra
diado (b)

5 kgou
mais

2 kgou
mais

Menos de
5 kg. mllS

mais de I kg

lO kgou mais

Menos que
2 kg. mas
mais de
500 g

I kg
ou

menos
(CI

MCIKl5
de 10
kg
(cl

10 kg
ou

mais

500g
ou

menos
(c)

Para ef~i1os do exercicio .dos direitos especificados nos Anigll5 5 e 6
em relação a mateTlal nuclear especl3f produzido pelo uso de material nuclear
transferido de conl~rmidade co~ o ~cordo e não usado ou produzido pelo uso de
eqUlp~mento transfendo de contormldade com o Acordo. tais direnos aplicar-sc-ão.
~a prauca. a proporção d~ matenal nuclear especial prodUZido que represente a
tração do matenal lransfendo usado na produção do material nuclear especial em
rel8Ç~ ao momante lotai do material assim usado. e assim por diante para as
geraçoes subsequentes.

SALVAGUARDAS

Se uma das Panes Contratantes tomar conhecimento de circunstâncias
r~feridas n~ par:agrafo 4 do Anigo 9. qualquer das Panes Contratante.~ terá os
dlrenos abaiXO hstados. os quais serão suspensos se ambas as Panes Contralantes
concordarem em que a necessidade de exercer esses direitos está sendo satiSfeita
pel~ aphcação de salvaguardas da AIEA sob a égide de arranjos de contbrmidade
conl o paragralo 4 do Anigo 9:

II Rever de forma tempesliva o desenho de qualquer equipamento
!ransterido de conformidade com este Acordo ou de qualquer
IOstalação que deverá usar. fabricar. processar ou àrmazcnar
qualquer material assim transferido ou qualquer material nuclear
espeCial usado ou produzido pelo uso de tal material ou
equipamenlo:

2) Requerer a manutençio e a produção de regislTOS e de relatórios
relevantes. para efeitos de contribuir pln-llSSCgurar a contabilidade
de material transterido de conlOrmidade com este Acordo e de
qualq~r material fonte ou malerial nuclear especial 'usado ou
prodUZido pelo lISO de qualquer material. equipanlentb nu
componentes assim transteridos: e

bI Material não irradiado em um reator ou material irradiado em um
reator mas com um nível de T"ddiação a um melrO, scm blindagem.
Igual ou menor que 100 rads por hora.

31 Designar pessoal. em consulta com a llutra Pane Contratante. o qual
deverá ter acesso a todos os lulll1fCS e dados necessários a
contabilizar o material reterido no pànigralo 2, a inspecionar



Janeiro de 1999 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 30 04955

qualquer equipamento ou instalação referidos no paragralb I e a
instalar quaisquer equipamentos e a tomar as medições
independentes que se Iizerem necessá.rias para contabilizar tal
malerial. Esse pessoal deverá, se uma das P~e~ Contratantes o
solicitar. ser acompanhado por pessoal designado pela outra Parte

Contral311le.

-'--' ,

! C.-~~C.<.:'
PELO GOVERNI'Í DA REPl!BLlCA

FEDERATIV'" DO BRASIL

o\VISO n~ 1.833 - 5UPAR:C Civil

Senhor Primeiro Secretario.

.lU.r:ú...lc, "- ( 1.'0. \, V'
PELO GOVERNO DOS ESTADOS

I!NIDOS DA A"'lERlCA

Brasllla. ~ 9 de d!.!zemoro de lao7

4. Transférência de llaterial. Equipamento e Componentes (Art.

IV), em que os Estados-Partes fixam as fOIlIlas de transferência possíveis, inclusive de

uranio de baixo enriquecimento. de pequenas quantidades de material nuclear espacial.

5. Armazenamento e Retransftréncias (Art. f-j. em que se dispõ'e

sobre o annazenamento e retransferências de plutônio. urânio 233 e urânio altamente

enriquecido.

6. Reprocessamento e Enriquecimento (Art. VIJ em que se veda

reprocessamento de material transferido. a não ser com expressa anuência dos

ESlados·Partes.

7. Proteção Físíca é o assunto tratado no Art. VII.

8. A obrigação de aplicação não-explosiva ou militar é prevista

no Art. VIII., contendo diferentes (e curiosos) aspectos para ambos os Estados-Partes: "no

caso do Brasil, não detonar um artefato nuclear explosivo,' e, no caso dos Estados Unidos,

não detonar um artefato nuclear explosivo usando material, equipamento ou componentes

sujeitos a este Acordo 1/.

Encammho a essa Se:cretana \.1ensagem do E'<celentls5lmo -;enhor Presidente dei

Republica relativa ao texto do Acordo de Cooperaçã? sobre 05 Lisos Paclticos da EnergIa :'uclear.

celebrado entre o Governo da Republica Federativa. do BraSil e o Governo dos E~taàos. L'nidos da

America. em Brastlia

Atenciosamente.

~~ ....-....
'---(.......-:~ G"-,-,,--- "
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Mimstro de Estado Chefe da (asa Cl\ll
da Presidencia da Republica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado l'J3lRArA1'ó AGlilAR
Primel~oSecretario da Câmara dos DepuEados
BRASlLlA-DF.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

1- RELATÓRIO:

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete à

consideração do Congresso Nacional. por meio da Mensagem 1.611, de 1997, assinada em

19 de dezembro de 1997. acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro de

Estado das Relações Exteriores, datada de 17 de dezembro do mesmo ano, o texto do

Acordo de Cooperação sobre os Usos pacíficos da Energia Nuclear. celebrado entre o

Governo da República Federativa do Brasil.e o Governo dos Estados Unidos da América,

em Brasília. em 14 de outubro de 1997.

o Acordo sob análise compõe·se de um preâmbulo e de quatorze

artigos, wn anexo, uma tabela e um protocolo, que apres~ntarna seguinte estrutura:

1. Definições (Art I), onde, em dezesseis alíneas. os Estados~Partes

definem os termos básicos objeto do Acordo sob exame, tais como "fins pacíficosll
,

expressão que "inclui o uso da informação. material. equipamento e componentes em tais

campos como pesquisa, geração de energia. medicina, agricultura e indústria, mas não
inclui uso, pesquisa ou desenvolvimento de qualquer artefato m:clear explosivo, ou

qualquer propósito militar".

2. Alcance da Cooperação Úrt. n, onde ,e estabelece que os

Estados-Partes cooperarão no uso da energia nuclear para fins pacífic?s. de conformidade

com os dispositivos do instrumento sob análise, ,tratad?s, leis nacionais. regulamentos e

requisitos de licenciam~nto que forem ·aplicáveis. Dispõe, também, sobre a forma de

transferência de infonnações. material. equipamento e componentes.

3. ,Transferência de Informações (Art. IIlI. em q~e os

Estados~Partes estabel~;;e~ que informações reh,tivas ao uso da energia n~clear para fins

pacíficos podem ser tr~~f~,~_!das,assim como ~s hip6teses e formas em que isto ocorrerá.

9. A obrigatoriedade de serem atendidas fls sarl'aguardas da

Agência Internacional de Enerzia AtólI:ica está prevista no Art, Lf;

10. Os controles de supridores múltiplos ('Se qualquer acordo

entre uma das Partes Contratantes e outra nação ou grupo de naçõe~ conceder a tal

.nação ou grupo de nações direitos equivalentes, a qualquer ou a todos aqueles previstos

nos Artigos V e VI em relação a material, equipamento ou componentes sujeitos a esie

Acordo, as Partes contratantes poderão. a pedido de qualquer uma delas. concordar em

que qualquer desses direitos será exercido pur tal outra nação ou grupo de nações"),

I L O Ar/.. XI trata das hipóteses de Cessação da Cooperação

entre os Estados signatários do instrumento sob análise.

12. Art. XII refere-se ao Término do Acordo Anterior. com o

mesmo objetiv9l assinado entre os dois países, que o instrumento sob análise vem

substituir e cuja vigência cessará quando este entrar em vigor.

13. O Art. XIII trata de Consultas e Proteção Ambiental e. sendo

, comum, no que diz respeito às consultas. e curioso quanto à proteção ambiental: estabelece

que as Partes Contratantes empreenderão consultas, no contexto das atividades abrangidas

pelo Acordo, para identificar as implicações ambientais em nível mundial resultantes

dessas atividades e cooperarão na proteção do meio ambiente mundial contra a

contaminação radioativa resultante de atividades nucleares pacíficas resultantes do

Acordo, mas nada se fala a resp~ito de cuidad~s locais, podendo-se sofismar no sentido de
que o local do global faz part~ e também ter juslo receio de que. eventualmente. deste

Acordo resulte maior poluiçãÍJ local para um do que para outro, ainda mais em se tratando

de Estados com dimensõe~/continentaise estágios diversificados de desenvolvimento, o

que faz lembrar Aldous Huxiey ·pessoas alfa, beta, gama. delta... apesar dos conhecidos

danos transfronteiras da poluição radioativa.

14. Entrada em vigor. duração e emendas são os itens da matéria

tratada no Artigo XIV.

o Anexo constante do texto trata dos níveis acordados de proteção

. fisica a serem assegurados pelas autoridades nacionais competentes 110 uso,

ármazenamento e transporte do material listado na tabela que faz parte integrante do

ADexo

o Protocolo é instrumeJ1 ,adicional ao Acordo de Cooperação,

que dele faz parte integr~te, e se refere no Alcance do Acordo e .3 Salvaguardas.

constando das fls. 20 e 21 dos autos..'

Na Exposição de Motivos, enviada pelo Exmo. Sr. Embaixador

Luiz Felipe Lampréia. Ministro de Relações Exteriores, à Presidência da Repú~lica junto

.ao instnunento sob análise e posteriormente encaminhada a esta Casa acompanhando a

Mensagem presidencial. especifica·se que o diploma em pauta deverá substituir o Acordo

para a Cooperação sobre os Usos Civis da Energia At~mica, assinado em 17 de julho de
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1972, asseverando-se, aioda, que O novo texto tem o objetivo de dinamizar a cooperaçfto

bilateral, estabelecendo, dentre outres, áreas de cooperaç50 em matéria de reatores,

apÜcação na medicina, agricultura e iodústría, estados no ciclo de combustivel para a
geração de energia elétrica e no campo da segurança nuclear.

Enfatiza-se, ainda, na Exposiçfto de Motivos, que merece registro

"o fato de que o Artigo Xl que dispõe sobre salvaguardas, estabelece que o Acordo para

a Aplicação de Salvaguardas entre a República Federativa do Brasil. a Repúhlica

Argentina. a Agência Brasileiro-Argentina de Contahilidade e Controle de Materiais

Nucleares e a Agência Internacional de Energia Atômica será o instrumento jurldico para

aplicação de salvaguardas no que se refere In atividades empreendidas no âmhito do

Acordo em tela"

É o relatório.

muitas outras - e a !a../ta..de controle institucional, ou seja, um
controle por porte da sociedade. através do Congresso Nacional,
das decisões tomadas a respeito de energia nuclear e d. um
acompanhamento permanente de sua implementação. A
ConslituiçOo de 88 cotifere 'ao Congresso esses poderes, mas ele
ainda não estabeleceu mecanismos que permitam seu exercício. fi

(In: Feldmann, FÁBIO, coordenador, Guia dq f:colo~q p, 112 e
J13. ed Ahril, São Paulo, 1992.).

Oportuno, igualmente, lembrar, do documento Cuidando do

P/aneta Terra, editado em conjunto pela União Intemacional para a Conservação da

"J:<atureza, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Fundo Mundial para a
Natureza, lançado nesta Casa em outubro de 1991, o seguinte texto:

Desenvolverfontes dir energia renovável ir outrasfontes de
energia comhastlvel não-fóssll.

11- VOTO DO RELATOR:

Inicio esta anâlise ressaltando alguns aspectos pertinentes ao
mérito da questão sob análise.

Busca-se, conforme. foi salientado, utilizar o instrum.mto ~ob

análise para estimular o; usos pscflicos da· car!ssima energia nuclear, includve para

produção de energia elétrica.

Sem !'Iucrer dar marcha-ré à história - muitos antes pelo c"ntrário,

tentando antecipâ-1a e evitar problelt1llS previslveis, haja vista o exemplo da; usinas

~ucleares de Angra dos Reis, de discutível eli~cia, localização e utilidade - cabe

questionar se o mesmo empenho que tem havido 'para a importaçilo de teen<llogia e
exportaçfto de matéria-prima (que, em última anâlise, é o que está em discussão) ocorre em

outres áreas do conhecimento, menos capital-intensivas e de menor potencial de dmo, tais
como a utilização da energia solar, tanto do ponto de vista de produção de energia elétrica,

~mo, inclusive, para combustivel de velculos automotores.

Desejo, aqui, apenas a titula ilustrlÍtivo, colocar alguns dados, do

Guia de Ecologia coordeuado pelo colega Fábio Feldinann, especialista na matéria,

referente à história do uso da energia nuclear no Brasil:

"Desde 1940. quando o Brasil assinou com os Estados
Unidos seu primeiro Programa ãe Cooperação para a ProspecçOo
de Recursos Minerais. a polftica nuclear hrasileira tem sido uma
sucessão de polêmicas. A mais longa, que chega a/é a atu.lidade,
foi a provocada pelo Acordo de CooperaçOo Com a Alemanha. em
1975.

Essa acordo previa a instalação de oito centrais n lc1eares
em 15 anos e transftréncia de tecnologia nuclear. O acordo
sempre foi alvo de criticas da comunidade cientifica hT7sileira,
principalmente pelo s.u custo. pelas prioridades que est"b~leceu

à revelia de um estudo mais aprojúndado das nece.;s/dades
brasileiras na área de energia.

Das centrais nucleares previstas. .apenas uma está em
operação (a Almirante Alvaro Alher~9; ,também chamada d~
Angra I) e é mais polêmica do que o. próprio acordo. Ela fOI
instalada entre Rio e São Paulo. nU17ft) "área intt!nsamente povoada
e num local mal escolhido segundo.éritérios geológicos (de tipo de
solo). Desde .ua construç60. "'Angra I vem tendo problemas
técnicos poro júncionar com plena capacidade e ainda não
,.solveu a contento a qulst60 de um plano para retirada da
populaçOo vizinha em caso d. emergência.

Um estudo elaborado pela empresa Furnas (responsável
pela central nuplear) em 1985 mostrou que. embora hastante
improvável. é possível que um vazamento radioativo (pluma
radioativa), impulsionado por ventos noturnos. atinja cidades
como Barra Mansa. Volta Redonda, Barra do Pirai e até Juiz de
Fo'.ft tMG),a2JOkmdedi.tância.

Outros prohlemas do uso de energia nuclear no Brasli sOa a
falta de ji.calizaçOo adequada - que gerou o ca.o do vazamento
de césio·}3?, que matou quatro pessoas em Goiânia e contaminou

Qualquer fonte de energia que seja explorada acarretará
algum impacto ambiental. A energia hidrelétrica envolve a
construção de barragens, as quais podem ocasionar o
deslocamento de comul1idades inteiras, ou, se localizadas em
região montanhosa, podem criar conflitos com a conservação da
paisagem e da diversidade bioiógica, A utiiização daforça eólica.
da energia solar e da força das ondas só é possível através da
construção de usinas, as quais podem afetar os habitaiS ou as
características da região. O uso de I materiais vegetais
("biomassa'? para gerar álcool combustível envolve plantio e
colheita e, portanto. é uma concorrência adicional ao uso da terra
pela agricultura, administração florestal ou conservação da
natureza. A. preocupação com a substituição da energia nuclear
por fontes de energia combustivelfós.iI decorre tanto do medo de
acidentes, aumentado pela tragédia de CheTllobyi, quanto do fato

de nenhuma nação ter demonstrado que pOfSa haver uma
descarga complelameme segura dos resíduos da indústria
Iluclear.

É ímportame dar prosseguímento à pesquísa e ao
dôsem'olvímento para' o uso ejieíeme de fomes de energía
renoj·ável. Os governos deveriam dar suporte a esse lrabalho.
t~1:endo um intercâmhio de resuliados alrawJs de agências
'imernaeíonais, lais como a Agência'lmernacional dI! Energia, Os
órgàos de ajuda ao desenl'Olvimento deveriam rambém dar sua
eo;urihuiçã(;. Os elemelllos essenciais desta política podem ser os
.l'eglllmes:

aumenlo do uso de energw hidre/élrica. particularmente
amn'és de usinas de pequeno porre. mas someme quando os
Eswdo,\' de ImpaclO Amhiemal (ElA) <! unah~es ahrangemes de
<:usro heneficio demon.'ilrarem que fi empreendimento é
economicamellle viável:

. incemiV() ao desenl'Olvimelllo e liSO de enet~~rja geotérmica,
<!ó/ica <! das ondas. 1I0mmenle eli! localidades adequadas, e
somell!e com hase nos !,jAs:

. incell!il'o aos s/slemas de energltl solar de pequena escala
(etifu/as fOlovo/taicas/. para uso t/oméslico e para utlidades
mdil'iduais de energia. como homhas:

incell!il'o à lecn%gia Simples. de uso direto de /!tlergia
,"alar para aquecJJnento t' secagem:

prosseguimenlo LlO desenl'Olvimelt/o de comhustiveis
,;aseados em hiomassa, quando puderem derirur de r(!siduos ou
,'XC/?SSOS de culturas agrícolas. lIuforem !,roduzidos em lerrellOS
que nào seriam I/lilizados para o cuÜil'O de alimentos, ou. ainda,
\'e nào prejudicarem a j'egeração natural ou semillatura!:

uso do nwtQ!l() '-'!11l!!do pelas are(:.....~. df! aten=') (li! "'f;',\·ufuo.,~

/iam <t:{eraçj() ,Ie <'nergJa'(}U de caior: .."
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iIl1"l!slime/lw' 'lU fll!squ/.\,; ,,<1 possll'e/s :/s/<1mas

"oll1hUSIIl'eis/il/uros. por exemplo, hl.lseados em hidrog.!l1io:

. ryrosseguímento lia husca ile uma pOlÍtica ,'(lute/osa
"2Íatil'li ti energia Iluâear. ;)aseada nos mais dto!> ondriJes de

segurança, e concentrada na operação eficiente e segura de suas
usinlL'i. A pesquisa. e a descoberta de formlL'i de deposição segura
de resíduos de médio e alto risco, não deve mais ser adiado.
Nesse meio tempo. os gOl'ernm. dos países possuidores de usinas
de energia nuclear deveriam ratificar .as cOlf.l'ençÕi!s
internacionais sobre Notificação Rápida de Acidente Nuclear e
sobre Assistênc!a em caso tle Acidente Nuclêar ou Emergência
Radiológica. I'
Todavia. o mérito desta questão será. com ceneza. melhor

detalhado nas Comissões de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente c Minorias e de

Minas e Energia.
Em nossa Comi~são compete verificar se o Acordo sob análise

conforma-se aos compromissos do Brasil em escala internacional e no âmbito das relações

bilaterais com os Estados Unidos da América. Exceção feita a CIIrlOsidade do Anigo VIII.

em que ao Brasil é vedada toda ~ qualquer explosão de anefato nuclear e aos EUA apenas

a explosão de anefatos nucleares contenpo matérias objeto do presente Acordo. mas

considerando-a conveniente ao Brasil. que. lodos desejamos. jamais cometa a insanidade de

produzir uma Hiroshima ou Nagasaki. nada tenho a obstar. do ponto de visia da

competência deste colegiado. á celebração do Acordo

VOTO. desta forma, pela ratificação do texto do Acordo de

Cooperação sobre os Usos pacificas da Energia Nuclear. celebrado entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em Brasilia,

em 14 de outubro de 1997. nos termos do projeto de decreto legislativo em anexo. mas

desejoso que a energia nuclear, por ser nitidamente capital~intensiva e gerar enormes

problemas ambientais insolúveis no presente estágio tecnológico (haja vista Chernobyl e

Goiânia). mesmo para fins pacificas. deixe de ser utilizada em todos os casos em que há

outras fontes de energia disponíveis. Oxalá investimentos sejam maciçamente feitos pelas

nações civilizadas no sentido de pesquisar essas fontes: em um País com os r~cursos

naturais do nosso, não hà razão plausivel para ser, por exemplo. utilizada energia nuclear,

fonte sabida de dependência externa para produção de energia eletrica.

Sala da Comissão. em:'2)de f' rJ." "-" de 1999.

/j" rJ' ~/ J,JJJJ Ç) '2(
Deputado PAULO DELGADO

Relator

'COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1999.

(MENSAGEM N" 1.611, DE 1997)

Aprova o texto do Acordo de looperação
sobre os (I.'iOS pacificas da Energia Nuclear.
celebrado eJllre () GÓVf!rIlO da República
Federativa da Brasil e () Governo dus Estados
Unido.\' da America, em Brasília. em J.I de outuhro
de 1997.

o Congresso Nacional decreta;

Art. 1° É aprovado o texto do Acordo de Cooperação sobre os

Usos pacíficos da Energia Nuclear. celebrado entre o Governo da República Federativa do

Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América, em Brasilia. em 14 de outubro de

1997.

Parágrafo tinico' Serão sujeitos à aprovação do Congresso

Nacional quaisquer atos dos quais possa resultar alteração ou revisào do referido Acordo.

ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. nos tennos

do An. 49. I. da Constituição Federal.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na d~ta de sua

publicação.

Sala da Comissão. em;(1:Ie \e-rt<.d"v de 1999.

," I') '.
tv:] 0 n..J(r' "Ú

Deputado PAULO DELGADO

,,/ Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de RelaçÕes Exteriores e de Defesa Nacional.
em reunião ordinária realizada hoje, opinou. unanimemente, pela aprovação da
Mensagem n° 1.611/97, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator. Deputado
Paulo Delgado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Neiva Moreira
- Presidente, Jorge Wilson - Vice-Presidente. Aracely de Paula. Àtila Lins.
Werner Wanderer. Luciano Plzzalto. Arthur Vir(;'lio. Paulo Mourão. Elias Murad,
José Anibal. Zulaiê Cobra, De Velasco. Paes de Andrade. Alceste Almeida.
Etevalda Grassi de Menezes, Haroldo Lima, Joana D'Arc, Paulo Delgado. José
Genoíno, Jair Bolsonaro. Robério Aráújo, João Pizzolalti. José Rezende, Salatiel
Carvalho, Pedro Valadares e Maria Valadão.

Sala da Comissão. em 27 de janeiro de 1999

($J PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
, N.2 783, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N" 88/98

Âprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, em
~rasília, em 21 de novembro de 1997.

(AS COMISSÕES DE CIgNCIA E TECNOLOGIA, COMUNlCAÇAO E
INFORMATlCA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (!mRITO E ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo Básico de
Cooperação Cientifica. TéCnica e TecnológIca. celebrado entre o Governo da
República FederatIva ao BraSil e o Governo oa Feoeraçáo oa Rússia. em Brasilia.
em 21 de novembro de 1997

Parágrafo único. Ficam sUleltos à apreCIação do Congresso
NaCional quaIsquer atos que possam resultar em revisão do refendo Acordo. assIm
cdmo quaIsquer ajustes complementares que. nos tennos do inCISO I do Art. 49 da
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I:l.inuta de Mensage:r.l ao co~::;resso Nacional e cópias ãutên'ticas do

presen'te E.xposicão de ~1ot.ivos, )untanen'te

ConstlüJicâo Federa! acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patnmônl'o naclona!

Art 2° Este Decreto legislativo entra em vigor na datá de sua

publicação

Excelência,

Sub:neto, ass.l.;'j., elevada consideracão de Vossa,

Sala da Comissão e~ 27 de,~ahelro de 1999

"--.-/~-;-~_/lr-=

Deput~do NEIVA MoR~IRA '
-Presldente\

MENSAGEM NO 88, DE 1998
(DO PODER EXECUT~Q)

Submete à consideração do Congresso N~c!ional o texto do Acordo
Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasi 1 e o
governo da Federação da Rússia, em Brasília, em 21 de novembro
de 1997.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAQ E INFORMATICA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (IttRITO E ART, 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART, 54»)

Senhores Membros d9 Congresso Nacional.

De confonnidade com o disposto no anigo 84. inciso VIII. d3. Constituição Feder.)l.

submeto â elevada consideração de \rossas Excelencias. acompanhado de Exposição de Motivos do

Senhor !\linistro de Estaào das Relações Exteriores. o texto do Acordo Básico de CooperJç5.o

Cientifica. Técnica e Tecnológica. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o

Governo da Federação da Russia. em Brasília. em 21 de nO\·embro ce 1997

Brasiii.l. õC de janeiro de 1998

Acordo, com vis't.as a possibilitar as providênclas necessárias para

seu encarninha:r.lento ao Congresso Nacional.

Respei tosamente,

~:;
Ministro de Estado das Relacões Extel'"iores

ACORDO BÃSICO DE COOPERACÃO CIENTIFlC\. TECNICA E TECNOLOGIA
ENTRE O GOVERNO DA REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL E O

GOVERNO DA FEDERACÃO DA RUSSIA

o Govemo da República Federativa do Brasil

o Govemo da Federação da RÚSSia
(doravante dCn0n1111ados "'>anes Contratantes·').

Considerando a experiência acumulada pelos dois paises no c<.Impo da
Ciência e Tecnologm:

Reconhecendo que n cooperação nesse campo contribUirá para o
progresso sócio-econômico dos dois palses:

EtI N~ 028 /MRE.

Brasilia, em __ de Janel.:::-o de 1998 .
Cientes de que a cooperação cienritica técnica e lecnnlóg;ca é um dos·

pilares das relações hilaterais e elemento importante de sua estabilidade.

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa

Excelência o anexo texto do Acordo Básico de Cooperação Científica,

Técnica e Tecnológica, celebrado entre a República Federativa do

Brasil e a Federação da Rússia, no dia 21 de novembro do corrente

ano., nesta capital.

Acordaram o seguinte:

o objetivo do presente Acordo é contribuir para a ampliação e o
fortalecimento das relações enITe as instttuições dos dois paises mediante o
estabelecimento de condições favoráveis à cooperação cienti tica técmca e
tecnológjca e a seu desenvoJyimento em bases mutuamente vantajosas e
equilibradas.

2. A cooperação científica, técnica e tecnológica que o ARTIGO 11

Brasil desenvolve com a Rússia vem sendo amparada pelo Acordo

Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da

R~pública Federativa do Brasil e o Governo da União das Republicas

sOcialistas soviéticas, assinado em 16 de abril de 1981 e em vigor

desde 3 de março de 1982. Após a extinção do regime socialista na

URSS, a Federação da Rússia confirmou a continuação dos direitos

o CWIlprimento das obrigações da ex-URSS geradas pelo acordo

supramencionado.

As Panes ConlTatantes poderão celebrar Ajustes Complementares e
promoverão o contato entre instituições dos dois paises nas áreas científica tecnica
e tecnológica bem como o estabeleCImento de documentos de projeto em campos
especificos. reconhecendo como atores da cooperaçào órgãos estatais. inslituições de
pesquisa estabelecimentos de ensino superior. empresas públicas e privadas e outras
entidades cientificas dos dois paises.

ARTIGO 111

As atividades de cooperação assumirão as seguintes fomlas:

sócio-político-econômica vivida

3. Não obstante, diante

pela

da nova

Federação da

realidade

Rússia, o

a) desenvolvimento de pesquisa científica técnica e tecnológica com
eventual intercâmbio de equipamento e materiais. de pesquis~:

referido Acordo tornou-se obsoleto. A conclusão do nOVO Acordo

B4aico intenta adequar a cooperação bilateral na área de ciência

. Tecnologia à nova realidade russa e mundial. Para tanto, prevê a

participação ativa tanto do setor privado :::omo dos ::;over!'los

estaduais nas atividades de cooperação desenvolvidas ern ::onjunto

pelos dois países.

b) intercâmhio de cientistas. pesquisadores. peritos e técnicos para o
desenvolvimento de programas. projetos e outras atividades de
cooperação científica técnica e tecnológica;

clorganizaçno e realização de seminarios coniunt~s e outros enconlros
de carater ciel1l1lico. [écnlCO e tecnológico: .

dl intercâmbio de informações Cientificas. tecOlC3S e tecnológicas:
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e) qualquer putra forma de cooperação científica. tecnlca e tecnológIca
a ser acordada entre as Parres Contrmames.

2. As despesas relacionadas com a realização das ntividodes previstas no
presente Acordo serão efetuadas em termos a serem definidos pejas instituições
cooperantes para cada caso concreto. valendo-se de recursos disponíveis.

ARTIGO IV

Caso não seja estipulado de outra maneira nos documentos
mencionados no Anigo 11. a comunidade cientifica tecnica e tecnológica dos dois
paises tem acesso às informações resultantes. das at~vidades de cooperação
relacIOnadas ao presente Acordo, desde que essas mfonnaçoes:

a) não representem materio de sigil~ comercial. industrial ou de serviço:

b) não se refiram a tema de segurança nacional.

ARTIGO V

I. As Partes Contratantes comprometem-se a garantir a proteção e o
exercICIO do direito de propriedade intelectual resultante da cooperação. em
observância à legislação vigeme em seus respectivos países e acordos íntemacionais
correspondentes, dos quais a República Federativa do Brasil e a Federação da
Rússia fazem pane.

2. A repartição dos direitos de propriedade intelectual que poderão.
resultar das atividades relacionadas á cooperação prevista no presente AcordQ
deverá ser estabelecida caso a caso entre as institUIções cooperantes nos respectivo.;
documentos mencionados no Anigo lI.

ARTIGO IX

I. O presente Acordo entrará em vigor na data da última notificação de
uma das Partes Contratantes à outra de que o Acordo foi aprovado em conformidade
com suas formalidades legais internas.

2. O presente Acordo sem válido por um período de 5 (cinco) anos e sem
aulomaticamente prorrogado por períodos sucessivos de 5 (cinco) anos, exceto se
uma das Partes Contratantes. vier a denunciá-lo, mediante notificação por escrito á
oulra Pane. A denúncia sunirá efeilo no prazo de 6 (seis) meses a contar da data de
sua notificação.

3. A denúncia do presente Acordo não afetará 05 projetos e programas em
execução no âmbito do presente Acordo e não totalmente concluidos no momento da
cessação da sua vigência.

ARTIGO X

A panir da data de entrada em vigor do presente Acordo, dei~arà de
vigorar o Acordo Bàsico de Cooperação Cientifica e Tecnológica entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas
Sovleticas. de 16 de.abril de i981.

Feito em Brasilio. em ~J \ de novembro de 1997. el11 dois exemplares
originais. nos idiomas porruguês. russo e inglês. sendo todos os textos igualll}enle
autênticos. Em caso de divergência de interpretação, prevalecera o texto em inglês.

ARTIGO VI

I. Com VIstas á implementação do presente Acordo.' as Partes
Contratantes estabelecerão uma Comissão Mism para Cooperação Cientifica.
Técnica e Tecnológica que realizaiá o seu trabalho em estreita coordenação com a
Comissão lntergovemarnental de Cooperação Econômica. Comercial. Científica e
Tecnológica. 05 objetivos da Comissão Mis,ta serão:

f?~2;
PELO GOVER/JO DA REPUBLlCA

FEDERATIVA DO BRASIL

A'"Jiso n~ 90 ~ SUPAR/C. Civil.

a) examinar e aprovar recomendações para promover condições
f'avoráveis ao estabelecimento da cooperação. cnmo prevista no
presente ACl)rdo: Senhor Primeiro Secretário.

Brasília. 19 de janeiro ôe 1998.

b) elaborar propostas em áreas prioritárias da cooperação.

c) avaliar as atividades de cooperação em execução e propor novas
áreas de cooperação.

2. A Comissão Mista reunir-se-á alternadamente em Brasília e em
Moscou. com periodicidade a ser acordada entre as Panes Contratantes.

ARTIGO Vil

Com relação á cooperação no ãmbito do presente Acordo e respeitadas .
suas obrigações internacionats e as leis nacionais vigentes e demais regulamentações ~

válidas. cada Pane Contratante devera.. com base em reciprocidade:

a) apoiar a tramitação de pedidos de entrada e saida de seu território do
pessoal e equipamento da outra Pane Contratante, utílizados em
projetos e programas amparados pelo presente Acordo:

b) facilitar a entrada e saida isenta de taxas ou tarifas aduaneiras, dos
equipamenlos e maleriais necessários para atividades conjuntas, no
ãmbito do presente Acordo.

ARTIGO VIII

As divergências surgidas quanto á interpretação ou à aplicação do
presente Acordo serão dirimidas, na medida do possivel, pelas Panes Contratantes.

Encaminho a essa Secretaria Mens2.gem do Excelenussimo Senhor Presidente c!J

RepÓblica relativa ao texto do Acordo Básico de Co~peraÇ:ão Científica. Técnica e Tecnológica.

celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federoção da Rlissio..

em Brasilia. em21 de novembro de 1997.

Atenciosamente.

C=-C=:c;'~"---'-,
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da Repliblica

A Sua E.xcelênci:: o Senhor
Deput:lào UBIRATAN AGUIAR
Primeíro Secret:Uio do. Cfunar.l dos Deputados
DRASiLIA-DF.

COMiSSÃO DE Rl:LAcóES EXTERlORES E DE DEFESA NACIONAL

. 1- RELATÓRIO:

o Excelentissímo Senhor Presidente da República submete ã conSideração do

Congresso Nacional. por meio da Mensagem no:' 88. de 1998. acompanhada de e.xposlção de

Inotivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo BásiCO de

Cooperação Cientifico.. Técnica e Tecnolôgica. celebrado entre o Governo da Reptiblica

Federauvá do Brasil e Góvemo da Federação da Rússia. em Brasilia. em 21 de novembro de

1997.
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o acordo em ~apreço tem por objetivo o estabelecimento de condíções

favoraveis ao desenvot.V1menlo da cooperação clcntifica., técnica e tecnológica em bases

mutuamente vantajosas e equilibradas para as 1!>anes Conrratantes. Visa também a substituir e

atualizar o ato internacional que vem amparando a cooperação nessas áreas entre o Brasil e a

Russ:.:. até o presente o momento. ou seja, o Acordo !iáslCO de Cooperação Científica. TéCnIca e
Tl;::1ológica. celebrado entre oGoverno da República Federativa do Brasil"c Governo da Uruão

~ t·, :lCas Sm:':J.ilst2.5 SOVleticas. ce 16 de abril de 1981, graças à reafinnação, por pane da

Rilss13 c: Ja BrasiL do cumprimento das ob!igaçõcs reciprocas contidas nesse acordo,

n-VOTO DO RELATOR:

o acordo qu~ ora apreciamos foi celebrado no inruito de adequar a cooperação

c;cntifica. técmca e tecnológica que ja vinha sendo dese?i.volvida entre o Brasil e a RUssia desde

o tempo da extinta URSS. Nesse sentido. a principal inovação quanto ao acordo anterior e a

paniclpação na cpoperação contempl;da pelo acordo de empresas públicas e privàdas. de

estabeJedmen~os de ensino superior. de instItuições de pesquisa t. lambem. dos governos e

.órgãos estaduais.

Os dois países concordaram em firmar o presente acordo com ;; objetivo de

ampliar e fortalecer as relações entre as Instituições dos dois países. mediante o estabelecimento

de condições favoráveis â cooperação cientifica., tecnica e tecnolÓgica e o seu desenvolvimento

em bases mutuamente vantajosas e equilibradas. conforme consignado no anigo 1°do acordo

As principais atividades abrangidas pela cooperação são elencadas no artigo )D.

c entre elas estão; 31 o desenvolvimento de programas de desenvofvlmento de cooperação

clentifica. técnica e tecnológJca.: b) o desenvolvimento de atividades de pesquisa. c) o

IDtercàmblo de infonnações. de materiais. de equipamentos e ~de pessoas. como cienttstas.

tecnicos. pesquisadores. ctc.; d) a realiza~o de encontros. scminãrios. etc.

Nesse dispositivo há ainda referência aos custos desses projetos, os quais

haverão de ser acordados pelas instituições que acordarem a cooperação em cada caso concreto.

Nesse disposItivo há ainda referênCia aos custos desses proJetos. os quais

haverão de ser acordados pelas instituições que acordarem a cooperação em cada caso concreto,

o acordo Contem um dispositivo. o anigo ;0. que regulamenta a questão da

propriedade íntelec~ resultante da cooperação a ser desenvoI\-ida. segundo o qual as panes

comprometem-se a garantir a proteção desses direitos segundo a legislação \~gente em seus

respectivos países e em confonnidade com os compromissos internacionais assumidos por eles.

Quanto à repanição dos dIreitos sobre propriedade intelectual. essa devera ser definida caso a

caso, no ãmbito de cada wn dos 'programas de cooperação que for desenvol\-;do, confonne o

arligo2°.

Finalmente. as panes prevêem ainda a instituição de uma Comissão Mista pam

Cooperação Científica. Tecnica e Tecnológica. a qual será incumbida de SuperviSIonar e

promover a implementaÇão.das atividades de cooperação.

Pelo e:<pOSto. VOTO peja aprovação do texto do Acordo BásICO de Cooperação

Cientifica. Têcnica. e Tecnológica. celebrado enrre o Governo da. República Federativa do Brasil

e Governo da Federação da RÚSSIa. em Brasília. em 21 de novembro de 1997. nos termos do

projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

I \ _

Sala da Comissão. e~l dey"",",''''lle 1999,

-:-/ (

DepuadoAtiÍilins '-"

Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° ,DE 1999.
(D~ Comissão de Relações E><tenores e de Defesa Nacional)

ApTo'va o texto do Acordo BásICO da
Cooperação Cientifica. TéCnIca e Tecnológica.
cel'ebrado entre o Governo da Repú~llca

Federatrva do Brasil e Governo da Federação da
RÚSSlO. em Brasilla. em 21 df! novembro de 1997.

o Congresso 'xacionaJ decreta:

An. lO Fica aprovado o tex"to do Acordo Bàsico de Cooperação Científica,

Tecmca e Tecnologica. celebrado entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e Governo

da Federação da RÚSSIa. em BrasilIa. em 21 de novembro de 1997,

Paragrafo UD1CO FIcam SUjeitos fi apreciação do Congresso ~aclonal quaisquer

atos que possam resultar em reVIsão do referido acordo~ assim como quaisquer aJustes

complementares que. nos tennos do tnClSO I do .fuugo 49 da ConstitUição FederaL acarretem

encargos ou compromISSOS gravosos ao patnmómo naCIOnal

.lut. :0 Este Decreto Legislativo entra em \'lgor na data de sua publicação.

Sala da ComIssão. em -;...\ de t~"",...t..\ (~ de 1999

I
....... .........<:..,'"

Deputado Átila Lins ---

Relator

1If· PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
em reunião ordinária reahzada hoje. opinou. unanimemente. pela aprovação da
Mensagem n' 88198, do Poder Executivo, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator Deputado Átila Lins

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Neiva Moreira
- Presidente, Jorge Wílson - Vice-Presidente, Aracely de Paula, Átila Lins,
Werner Wanderer, Luciano Pizzatto. Arlhur Virgílio. Paulo Mourão. Elias Murad,
José Aníbal, Zulaiê Cobra, De Velasco, Paes de Andrade, Alceste Almeida,
Etevalda Grassi de Menezes, Haroldo Lima. Joana D'Arc, Paulo Delgado. José
Genoino, Jaír Bolsonaro, Robério Araújo, João Pízzolatti. José Rezende. Salatiel
Carvalho. Pedro Valadares e Maria Valadão,

Sala da Comissão. em 27 de janeiro de 1999

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 784, DE 1999

(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)
MENSAGEM N' 871/98

Aprova o texto do Acordo sobre Serviço Aéreos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Cuba,
em Havana, em 27 de maio de 1998.

IAS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO
1MERITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REOAÇAO
(ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Cuba, em Havana, em 27 de maio de 199B,
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Parágrafo único. Ficarão sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que alterem o referido ~cordo, assim como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do Art. 49 da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, em 27 de janeiro de 1999

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da

. administração federal, na forma da lei;
VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus

representantes diplomáticos;
VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais,

sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

MENSAGEM N' 871, DE 1998
(DO PODER E;XECUTIVO)

Submete à consideraçAo do Congresso Nacional o t~xto do Acordo
sobre Serviços Aéreos I celebrado entre o Governo da Repllblica
Federativa do Brasil e o Governo da República de ~ Cuba, em
Havana, em 27 de maio de 1998.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
VIAÇllO E TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇllO (MERITO E ART.
54); .E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»)

. EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 286/MRE.DTCS/DCS/DAI·ETRA BRAS CUBA,
DE 20 DE JULHO DE 1991 00 SENHOR MINISTRO DE ESTADO

DAS RELAÇÕES'EXTERIORES

Excelent1ssimo senhor Presidente da República,

Durante min~a recente vis!ta a Havana, assinei, em 27 de

maio., o Acordo sobre Serviços Aéreo~ entre Brasil e CUba. conclul,

dessa maneira, o proces·so de negociações bilaterais levado a cabo

desde 1986.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
2. No campo da aviação comercial, as relaçõês entre o Brasil

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

De conformidade com o disposto no artigo 84, inciso VIU. da Constituição Federal,

submeto à elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do

Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobrc Serviços Aéreos,

celebrado entre o Governo da Repüblica Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba,

em Havana, em 27 de maio de 1998.

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

e cubZl. apresentam perspectivas concretas de expansão.. O Acordo,

nessas circunstâncias, pode ser um efetivo instrumento à disposição

da politica de aproximação bilateral, que teria nos serviços de

transportes aéreos, com desenvolvimento "'rdanado, um da seus

vetores mais sólidos e dinâmicos.

3. . O instrumento incorpora avanços na linha dos Acordos mais

modernos do gênero, como a possibili~ade de designação de mais de

uma empresa aérea, ou a inclusão de disposições atuali2adas sobre

segurança da aviação. Guarda, ainda, plena consonãncia com as

recomendações da organizaçào da Aviação civil Internacional.

4. Submeto a consideração de Vossa E:lI:celencia a minuta de

~7.
LUIZ FELIPE LAMPREIA

Ministro de Estado das Relações Exteriores

Respei tosamente,

Mensagem ao Congresso Nacional para . fins de encaminhamento do

Acordo de Serviços Aéreos entre o Brasil e Cuba ao Poder

Legíslativo.

de julho de 1998Brasília, 22

TÍTULO IV
Da Organizaçã,o dos Poderes ACORDO SOBRE SERVICOS AÉREOS ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA

FEDERATlVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPUBLICA DE CUBA

CAPÍTULO II
Do Poder Executivo

o Governo da República Federativa do Brasil

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

SEÇÃO II
Das Atribuições do Presidente da República

o Governo da República de Cuba
(doravante referidos l:Gln0 "Partes Contratantes"),

Art. 84 - Lompete privativamente ao Presidente da República:
I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II - exercer, com o auxilio dos Ministros de Estado, a direção

superior da administração federal;
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos

previstos nesta Constituição;
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como

expedir decretos e reguíamentos para sua fiel execução;

Sendo Partes da Convenção so~viação Civil Internacional. aberta
pam assinatura em Chicago no dia 7 de dezembro'Jie 1944;

Desejando contribuir para o desen~:;~'!{ã~ civil"
internacional;

Desejando concluir um Acordo com o propósito de eSlabelecer
serviços aéreos entre seus respectivos territórios e além,

Acordam o seguin1e:
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ARTIGO I"
Definições

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

ARTIGO 2"
Concessão de Direitos

Janeiro de 1999

maneira:
Para os fins deste Acordo. a menos que o contexto exija de outra \. Cada Parte Contratante concede á outra Parte Contratante os direitos a

seguir especificados neste Acordo, com a finalidade de operar serviços aéreos
intemllCionals numa rota cspeeifiead... Enquanto cstiver operando um serviço
acordado numa rota especificada, as empresas aéreas designadas das Partes
Contratantes gOZlrio:

a) o tenno "autoridades aeronáuticas" significa. no caso da República
Federativa do Brasil, o Ministro da Aeronáutica. e, no caso da
República de Cuba. o Presidente do Instituto de Aeronáutica Civil
de Cuba. ou. em ambos os casos. qualquer pessoa ou órgão
autorizado a executar quaisquer funções no presente exercidas pelas
autoridades acima mencionadas:

b) o tenno "Acordo" signilica e,te Acordo. o seu Anexo. e quaisquer
emendas ~o Acordo ou ao Anexo:

c) o termo "serviços acordados" significa serviços aéreos nas. rotas
especificadas para o transporte de passageiros, carga e mala postal,
separadamente ou em combináçãQ;

d) os termos "serviços aéreos", "serviços aéreos internacionais",
"empresa aérea" e "escala sem fins comerciais"·têm os significados
a eles respectivamente atribuídos no Artigo 96 da Convenção;

e) o termo "Convenção" significa a Convenção sobre Aviação Civil
Internacional, aberta para assinatura em Chicago no dia 7 de
dezembro de 1944, e inc1ui qualquer Anexo adotado de
conformidade com o Artigo 90 daquela Convenção e qualquer
emenda aos Anexos ou à Convenção, de conformidade com seus
Artigos 90 e 94, na medida em que esses Anexos e emendas tenham
entrado em vigor para ambas .as.Partes Contratantes;

oo termo "empresa aérea designada" significa ,uma empresa aérea
que tenha sido designada e autorizada conform~ o Artigo 3° deste
Acordo;

g) o termo "rota especificada" significa uma das rotas especificadas no
Anexo a este Acordo;

h) o temlO "tarifa" compreende qualquer dos seguintes:

i) a tarifa de passageiros cobrada por lima empresa aérea para o
transpol1e de passageiros e suas bagagens nos serviços aéreos, e
as taxas e condições aplicáveis aos serviços conexos a tal
transporte:

ii) o frete cobrado por uma empresa aérea para o transporte de
carga (exceto mala postal) nos serviços aéreos;

iH) as condições que regem a disponibilidade ou l!' aplicabilidade
de tal tarifa de passageiros ou frete. im;l,mndo quaisquer
vantagcns vinculadas à tarifa de passageiros -eU ao frete:

iv) o valor da comissão paga por uma ernp'resa aérea a um agente,
relativa aos bilhetes vendidos ou a~s conhecimentos aéreos

preenchidos por aquele agente para o !rans'porte nos serviços
aéreos:

i) o tenno "território". em relação a um Estado. significa a extensão
terrestre. as águas territoriais adjacentes e interiores. e o espaço
aéreo acima dcss!iS áreas. sob a soberania daquele Estado:

j) o tenno "tarifa aeronáutica" significà o pagamento a ser feito ~las
empresas aéreas pelo fornecimento de instalações e servIços
aeroportuários, de navegação aérea e de segurança da aviação.

a) do direito de sobrevoar o território da outra Parte Contratante;

b) do direito de pousar no referido território. para fins não-comerciais:

c) do direito de embarcar e desembarcar no referido território. nos
pontos nas rotas especificadas, passageiros. bagagens. carga e mala
postal. separadamente ou em combinação. destinados a ou
originados em pontos no território da outra Parte Contratante;

d) do direito de embarcar e desembarcar nos territórios de terceiros
países. nos pontos nas rotas especificadas. passageiros, bagagens.
carga e mala postal. separadamente ou em combinação. destinados
a ou originados em pontos no território da outra Parte Contratante,
confonne estabelecido no Anexo.

2. Nenhum dispositivo do parágrafo I deste Artigo será considerado
como concessílo a uma empresa aérea designada de uma Parte Contratante do
direito de embarcar. no território lia outra Parte Contratante. passageiros. bagagens.
car!!a e mala posta\. transportados mediante pagamento ou retribuição e destinados
a nutro ponto no território daquela Parte Contratante.

ARTIGO 3"
Designação e Autorização

I. . Cada Parte Conlfatante terá o direito de designar. por Nota
diplomática endereçada à outra Parte Contratante, uma empresa ou empresas aéreas
para operar os sen:iços acordados.

2. Ao receber a notificação da designação. as autoridades aeronáuticas de
cada Parte Contratante. de conlonnidade com suas leis e regulamentos. concederão.
sem demora. á. empresa ou empresas aéreas designadas pela outra Parte
Contratante. as autorizações necessárias á exploração dos serviços acordados.

3. Cada Parte Contratante terá o direito de recusar conceder as
autorizações referidas no parágrafo 2 deste Artigo ou de conceder estas
autorizações sob condições consíderadas necessárias para o exercício. por uma
empresa ou empresas aéreas designadas. dos direitos especificados no Artigo 2
deste Acordo, no caso em que não esteja convencida de que parte substancial da
propriedade e o controle efetivo daquela empresa ou empresas pertençam á Parte
Contratante que aIs) desígnou ou a seus nacionais ou a ambos.

4. As autoridades aeronáuticas de uma Parte Contratante podem exigir
que a empresa ou empresas aéreas designadas pela outra Parte Contratante
demonstre(m) que está(ílo) habilitada(s) para atender às condições detenninadas
segundo as leis e os regulamentos normal e razoavelmente aplicados às operações
de serviços aéreos internacionais por tais autoridades.

5. Quando uma empresa aérea tiver sido designada e autorizada, ela pode
iniciar a operaçào dos serviços acordadqs, desde que cumpra os dispositivos
aplicáveis deste Acordo.

Ai(T1G04°
Revogação ou Suspensão de Autorização

I. As autoridades aeronáuticas de cada Parte Contratante terno o direito
de revogar ou suspender qualquer autorização para o exercicio dos direitos
especificados no Anigo 2° deste Acord~, por uma empresa aérea designada pela
outra Parte Contratallte. ou Impor condIções que sejam consideradas necessárias
para o exercício desses direikJs:

a) caso tal empresa aérea deixe de cumprir as leis e os regulamentos
daquela Parte Contratante;
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b) caso aquelas autoridades não estejam convencidas de que parte
substancial da propriedade e o controle efetivo da empresa aerea
pertençam á Parte Contratante que a designou ou a seus nacionais
ou a ambos: e

c) caso a empresa ou empresas aereas deixe(m) de operar conforme as
condições estabelecidas segundo este Acordo.

2. A menos que seja essencial a· imediata revogação ou suspensão da
autorização mencionada no parágrafo I deste Artigo ou a imposIção de condições
para prevenir violações posteriores de leis ou regulamentos. tal direito será exercido
somente apos consulta a outra Parte Contratante.

ARTIGO 5°
Aplicação de Leis e Regulamentos

I. As leis e os regulamentos de uma Parte Contratante relativos à entrada,
á permanência ou à saida de seu território de aeronaves engajadas nos serviços
aéreos internacionais ou á operação e à navegação de tais aeronaves enquanto em
seu território, serão aplicados às aeronaves da empresa ou empresas aereas
designadas pela outra Parte Contratante, sem distinção quanto á nacionalidade, e
serão cumpridos por tais aeronaves na. entrada, na sRida ou durante sua
permanência no território da primeira Parte Contratante.

2. As leis e os regulamentos de uma Parte Contratante relativos á entrada,
à permanência ou à sRida de seu território, de passageiros, tripulações, carga e mala
postal, tais como regulamentos relaiivos a entrada. liberação, imigração,

passaportes, alfãndega e quarentena, serão cumpridos pela empresa ou empresas
aéreas designadas pela outra Parte Contratante, ou cumpridos em nome de tais
passageiros e tripulantes, e. serão aplicados á carga c à mala postal na entrada, na
salda ou durante sua permanência no território da primeira Parte Contratante.

3. Na aplicação das leis e dos regulamentos referidos neste Artigo á
empresa ou empresas aéreas designadas da outra Parte Contratante, uma Parte
Contratante não dará tratamcnto mais favorável à sua própria empresa ou empresas
aéreas.

ARTIGO 6°
Re.c0nhecimento de Certificados e Licenças

Certificados de aeronavegabilidade, certificados de habilitação e
licenças, emitidos ou convalidados por uma Parte Contratante e ainda em vigor,
serão reconhccidos C0l110 válidos pela outra Parte Contratante para os objetivos dc
operação dos se~'iços acordados nas rotas especificadas. desde que tais certificados
ou licença.s sejam emitIdos ou convalidados mediante e em conformidade com os
padrões estabelecidos segundo a Convenção. Cada Parte Contratante. todavia.
reserva-se o direito de recusar () reconhecimento, para sobrevôo em seu próprio
território, de eertiticados de habilitação e de licenças concedidos aos seus próprios
nacionais péla outra Parte Contratante.

ARTIGO 7°
Segurança da Aviação

I. Em conformidade com seus direitos e obrigações segundo o Direito
Internacional, as Partes Contratantes reafirmanl que sua obrigação mútua de
proteger a aviação civil contra atos de interferência ilícita constitui parte integrante
do presente Acordo. As Partes Contratantes estabelecem a obrigação mútua de
cooperar para proteger a segurança da aviação civil e dos sernços especilicados no
presente Acordo.

2. As Partes Contratantes fornecerão. mediante solicitação, toda a
assistência mutua necessária para a prevenção contra atos de apoderamento ilícito
de aeronaves civis e outros atos ilícitos contra a segurança dessas aeronaves, seus
passageiros e tripulações. aeroportos e instalações de navegação aérea; e qualquer
outra ameaça a segurança da aviação civil.

3. As Partes Contratantes agirão, em suas relações mútuas. segundo as
disposições sobre segurança da aviaçãO estabelecidas pela Organização de Aviação
Civil Internacional, na medida em que tais disposições sobre segurança sejam
aplicáveis às Pllltes; exigirao qoe os operadores de aeronaves por elas matriculadas.
os operadores de aeronaves que tenham sua sede comercial principal ou residência
permanente em seu território, e os operadores de aeroportos situados em seu
território ajam em conformidade C6m'as teferidas disposições sobre a segurança da
aviação.

4. Cada Parte Contratante concorda em exigir que tais operadores de
aeronaves observem as ilisposições sobre a segurança da aviação mencionadas no
parágrafo 3 acima e exigidas pela outra Parte Contratante para a entrada, a saida ou
a permanência no território dessa Parte Contratante. Cada Parte Contratante
assegurará que medidas adequadas sejam efetivamente aplicadas em seu território
para proteger as aeronaves e inspecionar os passageiros, as tripulações, as bagagens
de mão, as bagagens. a carga e as provisões de bordo, antes e durante o embarque
ou carregamento. Cada Parte Contratante examinará. também. de modo favorável,
toda solicitação da outra Parte Contratante, com vistas a adotar medidas especiais e
razoáveis de segurança para combater uma ameaça especifica.

5. Na ocorrência de um incidente ou ameaça de incidente de
apoderamento ilicito de aeronaves civis, ou outros atos ilicitos contra a segurança
de tais acronaves, de seus passageiros e tripulações, de aeroportos ou instalaçõcs de
navegação aérea, as P~es Contratantes prestarão assistência mUlUa. facilitando as
comunicações e outras medidas apropriadas. destinadas a pôr termo. de fornm
rápida e segura. a tal incidente ou ameaça.

ARTIGO 8°
Isenção de Direitos e Taxas'

I. Cada Parte Contratante isentará. na base da reciprocidade. a(5)
empresa(s) aérea(s) designada(s) da outra Parte Contratante, na maior extensão
possível, segundo sua legislação nacional. de restrições de importação. direitos
alfandegários, impostos. taxas de inspeção e outros direitos nacionais e encargos
sobre aeronaves, combustíveis. óleos lubrificantes. suprimentos técnicos de
consumo, partes sobressalentes, inclusive motores. cqUlpamentos comuns de
aero~aves. provisões de bordo (inclusive bebidas. fumo e outros produtos
destlllados à venda para passageiros. em quantidades limitadas. durante o võo) e
outros itens destinados ao uso ou usados apenas etll conexão com a operação ou o

atendimento das aeronaves da(s) empresa(s) aérea(s) designada(s) da outra Parte
Contratante que opere(ml os serviços acordados, como tambem sobre estoques de
bilhetes impressos, conhecimentos aéreos. qualquer material impresso que leve
gravada a insígnia daIs) empresa(s) e material comum de publicidade distribuido
sem cobrança pela(s) empresa(s) aérea(s) designada(s).

2. As isenções concedidas segundo este Artigo serão aplicadas aos itens
citados no parágrafo I deste Artigo:

a) introduzidos no território de uma Parte Contratante por ou em nome
da(s) ou pela(s) empresa(s) aérea(S) designada(s) da outra Parte
Contratante;

b) mantidos a bordo daIs) aeronave(s) daIs) empresa(s) aérea(s)
designada(s) de uma Parte Contratante, desde a chegada até a saída
do território da outra Parte Contratante:

c) introduzidos a bordo das aeronaves da(s) empresa(s) aerea(s)
designada(s) de uma Parte Contralante no território da outra Parte
Contratante e destinados ao uso na operação dos serviços
acordados:

sejam ou não tais itens usados ou consumidos totalmente dentro do território da
Parte Contratante que concedeu a Isenção, desde que tais itens não sejam alienados
e;ou vendidos no território da referida Parte Contra\l!I'te

3. O equipamento normal das aeronaves. como iàmbem o material e o
suprimento normalmente mantido a bordo das aeronaves da(s) empresa('s) aereals)
destmada(s) de qualquer Parte Contratante podera ser desembarcado no território
da outra Parte Contratante. somente com a aprovação das autoridades alfandegárias
daquele território. Em tal caso, poderão ser colocados sob a supervisão das
mencionadas autoridades. até que sejam reexportados ou alienados de acordo com
os regulamentos alfandegários.

4. Passageiros. bagagens e carga em trânsito direto através do território
de lima Parte Contratante. e que não saiam da área do aeroporto reservada com tal
propósito. serão no máximo submetidos a um controle muito simplificado.
Bagagens e carga em trânsito direto serão isentas de direitos e taxas. incluindo
direitos alfandegários

ARTIGO 9°
Operação dos Serviços Acordados

I. Ifaverá oponunidade justa e igual para as empresas ael'e~s deSignadas
das Partes Contratantes operarem os serviços ccordados nas rotas especificadas.
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2. Na operação dos serviços acordados, aIs} empresa(s) aérea{s)
designada(s) de cada Parte Contratante levará(ão) em conta 9s intertsses daIs)
empresa(s) aérea(s) designada(s) da outra Parte Contratante, a fim de não afetar
indevidamente os serviços proporcionados pela(s) última(s) na totalidade ou em
parte das mesmas rotas.

3. Os serviços acordados proporcionados pelas empresas aéreas
designadas das Partes Contratantes terilo como característica uma relação estrita
com as necessidades do público para o transpone nas rotas especificadas e temo
como objetivo primário a provisão, em niveis razoáveis de aproveitamento, de
capacidade adequada para atender ás necessidades atuais e ás razoavelmente
previsiveis para o transporte de passageiros e..,.,.carga, inclusive mala postal,
originados em ou destinados ao território da ParteoContratante que tenha designado
aIs) empresa(s) aérea(s). A provisão pára o transporte de passageiros e carga,
inclusive mala postal, embarcados e desembarcados em pontos outros nas rotas
especificadas que nllo no território da Parte Contratante que designou aIs)
empresa(s) aérea(s), será determinada de conformidade com os principios gerais de
que a capacidade será relacionada com:

a) a demanda de tráfego de e para o território da Parte Contratante que
tenha designado aIS) empresa(s) aérea(s};

b) a demanda de tráfego da região através da qual passa o serviço
acordado, levando em conta outros serviços estabelecidos pelas
empresas aéreas dos Estados compreendidos naquela região: e

c) os requisitos de economia da operação daIs) empresa(s) aérea(s).

4. A capacidade a ser proporcionada nas rotas especificadas será a que
for determinada, de tempos em tempos, conjuntamente pelas Partes Contratantes.

ARTIGO 10
Tarifas

1. As tarifas a serem aplicadas para o transporte nos serviços acordados
entre os territórios das Partes Contratantes serão estabelecidas em niveis razoáveis,
levando-se em consideração todos os fatores pe'ninentes, inclusive o interesse dos
usuários. custo de operação, lucro razoável, caracteristicas do serviço e. quando
adequado, as tarifas cobradas por outras empresas aéreas que operam na totalidade
ou em parte da mesma rota.

2. As tarifas mencionadas no parágrafo I deste Artigo semo acordadas,
se possível, entre as empresas aéreas desígnadas das Partes Contratantes. Salvo
determínação em contrário na aplicação do parágrafo 4 deste Artigo, cada empresa
aérea designada será responsável somente perante suas autoridades aeronáuticas.
pela justificativa e pelo caráter razoável das tarifas como tal acordadas.

3. As tarifas assim acordadas semo submelidas ás autoridades
aeronáuticas das Partes Contratantes, para aprovação, pelo menos 60 (sessenta)
dias antes da data proposta para suaintrO(lução. Em ~os especiais•. este prazo
poderá ser reduzido, sujeito à concordância das menCIOnadas autondades. Ao
receberem a apresentação de tarifas, as·autoridades aeronáuticas examinarão tais
tarifas sem atniso não justificado. Nenhuma tarifa entrará em vigor se as
autoridades acroná!'ticas de .çada Parte Contratante não estiverem de acordo com
ela. As autoridades aeronáuticas poderão comunicar ás outras autoridades
aeronáuticas a prorrogação da data de introdução de uma tarifa proposta

4. Se uma tarifa não puder ser fixada em conformidade com as
disposições do parágrafo 2 deste Artigo ou se, no periodo previsto no parágrafo 3
deste Artigo, um aviso de desacordo tiver sido dado, as autoridades aeronáuticas
das Partes Contratantes se esforçarão para fixar a tarifa de comum acordo.
Consultas entre as autoridades aeronáuticas serão realizadas de conformidade. com
o Artigo 14 deste Acordo.

5. Se as autoridades aeronáuticas não puderem chegar a um
entendimento a respeito da tarifa que lhes tenha sido submetida, nos termos do
parágrafo 3 deste Artigo, nem sobre a fixação de qualquer tarifa, nos termos do
parágrafo 4' deste Artigo, a divergência será solucionada de conformidade com as
disposições do Artigo 17 deste Acordo.

6 a) Nenhuma tarifa vigorará se as autori<!ades aeronáuticas de qualquer
uma das Partes Contratantes estiver em desacordo com a mesma, salvo sob as
disposições previstas no Artigo 17 deste Acordo.

b) Quando as tarifas tiverem sido estabelecidas conforme as
disposiç6es do presente Artigo, essas tarifas perrnllliecerão em vigor até que novas

tarifas" 'íu'lt estabelecidas, nos termos das disposições deste Artigo ou do Artigo
17 destl :ardo.

7. Se as autoridades aeronáuticas de uma das Partes Contratantes não
estivere'! de acordo com uma tarifa fixada, as autoridades aeronáuticas da outra
Parte Cm ratante serão notificadas e as empresas aéreas designadas procurarão. se
necessp chegar a um entendimento. Se, no prazo de 90 (noventa) dias a contar
da dat~ (1{1 recebimento da notificação, uma nova tarifa não puder ser fixada de
conformidade com as disposições previstas nos parágrafos 2 e 3 deste Artigo, os
procedimentos indicados nos parágrafos 4 e 5 deste Artigo serão aplicados. .

8. As autoridades aeronáuticas' de ambas as Partes Contratantes se
esforçarão para assegurar que:

a) as tarifas cobradas e recebida~ correspoodam ás tarifas acordadas
por ambas as autoridades aeronáuticas: e

b) nenhuma empresa aérea conceda abatimento sobre tais tarifas.

ARTIGO li
Atividades Comerciais

I. A(s) empresa(s) aérea(s) designada(s) de uma Parte Contratante
podcrà(ão), de conformidade com as leis e os regulamentos da outra P3Íte
Contratante relativos a entrada, residência e emprego, trazer e manter no território
da outra Parte Cootratante pessoal executivo, de vendas. técnico, operacional e
outros especialistas necessários á operação dos serviços acordados.

2. Em particular, cada Parte Contratante concederá á(s) empresa(s)
aérea(s) designad8(s) da outra Parte Contratante o direito à comercialização do
transporte aéreo no seu território diretamente e. a critério da(s) empresa(s) aérea(s),
por intermédio dos seus agentes. Cada empresa aérea tera o direito de comercializar

tal ttansportc e qualquer pessoa estará livre para adquiri-lo, sujeito ás leis e &9S
regulamentos nacionais, em moedas livremente conversiveis.

ARTIGO 12
Conversão e Remessa de Receitas

l. A(s) empresa(s} aérea(s) de \Una Parte Contratanle terá(llo) o direito de
converter e remeter para seu pais, a pedido, receitas locais excedentes ás somas
locais desembolsadas.

2. A conversão e a remessa de tais receitas ~mo permilidas. sem
restrições, à ta.xa de cilmbio aplicável a essas transações e que esteja em vigor na
época em que tais receitas forem apresentadas para conversão e remessa, e nílo
estarão sujeitas a quaisquer encargos, exceto os normalmente cobrados pelos
bancos na execução de lais conversões e remessas.

ARTIGO 13
Tarifas Aeronáuticas

l. Uma Parte Contratante não cobrará ou permitirá que sejam cobradas
da(s) empresa(s) aérea(s) dcsignada(s) da outra Parte Contratante tarifas
aeronáuticas superiores ás cobradas ás suas próprias empresas aéreas que operem
serviços aereos internacionais semelhantes.

2. Cada Parte Contratante encofl\Íará a realização de consultas sobre
tarifas aeronáuticas entre suas autoridades competentes e as empresas aéreas que se
utilizam dos serviços e das facilidades proporcionadas por aquelas autoridades.
quando factivel. por intermédio das organizações representativas das empresas
aéreas. Propostas de alteração nas tarifas aeronáuticas deveriam ser comunicadas a
tais usuários com razoável antecedência, para permitir.lhes expressar seus pontos
de vista antes que as alterações sejam feitas. Cada Parte Contratante, além disso,
encorajará suas autoridades competentes e usuários a trocarem informações
relativas ás tarifas aeronáuticas.

.ARTIGO 14
Consultas

l. Num espirito de estreita cooperação, as autoridades aeronáuticas da
Partes Contratantes farão consultas entre si, periodicamente, com o objetivo de
assegurar a implemenlaÇOO' e o cumprimento satisfatório das provisões deste
Al:ordo ou para discutir qualquer problema relacionádo com este.
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2. Tais consultas começarão dentro de um período de 60 (sessenta) dias
da data de recebimento de tal solicitação, exceto se acordado diferentemente pelas
Partes Contratantes.

ARTIGO 15
Emendas

I. Qualquer emenda ou modificação deste Acordo, estabelecida pelas
Partes Contratantes, entrará em vigor em data a ser determinada em troca de Notas
diplomáticas, indicando que todos os procedimentos internos neeesslÍrios foram
concluidos por ambas as Partes Contratantes.

? Qualquer emenda ou modificação do Anexo a este Acordo será
acertada entre as autoridades aeronáuticas e entrará em vigor quando confirmada
por troca de Notas diplomáticas.

ARTIGO 16
Convenção Multilateral

Se uma convenção geral multilateral sobre aviação entrar em vigor em
relação a ambas as Partes Contratantes, prevalecerão os dispositivos de tal
convenção. Consultas, conforme o Artigo 14 deste Acordo. poderão ser mantidas
com vistas a determinar o grau em que este Acordo é afetado pelos dispositivos da
convenção mutilateral. .

ARTIGO 17
Solução de Controvérsias

Qualquer divergência relacionada com a Interpretação ou a aplicação
do presente Acordo ou de seu Anexo deverá ser resolVida por negociações diretas
entre as autoridades aeronáuticas de ambas as Partes Contratantes. Se as referidas
autoridades aeronáuticas não chegarem a um acordo, a divergência deve~á ser
resolvida por meio dos canais diplomáticos.

ARTIGO IR
Denúncia

Cada Parte Contratante poderá, a qualquer momento após a entrada
em vigor deste Acordo, notificar à outra Parte Contratante, por escrito, pelos canais
diplomáticos, sua' decisão de denuncisr este Acordo. Tal notificaçl!o será feita
simultaneamente à Orgunização de Aviaçllo Civil Internacional. O Acordo deixará
de viger I (um) 8110 após a data do recebimento da notificaçllo peJa outra Parte
Contratante, a menos que seja aquela notificação retirada, de comum acordo, 8I1tes
de expirar esse período. Se o recebimento da notificação não for acusado pela outra
Parte Contratante, essa notificação será considerada recebida 14 (catorze) dias após
seu recebimento pela Orgunização de Aviação Civil Internacional.

ARTIGO 19
Registro na OACI

ANEXO

Quadro de Rotas

Rotas a serem operadas pela(s) empresa(s) aérea(s) designada(s) pela República
Federativa do Brasil:

Pontos no Brasil - Pontos Intermediários - Pontos em Cuba -Pontos Além.

Secão 2

Rotas a serem operadas pela(s) empresa(s) aérea(s) designadas(s) pela República
da Cuba:

Pontos em Cuba - Pontos Intermediários - Pontos no Brasil· Pomos Aléin.

I. Os pontos a serem servidos nas rotas' acima especificadas serão
informados às Partes Contratantes pelas respectivas autoridades aeronáutiCa!;.

2. Os direitos de tráfego de uma empresa aérea designada, entre o
território da outra Parte Contratante e terceiros paises, serão estabelecidos de
comum acordo entre áS autoridades aeronáuticas das duas Panes Contratantes.

3. . A capacidade para os serviços acordados será de duas freqüências
~emanalS para cada Parte Contratante, com f 'onaves limitadas a 300 (trezentos)
assemos cada.

4. A(s) empresa(s) aé~a(s) designada(s) pela República de Cuba
poderá(ão). em qualquer ou em todos os vôos, omitir esCalllS constantes das rotas
acima especificadas e poderá!.lio) servi-las em qualquer ordem, desde que os
serviços acordados nessas rotas COmecem em pontos em Cuba.

5. A(s) empresa(s) aérea(s) designada(s) pela República Federativa do
Brasil poderálãol. em qualquer ou em todos os vôos. omitir escalas constantes das
rotas acima especificadas e poderá(ãOI servi-Ias em qualquer ordem. desde que os
serviços acordados nessas rotas comecem em pontos no Brasil.

6. Cada empresa aérea designada apresentará seus horários, para a
aprovação~ aUlOri.dades aeronáuticas dd outra Parte Contratante, pelo menos 45
(quarenta e cmco) dias antes da data proposta para sua entrada em vigor devendo
tais horários estar de·conformidade com os termos deste Acordo. '

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exceientissimo Senhor Presidente d.
República relativa ao texto ilo Acordo sobre Serviços Aéreos. celebrado entre o Governo da
República Federativa. do Brasil e o Governo da República de Cuba.

7. Cada Parte Contratante terá o direito de designar inicialmente até duas
empr~sas aéreas para realizar os serviços acordados. Outras designações poderão
ser feitas futuramente, por acordo entre ambas as Partes Contratantes conforme o
indique a necessidade do mercado. . '

Aviso nO' 975 -.SUPARlc. Civil.

Este Acordo e qualquer emenda a ele serão registrados na Organização
de Aviação Civil Internacional.

ARTIGO 20
Entrada em Vigor

Este Acordo entrará em vigor na data da segonda Nota diplomática em
que uma das Partes informar à outra do cumprimento dos procedimentos legais
internos.

Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados
por seus respectivos Governos, assinam o presente Acordo.

Senhor Primeiro Secretario,
Em 22 de julho' de 1998.

Feito em Havana, em 'Z..J.. de maio de 1998, enl dois exemplares
originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos igualmente válidos e
autênticos.

Luiz Fe{:i~~;?Lampreia
.,<:,~.,\

Atenciosamente9

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
~finistro de Estado Chefe da Casa Ci.il
. d. Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAl' AGLlAA '. '
Primei~o Secretário d. Cãmora dos\ Deputados
BRA5ILlA-DF.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

1- RELATÓRIO

A Mensagem n' S71, de 1995, enoaminhada á apreciação do

Congresso Nacional em 22 de julho de 1998, é: referente ao texto do Acorco sobre

SeIViços Aéreos, celebrado entre o· Governo da República Federanva do Bmsil e o

Governo da Repúbltca de Cuba, em Havana, em 27 de maIO de 1995.

o Instrumento sob anàlise compõe-se de um preâmbulo, vinte

artigos e um anexo. com o segumte rannato .

apresentam perspectivas concretas de expansão e que o Acordo em tela pode ser um

Instrumento efeu\\..' "~'I dt\f'(},\"u,:uo di.l {1fI!íflt..;a de l1prtlumar.,iJu hrlarcral, qu,' tcrlll. IUH

servlçO$ de lranSpOru.'.\ aácfJ.\. f.om de.'f.'n\'o/vrmemo ordenuulJ. um de seus ...·I!torcs mais

súlrd,,\ e dmámlco' ..

Esta necessana política de aproximação bilateral com Cuba.

conslàerando a rerrospccuva hJstonca. trou~e-me a memóna o:;. \ersos - profundos ~ de D

Pedro Casaldáliga refenndo~se a Arncnca Latina. que. no momemo em que submetemos

este Acordo tão 5Igmticutl\ o a votação. desejo aqUI compamlhar com todo!;. a b-TU1sa dt.':

conclusão "Pátrla (irunr1c. 1/átrla No.\.\'u L'In outra pa= ta quaemfl.\' Sem m acordus de

morte lt ...'re da .tome lO r10 mcdo rlsta a }1lC com core.' c.l lerra J,... leus desterros F. o

aslro Ja UlOpltl com rcndu," hordl.' leu.\ Mmhm..r.,·uhre (} d,/ti,,;n dI.' \anJ!UL' SUfja a kaml.'

de teu tempo. r: (:.~.\tl pomhl1 e.'peradl1 - a ra= de J)cus e dI! J1fn'(I - .\u/qul.' teu. ventrl..'

/l!CUI1Jo como um ,Irada elr.: 1(-,ma ,.

InternacIOnal;

Rotos.

lJ1 ArtIgo lI): f)e/mu,:õc:.:

bJ ArtIgo 2 D
: Concessão de Drrellos,'

C) ArtIgo 3C1
: !)eslgnaçào e Au/on=açào;

dJ ArIlgo ..J ....: nevoga~'ii(J ou Suspensão de Autorr=ação;

e) Artigo 50: Apllcaçiio de l.el."~ e Regu/ame':lIOg;

/J ArtIgo 6u
: Reconlzeclmenw de ("ert!ficados e Licenças;

I!J Artigo 7(,1: Se~Zlraf1ça da AViação;

lz) Artigo RO: !sençüo de DIreitos e Taxas:

IJ Arllgn 9°: (Jperaç:ào dos Sun',çus Acordados:

I' Artigo 10: larJla~;

/1 Arugo JJ: AlIV,dad(:s ('omercIals:

m) ArtlKu 12: (tJnversào e Remessa de ReceJlas:
n) Arllgo /3: 7ur~lasAeronáullcas:

oJ Anl~(1 1-1' ('onsuitas;

pJ Arlli!O 1" l~menda!J;

ql ArtIgo /6: ('onvenção MU/llialerà/;

ri Aru!!() r': .)·u/uçiJo di' ControvérsIas;

.\} Artigo I,~: !Jenúncw;

rI Arugo 19. Regl.wro nu (Jr?um:açào de AVIação Civil'

UJ Arllgo 20: Entrada em vigor

o Anexo ao presente Acordo contém o pertinente Quadro de

Eo relatório.

VOTO. pOIS. com satlslação. peJa aprovação do texto do Acordo

sobre Servtço> "'ereos. celebrado entre o Governo da Republlca Federam a do Brasil e o

(joverno da Republtca de Cuba, em Havana. em 27 de maIO de 19Q8. nos tennos da

proposta de Decreto Leglslatl\o em anexo

Sala da ComIssão. em~,~it~:l"/799'/

.' '1, / i
//"1(.( .:L-

I/v • ~ •
Deputado HAROLDO L1:1-IA

Relator !

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO V' , DE 1999

(MENSAGEM N° 871 de 1998)

Aprm;a lJ 1I!XIO do Acordo .\Ohre .';"rvl(,:o,\
Aéreos. cdehrudo enlre (1 (ioverllo da Repúblrcl1
j·cdcratl\"(.J Jo Hra,\ú l' 11 (,overno da Rf.!púhhca Jl'
('uha, em Ha....ana. em ~- de mtJlu de 1998.

o Congresso NaCIOnal decreta

11- VOTO DO RELATOR

No preâmbulo a este Acordo sobre Serviços Aéreos. BrasIl e Cuba

enfauzam que são panes da çonve~lÇão sobre AViação Cl\il.lnternacio~al e .que é seu

desejo. ao finnar este instrumento. contribuJr para o desenvolVImento dá aviação civíl

InternacIOnal. estreitando o relaCIOnamento btlateral neste.campo:.

o mstrumento em pauta e semelhante aos demaiS Acordos sobre

Aviação Civil que o Brasil vem finnando cl?m os paises com os qualS tem relações

diplomàticas, Incorporando. confonne salientado'n~ ExpOsição de MotIVOS n' 2S61MRE.

as~inada pelo Mimstro Lwz Fehpe Lampré,., datada de 20 de Julbo de 1995. os ava~ços

eXistentes na linha dos Acordos mais modernos deste gênero

TodaVIa. neste caso especifico. a matena sob analise nà0"d.éixa·de

ter um certo sabor de progressão CIvilizatória, quando le",brÍtmos por longos anos, ÓS

passaportes brasileiros eram expedidos com a restrição ".vüo é wíltdo pura ('uhu"

E. por esta razão. blTatificante opinar favora\'elmente:a - um

instrumento que não so e consentâneo com as nonnas vlgentcS de Direito Internacíonal.

lOdo ao encontro àos compromlssos que o BraSIl tem assumIdo no concerto das nações.

ma.o; toma nossa Amenca Latma um pouco maís próxlma e passa a limpo. de uma fonna

m31S muda e lucida... um trec~o de nossa hlstoria

Este aspecto é ta!"bém realçado na Expostção de Motivos

a:finnando-se que. no campo da aviação comercial. as relações entre o Brasil ef'Cuba

Art. I" Fica aprovado o texto do Acordo sobre ServJços Aereos.

celebrado entr< o GO\erno da República Federam a do Bra5ll e o Governo da Repúbhca de

Cuba, em H3\W1a.em 27 de maio de 1998.

Paragrafo umco. Ficarão SUleltOS a aprovação do Congresso

}.aclOnal qua:5QUer a~os que aherem o refendo Acordo. aSSlm corno qua1Squer ~lustes

compl~mentare; que. nos te~os do inciso I do Art ~9 da Constituição Federal.

acarretem enC.lIgos ou compronllSSO.í. gravosos ao patnmómo nacJOna)

An .,0 Este decreto legIslativo entra em vigor na'data de sua

publicação..

Sala da COlÍlI;;são. em 1/1.d.e /:"';.d.e 179 .

f;;/ !/,. ,
'. . I·' /.. '/j" 'j!j:

Depntara HAROLDO LIMA. I
, Relator

t

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Extenores e de Defesa NaCional.
em reunião ordlrana realizada·hoJe. opinou. unanimemente. pela aprovação da
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de 1999.

Mensagem nO 871/98, do Poder Executivo, nos termos 'do Projeto de
Decreto Legislativo que apresenta, acatando o parecer do relator. Deputado
Haroldo Lima.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Neiva Moreira
• Presidente. Jc~ge Wilson - Vice-Presidente. Aracely de Paula. Átila Lins.
Werner Wandere-. Luciano Pizzatto. Arthur Virgillo. Paulo Mourão. Elias Murad.
José Aníbal. Zu aie Coora. De Velasco. Paes de Andrade. -Alceste Almeida.
Etevalda Grassi oe Menezes. Haroldo Lima. Joana D'Arc. Paulo Delgado. José
Genoíno. Jaír Bc sonare. Robério Araújo. João Pizzolatti. José Rezende, Salatiel
Carvalho. Pedro Valaaares e Maria Valadão.

Sala da Comissão. em 27 de janeiro de 1999

~ PROJETO DE LEI N2 4.904, DE 1999
• (Do Sr. Pimentel Gomes)

lmplementa medidas de segurança paTa o manuseio de combustíveis
destinados à veículos automotivos rodoviários.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO; DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; DE MINAS E ENERGIA; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso NacIonal Decreta:

An. lD
, Os veiculos rodoviàrios fabricados no Brasil ou no exterior,

que circuiarão em temtório naCIOnal. terão o diâmetro das bocas dos tanques

de combusnvc15 reduzido. de forma a permitir apenas a erttrada dos bicos

injetores àas bombas dos postos de abastecÍmento. sem que haja espaço para a

saída de gases e dos próprios combustíveis.
An. ~1). A pane interna da boca dos tanques àe combusuvcis conterá

uma portinhola retrátil que cederá â ennada dos bicos de injeçio de

combustl,..ei:, retomando aposição original quando es:~ for remado.

An. 3° A portinhola remitiJ a que se refere o anrgo antenor devera

conter uma membrana que tem por finalidade adcnr a pane Interna da boca
dos 1lIIlques de combustíveis. vedondo-a para evitar o v=ento de gases e

dos próprios COmbllStlVels.

An 4°, As empresas produtoras de combustíveis amomotivos deverão

adotar medidas que visem a sucção dos gases liberados n. transposição dos

tanques do annazenamento para os veiculos comerciais de transporte

rodoviário àe combustíveis. tendo em vista o seu reaproveitamento,

Ar. 5'. As empresas distribuidoras de combustíveis devetiIo adotar

medidas que visem a sucção dos gases provenIentes dos combustiveis, tendo

em vista o reaproveiwnento dos gases liberados na transposição dos tarlques

dos veicuios comerCJais de transpone rodo\iârio de combustíveis para os

tanques cit armazenamento dos postos de abastecImento destinados ao

consumo :final e durante o abastecimento dos veiculos rodoviarios automotivos

nos mesmos postoS de abastecimento.

Ar. 6' O Poder Executivo regulamentará, arravés de seus órgãos

técnicos, a implementação desta lei, bem como as penalidades decorrentes de

sua infraçã.J

Ar. 7'. Esta leI entrarâ em vigor na data de sua publicação.

Ar:. 8D
. Revogam~se as disposições em contrârio.

JUSTIFICAÇÃO

A intensão deste Proieto de Lei é dotar de maior segurança o

abastecimento dos veiculos rodoviários no Brasil. de proteção a saúde dos funcionários

responsáveis pelo manuseio dos combUSt1VelS para tnnspGne, dos frentistas e usuàrios finais,

além de tomar tr.3.15 seguro toda o trânsito destes combustíveis. evitando inúmeros acidentes.

Na verdade, trat!..-n·se de sistemas ja adotados nos Estados Unidos.

A finalidade de apreender os gases derivados do hidrocarboneto deriva

de sua toxidada '0 ser humano. podendo, ainda. serem aproveitados peias próprias lDdilstrias

perroliferas.

E notório os beneficios que deste PTojeto advirão. illtimamente

temo-nos deparados co~ reportagens sobre a proibição do uso de aparelhos celulares nos

postos de abastectmento de combustíveis, onde o perigo reside nas possiveis faiscas geradas

por pequenos CintOS no contato do aparelho com a bateria durante o manuseio; isso sem

contar com~ outras causas de acidentes nos postos, como o cigarro,

Desta fOlDla, quando o posto não estiver recebendo descarga de

combustiveis dos fornecedores. o risco de acidentes estará sendo~ enornÍemente reduzido,

conquanto haverão ainda um grande. nÍDnero de veiculas usados que. durante mo periooo

relativamente longo. circulaI!o sem o dispositivo especificado neste Pro)eto de Lei.

Além dos riscos de acidentes, hã, ainda. a preocupação com os

funcionários das empresas produtoras e disnibuidoras. bem como os frentistas e usuãrios

finais dos combusnveis. que estarão menos expostos aos gases e aos próprios combustíveis

que muitas vezes oxtrapolam pel. boca dos tanques, produzlDdo o contato direto com os

proomos.
Esta medtda protegerá os proprietários dos veiculas de possíveis

defeitos nas tampas das bocas de combustJvels. evitando que estes vazem. causando

acidentes, incêndios e esrragos na funilaria dos veiculas.

Sem o inicio da modernização e melhorias no Sistema de transpone e

abastecimento dos veiculos rodoviários em circuJ~ação no Brasil. asSIm como da segurança

dos mesmos.
Assun. confiando no elevado espirito pubhco de meus Pares para a

apro\'ação deste P:'~Teto d~ LeI. submeto~ a esta. Casa LegislatIva.

Sala das~~sõe~~~6 de -:.,/,-"

A ~ t l/V. ; r 1f:&u.X-
DeJ!lltaílO P~IE!\; i'GOMEs-'
/. 'j

PROJETO DE LEI N° 4.905, DE 1999
( Dos Srs. Agnelo Queiroz e Inácio Arruda)

DiBp6e sobre o salário mínimo para o período de 12 de fevereiro
a 30 de abril de 1999.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 01, DE 1995)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1° O salário mínimo será de RS 240.00 (duzentos e quarenta reais). a partir
de 10 de fevereiro de 1999 até Odia 3D de abril de 1999.

Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo. o válor diário do
salário mínimo corresponderá a RS 8,00 (oito reais) e o seu valor horário a R$
1.10 (um real e dez centavos)

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publlcaçãc.

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

Sala das Sessões. em ~b ((Y, ICjo.

D~.L~~
Deputado INÁCIO ARRUDA
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JUSTIFICATIVA

A recente desvalorização cambial reduziu o salário minimo vigente,
já desvalorizado pelo residuo inflacionário acumulado desde a sua edição, de
cerca de US$ 130.00 (cento e trinta dólares), na época de sua promulgação, a
IIjlI'llximadamente US$ 72.00 (setenta e dois dólares). Dessa forma, o peso da
crise recai mais fortemente sobre o trabalhador de mais baixa renda. exatamente
aquele que não tem como defender-se dos' efeitos mais nefastos da atual
conjuntulll.

o salário mínimo brasileiro, que já era um dos mais baixos do
mundo, tomou-se simplesmente irrisório, motivo de vergonha nacional. Relembre
se que o presidente FHC. em campanha pela reeleição, chegou a prometer a sua
elevação ao patamar de US$ 200.00 (duzentos dólares). Ao invés de propiciar,
com a sua política econômica. as condições mínimas para a recuperação desse
piso salarial, o resultado que se vê é a sua desvalorização a patamares abismais.

Nada mais justo que, num momento de crise como o que se abate
sobre nós, adote a sociadade medidas para minorar o sofrimento dos mais
desfavorecidos, ao contrário do que tem pravalecido no atual governo, que vem se
especializando em criar uma rede de protação aos banqueiros (PROER), aos
mega-especuladores. (assegurando o pagamento integral dos juros extorsivos, à
custa das possibilidades de investimento e retomada do desenvolvimento do
Pais). E é exatamente o salário minimo a linha de defesa dos mais pobres entre
os pobres.

Nesse sentido, a presente proposição pretende ser uma medida
temporária, de proteção ao salário minimo. até que se proceda ao seu reajuste,
como de praxe, a 1° de maio'do corrente ano. ocasião em que se deverá levar em
conta a defasagem total de nossa moeda. no período. em relação ao dólar, bem
como os elementcs componentes da chamada cesta básica de alimentação,
moradia. transportes. saúde. educação e lazer. elevando o piso salarial nacional a
patamares condizentes com a função sociai para a qual ele foi criado.

Sala das Sessõe~, em 26/':;"-/7,

~~'~N~
D~f~tiJOAGNELO'tJUEIR6z 1

Deputado INÁCIO ARRUDA

PROJETO DE LEI N.2 4.906, J)E 1999
(Do Sr. Vituriano de Abreu)

Acrescenta parágra.fos ao art. 82 da Lei n2 9.278, de 10 de maio
de 1995, que "regulamenta a união estàvel cora0 entidade
faa.iliar" .

(A COlIISSI!.O DE CONSTITUIÇI!.O E JUSTIÇA E DE IlEDAÇllO .. ART. 24,
Il)

o Congresso Nacional decreta:

An. 1° O art. ao da Lei nO 9.27a, de 10 de maio de 1995, fica

acrescido de três parágrafos, numerados como § 1°, § 2° e § 3°, com a

seguinte radaçllo:

-Art. ao .

§ 1° Os conviventes cuja situação econõ:mica não lhes
permita pagar fICam isentos das despesalÍ'do casamento,
mediante simples declaraçllo. (NR)

§ 2° A falsidade da deciá;ação ensejara a
responsabilidade civil e criminel d~s Interessados. (NR)

§ 3° A isenção do § 1° compreende desde os atos de
autuação da petiçllo até os praticados e acrescidos ao
casamento." (NR)

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

J.USTIFICAÇÃO

Em nosso pais é grande o número de casais que convivem
sob o mesmo teto há vários anos, constituindo famiJIa eslilVel, pública e
duradoura.

E nesta sociedade de fato que se encontra grande parte de
pessoas que não têm condições financeiras para pagar as despesas com o
matrimõnio, impossibilitando a conversão da união estável em casamento.

Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para a
aprovaçllo do presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em ?G de -~. ,-: ,<. de 1999.

Deputadol~~REU

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEJ\ACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI ~o 9.278, DE 10 DE MAIO DE 1996

REGULA O § 3° DO ART. 226 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

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

Art, 7° - Dissolvidà a união estável por rescisão. a a~sistência
material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que
dela necessitar, a titulo de alimentos. '

Parágrafo único. 'Dissolvida a união estável por morte de um dos
conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou

não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado

à residência da família.

Art. 8° - Os conviventes poderão, de comum acordo e a qualquer
tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, por

requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu

domicílio.

Art. 9° - Toda a matéria relativa à união estável é de competência do
juízo da Vara de Familia. assegurado o segredo de justiça.

...............~ .

PROJETO DE LEI N.2 4.907, DE 1999
(Do Sr. Vituriano de Abreu J

Acrescenta parágrafos ao art. 22 da Lei ng 8.560, de 29 de
dezembro de 1992, que "regula a investigação de paternidade dos
filhos havidos fora do casamento 11 • •

(A COMISSllo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO .. ART. 24,
II)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 2° da Lei nO a.56D. de 29 de dezembro de

1992, fica acrescido de dois parágrafos, numerados como § 6° e § 7°, com a

seguinte redação:

"Art. 2° .

§ 6° Sendo inca~az o aut~r não po~erá o Seu representante
desistir da ação de investigação de patemidade". (NR)

§ 7° Ajuizada a ação de que trata c ~aragrafo anterior e não

havendo interesse do representante do incapaz em ',npulsionar o processo,
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caberá obrigatoriamente ao Ministério Público substitui-lo e intervir em todos os
termos subseqüentes." (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação:.

JUSTIFICAÇÃO

Na quase totalidade dos casos em que se pleiteia a
investigação de paternidade, o investigante é pobre e de família sem muita
escolaridade.

Ao contrário, o suposto pai, muitas vezes, é casado ou
economicamente superior ou arvorando-se na qualidade de homem, pressiona
para que a ",ãe ou o representante legal do incapaz desista da demanda, com
ameaças ou oromessas de uma ajuda futura ao filho.

A proibição da desistência da ação ajuizadas inibirá o abuso

§ 5° A iniciativa conferida ao Ministério Público não impede a quem
tenha legitimo interesse de intentar investigação. visando a obter o
pretendido reconhecimento da paternidade.

PROJETO DE LEI N2 4.908, DE 1999
(Do Sr. Nelson Marchezan)

Al~era a Lei n e 1.283, de "16 de dezembro de 1950, alterada pela
~eJ. n2 7.889, de 23 de novembro de 1989, que "Dispõe sobre
J.nspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. 11

e dá outras providências. '

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E CO~RCIO; DE AGRICULTURA
E POLITICA RURAL; E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART.
54) - ART. 24, Ir)

o Congresso Nacional decreta:

praticado.

Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para a
aprovação ceste Projeto de Lei.

Por outro lado, tratando·se de direito indisponivel, deve o
Ministério P jblico assumir a causa em caso de inércia da genitora ou' do
representame legal do investigante.

Sala das Sessões, em ?6 de de 1999.

Art. l' Os arts. 4', 10 e 12 da Lei CO 1.283, de 1950,
passam a vigorar com a segumte redação:

..Art.4' ..
a) ..

b) ..

c) as Secretarias ou Departamentcs de Agncultura dos
Municiplos. nos estabelecimentos de aue trata a aiinea a
deste artigo que façam comérclc municipal elou
intermunicipal;

, 1-/
Deputado V\'l'bRIANO DE ABREU

•-LEGISLAÇÃO CITADA Al'iEXADA PELA
COORDE]';AÇÃO DE ESTl'OOS LEGISLATIVOS - CeDl-

LEI N° 8.560, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1992

REGULA A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
DOS FILHOS HAVIDOS FORA DO
CASAMENTO. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 2° - Em registro de nascimento de menor apenas com a
maternidade estabelecida. o oficial remeterá ao juiz certidão integral do
registro e o nome e prenome. profissão. identidade e residência do suposto
pai. a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência'da alegação.

§ 1° O juiz. sempre que possível. ouvirá a mãe sobre a paternidade
alegada e mandará. em qualquer caso. notificar o suposto pai. independente
dé seu estado civil. para que se manifeste sobre a paternidade. que lhe é
atribuida.

§ 2° O juiz. quando entender necessário. determinará que a diligência
seja realizada em segredo de justiça.

§ 3° No caso do suposto pai confirmar expressamente a paternidade.
será lavrado termo de reconhecimento e remetida certidão ao oficial do
registro, para a devida averbação.

§ 4° Se o suposto pai não atender no prazo de trinta dias a notificação
judicial, ou negar a alegada paternidade. o juiz remeterá os autos ao
representante do Ministério Público para que intente. havendo elementos
suficientes. a ação de investigação de paternidade.

d) os órgãos de saúde pública dos Estados. do Distrito
Federal e dos Territórios e ~1unicipios. nos
estabelecimentos de que trata a alinea 9 do art. 3' desta
lei ..

§ 1° A competência estabelecida na aiinea c deste artigo,
no que respeita ao comercio intermunicipal, somente poderá ser exercida quando
a Lei Municipal: '

I· criar Serviço de Inspeção Municipal (SIM);

11 - cumprir as normas higiênico sanitárias que garantam a
qualidade do produto e, quanto ás construções, Instalações e eqUipamentos do
empreendimento. critérios minimos diferenciados conforme o ramo de atividade e
a capacidade produtiva do estabelecimento, a serem definidos em regulamento
federal.

§ 2' A competência estabelecida na aiinea c deste artigo,
relativa á inspe~o dos estabelecimentos que façam comércio intermunicipal,
será supervisionada pelos Estados, Distrito Federal e Territórios, e exercida por
estes quando o Municipio não possuir o SIM, em conformidade com o inciso li, do
parágrafo antenor.

Art. 10. Aos Poderes Executivos dos Estados, Territórios,
Distrito Federa. e Municípios Incumbe expedir o regulamento e demais atos
complementares para a Inspeção e reinspeção sanitária dos estabelecimentos
mencionados nas aiineas b e c do art. 4° desta Lei, respectivamente, os quais.
entretanto, não ~oderão colidir com a regulamentação federal.

Parágrafo Único. Na falta dos regulamentos previstos neste
artigo, a fiscal:=ação sanitária dos estabelecimentos a que o mesmo se refere,
reger-se-á, no 8ue lhes for aplicável. pela regulamentação referida no art. 9° da
presente lei.

Art. 12 Ao Poder Executivo Federal cabe expedir o
regulamento e demaiS atos complementares oara a fiscalização sanitária dos
estabelecimentos, previstos na aiinea c do art. 4° desta lei, cabendo aos Estados,
Territórios, Distrito Federal e Municipios legislar supletivamente sobre a mesma
matéria."

Art. 2' O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 60 (sassentai dias de sua publicação.

Art. 3° Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua
publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

A Lei nO 1.283/50, alterada pela Lei nO 7.889/89. em seu art.

4°, prevê a distribuição da competência para exercer a fiscalização em três niveis

de inspeção:

Federal: através do Ministério da Agricultura e do

Abastecimento nos estabelecimentos enumerados nas alineas "a" a "f' do art. 3°
da Lei 1.283/50. que façam comércio interestari. ,,,I P. internacional;

Estabelecimentos Registrados Recursos Humanos do
no Ministério Ministério

Ramo de I Número Veterinãrios Agentes
Atividade

Abate I 93 104 299
Recebimento de

I
121 - .

leite
Recebimento de I 23 - -
pescado
Total I 237 403

Estabelecimentos Registrados na Recursos Humanos do
Secretaria de Estado da Agricultura Estado

e Abastecimento
Ramo de I Número Veterinários
Atividade

Secretaria I Conveniados

Aves i 26 - I -

Estadual: através das Secrétarias Estaduais de Agricultura
nos estabelecimentos enumerados nas alineas "a" a "f' do art. 3' da Lei 1.283/50,

que façam comércio mtermunicipal:

MUniCipal: através das Secretarias ou Departamentos de

Agncultura, nos estabelecimentos enumerados nas alineas "a" a "f' do ar!. 3° da

Lei 1.283/50. que façam comércio municipal. BOVinOS 157

Processamento de Couro por Ano no RS:

Estatísticas de Situações Clandestinas
Carne bovina de 50 a 60% do

consumo

2,2 milhões
1,4 milhões inspecionados

800 mil sem fiscalização

40% do consumo

de 10 a 15% do
consumo

50 a 60% do
consumo

de 30 a40% do
I consumo

64 ,-
13 I

Laticinios

Carne de aves

Leite

Carne suina

Distribuidores
Embutidos
Laticinios I 117 i - I -
Mistos I 27 I - I -
Outros (ovos,

I
20 I - I -

etc.)
Ovinos I 09 I - I -
Suínos I 12 I 183 I 35
Total I 445 J 218

A divisão competencial da fiscalização de produtos de

origem animal. estabelecida pela supracitada lei. restringe a abrangência do

mercado, pois o produto inspecionado no Municipio. por profissional e órgãos

legalmente habilitados. considerado apto para o consumo, perde esta qualidade

ao transpor os limites territoriais do ente federado. e mesmo tratando-se de

produção em oequena escala, o mercado iocal. em muito casos, não absorve a

integralidade da produção. Esta limitação não encontra Justificativas razoáveiS

relativamente ao aspecto da saúde pública. pois se o mesmo é considerado

adequado para ser consumido por Cidadãos de um Municiplo, igualmente poderá
ser consumido por outros Municípios, uma vez que a qualidade do produto
não está vinculada ao local onde o ml'!smo será consumido. Além disso, gera a
dúpla destinação de recUrsos públicos para Uma mesma finalidade e a ocorrência

de dupla fiscalização do estabelecimento, legalmente vedada.

As normas dos Estados brasileirOS. em geral, possuem
exigências quanto a construções. equipamentos e Instalações dos

estabeleCimentos. imoondo limitações ao surgimento oe novas agromdústrias de

pequeno porte e a orodução artesanal desses bens de consumos. porquanto são
compatíveis apenas com estabeleCimentos de médio e grande portes, impedindo.

assim, o desenvolvimento da agncultura familiar e, por conseguinte. dos

municiplos com atividade econômica essencialmente agricola,além de contnbUlr
para que uma quantidade Significante de produtos sem controle sanltáno seja
colocada no mercado, com sénos nscos á saúde pública.

Ademais. as exigências da legislação. relativas ás
instalações e estruturas, não necessariamente propiciarão a qualidade dos

produtos, pois esta não vincula-se ao tamanho e estrutura do estabelecimento,

mas. Sim, á qualificaçêo das mesmas e aos critérios de higiene e limpeza
adotados,

Reflexo da Situação do Processamento de Couro na Economia
ICMS: sonegação de quase 30 milhões de reais por ano;

PIS, CONFINS e FUNRURAL: sonegação de aproximadamente 30
milhões de reais por ano,

Em face das exigênc18s.das legislações federal e estadual
relativas ã Inspeção sanitária e industnal desses produtos, no Estado do Rio

Grande do Sul. Prefeitos e Secretários de Agricultura dos Municipios. em
diversos semmários estaduais e regionais, vêm discutindo os problemas dos

setores de agrOlndustrialização de pequeno porte e de produção artesanal de

produtos de ongem animal para consumo humano. A situação no Estado é

bastante preocupante. porque dados do Ministéno da Agricultura e do

Abastecimento, da Secretaria Estaduai de Agricultura e Abastecimento, do

Sindicato dos MédiCOS Veterinários do RS e de outros órgêos ligados ao setor

demonstram que o percentual de produção e comércló clandestino dos produtos
de origem animal é elevado. uma vez que está registrado nos órgãos
competentes apenas um pequeno número de estabeleCimentos.

Os problemas aqui apontados levam a concluir que os
dispOSitivos legaiS necessitam ser alterados.

Sabemos Que a agricultura familiar e responsável por mais

de 50% da produçáo de alimentos no Brasil e grande par:e da matéria-pnma que
abastece as agroindústnas tem aJt a sua origem.

Com 85 modificações propostas atra"Jes ao presente Projeto

de Lei. prêtendemos buscar alternativas tais como '? :~Iacão ae pequenas e

médias agp(!lndustrl8s. Que utilizem tecnofogia SImples. atreves de cooperatlvas

ou da industrialização de pequeno e médio pone para o abi!Stecimento de
metiados locais ou regionais.

Igualmente. os recursos humanos disponiveis no Estado

para o exercIcio da atividade de inspeção. segundo avaliação do própno

Ministério da Agncultura e de Abasateclmento , em qreve apresentará problemas
devido ao enxuto quadro de profissionais matriculados nos órgãos de
fiscalização.

A Situação supramencionada apresenta os segUintes
numeras e percentuais:

Defendemos também que a implantação e o funcionamento
das agroindústrias, especialmente as de produtos de origem animal, passem
por sistemas de fiscalização e de controles sanitários que garantfUII a qualidade
dos produtos.

o Projeto de Lei que apresentamos, com base em sugestão
que recebemos da FAMURS - Federação das Associações de Municipios do
Rio Grande do Sul. tem como objetivo permitir' que os estabelecimentos
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possam funcionar com equipamentos e instalações simples e pequenas,
economicamente compatíveis com a sua escala de produção, mas mantendo,
sempre, um rigoroso controle de qualidade dos alimentos.

A proposta prevê, ainda, que o municipio execute as ações
de implantação. funcionamento, inspeção e fiscalização dos estabelecimentos,
desde que tenha equipe técnica requerida pela legislação em vigor.

Sob o ponto de vista econômico, este Projetó de Lei abre
espaço para no\'os empreendimentos na agroindústria, podendo ser instalados
e operarem legalmente. incentivando. assim, a geração de postos de trabalho e
novas oportunidades de venda aos agricultores,

Esperamos. portanto, contar com a colaboração dos nobres
Pares. no sentido de aperfeiçoar e aprovar o prese .eto de lei.

/ ( .
. Deputado N~S N MA-RCHEZA1'i

J/
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDE"'ACÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 1.283, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1950

DISPÕE SOBRE A INSPEÇÃO INDUSTRIAL E
SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL.

Art. 3° - A fiscalização, de que trata esta lei. far-se-á:

a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades
rurais com instalações adequadas pra a matança de animais e o seu preparo
ou industrialização, sob qualquer forma, para o consumo;

b) nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas
fábricas que o industrializarem;

c) nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticinios,
nos postos de recebimento. refrigeração e desnatagem do leite ou de
recebimento, refrigeração e manipulação dos seus derivados e nos
respectivos entrepostos:

d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados;

e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem,
armazenem, conservem ou acondicionem produtos de origem animal;

f) nas propriedades rurais;

g) nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejístas.

Art. 4° - São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta
Lei:

a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados
nas alíneas lia". ubll. !leI!, "d", "e"~ e "fI do art. 3°. que façam comércio
interestadual ou internacional;

* Alínea "el" com redação dada pela LeI nO 7.889, de 23 .. I 19-!'lY.

b) as Secretarias de Agricultura dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, nos estabelecimentos de que trata a alínea anterior que
façam comércio intermunicipal;

* Alínea "h" com redação dada pela Lei nO 7.889. da 23 JI 1989.

C) as Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios,
nos estabelecimentos de que trata a alínea "a" deste artigo que façam apenas
comércio municipal;

* Alínea "c" com redação dada pela LC11(' 7,.'389. d~ 23 IJ 1989.

d) OS órgãos de saúde pública dos Estados. do Distrito Federal e dos
Territórios, nos estabelecimentos de que trata a alinea "g" do mesmo art. 3°.

* Alínea "d" com redação dada pela Lei n" 7.889, di: 2311 1989.

Art. 10 - Aos Poderes Executivos dos Estados. dos Territórios e do
Distrito Federal incumbe expedir o regulamento ou regulamentos e demais
atos complementares para a inspeção e reinspeção sanitária dos
estabelecimentos mencionados na alínea "b" do art. 4° desta lei. os quais,
entretanto, não poderão colídir com a regulamentação de que cogita o artigo
anterior.

Parágrafo único. À falta dos regulamentos previstos neste artigo, a
fiscalização sanitária dos estabelecimentos, a que o mesmo se refere. reger
se-á. no que lhes for aplicável. pela regulamentação referida no art. 9° da
presente lei.

Art. 12 - Ao Poder Executivo da União cabe também expedir o
regulamento e demais atos complementares para fiscalização sanitária dos
estabelecimentos. previstos na alínea "c" do art. 4" desta lei. Os Estaaos, os
Territórios e o Distrito Federal poderão legislar supletivamente sobre a
mesma matéria.

PROJETO DE LEI N° 4.909, DE 1999
(Do Sr. De Velasco)

Acrescenta a letra II C " no -.inciso I do Art. 57 da Lei 9 .. 096/95

(A COMISSAO D~ CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° - O Art. 5~ da Lei 9.096/95 passa a viger acrescido da letra "c", que
com a seguinte redação:

Art. 57 ..

a) .

b) .

c) a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados dispara sobre o funcionamento
de representação partidária, nesse periodo. ao partido que possua
representação eleita em numero inferior ao disposto na letra "a" deste
inciso

Art. 2° - psta LeI entra em vigor na data de sua publicaç~o/A

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de questão de isonomia para as situações previstas nos Art. 56 e 57 da
Lei 9.096195. Se não vejamos:

No Art. 56, no seu inciso II, foi prevista a sítuação de partidos que tiveram
Deputados Federias eleitos em número inferior ao estipulado no inciso r. Já no
caso do Art. 57, foi omitida a situação dos partidos que elegeram Deputados
Federais mas que não atingiram o número mínimo de cinco (5) Deputados.

Busca-se, com a iniciativa, atender de maneira isonômica, situações
assemelhadas. Acresce-se, destarte. a letra "c" ao Art. 57 da Lei 9.D96195, com
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a redação acima~ preenchendo.-sc a lal~tlTta e;-uz.teDtc: t~Z2i1TI, a
inconstitucionalidade verificada no tratamento designa.J a l[!tm~; q'JosO/Y"s.

[', iÇ

n - vinte e nove por cento do Fundo Partidário será destacado para
distribuição, aos Partidos que cumpram o disposto no art, 13 ou no inciso
anterior. na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a
Câmara dos Deputados:

TIl - é assegurada. aos Partidos a que se refere o inciso I, observadas,
no que couber. as disposições do Título IV:

aI a realização de um programa. em cadeia nacional. com duração de
dez minutos por semestre:

b) a utilização do tempo total de vinte minutos por semestre em
inserçõe5 de trinta segundos ou um minuto, nas redes nacionais e de igual
tempo nas emissoras dos Estados onde hajam atendido ao disposto no inciso
I. "b".

"LEGISLACAo CITA!}A .UIE:C1U)'/, rEIL4
COORDE~AÇÃODE ESTÜIlOS ILEGISLAlfIVO" - com"

DISPÕE SOBP-E PARTUJOS pOLÍTICOS.
REGULA!vIENTA OS ARTIGOS 17 E 14. S ,"
INCISO V. DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL.

PRO.JETO DE LEI N~ 4,910, DE 1999
(Do Sr. Edson Menezes da Silva)

de 27 de
estações

outras

Dá nova reda.ção ao § 32 do art. iº da Lei nº 6.902,
abril de 1981, que "dispõe sobre a criação de
ecolõgicas, árt-::as de proteção ambienta.l e dá
providências 11 •

TinJLOVI

Disposições Finais e Tmt1sÍíóri8s
(AS COHISSóES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E nE REDAÇAO (ART. 54) ART. 24,
lI)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 20 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90
( nO'.i0ilt3. .> dias a partlr de sua promulgação.

Art. 10 O § 3' do art. 1° da Lei n° 6.902. de 27 de abril de
1931. que "dispõe sobr~ a criação de estações ecoJógicas, áreas de proteção ambiental e dá
outras prol,;'idências:', passa a vígorar com a seguinte redação:

"§ 30 As pesquisas cientificas e culturais e outras atividades
efetuadas nas estações ecológicas levarão sempre em conta a
necessidade de não colocar em perigo a sobrevivência das populações
das especies ali existentes. devendo ficar depositada no acervo da
respectiva estação cópia impressa, fotográfica, televisiva ou
audiovisual de toda e qualqner pesquisa realizada." (NR)

JUSTIFICAÇÃO

Esta Lei entra em VIgor na data de sua publicação.Art. 3'

o projeto de lei que ora apresentamos para o exame desta
Coso pretende mcluir na Lei n° 6.902, de 27 de abril de 1981, que "dispõe sobre a criação
de estações ecologícas. áreas de proteção ambiental e dá outras providências.", dispositivo
que obriga o depósito. no acervo da respectiva estação ecológica, de cópia de toda pesquisa
científica ou cultural ali realizada, seja por meio impresso. audiovisual, televisivo ou
fotográfico.

Art. 56 - No período entre a data da !Jublic2çao desta Lei e o início da
próxima legislatura, será observado (i seguinte:

I - fica assegurado o dir.~it(i ao il1~cioi12!i1l'ônto parhme;ní:8r !la
Câmara dos Deputados ao partido que t'~i1h<! elegido e mai1i'3n!ia íili'ldos.no
mínimo, três represen~tes de diferentes Estados: .

Il - a Mesa Diretora da Cámara dos Deputados disporá sobre o
funcionamento da represent.."lÇão partidária Gonferida. m,sse penado.. ac
partido que possua representação eleita ou filiada em número inferior ao
disposto no inciso anterior;

III - ao partido que preencher as condi(;õ,;,s do illdso I é assegurada a
realização anual de um programa, em cadeia nacional. Gom a duração de
dez minutos;

IV - ao partido com represent.ante na Câmara dos Deputados desd;:: o
início da Sessão Legislativa de 1995. fica assegurada a i\õalização de um
programa em cadei; naçional em cada semestr;. com a duração d" cinco
minutos, não cumulativos com o tempo previsto no inciso nJ:

V - vinte e nove por cento do Fundo Par1idãrio será destacado para
distribuição a todos os partidos com estatutos registrados no Tribullal
Superior Eleitoral, na proporção da representação padamentar filiada no
início da Sessão Legislativa de 1995.

Art. 57 - No período entre o inicio da prõKima Legislatura ~ ;,
proclamação dos resultados da segunda eleição geral subseqüente para a
Câmara dos Deputados. será observado o seguinte:

I - direito a funcionamento parlamentar al' partido com registro
definitivo de seus estatutos no Tribunal SupelÍor Eleitoral até a data da
publicação desta Lei que. a partir de sua funda,à,;- tenha con·;orrido ou
venha a concorrer às eleições gerais para a Câmara dos Deputados.
elegendo representante em duas eleições consecutiva, .

a) na Câmara dos Deputados. toda vez que de!;"r repn"ei1!lli1ü:: em.
no mínimo, cinco Estados e obtiver um por cento dos \/010S apurados no
País. não computados os brancos e os nulos;

b) nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de VCl\?adores, toda
vez que, atendida a exigência do inciso anterior., eleger representante para a
respectiva Casa e obtiver um total de um por cento dos 'lOlOS apurados 'ila
Circunscrição, não computados us brancos e os nulos:

Essa medida servirá tanto para o enriquecimento ,do acervo
da.:; ~staÇÕ~g ecológkas, como para o incremento das atividades culturais e turísticas
desmvolvidas nessas estações.

Como se sabe, várias dessas estações possuem instalações que
abrigam pesquisadores, não só do Brasil mas de outros países e instituições internacionais,
como é o CMO da Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, que acolhe
pesquisadores e estudiosos de todas as regiões do pais, bem como provementes da França,
Alemonho, Holanda e outros países.
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Nessa Estação funciona, com os parcos recursos e o louvável
esforço de seus funcionários, um pequeno museu destinado a estudantes e turistas que a
visitam.

A providência que objetivamos implementar, que
acreditamos, merecerá a acolhida dos demais colegas parlamentares, só irá estimular as
atividades turisticas e culturais desenvolvidas em nossas estações ecológicas, além de
contribuir para a formação de acervos importantes, tanto para a preservação da memória
nacional como para o aprimoramento cultural de nossa população.

Sala das Sessões, em [1-de janeiro de 1999.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 6.902, DE 27 DE ABRIL DE 1981

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ESTAÇÕES
ECOLÓGICAS, ÁREAS DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

. .
Art. 1° - Estações Ecológicas são áreas representativas de

.ecossistemas brasileiros, destinad~s.à realização de pesquisas básicas e
aplicadas de .Ecologia, à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento
da educação conservacionista.

§ 1° 90% (noventa por cento) ou mais da área de cada Estação
Ecológica será destinada, em caráter permanente. e definida em ato do
Poder Executivo, à preservação integral da biota.

§ 2° Na área restante, desde que haja um plano de zoneamento
aprovado, segundo se dispuser em regulamento, poderá ser autorizada a
realização de pesquisas ecológicas que venham a acarretar modificações no
ambiente natural.

§ 3° As pesquisas científicas e outras atividades realizadas nas
Estações Ecológicas levarão sempre em conta a necessidade de não colocar
em perigo a sobrevivência das populações das espécies ali existentes.

Art. 2° - As Estações Ecológicas serão criadas pela União. Estados e
Municípios, em terras de seus domínios. definidos. no ato de criação. seus
limites geográficos e o órgão responsável pela sua administração.

Sábado 30 04973
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

ERRATA

(Republica-se pc' ter sido renumerado como Projeto de Resolução nO 02/98)

ONDE SE LÊ:
PROJETO DE RESOLUCÃO N° 3-CN, DE 1998

(DO SENADO FEDERAL!
PRS 126/97

Institui o Prêmio ::;ruz e Sousa e dá outras providências,

(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE CONSTITUiÇÃO E JUSTI
ÇA E DE REDAÇÃO (,t.;:j,;, 54): E À MESA)

LEIA-SE:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2-CN, DE 1998

(DO SENADO FEDERA~J

PRS 126/97

Institui o Prêmio Cruz e Sousa e dá outras providências,

(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; DE CONSTITUIÇÃO E JUSTI
ÇA E DE REDAÇÃO (ART, 54); E À MESA)

E R R A T A

(Republica-se em v~rtude de novo despacho do Sr. Presidente:)

ONDE SE U::

PROJETO DE LEI Nº 4.837, DE 1998
(DO SR. ADÉLSON SALVADOR)

Altera o § 3º do ~~~. 147 da Lei nº 9.503, de 23_qe setembro de 1997,
que institui o Cóq~go de Trânsito Brasileiro. '

(APENSE-SE AO ~ROJETO DE LEI Nº 3.898, DE 1997)

LEIA-SE:

FROJETO DE LEI Nº 4.837, DE 1998
(DO SR. ADELSON SALVADOR)

Altera o § 3º do art. 147 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Cód~go de Trânsito BTasileiro.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Conced'o Segundo a Fitch ISCA, a reclassificação das
a palavra ao Deputado Nilson Gibson, para uma Co- instituições financeiras decorre da nova nota dada
municação de Liderança, pelo PSB. ao Brasil: "O rating de crédito de um País serve de

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Como Lí- crédito para a classificação dos bancos. Nenhum de-
der. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- les pode ter nota superior à da Nação". A decisão de
te, Sras. e Srs. Deputados, somente a aversão do rever o risco do Brasil foi tomada por dois motivos:
atual Governo Fernando Cardoso à investigação de primeiro foi o temor de que a desvalorização do real,
casos de possível e evidente corrupção, como ficou com a livre flutuação do câmbio, acabasse produzin-
demonstrado em tudo do gênero nos últimos quatro do uma inflação descontrolada; segundo, o receio de
anos, fará passar em branco o vazamento, pãra ami- que o País acabe tendo que adotar novas medidas
gos do poder, da informação de que o dólar subiria fiscais para ajustar suas contas.
por decisão do Banco Central. A Fitch IBCA acredita em moratória das dívidas

Sr. Presidente, nobre Sr. Deputado Paulo interna e externa do Brasil. ,A análise ressalta que a
Paim, isso é alta corrupção! Numerosos nomes são desvalorização do real não resolverá a crise brasilei-
citados como beneficiários da informação privilegia- ra, e admite a necessidade urgente de um parto nas
da, que os levou a lucrar acima de 40% em dois ou políticas fiscal e monetária.
três dias com a repentina desvalorização do real. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desta

Isso é um absurdo, Sr. Presidente, é çle pasmar! tribuna mais alta do País, concluo as minhas pala-
Grande parte dos negócios incomuns com dó- vras conforme a mesma posição adotada no Senado

lares ou títulos com correção cambial, imediatamen- Federal pelo Senador Roberto Requião: Sr. Presi-
te antes da desvalorização, poderia ser identificada dente Fernando H"enrique Cardoso, renuncie à Presi-
sem dificuldades. Daí rastreada a sua motivação dência da República, para o bem de todos os brasi-
para comprovar se estava legitimada ou não por um leiros, antes que seja tarde demais! Uma convulsão
negócio naquelas datas. social ameaça a segurança do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mas Sr. Presidente, praticamente na última oportu-
quem recebe informações privilegiadas do Governo nidade que tenho de usar esta tribuna, não poderia
Fernando Cardoso está, data venia, por definição, deixar de denunciar a corrupção, as ilicitudes prati-
protegido de investigações do mesmo Governo. É cadas no Governo Fernando Henrique Cardoso,
corrupção alta. Ainda que citado publicamente como bem como o desmando administrativo, econômico e
autor de uma compra milionária de títulos, 48 horas financeiro que ocorre no País.
antes da desvalorização. Casos como o negócio fei- Só temos uma alternativa: Presidente Fernando
to por uma diretora da Companhia Siderúrgica Na- Cardoso, renuncie a esse mandato o quanto antes,
cional, Profl! Dra. Maria Silvia Marques, há pouco in- para evitar uma convulsão social no País!
cluída entre os possíveis Presidentes do BNDES - A coisa é muito difícil, Sras. e Srs. Deputados,
não indicada, no entanto, beneficiada com operaçã- a situação do País é muito séria, muito difícil. Deixo
es irregulares e i1íc.itas - é uma vergonha! a tribuna com este registro do meu partido, o PSB,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pela fazendo este apelo de brasileiros a Fernando Cardo-
primeira vez desde 1995, quando começou a avaliar so: renuncie enquantb é tempo, para evitar uma con-
a classificação de risco do Brasil, a agência america- vulsão social bastante séria no País.
na Fitch IBCA reb.aixou o País. As dívidas de longo Era o que tinha a dizer.
prazo em moeda estrangeira e nacional passaram, O Sr. Paulo Paim, :JJ. Secretário, deixa
respectivamente, de B+ e BB para B, enfatizando o a cadeira da presidtJncia, que é ocupada
risco e€1peculativo. A empresa manteve em B, po-
rém, a classificação para a dívida de curto prazo em pelo Sr. Chico Vigilante, § ~ do artigo 18 do
moeda estrangeira. Regim€!nto Interno.

Além disso, dezesseis bancos com atuação no O SR. PRESIDENTE (Chico Vigilante) - Con-
Brasil foram rebaixados, passando de B+ para B, cedo a palavra ao nobre Deputado Antonio Feijão,
com observação negativa. São eles: Bandeirantes, para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.
Bilbao Vizcaya do Brasil, BMG, Boavista Interatlânti- S. Exa. 'disporá de nove minutos.
co, eradesco, CCF Brasil, Dibens, Banco do Brasil, O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Como
Banespa, FonteCindam, Itaú, Real, Safra, Sul Améri- Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
ca, aCN e Unibanco. Todos foram rebaixadosl Sras. e Srs. Deputados, a revista Veja desta sema-

'lI;,
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na, com data de 27 de janeiro, traz nas páginas
amarelas uma entrevista com o Dr. Hélio Jaguaríbe,
Ministro do ex-Presidente Fernando Collor. Segundo
a revista, trata-se de um cientista político.

Em suas considerações, respondendo ao jor
nalista da Veja, que perguntou: "Não seria preciso
antes corrigir a distorção maior do sistema atual, em
que um eleitor de Roraima vale dezesseis eleitores
de São Paulo ou um do Amapá vale oito do Rio de
Janeiro?", o Ministro do Presidente Fernando Collor
disse: "É fundamental corrigir essa maluquice. Isso nós
herdamos da ditadura, a desvalorização do voto de
grandes Estados, como São Paulo e Minas Gerais, em
benefício de lugares onde só tem índio e onça".

Sr. Presidente, é isso o que vemos quando a
grande mídia e o País dão espaço a um homem
como esse, que pode até ter os méritos do saber es
tratificado nos livros, mas é um pleno ignorante do
conhecimento da Amazônia e dos valores históricos,
econômicos e sociais que a Amazônia construiu
para sua própria região e para o Brasil. Segundo dis
seram-me, ele é nordestino, mas se tornou jagunço
das elites do Sul do País. Não sabe ele - ou, se sabe,
fez questão de manter a sua ignorância - que no final
do século passado, início deste século, por trinta anos,
a borracha da Amazônia foi responsável por mais de
40% de todas as arrecadações da República.

Em 1942, mais uma vez a Amazônia foi cha
mada para salvar o País, e o americano trocou o sa
crifício dos nordestinos que para lá foram tirar borra
cha pela implementação, no Rio de Janeiro, da
Companhia Siderúrgica Nacional. Levamos corpos
que saíram como almas e demos ao mundo a borra
cha que a Malásia e a Indonésia não podiam forne
cer para sustentar a guerra dos grupos aliados. E
que região foi favorecida? O Sudeste.

Durante 25 anos, nos governos da ditadura, a
Amazônia foi o maior celeiro de exportação de recursos
naturais. Mais recentemente, cada vez que o ex-Pre
sidente Collor - ,e esse Hélio Jaguaribe era Ministro
de Collor - precisava dei grande volume de recursos
internacionais, usava a âncora ambiental da Amazô
nia como lastro para sustentá-lo. Demarca-se a área
Yanomami e entram recursos no Brasil; faz-se a
Eco-92 e muda-se a Lei Ambiental, imobilizando os
setores moveleiro, 'madeireiro, agropecuário e de
agricultura de base da nossa região.

Então, a esse Ministro de Fernando Collor, ao
Sr. Hélio Jaguaribe, ignorante das ciências políticas
que sou, quero dizer que índio e onça são figuras
mitológicas que fazem parte. da obra de Monteiro Lo
bato. Na Amazônia, quando aqui aportou Portugal e

há 445 anos, quando se fundou São Paulo, havia
mais habitantes do que em todas as Capitanias He
reditárias juntas. E eu não conheço na literatura reli
giosa e sacra a diferença entre o peso dos indiví
duos, porque se é indivíduo não pode ser dividido; se é
um eleitor, o voto é único. Não se pode dizer que o
eleitor do Sul tem mais valor do que o do Norte.

O Sr. Hélio Jaguaribe prestou grande desservi
ço à Nação e mostrou grande desconhecimento
acerca da Constituição, que, no seu art. 32, dos Prin
cípios Fundamentais, a parte mais importante da
nossa Carta Magna, diz:.

art. 3.1! Constituem objetivos fundamen
tais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa
e solidária;

11 - garantir o desenvolvimento nacio-
nal;

111 - erradicar a pobreza e a marginali
zação e reduzir as desigualdades sociais e
regionais.

E finda este artigo, no inciso IV:
IV - Promover o bem de todos, sem pre

conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.

E esse cientista político, Ministro de Collor,
criou o jargão da discriminação eleitoral. Existia dis
criminação racial, econômica e social, e ele criou o
eleitor de primeira ordem e o eleitor do submundo,
que seria a Amazônia.

Lamento muito que um homem dessa estirpe,
dito civilizado, por meio de uma revista importante
como a Veja, venha a humilhar uma região onde em
cada pedaço há uma gota de sangue do seu povo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

Sr. Chico Vigilante, § 2l do artigo 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupéJda pelo Sr. Nilson Gibson,
§ 2l do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (NiI~on Gibson) - Finda a
leitura do expediente, passa-se ao

IV - Pequen~_l;l'pediente

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
ao longo dessas duas semanas, criticamos aqui a
postura do Governo que, alegando a crise, mais uma
vez taxa os aposentados, pensionistas e servidores
públicos com um redutor de até 30%.
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Pedindo a todos que não se i1udJssem, dizía- porque os marajás que fazem lobby junto ao Poder
mos que, aprovada a taxação dos aposentados e Executivo não deixam o debate acontecer. Não pen
pensionistas, os juros não baixariam, o desemprego sem V.Exas. que é por causa dos que ganham, 8,
iria continuar e que, no outro dia, o Governo viria 10, 12 mil reais de salário, mas, sim, em função dos
com outra proposta, alegando novamente o combate que ganham 20, 30, 40, 50, 60 e até 70 mil, acumu-
à crise, a possibilidade de os juros baixarem e a dimi- lando aposentadorias e ven,cimentos. Não querem
nuição do desemprego. Fizemos até uma projeção do enfrentá-los. Quase diariamente tenho insistido na'
que o Governo poderia inventar. Nunca imaginamos, necessidade de enfrentarmos o debate sobre o teto,
porém, que tentaria, como anunciou ontem, bater nos discutirmos o salário justo que d~e receber um Par-
mesmos em que vem batendo ao longo deste mês. lamentar. Eles, porém, não querem enfrel1tar essa

Outra vez, repito, o Governo quer diminuir os situação, porque aí será reg!Jlamentado o que foi
benefícios dos aposentados, pensionistas. e traba- discutido na reforma administrativa, e os marajás te-
Ihadoresda área privada. Só que agora não são os r~o diminuídos os seus vencimentos. Por isso esse
que, já estão aposentados, mas aqueles que estão assunto não é debatido.
para se aposentar. O Governo anunciou ontem, Sr. Por outro lado, estamos sabendo que as maio-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados - para surpresa res empresas da área privada devem cerca de 50 bi-
de todos nós - que vai encaminhar a esta Casa ou- Ihões para a Previdência Social. Isso o Governo não
tra proposta de reforma da Previdência Social, para ataca, não cobra. Agora tem que tirar o dinheiro dos
que aqui seja aprovado o redutor de 30%, algo que aposentados. Ora, se entrarem os 50 bilhões que o
já rejeitamos, como também havíamos rejeitado a ta- setor privado deve à Previdência, sobrará dinheiro,
xação do aposentado e pensionista. pois, segundo o Governo, a taxação sobre os apo-

Segundo a proposta do Governo, qualquer ser- sentados do serviço público gerou cerca de 2 bilhões.
vidor que se aposentar daqui para a frente, além de Há, portanto, 50 bilhões a receber!
sofrer todos os males causados pela reforma, terá Além disso, não devemos nos esquecer de que
ainda um redutor de 30% nos seus vencimentos. a União deve em torno de 150 bilhões à Previdência
Além disso, vai insistir na vinculação do tempo de - discurso antigo, que agora se faz mister repetir.
contribuição com a idade. O ataque ao servidor, por- Refiro-me ao dinheiro usado na construção de Brasí-
tanto, não acabou. O Governo voltará a atacar o ser- lia, da Ponte Rio-Niterói, da Transamazônica, de Itai-
vidor público. E todos os Deputados sabem que os pu e de Volta Redonda. Todo mundo sabe que esse
servidores públicos estão há cinco anos sem um dinheiro foi retirado do trabalhador, ao passo que o
centavo de reajuste. Estado nunca contribuiu com a sua parte, além de

Pensávamos que agora ele atacaria os traba- usar indevidamente a que arrecadou.
Ihadores da área privada. E está aí: ele vai, dé novo, Mais uma vez, lamentavelmente, o trabalhador
atacar os servidores públicos da ativa, aposentados é quem vai pagar a conta. Outra vez! Como todos
e pensionistas, além dos trabalhadores da área pri- sabem, o dólar já está cotado a R$1,95, valor ultra-
vada, exigindo, conforme o projeto que será encami- passado no câmbio paralelo, e o Governo acha que
nhado a esta Casa - segundo ele, na semana que tudo está bem.
vem - que para se aposentar o trabalhador tenha no Repito agora o que eu dizia outro dia: o Gover-
mínimo 60 anos, se homem, e 55, se mulher, pro- no está totalmente perdido, só tendo por alvo o apo-
posta já rejeitada por esta Casa. sentado, o pensionista e o trabalhador. Não há se-

Alguns dizem que isso servirá para evitar as quer uma proposta que contemple a taxação de ban-
aposentadorias precoces. Pergunto: como precoce, queiros. Por que os banqueiros não podem dar sua
se para se aposentar o trabalhador terá de ter 35 contribuição? Por que os grandes empresários não
anos de contribuição? Mesmo se começar aos 15 podem dar sua contribuição? Vejam que a saída
anos, o trabalhador só poderá se aposentar depois para o desemprego, supostamente encontrada,
dos 50 anos. Então, ninguém se aposentará com será, na verdade, mais uma forma de contribuir para
menos de 50 anos. Isso já está assegurado. Mas o grande capital.
ele, não contente, quer instituir a idade mínima de 60 Que se discutam todos esses pontos, mas me-
anos. Lamentamos esse fato. xer novamente no bolso dos idosos, dos aposenta-

Sr. Presidente, o Governo não quer taxar as dos e pensionistas e dos próprios servidores, já
grandes fortunas, não quer discutir o teto. Aliás, massacrados, seria um crime, uma irresponsabilida-
como sempre tenho dito, esse assunto é uma farsa, de para com o conjunto do povo brasileiro!
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Disse-me alguém ontem que a situação em E qual a realidade do salário mínimo hoje?
que estamos vivendo lembra a da Revolução Fran- Exatamente 74 dólares, é esse hoje o salário mínimo
cesa, quando os poderosos de então tanto cutuca- praticado no Governo de um Presidente que disse
ram que acabaram degolados. que iria elevá-lo a 200 dólares.

Era o que tinha a dizer. Este Presidente, que inviabiJizou o Brasil e le-
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- vou este País a uma crise sem precedentes, agora

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- se apresenta como fiador do pacto social. Isso é pia-
tados, quero fazer meu pronunciamento seguindo a da! Pacto com Fernando Henrique Cardoso na Pre-
linha de raciocínio do Deputado Paulo Paim. sidência é molecagem! Pacto com Fernando Henri-

Começo a despedir-me desta Casa, pois aqui que Cardoso na Presidência é impossível! Um pacto
não estarei nos próximos anos para continuar de- de reconstrução nacional ou até de unidade seria
nunciando os desmandos deste Governo do Sr. possível em outras bases e com outro Governo, por-
Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, Sr. Presi- que a crise foi gerada exatamente pelo Sr. Fernando
dente, Deputado Nilson Gibson, este Governo não Henrique Cardoso. E a imprensa brasileira precisaria
tem quatro anos. O Chefe do Governo Federal está mostrar isso. Fernando Henrique Cardoso é o sinôni-
no poder há exatamente seis anos. Primeiro esteve mo da crise.
com o Sr. Itamar Franco por dois anos, quando era o Como se fazer um pacto com o fiador, o gera-
homem forte daquele Governo, era ele que efetiva- dor da crise? Isso não tem sentido.
mente mandava; depois continuou por mais quatro O mais grave é que alguns partidos que não
anos no seu Governo propriamente dito. têm expressão política - e digo isso com todo o res-

Mas do ponto de vista dos ataques aos direitos peito que tenho por eles -, como, por exemplo, o
dos trabalhadores, especialmente dos servidores pú- PPS e o PV, apressaram-se em ir ao Palácio do Pla-
blicos, este Governo também não tem só seis anos, nalto para oferecerem-se como co-participantes do
mas exatos oito anos. Foi no início do Governo chamado pacto social. Isso é um absurdo!
Collor, quando empossado como Ministro da Admi- Este País não vai aceitar fazer pacto com o
nistração o Sr. João Santana, que se iniciou esta carrasco; carrasco do trabalhador da iniciativa priva-
desmoralização e este ataque aos servidores públi- da, porque exatamente neste Governo foi gerada a
cos do Brasil. mais alta taxa de desemprego de toda a nossa histó-

E agora, além do ataque direto aos servidores, ria; carrasco do trabalhador do serviço público, que
que estão há cinco anos sem reajuste e sem qual- está desmotivado, desmoralizado, achincalhado, es-
quer perspectiva de aumento salarial, o que fizeram pezinhado, pois lhe retiraram todos os direitos e que-
foi retirar todos os seus direitos e apresentá-los rem mais; carrasco dos aposentados brasileiros, por-
como sendo o mal da Nação, quando sabemos que, que fez o que fez na reforma previdenciária - e o jor-
com um serviço público bem administrado e bem nal Correio Braziliense traz hoje, em sua primeira
prestado, os servidores são, em qualquer lugar do página, matéria informando que o Presidente achou
mundo, o bem da Nação. pouco e vai fazer mais, a dose foi pequena.

Mas este Governo, além de tudo, tem uma do- Na verdade, começo a achar que esse pessoal
sagem enorme de cinismo político. Enquanto estava é sádico, porque nunca ·se viu tanto sadismo, tanta
todo mundo iludido com o Real, o Governo passava perseguição, tanta humilhação!
por cima das Oposições, achava-se onipotente, oni- Este é o mesmo Governo que não tem capac:i-
presente e único. dade nem coragem para enfrentar os banqueiros.

Agora, após o desastre do Real, constatou-se Enquanto retira benefícios dos servidores públicos e
que nenhuma das promessas de campanha do pri- rouba empregos dos trabalhadores da iniciativa pri-
meiro mandato do Sr. Fernando Henrique Cardoso vada, se apressa em continuar preservando a vida
foi cumprida - basta verificar que os cinco dedinhos dos b.anqueiros, aumentando cada vez mais as ta-
foram encolhendo, ficando apenas o cotó. Não cumpriu xas de juros praticadas neste País.
nada na agricultura, nada na segurança, nada na Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que pacto
saúde e nada na educação. Disse também que iria, com o Sr. Fernando Henrique é I inviável, porque
ao longo de seu Governo, elevar o salário mínimo a Fernando Henrique é sinônimo de crise. Fernando
200 dólares - o que achávamos muito pouco. Trava- Henrique no Palácio do Planalto é crise permanente.
mos uma luta enorme nesta Casa para que o salário Logo, não vamos fazer pacto com quem inviabiJizou
mínimo fosse maior. esta Nação.
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Em um gesto de dignidade, o Presidente - ele ções de servir ao povo, ao cidadão, à Nação brasilei-
que é tão falastrão - poderia vir agora à televisão ra. E nunca um Estado como o é o brasileiro, hodier-
anunciar para a Nação que fracassou. Quando um no, que se serve do povo desta Nação. Esse Estado
vigilante está em um posto de serviço e cQmete um cresceu tanto que é impossível mesmo fazer o bem
erro, é punido; quando um médico erra, é punido. ao povo brasileiro, como sempre pensamos, desde
Outro dia o Presidente do Banco Central, em sabati- os bancos escolares. Lutei pela Constituinte, lutei
na no Senado Federal, disse que erraram na condu- pela anistia e me vi, ao final deste mandato, de certo
ção da política econômica, e nada acontece com modo frustrado, porque vejo que as reformas ence-
eles. tadas aqui, Governo após Governo, foram e conti-

Portanto, talvez o último gesto de dignidade do nuam sendo tímidas, muito tímidas.
Sr. Fernando Henrique Cardoso fosse agora compa- Apregôo até, e faço isso com muita coragem,
recer a uma emissora de televisão e dizer ao País que poderemos brevemente estar às portas de uma
que realmente errou, pedir desculpas à Nação e re- nova Constituinte, porque, do modo como o Con-
nunciar ao mandato de Presidente da República, gresso Nacional tem operado, não chegará nunca à
para que se possa constituir um pacto em outras ba- reforma necessária do Estado brasileiro. Por mais
ses e fazer a verdadeira reconstrução da Nação bra- que se tenha um Ministério à disposição para fazer
sileira, com o Sr. Fernando Henrique fora do Palácio esse trabalho e o Congresso Nacional trabalhando..
do Planalto. Do contrário, este País não terá solu- diuturnamente, já se viu pelo andar da carruagem,
ção. pelos meios convencionais utilizados até agora que

Era o que tinha a dizer. não chegaremos lá. Essa reforma é necessária para
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson),- Conce- transformar.o Estado brasileiro em benfeitor da Na-

do a palavra ao nobre Deputado Roberto Valadão, ção, em benfeitor do cidadão, um Estado que assegu-
para uma Comunicação de· Liderança, pelo Bloco re a continuidade da vida do cidadão. Como disse, a
Parlamntar PMDB/Prona. esta altura, estaremos 'às portas da convocação de

O SR. ROBERTO VALADÃO (Bloco/PMDB _ uma nova Assembléia Nacional Constituinte.
ES. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- Tem sido comprovadamente doloroso e demo-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, certamente esta rado ao Congresso Nacional reformar a Constituição
será na atual Legislatura minha última fala desta tri- vigente. Por isso, acho que está chegando o mo-
buna. As despedidas propriamente, entretanto, já as mento de uma tomada de decisão neste País. O
fiz na noite da última quarta-feira, quase entrando povo brasileiro certamente já está cansado desse
pela madrugada, quando pude reverenciar meus co- lengalenga de reformas e mais reformas; reformas
legas da Mesa, do meu partido, das Lideranças do que não reformam nada, que deixam o Estado brasi-
Congresso Nacional, agradecendo este convívio. leiro do mesmo modo.

Contudo; Sr. Presidente, sairia daqui inteira- Por isso, Sr. Presidente, é preciso que esta Na-
mente frustrado se não pudesse registrar minha in- ção se movimente. E, certamente, pelos quatro can-
tenção verdadeira neste Congresso Nacional, o mo- tos deste País essa linha de pensamento já está
tivo pelo qual cheguei a esta Casa, depois de uma chegando.
luta política muito grande. Aproveito a oportunidade, em que faço o meu

Sr. Presidente, venho do movimento estudantil derradeiro discurso nesta Legislatura, para fazer
dos idos de 1968; fui presidente de entidade estu- este registro: é preciso que o homem brasileiro,
dantil, que representava o estudante no Estado do comprometido com o desenvolvimento desta Nação,
Espírito Santo; participei de fantástico movimento tenha consciência de que o que o Congresso Nacio-
contra a ditadura militar. Depois disso, fui Vice-Pre- nal vem fazendo - e pod~ até ser chamado de feijão
feito de minha cidade por dois' anos, por volta de com arroz - é muito- pouco, será eternamente pe-
1970, sempre lutando nesse mesmo diapasão; fui queno, se não entregar ao povo brasileiro um Estado
Vereador duas vezes na minha cidade de Cachoeiro capaz de servi-lo.
do Itapemirim; fui Deputado Estadual; fui Prefeito da Sr. Presidente, quero ainda tecer comentários
cidade durante seis anos; e, aqui, no Congresso Na- ao nosso sistema eleitoral. Dizia o Papa Gregório
cional, estou encerrando meu segundo mandato. XII, no final do século passado, que se as eleições

Na verdade, Sr. Presidente, em todo esse per- não forem honestas, não terão validade. Pergunto,
curso propugnei pela modernidade do Estado brasi- Sr. Presidente: qual eleição no Brasil foi honesta até
leiro, ou para que tivéssemos um Estado em condi- hoje? Não tivemos comandadas pelo sistema eleito-
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ral que aí está nenhuma eleição honesta. Nenhu- O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce-
ma consciência livre terá coragem de dizer, de pú- do a paléUlra ao nobre Deputado Gerson Peres, para
blico, que tivemos eleições honestas neste País. uma~Comun.icação de Liderança, pelo PPB.
Posso até dizer que houve eleições estudantis e S. Exa. disporá de até sete minutos.
sindiçalistas porventura honestas. Agora, eleições O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Como Lí-
para escolher os dirigentes da Nação, em todos os der. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, Sras.
escalões da República, em todas as unidades fe- e Srs. Deputados, desejo, na última sessão da 50ª
derativas, Sr. Presidente - Município, Estado e Legislatura, deixar registrado nos Anais o mais grave
União -, não teriam sido honestas. Essas eleições problema que aflige a sociedade brasileira no início
não são honestas. de um novo século: o desemprego na sociedade -

As últimas eleições foram realizadas a toque que ouso chamar de amaldição do fim do século.
de caixa, embora tenham sido utilizados métodos Então, lembrei-me de um escritor, em frase pu-
modernos, como a urna eletrônica. E aqui já se re- blicada recentemente no Brasil, que indagava: "Nos-
clamou sobejamente da urna eletrônica, que fa- sos filhos terão emprego?". r;::, ao mesmo tempo, ter-
Ihou em todos os sentidos, que tirou a liberdade minava seu pensamento com outra frase que nos
do eleitor, que acabou com o voto secreto no leva à reflexão importante: ·,'No futuro, faltarão em-
Brasil. A Deputada Marta SUPHCY deu uma decla- pregos, mas não faltará trabalho".
ração à imprensa, publicada hÓ Jornal do Brasil, O Brasil, na realidade, tem uma cultura de em-
de que houve fraude nas eleições de São Paulo. prego muito sólida. Mas seus Governos nunca se
Eu próprio, em discurso desta tribuna, trouxe, em preocuparam em montar uma estratégia de alternati-
forma de denúncia, a é.j.nálise de um técnico em in- vas para valorizar o trabalho, como fez os Estados
formática sobre esse novo método, na qual conclui Unidos, que eliminaram de Nova Iorque a violência,
que o voto eletrônico acabou com o voto secreto sob o slogan: "Violência, teu nome é desemprego". Os
no Brasil. Portanto, essa fraude inominável desca- americanos transformaram a imensa Nova Iorque -
racteriza as eleições e está de acordo com o que onde, em função das necessidades, ocorriam assassi-
acabamos de dizer: as eleições, por esse modo, natos diários; a violência era um estigma -, em uma ci-
não são honestas. dade pacífica e mais tranqüila. Valorizaram o trabalho

Sr. Presidente, quero aproveitar este momento e estimularam, por meio da educação profissional, a
também para registrar uma proposta: acabar com a criatividade de trabalho próprio de subsistência.
Justiça Eleitoral no País, para que. possamos ter Portanto, talvez o Brasil possa, com essa multi-
eleições honestas. Enquanto este País for comanda- dão de habitantes e com o direcionamento da edu-
do eleitoralmente pela Justiça Eleitoral, não teremos cação, procurando profissionalização rápida e correta,
eleições honestas. Vale lembrar que países como a de acordo com as necessidades do mercado, possibili-
Alemanha e outros que não têm Justiça Eleitoral cer- tar trabalho e mais trabalho à sua população.
tamente não têm menos experiência democráticá e Sr. Presidente, a maldição do fim do século fez-me
eleitoral do que nós, e não são menos inteligentes. redigir algumas Iinl)as e procuro analisar que os segmen-

" Não havendo lá, por que temos aqUi?' tos da sociedade se alternam, prenunciando a maldição.
~ Sr. Presidente, repito, se nãd'éxtinguirmos a Jus- Os religiosos apegam-se às profecias. Obser-

tiça Eleitoral no Brasil, não tere~os eleições honestas. vamos que eles as comparam com eventos, tais
Sr. Presidente, agrade'ç'o a atenção dos meus como terremotos, tempestades, assassinatos, filhos

colegas, da Mesa, de 1pdos. Também agradeço a matando pais, pais matando filhos, as mais diversas
violências, a dissolução dos costumes. Os vaticínios

atenção dos funcionários desta Casa, que são muito mais lembrados' são os de Nostradamus. Os viden-
solícitos com os Srs. Deputados, até com deferên- tes, as cartomantes com seus tarôs, também têm
cia.s especialíssimas à minha pessoa e ao trabalho antevisões fatídicas de acontecimentos tétricos para
realizado por mim durante esta Legislatura. a sociedade, cuja conclusão é o fim do mundo.

Deixo aqui um fraterno abraço aos nossos Mas, a partir dessas antevisões tétricas, che-
companheiros e amigos da jornada que se encerra. gamos a uma conclusão prática: elas são o retrato

"'O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa de uma realidade que acontece no Brasil. Não é que
também congratula-se'com V. Exa., nobre Sr. Depu- pensemos que o fim do mundo está próximo ou dis-
tado Roberto Valadão, desejando-lhe grande suces- tante; o fato é que este fim de século está estigmati-
so e retorno o mais breve possível. zado pela maldição do desemprego.
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o índice é apavorante. A referência no Brasil é
a cidade de São Paulo, que, segundo informações
do Dieese/Seade, atinge 18,3%, um dos mais altos
índices de toda a história do País, com 1 milhão e
500 mil brasileiros desempregados - bem entendido,
os economicamente ativos, os que podem ser em·
pregados. Isso para não falar no mercado informal,
que também abriga milhões de desempregados,

Enquanto o País não se preocupar com essa
chaga de fim de século, não alavancaremos, não
sairemos do abismo em que nos encontramos, por~

que, por meio da produção, da mão-de-obra qualifi~

cada, do povo educado e profissionalizado, é que
poderemos arrancar em direção de melhoria mais
pacífica e de mais bem-estar social. De outra forma,
é sonhar.

Por outro lado, pensar em reformas que desca·
pitalizam a sociedade, como fez nosso Governo re
centemente, não faz chegar a lugar nenhum. Haverá
determinado momento em que o impacto delas gerac

rá a transformação do que devemos ter para o que
não devemos possuir. Como, por exemplo, o Estado
de Direito Democrático, conquistado a duras penas e
ainda florescente no Estado brasileiro, de tradição
de violação de direitos democráticos ao longo do
tempo. Se não houver cuidado e sabedoria, podere~

mos nos encontrar de novo com o monstro que des
trói liberdades, que nos impõe sistemas de vida ina
dequados à nossa tradição cristã de liberdade.

Portanto, Sr. Presidente, este aviso que faze
mos aqui, na simplicidade das palavras, mas bem
adequado ao momento em que vivemos, é preciso
que seja refletido no Palácio do Planalto. Os tecno
cratas, dignos, preparados, devem ser ouvidos, mas
o que traduzem no papel ou informam aos governan·,
tes não deve ser dogma de fé, muito menos direção
inabalável que' não possa ser transformada pela ex
periência dos homens que lidam com a sociedade,
dos homens públicos, dos políticos, que têm boas in~

tenções, que trabalham com os ideais voltados para
solucionar problem5'ls dos diversos e variados seg
mentos sociais. Por isso, as reformas não podem ser
uniformes, nem dogmáticas, como diretrizes para so
lucionar problemas imediatos.

O Dr. Pedro Paulo Branco, Diretor Executivo
do Dieese, diz que o tel'ilpo de procura por um em
prego, no conjunto dos desempregados, cresceu
bastante nos últimos tempos. Em 1997, o trabalha
dor gastava sete meses para conseguir uma vaga
de emprego. Em 1998, demorava nove meses. E em
1999, se não estancarmos esse prazo tão longo
para o cidadão buscar seu pão para com'9r?

lAs 11111ltlt:HteS engrossaram o contingente de de
sempreg.ados ~ hoje representam metade nas esta
tíSt!(,8S.

A cidade de São Pa.ulo, referência nacional, vê
o desemprego crescer deforma acelerada: em 1995,
13,2%; em '1996, 15,1%; em 1997, 16%; em 1998,
18,3'%. Se I) faJo ocorre nessa velocidade num cen
tro de alto desenvolvimento industrial como São
Paulo, onde", ernprego é mais fácil de ser atingido,
Deputado h!ilson Gibson - que nos deixará com sau
dades, que tanto lutou por essa gente, que aqui dei
xou um glalv:1e acervo de e~fperiência de vida pública
e de conhecimento jurídico -, onde há uma maior capa
cidade de absorção de rhão-de-obra, o que dizer das
cidades do nosso Nmte e Nordeste, do campo brasilei
l'O, onde o ê)~:odo rural continua intenso pela corrente
migratórir::1,? (J Governo preocupa-se mais em sacar os
recursos disponíveis, e não adota um programa agres
sivo de pro!:!'lç~io e gera~~ão ele emprego, com diversas
'3.ltemativas nl)S diversos setores.

Faço um. apelo ao Presidente Fernando Henri
que, a quern 8.dmiro e quero bem, para que medite
wn pOLlCO s()bre a necessidade de adoção de uma
política m8Js agressiva ~ que a meu ver tornou-se in
dispensável -, COrll a mesma garra demonstrada na
busca das reformas, para lutar com medidas concre
tas, positivas e imediatas a fim de eliminar ou reduzir
r:lsse íncliG8 alamlarTl"? E\ vergonhoso do desemprego
110 nosso País.

Muito obrigado.
O ~R" PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa

paSSSiJ0. a cOl\cer1er o ternpo de três minutos para
cada urn dos oraclores, a fim de que possamos en
Gel'rar >L' Pequeno E:\p~diente, uma vez que os ora
dom",", in.':K:ritos pari] (\ Grande Expediente já se en
contrarn preSl~nt'9s,

COlleeí:!o ~1 p!~I,avr.S\ ao nobre Deputado Waldo
rniro Fioravr:mtFJ..

O Sft Wil.l'XJ~J!!A')rlORAVANTE (PT - RS.
Senn n~visãc) ~Jo OP2Kk'r,) ~ SI'. Presidente, Sras. e
81'S, ParI9m!~rlt.g\n;:Y:;, 3 imprensa nacional divulgou
nesta Semé1.na que os Estados do Rio Grande do Sul
e Minas Gerais terão suspensos por dois anos os
empréstimos do Banco Mundial, em decorrência de'
deGlara.ções prestadas pelo Ministério da Fazenda
de que n Governo Federal não estaria mais avalizan
do ernpréstimels 11<21.1';1, esses dois Estados, que decla
I'Bram flíüratória rJI"1, dívic!a contraída com a União.

() F'1'(:lsi(jl~ntl~J (la República, Sr. Fernando
Herniquf), c.an=i~;\s!(), trata os Estados brasileiros come
se fos3'3 "J dOr!tl t~D País, desconhecendo o pacto fe
d'3raltivo. O (dG~:s;resjpeita o povo gaúcho, o
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povo mineiro, enfim, o povo brasileiro. As dívidas
dos Estados, insuportáveis e impagáveis, são decor
rentes da política econômica estabelecida pelo Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso e seus aliados,
que levou o País ao caos e os Estados e Municípios
à falência, aumentando o índice de desemprego.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fico ad
mirado com a forma dura, revanchista, com que o
Presidente da República trata os Estados da Federação
e o povo brasileiro, diferentemente da forma com
que trata o FMI. Disse que só receberá os Governa
dores no dia 9 de fevereiro e que não discutirá a re
negociação da dívida. Entretanto, Sr. Presidente, os
banqueiros, o FMI, os lacaios do capital especulati
vo, os imperialistas, S. Exa. tem recebido de braços
abertos. Continua o Presidente da República com a
mesma política econômica de aumentar juros. E
agora vem mais uma reforma da Previdência, para
retirar dinheiro dos trabalhadores, na mesma linha
das medidas que levaram o País ao caos.

Eu acho que está certo o nosso companheiro
Tarso Genro, ex-Prefeito de Porto Alegre: ou esse
Presidente apresenta uma proposta alternativa para
colocar o País no rumo do desenvolvimento ou en
tão que renuncie, para convocarmos uma nova elei
ção e escolhermos um Presidente de verdade, que
governe o Brasil para os brasileiros.

Para concluir, gostaria de manifestar desta tri
buna minha homenagem a dois companheiros do PT
que hoje se despedem deste Plenário: Deputado
Chico Vigilante e Deputada Maria Laura, que não es
tarão aqui na próxima Legislatura. O Brasil perderá
muito com isso, principalmente os trabalhadores, os
funcionários públicos, em especial os de Brasília,
que foram enganados pelo atual Governador e pelas
mentiras do atual Presidente da República. Agora
estão pagando caro por terem acreditado na menti
ra, na demagogia. O Brasil também perderá com a
ausência neste, plenário de dois grandes defensores
dos trabalhadore~ brasileiros, em especial do funcio
nário público, como disse; o Deputado Chico Vigilan
te e a Deputada Maria Laura.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, est:;l é a última sessão desta Le
gislatura. Quero declarar, de público, que a minha
consciência está tranqüila quanto aos trabalhos
realizados nesses quatro anos. Fui fiel aos meus
princípios. Defendi com clareza os meus pensa
mentos e não me curvei, em momento algum, aos
projetos e pensamentos que feriam o meu senti
mento cristão.

Agradeço à minha comunidade evangélica no
Estado de Minas Gerais, especialmente ao meu líder
maior,·Pastor Anselmo Silvestre, e a outros pastores
do meu Estado, que me conferiram mais quatro anos
de mandato nesta Casa. Continuarei com o mesmo
espírito, como governista que sou, mas não me
curvarei aos atos que venham ferir os meus senti
mentos políticos e religiosos.

Sr. Presidente, a bancada do meu partido fe
chou questão na votação do projeto de lei que insti
tuiu a contribuição previdenciária para os aposenta
dos. E eu, como uma pes~oa submissa, porém nun
ca subserviente, votei com o meu partido. Mas fiz
uma declaração de voto em que manifestei à Mesa
desta Casa o meu sentimento e o meu pensamento
quanto àquele projeto, contra o qual votei quatro ve
zes.

Sr. Presidente, também informo a esta Casa
que o BNDES está programando a privatização do
setor elétrico deste País. É bom, porque agora o
BNDES vai ter que pagar a imensa dívida que tem
com a Mendes Junior, uma das maiores empresas
deste País e uma das grandes do mundo na área de
construção civil. O procedimento que adotou para
privatizar outras empresas nacionais terá de ser o
mesmo para o setor elétrico, especialmente para a
CHESF, que deve milhões de dólares. Terá de pagar
primeiramente a dívida para depois promover a pri
vatização, como fez com a Vale do Rio Doce e ou
tras empresas estatais no Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas e outros lugares. Estou feliz, porque a maior
empresa deste País, a Mendes Junior, que está em
dificílima situação por causa da quantia que não re
cebe do Estado referente à construção da CHESF,
vai agora, com a privatização do setor elétrico, rece
ber o seu dinheiro.

Sr: Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para
que todos saibam, apesar dessa perseguição inter
na, que a está levando a dispensar milhares e milha
res de trabalhadores, o que traz profundas conse
qüências sociais para as famílias dos funcionários, a
Mendes Junior, hoje, constrói a,maior hidrelétrica do
mundo na China. A nossa Mendes Junior é uma em
presa que tem know-how, tem nome e uma folha de
serviços prestados à Nação e ao mundo na área de
construção pesada e construção civil. Portanto, creio
que chegou a hora de o I;stado cumprir seu dever e
pagar o que deve à Mendes Junior para que ela se
reabilite nacionalmente.

Sr. Presidente, está sendo proposto um conse
lho especial de informação, que teria o papel de le
var informações ao Presidente da' República relati-
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vas ao histórico econômico do País e do mundo.
Pergunto: por que nosso ilustre Presidente da Repú
blica não convoca o Conselho da República para·
orientá-lo? Já existe um conselho formado neste
País. Está na hora de as forças vivas desta Nação
se reunirem para orientar nosso Presidente, a fim de
que todos possamos sair desta caótica situação em
que vive não só o Brasil, mas o mundo.

Vamos iniciar uma nova Legislatura, e atuarei
com o mesmo espírito combativo e de submissão ao
meu partido, Partido Trabalhista Brasileiro (PTB),
mas sem ser subserviente. Jamais me dobrarei dian
te de assuntos que venham ferir meu sentimento,
tanto o político quanto o religioso.

O SR. NOEL DE OLIVEIRA (Bloco/PMDB 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, estou de partida. Não é uma despedida,
porque na política sou um caminheiro: caminhei
como Vereador, como Deputado Estadual, como
Prefeito e como Deputado Federal.

De todo lugar por que passo, graças a Deus,
saio com a consciência tranqüila do dever cumprido.
Dever primeiro: defender a Pátria, porque sou nacio
nalista, e defender o povo brasileiro, especialmente
o trabalhador e o servidor público. Nesta Casa, des
de o momento em que cheguei, coloquei-me contra
o neocolonialismo implantado por Fernando I e se
guido, num volume muito maior, por Fernando li, que
é a destruição do Estado, da Nação brasileira, ven
dendo todo o nosso patrimônio em troca do nada,
apenas para satisfazer sua vaidade pessoal, que
não se consegue medir, não cabe em lugar nenhum.

S. Exa. alicerçou sua política tentando manter
o real, mas esqueceu que a moeda não é forte nem
é fraca. O que é forte nos países é a sua economia,
haja vista que uma lira italiana não vale nada; são
necessárias mil liras italianas para se comprar um
dólar; cem pesetas espanholas para comprar um dó
lar; 132 ienes para comprar um dólar. Agora, a eco
nomia desses países é forte. S. Exa. esqueceu-se
disso. Tentou, ao invés de produzir, importar dinhei
ro para fazer as nossas reservas. Elas não foram
constituídas por diferença na balança de pagamen
tos, ou seja, entre importação e exportação; eram
constituídas falsamente, e deu no que deu.

Aqui estou com minha consciência tranqüila,
porque sempre combati esse Governo nefasto, que
é o Governo Fernando 11. Se fora S. Exa. um homem
inteligente, teria eu aqui tecido loas a S. Exa.; mas
S. Exa. não é inteligente, é um grande espertalhão.
Como espertalhão, tem um diploma honoris causa,
é hors~concours, porque agir com inteligência não

é entregar o País, sacrificar o seu povo ou levar o
Brasil ao subdesenvolvimento, principalmente naqui
lo que temos de mais importante ri mais fácil, pois, a
par de termos um parque industrial muito grande, te
mos um território que pode produzir muito. Entretan
to, hoje importamos arroz, feijão, algodão.

Deu-se um fato até interessante: agora seria a
hora de a empresa têxtil brasileira melhorar, mas
não temos algodão. Temos que importá-lo! E produ
zíamos o melhor algodão do mundo, que era o céle
bre algodão do Seridó. Mas, infelizmente, esse Go
verno acabou com a nossa agricultura e nossa pe
cuária.

Estamos relegados à nossa própria sorte. Ago
ra, como dizem até os grandes defensores do
Governo, só há uma solução: rezar. Até os econo
mistas da equipe do Governo dizem que a solução
agora é rezar. .

Portanto, meus senhores, por que esta Casa,
na sua grande maioria, sempre acompanhou o
Governo, sempre acreditou nessas mentiras que os
economistas do Governo falavam, naquilo que apre
goavam? Não sei. O grande mistério é como um go
verno incompetente conseguiu levar quase 90% da
Casa a apoiá-lo, consistentemente, toda vez que
S. Exa. solicitava. E, se mais não fez por este País,
a culpa nem sei mais de quem é. Não foi desta
Casa, porque para o mal que se conseguiu fazer
para o País esta Casa contribuiu; para o bem, não
sei se ela contribuiu, talvez porque não lhe solicitas
sem, talvez por incompetência.

Agora, S. Exa. diz que precisamos reunir a so
ciedade, os sindicatos, para traçarmos um plano de
desenvolvimento para o País: S. Exa. governou qua
tro. anos e não tinha nenhum plano de desenvolvi
mento para este País! Isso ê um absurdo, um Presi
dente que toma posse ~ não tem plano nenhuml
Agora, quer construir. um plario, juntamente com a
sociedade, para desenvolver o País. O que fez
S. Exa. nesses quatro anos? Nada vezes nada.
Apenas aparecia em jornais, em festas, sempre com
aquela arrogância, aquela empáfia e aquela sutileza
que tem, aquele sorrisinho que conseguiu enganar
muita gente. Enganou pela esperteza, não pela inte
ligência.

Estamos vendo nesta Casa muita gente falar o
meu discurso, o discurso da Oposição, e todos são
governistas. Precisamos desenvolver. Isso, cansa
mos de falar aqui. Cansamos de falar que precisa
mos criar um sistema eminentemente brasileiro. Não
precisamos, não podemos seguir os Estados Uni
dos. É muito bonita aquela economia! Todos nós tra-
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balhamos para eles; eles' exploram o mundo inteiro. Cardoso, principal carrasco dos trabalhadores, da
Quanto dinheiro é tirado do nosso País e o destino é Nação e dos servidores públicos.
o grande país do norte! É fácil governar um país Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vi tam-
como aquele, criar programas assistenciais fabulo- bém hoje no noticiário que, ontem, mais de 500 mi-
sos, mas aqui é difícil, porque somos um pafs pobre. Ihões de dólares se foram pelo ralo. E aí? O Presi-

Infelizmente, esse Presidente, ao invés de pro- dente da República faz tudo, aprova tudo e o buraco
curar nos enriquecer, criando a nossa própria rique- só cresce, os problemas só. aumentam? Ainda te-
za, empobreceu este País de tal forma que teremos mos que ouvir, como ouvimos esta semana, da
de chegar à moratória nacional. Não haverá outra maioria governista nesta Casa, que a Oposição é
solução. Não adianta convocar os grampeadores responsável pela situação em que vivemos, porque
que estão aí. Esses homens saem do Governo, por- gera o caos e não defende os interesses da maioria.
que são grampeados e grampeadores, e voltam para Esta Casa votou todas as mentiras que o
o Governo, indiretamente, sem qualquer responsabi- Presidente da República apresentou à Nação como
Iidade governamental, chamados pelo "grande" - en- sendo a salvação da lavoura. Portanto, existe um
tre aspas - Presidente, que se intitula o todo-podero- responsável, sim, o Senhor Femando Henrique Cardoso,
so que manda, que faz etc. Não mandou, nada fez, que não governa o Brasil para os brasileiros, e exis-
apenas subverteu a ordem neste País e. nesta pró- te, sim, a, responsabilidade desta Casa, que foi cúmpli-
pria Câmara, que, de joelhos, fez tudo o que S. Exa. ce 'na destruição do Estado brasileiro e na redução
quis. dos direitos dos trabalhadores da iniciativa privada e

Graças a Deus, saio daqui como entrei, levan- dos servidores públicos. Essa é a realidade. A nossa
do sempre a minha palavra, de fé e de crença. Eu expectativa, realmente, é a de que a situação seja dife-
creio em Deus. Desde que S. Exa. o Presidente da rente. Não queremos que este País continue entregan- .
República tomou posse, sempre concordei com o do tudo o que tem. Afinal, o que temos - e temos muita
que os seus ecOnomistas e os que o defendem hoje riqueza - é fruto' da luta do nosso povo.
dizem: é preciso rezar. Sempre rezei, mas, infeliz- Portanto, Sr.. Presidente, neste momento final,
mente, para que um ateu fizesse algo, a minha reza devo registrar que há um responsável por tudo isso,
não adiantou. que se chama Fernando Henrique Cardoso. E mais:

esta Casa precisa assumir o seu papel, porque, se-
Era o que tinha a dizer. (Palmas.) não, passará para a história cQmo co-responsável
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. Sem revi- pela destruição do nosso País.

são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Por muito menos as ruas deste País estiveram
Deputados, o Correio Braziliense publica hoje, em cheias por populares dos mais diversos segmentos
sua primeira página, aquilo que dissemos em alguns da sociedage civil, pedindo: "Fora Collor!". Por muito
momentos, alertando para o fato de que viria a ter- menos eles fizeram isso. O ex-Presidente Fernando
ceira reforma da Previdência Social. Lembro-me"in- Collor cQmeteu menos crimes, não sei se porque
clusive do nosso'companheiro Eduardo Jorge, na tri- teve menos tempo, mas o fato é que foram menos.
buna, fazendo esse alerta. A nossa expectativa, porque acreditamos na mobili-

A imprensa informa que já está sendo prepara- zação do povo, porque achamos que a história não
da uma nova alternativa para a Previdência, porque acabou, é no sentido de que o povo brasileiro se or-
\0 Governo insiste em estabelecer a idade mínima ganize e, quem sabe, nas ruas, consiga de fato en-
para a aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa curtar o mandato do Presidente da República.
privada, tal qual fez para os servidores públicos, Era o que tinha a dizer.
combinada com o tempo de contribuição; e também O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem re-
insiste em estabelecer o redutor da remuneração visão do orador.) - Sr. ,Presidente, Sras. e Srs. Con-
dos servidores quando da sua aposentadoria. O jor- gressistas, hoje é o último dia desta Legislatura. On-
nal diz ainda que o Presidente da República conver- tem tive a felicidade de me dirigir aos companheiros,
saria, ontem, por telefone, sobre essas duas questões mas me senti também na obrigação de vir hoje a esta
com uma autoridade norte-americana. tribuna para me dirigir aos funcionários desta Casa.

Não temos bola de cristal, não temos nenhuma Os funcionários representam tudo o que há de
fonte secreta nas nossas relações com o Planalto. melhor e mais sério nesta Casa. Com quase trinta
No entanto, já dizíamos que aquilo que já era cruel anos de Câmara dos Deputados, posso falar dos
não era tudo o que queria o Sr. Fernando Henrique muitos amigos que fiz nesta Casa e no Senado
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Federal. Os servidores sempre tiveram, na minha
vida pública, um destaque especial, não só pela ami
zade, pelo companheirismo, pela assessoria que
prestam, mas, às vezes, até pelo cuidado com a mi
nhapessoa.

Esta Casa tem uma plêiade de jovens que
compõem a Taquigrafia, homens e mulheres que
realmente têm demonstrado viço, no passado, no
presente e certamente o farão no futuro. Eles São
uma representação digna do trabalho que executam.
Estamos todos aqui para aplaudi-los, e eu, em final
de mandato, para agradecer a eles.

Vimos também o trabalho especial dos funcio
nários que formam a Secretaria-Geral da Mesa des
ta Casa, sob a orientação, nas horas normais, do Sr.
Carlos Alberto Farias Nery, esse fabuloso compa
nheiro, entendido e capaz; um cidadão na verdadei
ra acepção da palavra, porque homem responsável.
A Carlos e sua equipe deixo o meu abraço e a satis
fação de dizer que voltarei. Não sei o tempo que du
rarão as minhas férias, mas estarei novamente aqui,
se Deus quiser, dentro de, no máximo, quatro anos.

Essa última eleição foi para mim um percurso
ao avesso. Quem tem quase quarenta anos de vida
pública não poderia deixar de ver que forças ocultas
- feito aquelas do Jânio - perpetravam contra a mi
nha eleição. Não tem importância. Sou um homem
temente a Deus. Acredito em Deus. E dizia ontem:
eu sei chorar, mas sei perdoar; eu sei perdoar, mas
sei caminhar. Por isso, estou aqui hoje, para me diri
gir a todos, em especial à Mesa Diretora, que tem a
orientação ilustre do Deputaqo Michel Temer..

Deputado Nilson Gibson, como V. Exa. sabe,
há dois anos disputei a Presidência da Casa com
outro competente e bravo companheiro, o Deputado
Prisco Viana, e o atual Presidente, Deputado Michel
Temer, mas não fui bem-sucedido. Contudo, não po
deria deixar de homenagear esses companheiros
que dignificam a Mesa Diretora.

Além de Michel Temer, conta a Mesa Diretora,
no cargo de Primeiro Vice-Presidente, com um ho
mem do Piauí, criado no Recife, mas com um passa
do digno do que representa para o Brasil: o Deputado
Heráclito Fortes, de cuja competência sou testemu
nha. Severino Cavalcanti é esse companheiro bravo
que vocês conhecem, que hoje conquista uma posi
ção de destaque nesta Casa pela sua coragem, pela
sua bravura e pela sua competência. Nelson Trad,
um velho companheiro do Mato Grosso do Sul, Se
gundo-Secretário, tem-se desdobrado para acompa
nhar o ritmo dos que compõem a Mesa. Há ainda
Paulo Paim, do PT, velho companheiro trabalhista,

bem-sucedido, que tem voltado a esta Casa sempre.
com uma votação espetacular. Finalmente, temos
Efraim Morais, aquele gigante: gigante na altura, no
coração e na nobreza, homem da Paraíba, da nossa
região, como vários companheiros que estão aqui.
Sabemos que todos desempenharam o papel digno
daqueles que fazem esta Casa.

Agora, falo da Secretaria-Geral da Mesa, parti
cularmente do Dr. Mozart, que tem dentro de si a abne
gação do homem que é quase a estrutura por inteiro
desta Casa, porque é pela mão do Dr. Mozart Vianna
de Paiva que passam as decisões que devemos to
mar em plenário.

A liderança é de um homem que vem de São
Paulo, mas a composição é de um homem respon
sável. Parabenizo, hoje, no último dia deste manda
to, o companheiro e Presidente Michel Temer e a
equipe que compõe a Mesa Diretora.

Não podia esquecer da Diretoria-Geral, que
tem à sua frente esse companheiro com quase trinta
anos de Casa, Adelmar Silveira Sabino, que, com
sabedoria, competência e inteligência, coloca-se a
serviço da Casa, com uma equipe formada, acima
de tudo, pelo que há de melhor, em termos de capa
cidade de servir: José Botelho Filho, José Wilson,
Osório, Marcos Antônio e aquele pessoal todo.

Não poderia deixar de registrar· também a abne
gação de uma mulher, que é a grande revelação
desta Casa: a Dra. Paula, da Diretoria-Geral. Há
também a Sra. Cristina, da Presidência da Mesa.

Chega agora para me abraçar este velho com
panheiro do Mato Grosso, que está aqui ao meu
lado. Tenho certeza de que a Casa lhe fará Justiça.
Portanto, Deputado Nelson Trad, V. Exa e a Mesa
recebam as homenagens de um homem com cin
qüenta anos de vida pública e 75 anos de idade, que
caminha para um descanso, para umas férias, mas
que lutará pela volta, daqui a um, dois, três ou qua
tro anos.

Muito obrigado a V. Exa., Sr. Presidente, por
me aturar mais esta vez.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, peço a transcrição
nos Anais da Casa do editorial de hoje do Jornal do
Brasil, intitulado: "Desatando o Nó".

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

DESATANDO O NÓ

O Presidente Fernando Henrique Cardoso dis
põe de horas, e não mais de dias, para conter o
agravamento da situação e conjurar a crise à vista.
O governo ficou a reboque dos acontecimentos,
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atropelado pela liberdade concedida ao câmbio para
oscilar de acordo com o mercado. Se não passar à
o~ensiva, porém, acabará espectador. Os fatos eco
nômicos fugiram ao controle mas tendem à acomo
dação natural. Premissas corretas levarão ao rumo
certo a liberdade car)'lbial e a valiosa contribuição do
Congresso nas duas':últimas semanas. .

A questão política, no entanto, tem dinamismo
incontrolável e força para cavar seu próprio leito.
Não pode o governo desconhecer que a manuten
ção deste ministério enfraquecido é temeridade. A
perda de credibilidade não' alcança só os que têm
responsabilidade econômica.. mas a todos, incluindo
o presidente. Todos incorreram na perda de confian
ça aberta pela medida de liberalização cambial que,
negada na véspera, convert~u-se em decisão dra
mática. A moldura política' enquadrou a situação
econômica.

A preliminar de nova confiança é a reforma do
ministério, para substituir a' maioria parlamentar por
um arco responsáv~1 de tendências que unifiquem
as divergências numa força coniunta para garantir a
solução econômica e política. E parte fundamental
do processo democrático~ Não se expõem homens
públicos da qualidade intelectual e moral do ministro
da Fazenda - que se manteve fiel, do começo ao fim
do Plano Real - ao descrédito pela demora presi
dencial em se investir de nova disposição política.
Sabem os políticos que Pedro Malan não 'pode ser
responsabilizado por decisões anteriores que, rela
cionadas ao ajuste fiscal,.por outros motivos, não ti
veram conseqüência na ação de governo. A demora
de tomar decisões firmes e claras empurra o ministro
à condição de bode expiatório para o sacrifício final.
Não é justo.

O Brasil precisa de ministros fortes dentro do
País e respeitados fora, mas não .poderá abrir mão
de figura com credenciais de primeiro-ministro de
fato, em pleno presidencialismo que se confunde
com a crise em formação, 0 'momento pede a am
pliação do campo político,. ·com a figura operacional
de um ministro dotado de vontade e convicção para
preservar o presidente de desgastes maiores. Ele
tem mais quatro anos de mandato.

Só assim o sistema presidencialista de gover
no será preservado: não há mais tempo a perder
com reuniõés cujo número de participantes leve à
troca de acusações e perca a objetividade. É ini
m~ginável que o presidente Fernando Henrique
pudesse pensar em reunir no mesmo espaço, na
mesma hora, todos os governadores sem estar poli
ticamente muito bem coordenado. Não é trabalho
para um homem só.

A prim~ira decisão presidencial é, portanto,
identifiCar e credenciar gente de talento para desatar
o:nó da campanha eleitoral. O presidente precisa de
um Gabinete Civil, como centro de gravidade, para
.reforçar o campo de ação política e poupar do des
gaste a função presidencial. Um trabalho difícil de
ser executado por um ministério fisicamente distante
do presidente da República: Nomes ungidos pela
confiança e com senso da gravidade do momento
podem ajudar a abrir,!:-lm canal capaz de irrigar o te
cido institucional q!Je o sistema presidencialista de
governo confiou ao presidente da República.

O presidente precisa ser rápido para desbara
tar os planos de longo prazo daqueles que aposta
ram tudo no passado. d governo terá de restringir a
franquia concedida ao' capital especulativo de instin
to predador que paira como nuvem sombria sobre o
Brasil em crise. A pauta de urgêncips pressupõe
novo ministério que sinalize novo governo, para as
necessidad~s geradas pela emergência: uma Casa
Civil politicamente forte, um ministro com responsa
bilidade econômica e poderes ampliados - e um mi
nistério menor e mais operacional.

Não falta ao alcance de Fernando Henrique
gente habilitada para acelerar resultados, inclusive
neste ministério, em vez de esperar que a situação
melhore, quando tem tudo para se agravar. A oposi
ção, em estado de perplexidade pelo choque da cri
se, deve se apresentar neste momento ao alcance
de interlocutores de credibilidade e do próprio presi
dente. O encontro de ontem, entre Ciro Gomes e
Fernando Henrique, foi demonstração de excepcio
nal desprendimento mútuo. Está na hora de começar
a falar. Sabe a oposição que não se trata mais do
governo: é o Brasil que está em causa e ela é tam
bém responsável pelo que acontecer ou pelo que
deixar de acontecer.

a que está em jogo não é mais apenas a credi
bilidade externa mas, principalmente, o que se pas
sa no Brasil. Fernando Henrique não foi eleito pelo
FMI, o capital estrangeiro ou o governo americano.
Foi escolhido .pelos brasileiros que vivem hora dra
mática e histórica. É a eles, os brasileiros, que, em
primeiro lugar, o presidente deve satisfações.

A hora política pede solução política. a prazo
se esgota e não há tempo a perder. É ao presidente,
portanto, que compete d.ar a primeira palavra, e não
será difícil para quem tem o dom da exposição clara
e o domínio do pensamento.

O SR. CHICÃO BRíGIDO (Bloco/PMDB - AC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, compa
nheiro Nilson Gibson, demais companheiros que, se
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encontram, neste momento, nesta honrada Casa, Os maus momentos por que me fizeram passar
em primeiro lugar, manifesto minha alegria e satisfa~ não deram certo. A verdade falou mais alto. V. E}{a.,
ção por estar-me despedindo da Câmara dos Depu~ que ora preside os trabalhos desta Casa, como faz
tados. Despedida esta, companheiro Nílson Gibson parte da verdade e da jl.lstiça deste País, contribuiu
e demais colegas, que faço, primeiro, com a tranqüi- muito para isso.
Iidade de ter cumprido, de maneira ostensiva, demo- No momento em que V. Exa. preside os traba-
crática e leal, o mandato que me foi outorgado pelo lhos desta Casa, quero fazer o meu agradecimento
povo do meu querido Estado do Acre. pessoal a V. Exa. e também a todos aqueles que me

Venho a esta tribuna apenas para fazer alguns ajudaram nos momentos difíceis por que passei, não
agradecimentos. Tentarei cuidar desses agradeci- por conta desta Casa. Muitos que não me cClnhe~

mentos com a emoção de um idealista, de um políti- ciam tentaram, em alguns momentos, colocar-me
co que nunca teve apego ao poder, até porque a mi- contra a opinião públiça. Mas, graças a Deus, a justi-
nha definição de poder é exatamente em relação ao ça de Deus e dos homens falou mais alto.
povo. Portanto, a mesma emoção e tranqüilidade Despeço-me com a honra de um Parlamentar
que senti quando assumi o meu mandato no dia 12 que sempre lutou pelo bem comum da sociedade.
de fevereiro de 1995 toma-me neste momento. Pena

Quero agradecer à Mesa Diretora desta Casa,
que eu tenha apenas três minutos para me despedir. ao nosso companheiro Michel Temer, que, de ma-
Portanto, já peço a paciência de V. Exa. se me es- neira firme, democrática e leal, conduz muito bem os
tender por mais tempo. trabalhos desta Casa. Quero agradecer também a

O tempo, Sr. Presidente, neste momento, pas- todos os furtcionários da Câmara, do mais graduado,
sa a ser o ,inimigo deste Parlamentar. Mas, como como o Dr. Sabino, ao mais humilde, aquele que Iim-
sempre, o tempo sempre foi inimigo daqueles que vi- pa o nosso gabinete, que sempre nos atende com
vem na vida pública, daqueles que são verdadeiros toda a atenção. Quero fazer um agradecimento es-
políticos e gostam de trabalhar, desde o momento pecial à companheira Cristina, que conduz os traba-
das campanhas, quando chegam ao palanque para lhos juntamente com a Presidência da Câmara; ao
falar. O tempo, às vezes, é pouco também para as Dr. Mozart, que não se encontra; ao Dr. Carlos, jun-
visitas que temos que fazer aos nossos eleitores. tamente com sua equipe, que também, de maneira
Nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas, o tem- competente, firme, serena e sábia nos ajudam muito;
po sempre é o nosso inimigo. Mais uma vez, o aos nossos taquígrafos, que sempre fazem dos nos-
tempo está sendo injusto comigo aqui, porque gos- sos discursos música para os nossos ouvidos e que
taria de fazer um relato maior da minha luta no também são parte importante deste Poder.
Parlamento e como homem público. Mas, como
disse a V. Exa., cuidarei apenas de fazer alguns Portanto, Sr. Presidente, despeço-me, agrade-
agradecimentos. cendo a todos aqueles que, de maneira leal e amiga,

comigo conviveram.
Começo agradecendo, de forma sincera e alta-

neira, ao meu querido povo do Estado do Acre. Este Finalizo, saudando a democracia. Só ela permi-
povo honrado, bondoso e trabalhador sempre viu te que líderes populares da grandeza do Deputado
neste homem público a esperança de mudanças, de Chico Vigilante"e <:le tantos outros possam vir a esta
luta em favor dos menos favorecidos. Nesta Casa, alta tribuna defender o seu povo.
Sr. Presidente, no decorrer do meu mandato, sem- Aos novos Deputados que assumirão na nova
pre lutei por aqu"eles que precisam mais do Poder Legislatura desejo boa sorte; aos Parlamentares que
Público, por aqueles que sempre vêem nos seus ficam também desejo bOa sorte. Que juntos possam
representantes a esperança de uma mudança, de ajudar a construir um Brasil mais forte, mais sadio,
uma representação fiel. Foi isso que procurei fazer mais humano, mais culto, com liberdade e muita paz.
durante minha vida pública. Era o que tinha a dizer.

Quero aqui agradecer a todos os companhei- O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB -
ros que, de maneira cordial, respeitosa e leal, convi- RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ocupo
veram comigo nesses quatro anos. Tenho consciên- esta t~ibuna para fazer algumas considerações.
cia de que aqui fiz bons amigos e procurei, com mi- Como vou continuar meu mandato na próxima Legisla~

nha humildade, lealdade, firmeza e, acima de tudo, tura, logicamente terei ainda mais quatro anos para
com o meu dever de Parlamentar, também retribuir a discursar. Por isso não tomarei muito do tempo desti-
todas essas a,mizades. nado aos companheiros que hoje se despedem.
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Sr. Presidente, de forma breve, neste curto,es- versificação, passando a atuar também nos setores
paço, faço considerações do que percebo, intuo e da química, petroquímica, celulose, infra-estrutura e
ouço sobre a questão da economia. serViços públicos e deu os primeiros passos em dire-

Sabemos que a posse do saber econômico ção ao exterior. Atualmente faz obras e atua no cam-
não está restrita a quem faz a cadeira de Economia po das concessões de serviços em quatorze países
na universidade ou algum mestrado aqui ou acolá. A da América do Sul, América do Norte (Estados Uni-
economia se percebe, a economia se vive em cada dos), Ásia, África e Europa. Em 1997 faturou 5,7 bi-
casa, em todo momento. Então, qualquer cidadão Ihões de reais, .dos quais 1,8 bilhão no exterior. A
está apto a fazer considerações sobre o padecer CNO emprega 44.917 trabalhadores, destes, 30.302
econômico imposto a nós por circunstância de Go- no Brasil.
vemo. A empresa cresceu e se expandiu baseada

Sr. Presidente, acredito que os reveses econô- num conjunto de princípios e fundamentos concebi-
micos brasileiros não estão estritamente baseados dos por Norberto Odebrecht, em resumo, a confian-
nos indicador'3s e nos diversos contrapontos refer- ça no ser humano, a parceria (participação na con-
enciais em que os economistas se baseiam. No Bra- cepção e realização do trabalho produzindo e parti-
.sil há outros indicadores, imperceptíveis, que pesam Ihando resultados), servir ao cliente, ter ação centra-
na questão do fracasso. Dentre eles estão a pobre- Iizada através da delegação planejada, reinvesti-
za, a falta de alfabetização, as desigualdades regio- mentos dos resultados e desenvolvimento das pes-
nais e assim por diante; uma série de fatores que soas pela educação pelo e para o trabalho.
atrapalham a economia. Com o afastamento de Norberto, verificada no

Sr. Presidente, acredito que a solução da nos- ano passado, assumiu o comando do grupo o enge-
sa problemática, a médio e a longo prazo, seja a nheiro Emílio Odebrecht, empresário moderno, com
criação da poupança interna brasileíra, não somente visão atualizada do Brasil e do mundo, depois de
em fundos de pensão, mas no bolso das pessoas; o percorrer longo itinerário na empresa, assumindo
trabalho; a distribuição da renda; o fortalecimento da responsabilidades crescentes até chegar à Presidên-
agricultura, das pequenas e microempresas; e a re- cia da holding Odebrecht S/A, em 1991, em substi-
gularização do trabalho informal. tuição a Norberto, segunélo processo de sucessão

Era o que tinha a dizer. planejada na liderança da organização, que cuImi-
O SR. PRISCO VIANA (PPB - BA. Pronuncia o nau no ano passado com a Presidência do Conselho

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. de Administração.
Deputados, no próximo dia 3 de fevereiro, em Londres, Em paralelo à liderança dos negócios da Orga-
a Câmara Brasileira de Comércio na Grã-Bretanha e a nização Odebrecht, 'Emílio Odebrecht desenvolve
Embaixada do Brasil no Reino Unido entregarão ao um conjunto de ações de interesse público, median-
empresário Emílio Odebrecht, Presidente do Grupo te ativa participação em entidades e conselhos co-
Odebrecht, o prêmio ·Personalidade do Ano de 1999", munitários. Essas ações concentram-se em duas
criado para distinguir empresários e empresas que te- áreas principais: melhoria da qualidade da educação
nham contribuído significativamente para o fortaleci- no Br?lsil, como requisito essencial para a formação
menta dos laços econômicos entre os dois países. Do de futuras gerações e para o desenvolvimento so-
lado britânico será premiado o Sr. John Bond, Presi- cial; ie inserção competitiva do Brasil no cenário
dente do GrupoHSBC; ~'dada a importância dos inves- mundial.
timentos no Brasil no ano passado". / A participação de Emílio Odebrecht em prol da

A premiação feita a .~mílio Odebrecht coroa o melhoria da educação brasileira se tem dado, princi-
esforço pioneiro e vitorioso de sua empresa, iniciado paimente, mediante os programas da Fundação
há pouco mais de uma década, para a conquista de Odebrecht, voltados para a educação de jovens para
espaço, no qualificado e competitivo mercado inter- a vida, e o Instituto de .Hospitalidade, com vistas à
nacional, para a engenharia brasileira. criação de novas oportunidades de trabalho e carrei-

A Construtora Odebrecht surgiu em 1944, ra no setor de turismo: Foi ele o idealizador e um
como empresa baiana, para atuar em âmbito esta- dos responsáveis diretos pela realização da campa-
dual. Menos de vinte anos após, adquiriu caráter re- nha "Só Escola Corrige o Brasil", promovida em
gional do Nordeste, para nos anos 70 afirmar-se 1994 pela Fundação Odebrecht em parceria com o
como uma das maiores empresas de engenharia e UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância
construções do País, época em que iniciou sua di- e a Adolescência. A campanha, veiculada em televi-
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Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Aldemir.
O SR. JOSÉ ALDEMIR· (BJoco/PMDB - PB.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, com o encerramento da presente Legis
latura, venho à tribuna realizar um balanço dos tra
balhos dos últimos quatro anos, prestar contae ao
povo paraibano - aos que me honraram com sua
confiança para representá-los no Congresso Nacio
nal, mais do que eleitores, concidadãos e amigos 
das atividades com que procurei desempenhar o
mandato que a mim conferiram.

Egresso da Assembléia Legislativa de meu Es
tado, a Paraíba, desde que acostei nesta Casa, pro
curei manter presentes, em minha mente e em meu
coração, como inspiração constante, as qualidades
de espírito que caracterizam o povo nordestino e pa-

,raibano, principalmente o sertanejo, cuja coragem,
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sões, jornais e revistas de todo o Brasil, teve por objeti- resistência e simplicidade se eternizaram nas pági-
vo estimular o voto dos eleitores brasileiros em can- nas de Euclides da Cunha.
didatos comprometidos com a melhoria da educação O olhar fraterno e solidário daquela gente não
no País, condição decisiva para a inserção competi- deixa transparecer o sofrimento que lhes molda Ó

tiva do Brasil no cenário mundial. caráter desde a mais tenra infância; as almas cresta-
Em palestras, textos e entrevistas, Emílio Ode- das pelo sol inclemente - esticadas no curtume,

brecht tem salientado como fatores não menos im- como registrou magistralmente o poeta Caetano Ve-
portantes para essa inserção a redução da taxa de loso - destacam-se, paradoxalmente, na paisagem
juros, a realização de investimentos em pesquisa, agreste, como flores coloridas em meio ao cinza da
ciência e tecnologia, o incremento da produtividade ramagem seca, pela sensibilidade e sabedoria que
mediante a otimização gerencial, a qualidade dos singulariza o homem entre as criaturas.
trabalhadores e a melhoria dos processos produti- Foram essas, Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
vos. Tem alertado o País sobre os efeitos da globali- tados, as imagens que estiveram cotidianamente
zação nas economias latino-americanas e chamado presentes em meu espírito enquanto trabalhava, de-
atenção para a urgência de se estabelecer isonomia batia, analisava, discutia e votava cada um dos· te-
competitiva para as empresas brasileiras, hoje ope- mas _ importantíssimos, é de se ressaltar - que
rando em condições desfavoráveis em relação às de compuseram a pauta da Legislatura que estamos
outros países. encerrando hoje.

O registro que faço nos Anais da Câmara dos
Deputados da distinção conferida ao ilustre brasileiro Entendo pertinente, assim, Sr. Presidente, as
Emílio Odebrecht, na Inglaterra, tem o fim de home- propostas e projetos que houve por bem submeter à
nagear um empresário brasileiro vitorioso e destacar apreciação da Câmara nos últimos anos.
a importância, para o País, da presença no exterior Com o PEC n2 223/95, procurei colaborar com
da Construtora Norberto Odebrecht, principalmente o esforço da moralização da política e da atividade
nos momentos de dificuldades por que passa a eco- pública. Tratando os casos de inelegibilidade, propus
nomia brasileira. Essa presença é medida, não so- se estendesse essa pena para atingir também aque-
mente pelo prestígio da engenharia brasileira no les que tiveram suas contas rejeitadas pelos Tribu-
mundo, como pela contribuição à melhoria das con- nais de Contas dos Municípios, dos Estados, do Dis-
tas nacionais nas suas relações internacionais de trito Federal ou da União, em decisão ratificada pe-
negócios. los respectivos Legislativos. Trata-se, com efeito, de

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. medida evidentemente saneadora, que há de impri-
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) _ Passa-se ao mir maior rapidez e efetividade à atuação fiscalizató

ria do Legislativo sobre o Executivo.

Com essa proposta; Sr. Presidente, visava
restituir o respeito de uma significativa parcela da
população brasileira pela atividade política, em ge
rai, criando condiçõe& que propiciassem o fim da
impunidade dos maus homens públicos, aqueles
que se dirigem à atividade com o objetivo de se lo
cupletarem, sem o senso do dever e da justiça,
voltando-se principalmente para a defesa de inte
resses pessoais ou de grupos de privilegiados,
contra o bem comum.

Propus também emenda ao texto do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com o objeti
vo de anistiar servidores que tivessem sido atingidos
por punições fundadas em motivos políticos durante
os anos em que o País viveu sob a ditadura militar.
Trata-se de questão de cristalina justiça, Sr.
Presidente, srªs e Srs. Deputados, com cuja ado
ção se estariam cauterizando as chagas daquele re
gime e restaurando finalmente o Estado de Direito,



04990 Sábado 30 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1999

corrigindo os absurdos cometidos durante um dos
mais negros períodos de nossa história.

Com o objeHvo de corrigir distorções que têm
prejudicado ~H.Hmamente os membros de Legislativos
municipais, principalmente nas localidades mais po
bres e de mer!or população, a.presentei a esta Casa
a PEC nE 4B2/9)7, que pr(~vê o aumento do percen
tuallimite so~)re 8i§ despesas municipais para o cál
culo da remunera~~ão dClS Vereadores, segundo a.
quantidade de habitantes. Presidia minhas intenções
o desiderato de fortalecer os Legislativos municipais
- que sã.o exata.mente os que reúnem os repre
sentantes mais próximos do povo, os que mais de
perto çonhecem seus problemas e necessidades.

O Sr. Cll1i~~1I:l ~li'í!2licilo - Nobre Deputado José
Aldemir, V. Eni! m'3 COr!rcede um aparte?

O SA. ,JJliJJ§~ l~U)~MIR - Concedo com muita
honra um apart(;;l a. V. E)(J, mas antes de V. Exª ao
nobre Deputado Armam:lo Abílio, que se havia mani
festado em primeiro lugar'.

O Sfr". C~íiiê!:ro el1'~0i~íW1 ~ Com o maior prazer ouço
primeiramente o notJ~'ç3 Deputado Armando Abílio.

O Sr. ú'1g'm~ff~©1@ d2"flJíifi@ - Nobre Deputado
José Aldemir, nesl:íj] hora de sua· despedida, quero
registrar a simpatia que sempre nutrimos pela atua
ção de V. Exª dur'8iT(E) toda a sua vida pública. So
mos obrigados a tomar c:lsía decisão em função de
uma série de moldvos e Justificativas. V. Exª disse
muito bem que é sertanejo paraibano ~ também o
sou. Começamos noss,"! vida escolar no mesmo
educandário, mais precist:irnente no Seminário Nos
sa Senhora da ASSUnç2!O, na ci,dade de CajazE;liras.
Exercemos um mandato de Deputado Estadual na
Assembléia Legislativa da P8Jaíba. Naquele manda
to, V. Exª ocupava a ll!i1ção de Primeiro-Secretário,
e eu, a de Primeiro ViíGe~Presidente. Chegamos a
esta Casa juntos. Deputado José Aldemir, conheço
a preocupação que s<:Jrnpre teve em defender os in
teresses da Paraíb1?~ 8, prim~ipalmente, dos municí
pios que representa nesta Casa. V. Exª sempre foi
um servidor, um e::>cravo do seu rnandato, pois este
ve presente 19m todas a8 ~:leGisões que envolvem os
municípios qW3 repn98GI1'~8., 1JartiClllarmente agora,
quando a Paraíba vive talvez um dos piores momen
tos de sua história em '(unção da seca que abate o
Nordeste - só no nosso estado mais de 75% dos
municípios estão com o abastecimento de água de
sativado. Sou testernull~'t2 do seu trabalho e dedica
ção, pois o acom!Jan~·tl®i inclusive na discussão do
Projeto de Transposi,pão das Águas do Rio São
Francisco, quando o prirneiro modelo apresentava
duas entradas, umê1 lSltí'8,vés ,dt"! Vlills do Piancó e ou-

tra através da Barragem do Arroz, situada na região
que V. Exª representa aqui, mais precisamente Caja
zeiras e São João do Rio do Peixe. Tenho certeza
de que não em função da sua profissão - V. Ex!! e
eu somos médicos -, mas de seu trabalho, empenho
e desempenho parlamentar, a partir de segunda-fei
ra, a Paraíba estará menor em termos de repre
sentatividade. Estou certo de que V. Exª ocupará ou
tras funções públicas e, daqui a quatro anos, estare
mos ouvindo o Deputado José Aldemir fazer o seu
discurso de volta a esta Casa. Daqui a quatró anos,
repito, os paraibanos irão reconhecer o trabalho de
V. Exª e o reconduzirão a esta Casa. V. Exª e eu te
mos uma história muito parecida. Nesta eleição, fo
mos'vítimas de uma série de perseguições, inclusive
por parte do nosso próprio partido, o PMDB. Somos
ambos do PMDB r<;J temos orgulho disso, pois fazem
parte do nosso pé,tido figuras como o Presidente Mi
chel Temer e o Líder Geddel Vieira Lima. Aliás, fa
zendo referência ao Deputado Geddel Vieira Lima, a
bancada do PMDB irá reconduzi-Io por aclamação à
Liderança. Dizia eu, nobre Deputado José Aldemir,
que fomos vítimas da mesma perseguição feita pelo
partido a nossa candidatura. Não tivemos condições
de participar do guia eleitoral do partido nem pude
mos indicar fiscais para acompanhar o processo de
apuração da eleição. i\lã.'1J edianta, porém, olhar pelo
retrovisor. Vamos olhar pi31ra a frente. E, reafirmo
mais uma vez, em função ielO trabalho que realizou
nesta Casa e tambérn na ,'.:!,ssembléia Estadual, da
qui a quatro anos V. Enid estará de volta, repre
sentando a grandeza ela ParaflJl:ã s, conseqüente
mente, dos paraibanos. P8Jabéns, Deputado José
Alaemir! Esta Cas8, sem s'CJmbra de dúvida, sentirá
sua ausência.

(jI 13Ft J(CD8~ t:\U}t2!1Jju~ ~ IJlgre.deço ao Depu
tado Armando l~J)mo ;E\ fJ8nerosidade. Devo dizer que
a nossa Ilistóriêl vem ~)li8 muito ionge: ela infância. Foi
ali, naquele 8dtu::anülãriü a que V. Enª fez referência,
que nasceu a nossa ilJú"iTlaç8.o. Juntos participamos
da Assembléia LegislalilJé

"
Gi juntos viemos para a

Câmara F,aderal, repres'si1iísw os paraibanos. Tenho
a convicção de qUê:: )~a!ltQ • EJi;ª como ou cumprimos
plenamente o nosso dever (j o nosso compromisso
para com aqueles que eom'iara.rn na nossa ação polí
tica e na ntD3Stl pa~tarn8ni::w. Sou testemunha
da ação par~#:Ul1errl@r 8liToj8.cla, cOinp's'iente e capaz
de V. El':ª, sempr.:J VOiil21'C~,'1 ,) tú8m comum da so-
ciedade bret:s!ieii'e, .3 paraibana.

!~gradeço Dept~taclCl Armando
Abílio, I) seu apeuie, que ;nf''',,"in"'~''"1 étO meu pronun
ciamento.
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Ouço, com prazer, o nobre Deputado Chicão
Brígido.

O Sr. Chlcão Brígldo - Deputado José Alde
mir, em primeiro lugar, quero registrar a minha satis
fação de poder aparteá-Io; para mim, é uma honra
imensa fazê-lo. Lamento não ter o privilégio de,
como o Deputado Armando Abílio, conhecer o dia-a
dia de V. Exil para, dessa forma, melhor ilustrar nes
te aparte a sua despedida. Mas quero saudá-lo por
que conheço a sua sensibilidade e lealdade de ho
mem público, conheço a firmeza com que V. Exll se
conduziu nesta Casa, defendendo os interesses do
povo brasileiro. Peemedebista como é, V" Exil sem
pre honrou o nosso partido e esta Casa com o seu
mandato. V. Exª', acima de tudo, dedicou-se 24 ho
ras por dia ao Parlamento ,e à causa pública. E esta,
para mim, é uma das maiores grandezas que se
pode identificar em um homem público. Aquele que
se dedica e enxerga somente a política, às vezes, é
traído nas urnas. O povo não compreende. Aqui es
tamos diante de outro peemedebista que, como tan
tos outros, perdeu as eleições; homens que se dedi
caram totalmente à política e às causas públicas e
que não voltarão ao Parlamento na próxima legisla
tura. Nossa grande tarefa é a' de fazer com que o
povo, cada dia mais, se politize e comece realmente
a identificar os verdadeiros homens públicos, aque
les que se sentem bem por pertencer à raça humana
e que querem fazer o Brasil caminhar para frente.
V. Exª' encarna todos esses sentimentos e, por isso,
merecia estar de volta a esta Casa. Com certeza, a
história vai mostrar ao povo da Paraíba o seu valor,
e V. Exª será reconduzido a c;lsta Casa. Eu, do mes
mo modo, estou me despedindo. Devo dizer com
toda sinceridade que perdi a eleição para Governa
dor, mas fiquei satisfeito com o resultado das urnas,
porque grande parte do povo do meu estado votou
em mim. Foi uma candidatura difícil, em que as ras
teiras e as alianças realmente não deram certo, tal
vez até por maldade de alguns. Sem nenhum senti
mento de quem perdeu uma eleição, mas com
sentimento de um cidadão humilde, de um homem
público, de quem gosta da coisa pública e do
povo, é que aparteio V. Exil • Desejo a V. Exil e a
sua família profícuos dias e muita felicidade. Se
Deus quiser, V. Ex!! voltará a esta Casa, como tan
tos outros, para defender os interesses do povo
brasileiro, porque assim a sua sensibilidade e a
sua história merecem.

O SR.•JOSÉ ALDEMIR - Agradeço ao nobre
Deputado Chicão Brígido o depoimento que presta
neste instante. Honra-me o depoimento de V. Exil,

testemunhd' do nosso trabàlho parlàmehtar durante
esses quatro anos.

O Sr. Efraim Morais - Permite-me V. I;xª um
aparte, nobre Deputado José Aldemir?

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Com muita satisfa
ção, nobre Deputado Efraim, Morais, Quarto-Secretá
rio desta Casa, meu conterrâneo da Paraíba.

O Sr. Efraim Morais - Meu caro amigo, Depu
tado José Aldemir, eu, diferentemente dos outros
companheiros, não considero seu pronut:lciamento
uma despedida; diria um adiamento. Diria que V. Exil,

a partir de hoje, entra de férias do mandato parla
mentar, mas tenho certeza de que não irá tirar férias
de sua atuação política, de sua atividade política.
Estivemos sempre em lados opostos na política da
Paraíba. Tive o prazer de ser seu companheiro na
Assembléia Legislativa. Vim primeiro para esta
Casa, depois V. Exil• E aqui, com muita autoridade
de quem conhece a política, de quem conhece o
nosso estado, de quem sabe das dificuldades da
nossa Paraíba, representou-a com dignidade, com
altivez. E V. Exª, tenho certeza, na condição de
Deputado Estadual ou de Deputado Federal, como
político atuante, representando muito bem a Paraíba
e, em especial, o alto sertão daquele estado, a sua
terra e o seu povo, deixará saudade. Mas deixará,
acima de tudo, os seus exemplos de fibra e de cora
gem para os que conviveram esses quatro anos com
você - permita-me, neste instante, tratá-lo por você,
como conterrâneo, como amigo, porque entre nós o
tratamento mais correto é exatamente esse. Nosso
estado perde neste momento importantes valores no
Congresso Nacional, como V. Exª e os Deputados
Ivandro Cunha Lima, Álvaro Gaudêncio Neto, Gilvan
Freire e Roberto Paulino, companheiros que, junta
mente com os que ficam, procuraram ver acima de
tudo, a Paraíba. Deixamos as questões políticas de
lado. Elas foram resolvidas. As brigas aconteceram
na Paraíba, mas aqui houve a união de doze parla
mentares, que pensaram, em primeiro lugar, em
nossa terra e nos paraibanos. Tenha certeza o Bra
sil, o Nordeste e a Paraíba de que V. Exª nos deixa
por pouco tempo, porque há de seguir outros cami
nhos, outros vôos, outros rumos, acima de tudo, pela
vontade do nosso povo. Tenha a certeza de que
aqueles que aqui ficaram continuam a ser seus ami
gos, Deputado José Aldemir. Reconheço, ne~te mo
mento, o trabalho que V. Exª fez pelo nosso estado,
pela nossa Paraíba. Direi em todos os recantos do
País e da nossa Paraíba: você, meu caro amigo
José Aldemir, cumpriu sua missão para com o Brasil
e para com a Paraíba. Seja feliz! Tenho certeza de
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que haveremos de nos encontrar em outras bata
lhas, defendendo sempre a Paraíba e os paraibanos.

. O SR. JOSÉ ALDEMIR - Muito obrigado, Depu
tado Efraim Morais. É evidente que a Paraíba e os
paraibanos se envaidecem do político que é V. Exª,
do homem público, pela responsabilidade que tem
com os compromissos do nosso estado e do Brasil.

'. Realmente, o Deputado Efraim Morais disse
que eu não terminava por aqui, apenas estava en
trando em férias, compulsórias evidentemente. Mas
tenho de lutar - é o meu deslderatum - politicamen
te em outras trincheiras,. sem dúvida alguma, de
pendendo do entendimento da sociedade. Essa so
ciedade é que irá determinar o meu destino político.
Agradeço a V. ExB o aparte.

Sr. Presidente, preciso prqsseguir na leitura do
meu pronunciamento, fazendo exatamente um ba
lanço - é esse o meu objetivd-, como esclareci no
início de minha fala.

Em face de minha contínua preocupação com
a categoria dos aposentados, busquei apresentar
soluções para os problemas concretos que os afli
gem. Propus, assim, medida para complementar os
proventos percebidos por sérvidores públicos even
tuais, que tivessem posteriormente passado à inativi
dade, recebendo benefício do INSS, incorporando à
sua remuneração metade do valor das gratificações
DAS ou DAI que houvessem exercido por pelo me
nos doze anos.

Submeti, ainda, à apreciação dos nobres pa
res a criação do Fundo de Compensação de Apo
sentadoria, proposta inovadora - de minha autoria
e sem similar na legislação previdenciária mundial,
visando à complementação de aposentadorias. de
servidores públicos e autárquicos, trabalhadores das
atividades privada, rural e autônoma." .

Não foi pequena minha atenção para com o
desenvolvimento econômico dÓ' 'Nordeste. Nesse
sentido, apresentei projeto de laí" criando a área de li
vre comércio no Município 'dé São João do Rio do
Peixe, nas proximidades das divisas dos Estados da
Paraíba, Ceará e Rio G1ande do Norte, como forma
de estabelecer um pólo industrial e comercial na re
gião do semi-árido, que tanto se ressente de ações
de'governos consistentes, para superar seus inúme
ros e gravíssimos problemas.

Uma vez que, conforme entendo, a base do
trablillho parlamentar, não por mera questão semân
tica, 'mas até por imposição do princípio filosófico
que dá substrato à democracia, reside justamente no
confronto de idéias, no debate, na argumentação, no
discurso, enfim, procurei fazer-me presente à tribuna

com freqüência! às Comissões Permanentes e Es
peciais, ~ara tratar dos temas mais diversos, todos
eles~ em meu julgamento, de grande relevância e in
teresse para a sociedade paraibana, nordestina e
brasileira.

Questionei duramente.a linha que se imprimiu
para a atuação dos bancos oficiais, manifestando o
meu inconformismo contra as decisões administrati
vas que levaram ao fechamento de agências em di
versos municípios do ,illterior, particularmente em
uma região carente cqmo o Nordeste.

De outra parte, senhores, como membro da
Comissão de Seguridade Social e Família, e tam
bém como médico, mantive.sempre um estreito inte
resse pelas questões afetás· à área da Saúde.

Procurei, assim, reiteradamente, manifestar-me
a respeito dos problemas do setor, analisando as
medidas propostas pelo Governo, criticarJdo quando
era hora de criticar; elogiando suas decisões, quan
do as julgava .acertadas, agindo sempre com o espí
rito aberto e o desejo sincero de colaborar para o
bem maior do povo brasileiro.

LoClvei, portanto, nessa ordem de idéias, a de
cisão, ainda no princípio do primeiro mandato do
Presidente da República, de retomar e fortalecer o
processo de municipalização da saúde, que conside
ro a única saída para a racionalização dos serviços e
para a melhoria do atendimento à população.

Denunciei, também, as manobras insidiosas de
alguns laboratórios que provocam uma crise de
abastecimento, retendo estoques, com o objeto de
chantagear a sociedade e obter aumento para os
preços dos medicamentos.

Em defesa do profissional médico - viga mes
tra que estrutura todo o sistema de saúde brasileiro
e a maior vítima. do caos em que se transformou o
setor, depois dos próprios pacientes -, fui levado a
questionar em diversas ocasiões as decisões do Go
verno, que, em lugar de favorecerem a recuperação
do poder aquisitivo de sua remuneração, procura
vam reduzi-lo ainda mais, à custa de aumento dos
tributos sobre el!3 incidente.

Sempre com o intuito de incrementar o aporte
de recursos para a saúde, prestei apoio à emenda
constitucional que instituiu a CPMF, desde que fosse
efetivamente destinada para a área.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa
concede a V. Exª mais cinco minutos para a conclu
são de seu pronunciamento.

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Agradeço a V. Exll a
tolerância. Prossigo, Sr. Presidente. Defendi ardoro
samente o Projeto de Transposição das Águas d.o



Por meio do instrumento regimental da indica
ção, procurei instar o Governo para que adotasse
medidas de sua competência exclusiva, absoluta
mente necessárias e de interesse de toda popula
ção. Destaco, neste momento, a proposta para cria
ção de uma fundação que possibilitasse efetivar os
agentes de saúde que trabalham há anos sem qual
quer estabilidade ou vínculo jurídico com o Estado 
já que é impossível ingressar no serviço público sem
concurso.

Com muUa honra, ouço o nobre Deputado Osó
rio Adriano.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre
Deputado José Aldemir, a Mesa lembra que V. Ex!!
dispõe de 45 segundos para concluir seu pronuncia
mento.

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Sr. Presidente, esse
tempo não é verdadeiramente suficiente para a con
clusão do meu pronunciamento de despedida. Dese
jo ainda ouvir o Deputado Osório Adriano, do Distrito
Federal, que prestou relevantes serviços e participou
de todas as discussões de matérias de interesse da
sociedade brasileira e\ principalmente, das que di·
ziam respeito a Brasília.'

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa
prorroga o tempo de V. Exªpor mais cinco minutos,
nobre Deputado José Aldemir.

O Sr. Osório Adriano - Nobre Deputado José
Aldemir, já que o tempo está bastànte exíguo, quero
aproveitar esta oportunidàd~para elogiar o conteúdo
de seu pronunciamento e cumprimentá:.!Q_p..elo_.tr~ba

lho que vem desempenhardo nesta Casa. Faç~:vo·
tos para que tudo isso realmente ocorra e seja o iní
cio de uma nova fase para o nosso País e para o
Estado da Paraíba que tão bem V. Ex!! representta~

O SR. JOSÉ ALDEMIR - Agradeço a V. ex!! o
aparte, que incorporo com muita honra ao meu pro-
nunciamento. J

Pro$sigo, Sr. Presidente. À Caixa Econqmica
Federal solicitei que promovesse estudos urgentes,
visando à redução dos juros cobrados nos fin~ncia
mentos do Sistema Financeiro de Habitação, sltuan-
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Rio São Francisco como solução para o semi-árido atingiram direitos dos trabalhadores, conquistados
nordestino, que considero fundamental para a pró- em décadas e décadas de lutas e sacrifício; denun-
pria vida do povo daquela região. ciei os efeitos da política centralizadora de .recursos

Reiterei, desta mesma tribuna, minha incondi- públicos da União, em detrimento dos orçàmentos
cional confiança na viabilidade da economia nordes- estaduais e municipais; apresentei idéias e propus
tina, minha certeza na fertilidade daquele solo, que soluções para os problemas do sistema tributário na-
espera apenas a seiva da irrigação para explodir em cional; posicionei-me, enfim, Sr. Presidente, até
vida e riqueza. Uma certeza que não se baseia ape- onde permitiu a minha capacidade e entusiasmo,
nas na observação pessoal, ou na experiência de permanentemente nas fileiras da Justiça e do Direi-
quem conhece e ama a região, porque- nela viveu to.
grande parte de sua vida, mas tem por fundamento
também a ciência, as avaliações realizadas pelos
técnicos do Projeto Radam-Brasil, ainda na década
de 70, e que identificaram ali quase 2 milhões de
hectares de terras férteis, além de prognosticarem a
transformação do Nordeste em um verdadeiro celei
ro agrícola, quando os seus rios fossem perenizados
pelas águas do São Francisco.

Aí sim, Sr. Presidente, os agricultores vão po
der finalmente realizar aquilo que têm como inspira
ção de vida: plantar cada semente com os olhos da
esperança e a certeza do futuro.

Posicionei-me contrariamente às propostas do
Governo que extinguiram o monopólio da Petrobrás
e que privatizaram as telecomunicações, no entendi
mento de que jamais deveríamos abrir mão de nos
sa soberania e, ao contrário, deveríamos procurar
fortalecer e proteger o patrimônio nacional.

Cumprindo as imposições de minha consciên
cia, atendendo minhas convicções e princípios e ja
mais no intuito de confrontar, estive muitas vezes em
trincheira oposta à do Governo.' Defendi e votei em
favor da estabilidade do servidor público, garantindo
lhe segurança no emprego; da paridade entre os
proventos dos servidores ativos e inativos; da apo
sentadoria especial para os professores de ensino
fundamental; da aposentadoria especial do homem
do campo em regime de economia familiar; da prote
ção, integração social e aposentadoria especial do
portador de deficiência física; do salário-desempre
go; enfim, pelo reajuste de 28% para os professores
universitários. .

Em tudo e sempre, procurei estar à altura da
confiança dos que me elegeram, defendendo neste
plenário os interesses do povo brasileiro com o cui
dado especial pelo Nordeste e a atenção voltada
para a Paraíba.

Procurei opinar e trazer ao debate tudo o que
julguei relevante: pleiteei em favor da agricultura, de
vastada nos últimos anos pela política de juros e
pelo desinteresse dos órgãos oficiais em financiar a
produção; critiquei as propostas governamentais que
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do-os em patamar condizente com a finalidade so- Sr. Presidente, srª2 e Srs. Deputados, esse é
cial do sistema e também compatível com o teto es- um breve resumo de minhas atividades, na Câmara
tabelecido na Constituição - 12% ao ano - ao me- dos D.eputados, na Legislatura que ora se encerra.
nos nos casos de mutuários das classes menos fa- Estive continuamente empenhado em corres-
vorecidas. ponder às expectativas daqueles que me elegeram

Apresentei também sugestão ao Ministério dos como seu representante; procurei, com máxima dili-
Transportes para a duplicação da Rodovia BR-101, gência e disposição, contando sempre com a ajuda
no trecho entre João Pessoa e a divisa dos Estados e a inspiração de Deus, trabalhar para atender as
da Paraíba e Pernambuco, um dos percursos mais necessidades - tantas e tão prementes - do povo
movimentados do País na atualidade, uma vez que, brasileiro e, em especial, dos meus conterrâneos pa-
além de unir duas das principais capitais do Nordes- raibanos.
te, serve de via de ligação daquela região com o Sul Ao encerrar este balanço de minha atuação,
e o Sudeste. gostaria de hipotecar aos ilustres pares, em meu

Às Comissões de Agricultura e Política Rural e nome e no de meus concidadãos paraibanos, os vo-
de Direitos Humanos denunciei a prática adotada tos de que continuem, com seu trabalho nesta Casa,
por alguns usineiros nordestinos, que, nos últimos a edificar brilhante futuro para o Brasil.
anos, chegaram a derrubar mais de cem mil casas Não se deixem abater pelas dificuldades: os
de plantadores de cana-de-açúcar, na Paraíba, em desafios da nova ordem mundial globalizada, inédi-
Pernambuco, em Alagoas e no Rio Grande do Norte tos na história da humanidade, exigem a elaboração
- número impressionante, significativamente supe- de propostas novas e criativas - e a criatividade, Sr.
rior à quantidade de moradias erguidas pelas com- Presidente, é uma das principais virtudes da alma
panhias de habitação popular daqueles estados, o brasileira.
que dá uma pálida medida da magnitude dos proble- Ao tempo, portanto, em que manifesto minha
mas sociais decorrentes da desigualdade na distri- inabalável e incondicional confiança na capacidade
buição de renda que tem caracterizado a realidade do nosso povo para superar a crise atual, bem como
brasileira. no papel de liderança nacional que cabe ao Parla-

Por meio de emendas que elaborei, apresentei, mento, nos regimes verdadeir?me.nte democr~ticos,
defendi, discuti e consegui aprovar muitas delas, despeço-~e dos trabalhos le~lslatlvos, assumrndo o
pude assegurar, no Orçamento da União, recursqs c~mpr~mlsso s~lene. de continuar a I~ta em outras
destinados ao Estado da Paraíba bem como a to- trincheiras, de Jamais abandonar o Ideal que me
dos os municípios que nesta Cas~ represento. Foi- tr.ouxe para a atividade política: a construção do Bra-
me possível também garantir alguns recursos extra- sll c~m q~e sonhar?m. nossos a~tepassados - gran-
orçamentários. Todos para: saneamento básico e de, riCO, digno e, principalmente, Justo.
melhorias sanitárias; ampliação do Hospital Regional Guardo comigo a experiência da vida parla-
de Cajazeiras, com implantação da UTI; construção men.tar do ~eu País, cuj~ instância, o Congresso
do Hospital Municipal de São João do Rio do Peixe NaCional sera palco de mUItas lembranças. Tudo, no
(obra inacabada); construção de casas populares; ~n,t~nto~ d~corre~t~_ do exercício democrático de
implantação de infra-estrutura e calçamento; cons- Idelas, IdeaiS, OplnlOeS, palavras e votos marcados
trução e ampliação de escolas em vários municípios; pelo debate legítimo e autorizado pelo voto popular.
construção de subestação elétrica em São João do Confesso, Sr. Presidente: amo esta Casa e
Rio do Peixe, responsável pelo aumento da potência sentirei saudades.
de energia para os municípios do Vale do Rio do O meu propósito é voltar depois do interstício

. Peixe; eletrificação rural; construção e restauração compulsório que recebo, resignado como castigo
-de estradas; asfaltamento de perímetro urbano em sem culpa, porque sou humilde na adversid9.de tem-
São João do Rio do Peixe; recursos para o Hospital porária, talvez usando isso como arte e sabedoria
de Mangabeira e o Hospital Napoleão Laureano para disfarçar possíveis desconfortos da alma.
(Hospital do Câncer), em João Pessoa; construção Voltarei em breve, se Deus quiser e o povo de-
de creches; abastecimentos singelos em diversas 10- sejar. Zé Américo ensinou, na Paraíba, Sr. Presiden-
calidades; transmissão da TV Correio em Cajazei- te, S~ e Srs. Deputados, que ninguém se perde na
ras, passando por Patos e Souza; e, finalmente, a volta. Vou reencontrar-me na volta porque conheço
reativação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le- bem o caminho. E sei que ele começa sempre na
tras da Diocese de Cajazeiras: minha amada Paraíba.



O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Osório .Adriano,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s
e 81'S. Deputados, hoje estamos fazendo aqui a últi
ma sessão da SOª Legislatura da Câmara. Aproveito
esta oportunidade para agradecer a todos - ao pes
soal da Casa, que nos ajudou, e aos companheiros.
Foi uma honra conviver em tão boa companhia nes
ta SOl! Legislatura.

Mas queria abordar rapidamente dois assun
tos, já que o tempo é exíguo. Quando cheguei a esta
Casa, há oito anos, trazendo experiência de mais de
3S anos em Brasília, minha primeira tarefa foi real
mente presidir a Comissão Especial de Desestatiza
ção da Câmara Federal. Viajamos por todo o País e
fizemos um relatório final que permitiu ao Governo
fazer realmente as privatizações.

Sr. Presidente, é muito importante o programa
de desestatização do Governo, não pelos recursos
oriundos da venda dessas empresas, mas, mais im-
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Registro, ao final, a minha imensa alegria pelo portante do que isso, pela paralisação olos gasf'JiS
convívio com colegas e amigos durante esses quatro com essas empresas deficitárias, que VelO)

anos, a começar pelos conterrâneos da bancada da de saúde, pagam impostos ao Govern(J), 85iO ("'in1P'!i'iB-

Paraíba, que são sempre irmãos no interesse da ter- sas que floresceram.

ra-mãe. Como exemplo, cito uma empresa que estava
Agradeço aos dirigentes e servidores desta entrando em falência e que hoje vai tão bem: a CSf'J.

Casa, com quem aprendi lições de profissionalismo,
competência e dedicação ao trabalho. Sou também Ao encerrar esta SOª Legislatura, lamento ape-
reconhecido e grato a minha assessoria parlamentar nas o fato de ter havido oportunidade, já prevista
do gabinete pela lealdade, esforço e contribuição no pela Constituição de 1988, de revisão constitucional
desencargo do meu mandato, que exerci com serie- cinco anos após a promulgação da Carta, ou seja,
dade, dignidade e devotado espírito público. em 1993, mas essa oportunidade foi jogada pela ja

nela, porque não houve entendimento nesta Casa.
Não digo adeus. Digo até breve. Tudo o que se faz hoje, como a revisão da política,
O SR. PI:tESIDENTE (Nilson Gibson) - Ilustre poderia ter sido feito na revisão constitucional. Per-

Deputado José Aldelnir, a Mesa, em nome do Depu- demos uma grande chance pela teimosia de alguns
tado Michel Temer, Presidente da C2lmara dos colegas que não entenderam a necessidade de revi-
Deputados, também deseja solidarizar-se com os são daquele porte.
vários aparteantes e externar palavras ele louvor a
V. EXª pela sobriedade com que exerceu seu man- Lamentavelmente, isso está sendo feito agora,
dato e espera que esse intervalo seja de enriqueci- às pressas, sem os cuidados necessários e com o
mento junto a seus familiares, amigos e eleitores da País metido nesta crise em que vivemos hoje.
Paraíba. Quero agradecer a V. Exª a oportunidade de

Até breve, Deputado José Aldemir, em nome dizer minhas derradeiras palavras na SOª Legislatura
do Deputado Michel Temer! da Câmara Federal.

Durante o discurso do Sr. José Alde- Mais uma vez, quero clizer que saio muito feliz,
mir, assumem sucessivamente é! Presidên- porque aqui muito aprendi. Esta Casa foi, para mim,
cia os Srs. Nelson Trad, 22 Secretário, NiI- um novo ensinamento. Com muita honra, exerci meu
son Gibson, § 22 do artigo 18 do Regimento mandato com dignidade, procurando colocar a servi-
Interno. ço da Câmara toda a minha experiência de vida.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce
do a palavra ao nobre Sr. Deputado Paulo Lustosa.

O SR. PAULO lUSTOSA (B!oco/PMDB - CE.
Sem revisão do orador.) - SI': Presidente, Sras e Srs.
Deputados, ninguém se perde no caminho de volta.
Encerro hoje meu mandató parlamentar; mas não
encerro, posso assegurar-lhes, minha vida pública. A
quadra histórica que vivemos· não se presta nem a
deserções nem ao recolhimento. Uma das crises
mais dramáticas de nossa história contemporânea
apenas começa, anunciando tempos difíceis, co
brando desde já novos e maiores sacrifícios de to
dos nós. Não poderia eu, no vigor de minha maturi
dade política, tomar o caminho do retiro, quando
vejo escurecer o céu em prenúncio de uma tempes
tade que, sabem os homens sensatos, decerto vir~;

pois já se enfurecem os elementos.

Despeço-me neste momento' de uma missão
que me foi confiada pelo povo cearense, meus coes
taduanos, filhos, como eu, da mesma terra, que or
gulha o Brasil pela coragem, tenacidade, gênio e
pela grandeza de seu povo e de seus heróis.
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Peço licença aos meus amigos mineiros pre
sentes para citar o seu maior poeta: "Só tenh'o duas
mãos e o sentimento do mundo".

Filho de classe média, construí uma trajetória
profissional e minha vida pública amparado unica
menie no meu trabalho e na minha 'consciência do
dever. Nas minhas lides políticas, nunca me socorri
nem de fortuna pessoal, que jamais tive, nem do pa
trocínio dos poderosos e dos abastados.

Os mandatos parlamentares que exerci não fo
ram objeto de penhor nem fruto da barganha. Cada
voto por mim obtido nasceu da consciência de eleitor
livre em sua convicção, vinculado por afinidade, seja
pessoal, seja partidária, seja de ideário.

Enfrentei em meu Estado, em diversos pleitos,
apenas "com minhas mãos e meu sentimento do
mundo", uma das mais azeitadas máquinas eleito
rais do País. Fortunas incalculáveis movimentando
sofisticadas estratégias de marketing e tecnologias
de primeiro mundo tiveram um peso enorme no plei-
to eleitoral. '

Obtive vitórias e sofri derrotas, mas nunca me
deixei esmagar pelo rolo compressor desse tipo de
política que macula o processo eleitoral brasileiro.
Este é o meu troféu e - parafraseando o poeta portu
guês - ergo-o como um facho a arder na noite escu
ra!

Pago mais uma vez o alto preço dos vícios e
imperfeições do nosso sistema político-eleitoral que,
muitas vezes, resulta em distorções na repre
sentação popular, franqueando a prática de lamentá
veis negócios que as lideranças honradas repudiam
e o próprio povo deles é consciente e os rejeita com
veemência.

Não sou o primeiro - e Deus sabe que não se
rei' o último - homem público deste País que luta
para morrer de pé. Dentro ou fora do Parlamento,
minhas propostas, minhas idéias e meus compro
missos com o povo cearense e com o nosso País
continuam vivas: meu mandato terminou, mas meus
deveres de líder cearense e de cidadão brasileiro
não cessaram. Minha missão não acabou, a luta
continua.

Move-me uma, força que me ergue acima de
mim mesmo e me faz almejar tão-somente a satisfa
ção do dever cumprido, sem apego ao fruto das mi
nhas ações. As grandes obras de abastecimento
d'água e saneamento básico que implantamos em
Fortaleza melhoraram a saúde do povo e abriram
caminhos para a modernização da capital cearense,
hoje :.:m dos mais importantes pólos turísticos do
País. Nossos projetos de irrigação, os pólos de' de-

senvolvimento que semeamos no interior do estado
aind; 1ão foram superados em termos de pioneiris
mo, ,..eresse social e econômico.

~;estejo apenas no meu foro íntimo o avanço
da cf' lsa da defesa do consumidor. Em meu primei
ro 1i'~:1dato eletivo, quando criamos e presidimos a
Comissão de Defesa do Consumidor, tínhamos a
convicção de que plantávamos a boa semente.

No Ministério da Desburocratização tivemos a
oportunidade de dar novo impulso a essa que é hoje
a mais eficaz estrutura de salvaguarda da economia
popular: o Código de Defesa do Consumidor e os
Procons.

No curto espaço de onze meses naquele Minis
tério, fizemos avançar uma tarefa até então tida
como'insuperável: a modernização do Judiciário e a
info!matização do processo eleitoral. Apoiamos e im
plantamos os juizados de pequenas causas, hoje
operantes em quase todo o País. Demos passos de
cisivos no sentido da aprovação do Estatuto da Mi
croempresa e da própria organização associativa
desse setor. No Sebrae, empreendemos a grande
luta para apoiar, prestigiar e viabilizar a pequena e a
microempresa, hoje considerado o mais dinâmico
segmento da economia e fonte generosa de forma
ção de emprego e renda das classes menos abasta
das.

Após pouco mais de um ano e meio de exercí
cio de mandato na Câmara dos.Deputados, tenho a
satisfação de haver lutado uma luta desigual contra
o tempo e minha circunstância. Defendi os princípios
do meu partido, o PMDB, honrei compromissos assu
midos com meus aliados e eleitores, cumpri o dever da
lealdade pessoal, sem medir custos nem conseqüên
cias. Terei sido, talvez, ingênuo, idealista ou visionário,
mas não terei sido ingrato, desleal e pusilânime.

Na Presidência da Comissão de Reforma Tri
butária, tratei com seriedade a questão fiscal, calca
nhar-de-aquiles da crise brasileira. Municipalista con
victo, em conformidade com a cartilha do PMDB, não
vejo outra alternativa para o País a não ser uma solu
ção de compromisso, fundada em um grande entendi
mento que fortaleça a autonomia federativa e o Poder
local. O abalo do relacionamento entre a União e os
estados em tomo das dívidas desses últimos é uma
conseqüência funesta das ambigüidades e equívocos
persistentes no nosso ainda precário pacto federativo:
o Poder Central ainda não soube desapegar-se das
prerrogativas imperiais do Estado Unitário. '

Meus ilustres colegas parlamentares, as não
menos ilustres autoridades econômicas do Governo,
a imprensa especializada e setores da opinião pública
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conhecem, tenho certeza, o esforço que empenha
mos para equacionar, ainda em tempo "hábil, as gra
ves distorções da questão fiscal, que desaguariam,
como desaguaram, na presente crise econômica.

Fiz a minha parte. Faria e farei outra vez. En-.
tendo que as boas idéias, aquelas que trazem o bem
comum, não devem ter proprietários. Dizem os filó
sofos indianos que "quando um desejo é generoso,
todo o universo conspira para a sua realização".
Quando propus a cesta básica, quando corri o Bra
sil defendendo a pequena e a microempresa,
quando idealizei o vale-educação e a substituição
da fi ata de carros velhos, entre outras idéias que
divulguei,· pouco importavam-me os créditos de au
toria. Importava-me, sim, a ampliação da consciên
cia dos gestores públicos. no sentido de garantir,
com instrumentos eficazes e não-onerosos, a prio
ridade do social.

Recorrendo à expressão cunhada pelo jornalis
ta Lustosa da Costa, volto-me agora para os meus
amigos, os brasileiro's do Ceará, que compartilham
comigo projetos, sonhos, idéias e utopias... e digo
lhes que hoje, tanto quanto no primeiro dia de meu
primeiro mandato, acredito que somos e sempre se
remos capazes de vencer a polJreza, a miséria e a
exclusão que, apesar das mistificações, perduram
agravadas no Estado. Ainda aterraremos com em
prego, educação, saúde e habitação o fosso que se
para os ricos da aldeota dos pobres da periferia.
Com o desenvolvimento da agricultura irrigada e
com a industrialização do interior, Fortaleza e as ci
dades de médio porte irmanar-se-ão com as parce
las hoje esquecidas de Deus a dos homens, nas pe
quenas. propriedades e nas vilas mais remotas do
sertão do Ceará.

Nenhum revés, nenhuma vicissitude far-me-á
romper com raízes cearenses que se me aprofun
dam na alma e no coração, coração que não tem lu
gar para o ressentimento e a amargura, muito me
nos para o arrependimento. Nenhuma contingência,
nenhum incidente de percurso far-me-á sentar à bei
ra da estrada e lamentar a dureza do destino. Não é
de minha têmpera, nem do meu costume.

Começo agora uma nova caminhada, com âni
mo renovado. Soldado do meu partido, o PMDB,
mais do que nunca erguerei bem alto sua bandeira.
Os últimos acontecimentos não fazem mais do que
demonstrar com dolorosa exatidão que a sua doutri
na e seu programa jamais envelheceram, jamais ca
ducaram, muito pelo contrário, brilham agora por sua
atualidade, sua sabedoria e sua justeza.

Felizmente, a recessão, o crescimento negati
vo, o descaso com o nosso setor produtivo darão lu"
gar, espero eu, a uma outra perspectiva. Nosso ideário
desenvolvimentista ganha espaço privilegiado no mais
alto escalão.do Governo, com o Ministério da Produ
ção; a política econômica redescobre o crescimento
como única saída para um futuro possível.

Entramos em uma festa cara, gastamos o que
tínhamos e o que não tínhamos,.hipnotizados pelas
luzes de um castelo de fantasia. Agora a conta che
gou e nos faz voltar, enfim, os olhos para nós mes
mos, para o Brasil real, com suas grandezas e misé
rias, potencialidades e limitações; o Brasil profundo,
que nunca foi a Miami nem a Nova Iorque, mas se
constrói dia-a-dia, com a singeleza do trabalho, a
modéstia do aprendiz e a sabedoria da experiência.

Este é o meu Brasil do PMDB, este é o Brasil
de Juscelino, de Tancredo, de Teotônio, de Ulysses,
esses arquitetos do Brasil de amanhã, que saberá,
com o esforço de todos nós, reerguer-se com os
seus próprios meios materiais e humanos, que são
imensos, e restaurar a sua autoconfiança para cons
truir a sua grandeza e o seu progresso.

Encerro as minhas palavras. homenageando,
em primeiro lugar, os companheiros do meu partido,
começando pelo íntegro e valoroso Deputado Paes
de Andrade; o hábil e competente Presidente do
PMDB, Senador Jáder Barbalho; o jovem Líder Ged
deI Vieir~ Lima, que, com vigoroso entusiasmo, espí
rito de compromisso e de companheirismo, busca
fortalecer o partido nas suas bases; os colegas de
todos os partidos, que vivem a paixão do servir e do
construir um novo tempo;' o sério, capaz e lhano Pre
sidente Michel Temer .e os seus companheiros de
mesa; os jornalistas, riotadamente os da Secretaria
de Comunicação Scici$f-da Câmara dos Deputados,
a quem cabe repercut* o que fàz"esta Casa; e, final
mente, aqueles que tornam possível a operação da
Casa: os funcionário~~ a quem homenageio na pes
soa de Adelmar Sabino e na figura deste querido
companheiro, que nos assiste de maneira'tão com
preensiva e generosa, Carlos Alberto. Tenham todos
a certeza de que daqui não arredarei o pé, pois esta
Casa é o meu refúgio e o meu encanto. .

Sr. Presidente, srM e Srs. Deputados, concluo
o meu pronunciamento, como sói ocorr~r em todas
as oportunidades em que estive nesta' Casa, apre
sentando, ainda no apagar das luzes, uma proposta
de significado todo especial. Porém, ~ntes disso,
com muita honra, ouço o nobre Deputado Adroaldo
Streck.
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O Sr. Adroaldo Streck - Deputado Paulo Lustosa, manha envergadura para esta Nação, que é a inven-
faço este aparte para que fique consignado nos tividade e'a criatividade. Não basta a vontade, o so-
Anais da Casa a admiração e o apreço que tenho nho, a determinação de alguns poucos, a utopia de
por V. EXª Sou testemunha de que o Parlamento foi h0l'!1ens e mulheres que crêem piamente na inventi-
enriquecido com a sua presença. Gostaria que a sua vidade e na criatividade dos brasileiros para que
gente soubesse deste meu desabafo pessoal, de esse dínamo da transformação da sociedade se tor-
que realmente é lamentável que alguém com todo ne algo real, concreto. Essas pessoas muitas vezes
esse 'perfil parlamentar não tenha retornado à Casa. se decepcionam, se desestimulam e ficam indigna-
Mas seguramente outras tarefas, tão importantes das com a falta de sensibilidade das nossas elites,
quanto essas que V. Ex~ está encerrando hoje, es- dos poderes constituíd0R. e até do quarto poder, a
tão reservadas para o talento de Paulo Lustosa. Ima- imprensa, para o grande mutirão nacional para o
gino daqui a pouco vê-lo em outro cargo, em outra qual eles nos convocam, aproveitando a força dessa
posição, tão eficiente e trabalhador quanto foi neste idéia que pode mudar os destinos do País.
período em que estivemos juntos nesta Casa. Felici- Faço um apelo ao Congresso, ao Presidente e
dades a V. Ex". àos Srs. Ministros, a quem' temos tentado sensibili-

O SR. PAULO LUSTOSA -:- Agradeço ao com-zar, mobilizar, envolver nessa empreitada, para que
panheiro do Rio Grande do Sul '~s palavras que tan- dêem apoio ao projeto Desenvolvimento & Inventivi-
to me sensibilizam, porquanto, bomo V. Exª, a nossa dade, instrumento capaz de aproveitar ~ssa força
preocupação, a preocupação qe quem faz a vida pú- que o Brasil que não conhece o Brasil muito poderia
blica, notadamente quem faz a política, quem a exer- utilizar. Saibamos todos que das nossas raízes bus-
ce como nós a exercemos, não movido pelos inte- caremos e encontraremos a saída para os nossos
resses, mas pelas paixões, quem vislumbra a utopia, problemas.
é a de que possamos pavimentar os caminhos para Apróveito também a oportunidade para regis-
a concretização dos sonhos dessa grande civilização trar nos Anais desta Casa - ao mesmo tempo em
dos trópicos que nos tornaremos em breve. Temos que' solicito o apoio de V. Exas - a uma "Idéia-em-
sempre o entusiasmo, o otimismo, porque só com Projeto", que aqui vem tramitando.
entusiasmo, otimismo e crença nas potencialidades Oriunda da Sociedade Civil - no caso, o Centro
do País pode-se construir um tempo novo. de Produção Cultural e Educativa da ,Universidade

As palavras de V. Ex~ muito me sensibilizam. de Brasília - a idéia aqui chegou e recebeu o apoio
Incorporo-as ao meu pronunciamento como uma de- da Fundação Pedroso Horta do PMDB, a qual tenho
monstração do apreço, da confiança, mas acima de agora, como já referi, a honra de presidir, .exatamen-
tudo do seu trato lhano, da sua correção e do seu te porque trazia uma proposta cuja essência contém
espírito público. Muito obrigado, deputado. em si, o germe desse processo de interação que se

Gostaria, Sr. Presidente, de concluir as minhas encontra a cada dia mais passível de ser aperfeiçoa-
palavras usando a expressão dos nordestinos, que do, entre o Poder Legislativo e a sociedade. Princi-
dizem que o chicote da imaginação ~ ~ necessidade, palmente, se quisermos pensá-lo de uma forma mo-
ou, então, citar o ideograma chinê~, em que "crise" derna, quero dizer, contemporânea: com os instru-
se traduz também por "oportuy!iõ"àde"! Sei que vive- mentos e a tecnologia que dispomos hoje para am-
mos tempos duros, tempos d~ necessidades, de vi- pliar os horizontes do diálogo democrático no País.
cissitudes, e a resposta parà' acrise não é o desâni- A proposta a qual me referi justamente levou-me à
mo, não é o desalento, VIas o arrancar, das nossas apresentação de um requerimento, aprovado pela
raízes, as alternativas criativas para os nossos ma- Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
les. Inventividade e criatividade são os nichos a ex- Informática, da Câmara dos Deputados, o que ense-
pIorar neste momento de profundas dificuldades. jou a realização de uma audiência pública, no dia 19

A Fundação Pedroso Horta, que tenho a honra de novembro de 1997, para a apresentação do "An-
de dirigir e que representa o instrumento de formula- teprojeto Legislativo Mesas-Redondas/Desenvolvi-
ção estratégica do pensamento do PMDB, resolveu mento & Inventividade".
há ma,is de um ano assumir o patrocínio e o apoio de A proposta é simples, e logo adiante cuidarei
um projeto ousado, que foi gestado no Centro de de explicá-Ia em poucas palavras. Mas primeiro que-
Produção Cultural e Educativa da Universidade de ro assinalar que ela nos chega em muito boa hora,
Brasília. Este projeto busca ir fundo na identificação, pois sabemos que o momento é de crise, e a inventi-
no estímulo e no apoio a esse potencial, que é de ta- vidade é a única filha dileta da áise, exatament~
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porque pode nos proporcionar a oportunidade de en
frentá-Ia. E me vem à mente um provérbio brasileiro,
que diz como quem afirma o caminho para busca de
soluções: "carro apertado é que canta!". Percebo
como a cultura de um povo sabe sempre retirar es
tas lições de suas próprias adversidades e me recor
do, com a força que este recordar me proporciona,
d? letra do samba que canta: "Levanta, sacode a
poeira/Dá volta por cima". Ou ainda, como diz a sa
bedoria popular, se "Deus fala certo por linhas tor
tas", devo acrescentar que cabe ao homem buscar a
luz capaz de apontar a solução dos seus problemas,
a partir dos afortunados meandros de sua poderosa.
imaginação.

E esta é a grande possibilidade, felizmente la
tente em nosso povo, para superarmos a atual e pre
pararmo-nos para outras crises que advirão. Pois
certamente as crises são parte da própria evolução
política, desde que aprendamos com elas a transfor
mar a situação adversa em energias compatíveis
com a superação dos obstáculos que lhe são pecu
liares. Assim, estaremos dando não um, mas vários
passos à frente, pois, por mais "globalizado" que
possa estar o mundo, verdadeiramente um país só
se constrói pela cabeça erguida que adquire, quando
definitivamente rumo ao encontro de soluções pró
prias. Nós o sabemos. Aliás, penso que no mínimo
todos nós sabemos disso. Mas enfim, nós o sabe
mos na teoria - e mais que na teoria, porque muitas
vezes é na idealização política da teoria.

E o que importa então?

O que a nós, enquanto legisladores, importa?
Quero dizer que nos cabe buscar, por vias capazes
de interagir politicamente com as forças vivas da so
ciedade, as sempre novas e criativas formas de en
gendrar políticas - porque estas formas estão sem
pre se renovando - que, em sendo ações políticas
eficazes para o desenvolvimento, ao mesmo tempo
o sejam para o desenvolvimento humano do povo
brasileiro, como sel')do a sua recompensa pela bus
ca própria de solução. Eis a palavra chave: buscar.
Eis o sentido a perseguir: fazer ver ao País que
"quem procura, acha" e acha exatamente isso: a"!"
(a exclamação) de saber o que quer, para seguir em
frente. Foi exatamente assim, nesse salto sobre si
mesmas, que todas as grandes nações tornaram-se
grandes. Para citar o exemplo mais óbvio temos o
new deal, que definitivamente levantou os Estados
Unidos da América. Foi o mesmo movimento de
ação política, deflagrado por um Presidente à frente
de um Governo, que levantou o orgulho do povo
americano, incentivado ao máximo a participar, cada

qual com as suas particulares habilidades, na gran
ãe obra de reconstrução nacional, após a bancarrota
de 1930.

É por tudo o que aqui acabo de afirmar que ve
nho solicitar aos Excelentíssimos membros da Mesa
e ao Congresso Nacional outorgar o seu apoio políti
co àquela "Idéia-em-Projeto", que mencionei e que
se encontra hoje consubstanciada em um amplo pro
jeto mobilizador, denominado "Desenvolvimento &
Inventividade", sobre o qual passo agora a tecer
uma breve explicação, apenas lendo diretamente do
texto do projeto, o seu item 2.3, onde se encontra
explícita, na proposta apresentada, a relação com o
Poder Legislativo do País.

Passo a ler a proposta básic~ do. projeto:
O projeto tem por objetivo mobilizar a socieda

de brasileira para pensar e direcionar o desenvolvi
mento do País, a partir do auto-conhecimento de
suas potencialidades inovadoras na busca de solu
ções próprias, ~xercendo a sua ação, a começar por
uma série de pesquisas versando sobre subtemas
identificados a partir do tema geral "Desenvolvimen
to & Inventividade", reportado às distintas realidades
sócio-cultural-econômicas das diferentes regiões
que formam a Federação; e a seguir, utilizando-se
destes estudos como suporte para a realização de
vinte e uma Mesas-Redondas e Eventos Paralelos,
em vinte cidades, além de Brasília, estrategicamente
escolhidas visando alcançar todo o território nacio
nal.

Estes subtemas, primordialmente, deverão
abranger a inovação-{tecnoJógica) diretam,ªnte liga
da à produção, mas também a inventividade'COnsi
derada na sua forma mais ampla, sempre inter-rela....
cionada àquela, quet:a localizemos nos campos da
ação política, social, administrativa, educacional, cul
tural, científica, jurídica e~., desde que possamos di
recioná-Ia ao desénvolvimento do País e da Nação.

As Mesas-Redondas deverão acontecer nos
auditórios públicos do Congresso Nacional, das As
sembléias Legislativas de 12 capitais estaduais e
nas Câmaras MunicÍpais de 8 cidades culturalmente
representativas, não apenas por seu aspecto simbó
lico - importante também para o fator mobilização
social -, mas sobretudo para que haja tramitação in
terna da proposta no âmbito destas Casas Legislati
vas (como vem ocorrendo no Congresso Nacional),
uma vez que, em última instância, é à convivência
do Poder Legislativo com as questões do desenvol
vimento nacional que o projeto está endereçado.

Os Eventos Paralelos deverão acontecer em
ginásios ou outros espaços abertos às comunidades
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que irão sediar o projeto, de forma a promover a par-,
ticipação e o envolvimento das mesmas.

No seu todo, o projeto será documentado em
\fídeo, com duas finalidades:

a) servir à divulgação simultânea de cada eta
pa que for sendo realizada, para, a partir dos 21
pontos definidos, cumprir a sua ação mobilizadora
em âmbito nacional;

b) subsidiar a publicação de um Relatório de
Recomendações, Desenvolvimento & Inventividade,
a ser encaminhado aos Poderes Legislativos, Federal,
Estaduais e Municipais, apontando a necessidade
da aprovação de leis específicas para conduzir e as
segurar o desenvolvimento a partir do potencial in
ventivo do País. Também, formas para promover o
necessário envolvimento e inter-relacionamento mul
tidisciplinar dos diversos órgãos, instituições e enti-

. dades dos Governos ou privadas que possam dire
cionar esforços para apoiar as pequenas e microem
presas inovadoras, bem como aquelas de qualquer
porte, os inventores/inovadores individuais e os pes
quisadores.

Esta é a proposição que venho solicitar, então,
formalmente à Mesa da Câmara e aos digníssimos
Srs. e digníssimas SrAs Parlamentares, meus caros
colegas, seja outorgado todo o apoio político para
que aqui se realize a primeira Mesa-Redonda
Desenvolvimento & Inventividade, por ser esta ação
- de alto interesse para esta Casa - aquela que irá
desencadear um grande IImutirão nacional de refle
xão· sobre os nossos potenciais, no interesse maior
da Nação.

E, numa advertência, devo apenas acrescen
tar: a renovação do colonialismo acontece sempre
que os países mais pobres são obrigados a comprar
dos países mais ricos a tecnologia. Seja ela de pon
ta ou sem ponta, mas que será sempre também
aquela que na verdade dos fatos, mais que as be
nesses que possa trazer, aponta os caminhos da
obscurantização de luzes próprias.

Dirigindo-me aos companheiros presentes nes
te plenário, como Nilson Gibson, a quem conheço
desde 1979, costumo dizer que quem faz política só
morre quando fisicamente desaparece. Na política, a
ressurreição é possível.'Deputado Adroaldo Streck,
o político ~e verdade não perde a eleição; o político
verdadeir@ adia a posse. Espero que, em breve, su
plente qu~ sou da minha bancada, possa voltar ao
convívio desta Casa.

Nesta Casa aprendemos a entender a condi·
ção humana. Nela temos a nação perfeita da socie
dade brasileira, porque ela é um corte vertical de to·

dos os seus segmentos. É no entrevero dos interes
ses, no .conflito das idéias que se constroem, que se
definem os contornos da sociedade que precisamos
e que desejamos.

Deixo meus agradecimentos, mais uma vez,
àqueles que fazem, por trás da cortina, o espetáculo:
os funcionários da Casa; os meus companheiros de
gabinete; aqueles que procuram facilitar o exercício
da nossa função na Câmara dos Deputados, que,
embora muitas vezes criticada, espezinhada, marca
da por tantos preconceitos, tem sido, acima de tudo,
a caixa de ressonância das demandas, dos proble
mas, das aspirações e dos sonhos da sociedade
brasileira.

Portanto, ao encerrar minhas palavras, o farei
lembrando o que disse no princípio: estarei aqui, conti
nuarei por aqui, não no exercício do mandato, mas no
exercício da vida pública e com todos os compromis
sos que assumi quando escolhi esse caminho.

Aos companheiros como um todo e aos com
panheiros da Taquigrafia, que, muitas vezes, por eu

.falar tão apressadamente e usar citações em outra
língua, tiveram o seu trabalho dificultado, os meus
agradecimentos e as minhas escusas. Tenham a
certeza de que, como nós, os senhores também
cumprem um papel relevante" na construção da so
ciedade a que temos direito e que, se Deus quiser,
iremos construir.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Nobre
Deputado Paulo Lustosa, em nome do nobre e ilus
tre Sr. Deputado Michel Temer, Presidente da Câ
mara dos Deputados, quero registrar que efetiva
mente a presença de V. Ex!! aqui enriqueceu esta
Casa Legislativa nas áreas econômica e financeira,
por ser homem conhecedor da economia do País,
um dos excelentes economistas que transitou pela
Câmara dos Deputados.

Realmente, o ajuste econômico ainda carece
de normas regulamentares, mas não por omissão de
V. ExII. Aliás, quem mais apelou pela regulamenta
ção da economia foi o honrado Deputado Paulo Lus
tosa. Esperamos que V. ExII continue na vid& pública
e retome à Casa o mais brevemente possível, por
que a Casa Legislatiya precisa de V. Exll•

Deputado Paulo Lustosa, em nome do Presi
dente Michel Temer, congratulamo-nos com V. ExlI e
com a família Lustosa - esposa, filhos, todos, enfim.
Parabéns, Deputado Paulo Lustosa.

O SR. PAULO LUSTOSA - Muito obrigado, Sr.
Presidente.



Sr. Presidente, quero que esta Casa registre
nos seus Anais o artigo, por inteiro, do Prof. Jeffrey
Sachs, intitulado "O FMI e o colapso do Real", publi
cadono jornal Gazeta Mercantil, para que, nesta úl
tima sessão, possamos ver que, diante de tamanho
descalabro, só resta ao povo brasileiro dizer não à
política do Governo Federal:

A Executiva Nacional do meu partido, o Partido
dos Trabalhadores, reúne-se hoje para traçar um
plano de ação pela mobilização popular. Acredita
mos, Sr. Presidente, que devemos mudar a atual po
lítica. Aceito as regras do jogo. Não queremos mu
dar de Governo - o povo poderá mudá-lo quando for
chamado às urnas para se manifestar -, mas quere
mos que ele mude a sua política. Do contrário, o
povo estará condenado à fome e à miséria, e o Brasil,
à perda da sua soberania. Se o Governo brasileiro
não ouviu a voz das lideranças políticas, haverá de
ouvir a voz das ruas.

A luta continua. Com a mobilização popular e
sindical haveremos de mudar essa política para que
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce- Terceiro, como todo fanático antiinfla-
do a palavra ao nobre Deputado Haroldo Sabóia, cionista, o FMI aceita calmamente recessõ-
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT. es profundas desde que o colapso da produ-

O SR. HAROLDO SABÓiA (PT - MA. Como ção leve à diminuição de alguns pontos no
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls percentual do nível de preços.
e Srs. Deputados: Por último, o FMI continua impermeável

As negociações do Fundo Monetário à crítica. Os críticos podem censurar, mas o
FMI e o Tesouro norte-americano controlam o

Internacional (FMI) com o Brasil nos últimos
dois anos constituem um verdadeiro manual dinheiro. Como era de esperar, depois de dois

anos recebendo conselhos desastrosos de
sobre o fracasso de administração monetá-
ria. Como conseqüência de erros de política Washington, aonde o novo presidente do Ban-
monetária, o Brasil enfrenta uma aguda e co Central brasileiro irá agora buscar idéias
desnecessária recessão. Em certo sentido, depois do colapso real? Claro, ao FMI e ao
a história é direta: o Brasil defendeu uma Tesouro norte-americano.
moeda sobrevalorizada até que ela final- Sr. Presidente, Srl's e Srs. Deputados,
mente entrou em colapso. O maior mistério, essas palavras não são minhas e não são
e grande preocupação para o futuro, é a de nenhum documento do meu partido, o
cumplicidade do governo norte-americano e Partido dos Trabalhadores. São palavras do
do FMI nesse erro grosseiro. Prof. Jeffrey Sachs, Diretor do Harvard Insti-

O Brasil retardou mudanças cambiais tute for International Development - Instituto
necessárias, certamente em virtude da cam- Internacional para o Desenvolvimento.
panha eleitoral para a reeleição de Fernando A crítica feita à política do Tesouro nor-
Henrique Cardoso. te-americano, à política do FMI e à política

do Banco Central e do Governo brasileiro
O FMI, o governo norte-americano e o não é mais apenas daqueles que o Presi-

Brasil elaboraram um programa de estabili- dente, há alguns anos, dizia serem "fracas-

~:ç;~n~~ns~;;~od~~e~::~~:~:Si:da::a~~ somaníacos". Essas críticas são de todos os
homens sérios que têm independência e ca-

Mais uma vez, a liderança do FMI menos- pacidade intelectual para analisar o desastre
prezou "observadores acadêmicos" que su- causado pelos conselhos do FMI e do Te-
geriram que a moeda brasileira estava subs- souro norte-americano.
tancialmente sobrevalorizada.

O FMI, supostamente, não deseja a
morte de ninguém. Por que então dá seu
apoio a políticas tão danosas e de antemão
condenadas ao fracasso?

Existem, creio, quatro razões. Primeiro,
o FMI, o Tesouro norte-americano ouviram
demais as importunações de Wall Street
desde meados dos anos 90. Os investidores
norte-americanos queriam tirar seu dinheiro
da Rússia e do Brasil sem perdas provoca
das por desvalorizações. Segundo, o FMI
acredita que consegue passar a perna no
mercado, quando na verdade é o mercado
que está passando a perna no FMI. O FMI
(e os Estados Unidos) queria apoiar a reelei
ção de Fernando Henrique Cardoso. Ironica
mente, ele teria provavelmente vencido com
uma desvalorização em 1996 ou em fins de
1997, ou mesmo em fins de 1998. Agora ele
enfrenta um desastre financeiro criado por si
mesmo.



As negociações do Fundo Monetário Interna
cional (FMI) com o Brasil nos últimos dois anos
constituem um verdadeiro manual sobre fracasso de
administração monetária. Como conseqüência de er
ros de política monetária, o Brasil enfrenta uma agu
da e desnecessária recessão. Em certo sentido, a
história é direta: o Brasil defendeu uma moeda so
brevalorizada até que ela finalmente entrou em co
lapso. O maior mistério, e grande preocupação para
o futuro, é a cumplicidade do governo norte-america
no e do FMI nesse erro grosseiro.

Assim como acontece com tantos fracassos de
política, a queda do Brasil começou com um grande
sucesso. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso, o
então Ministro da Fazenda e hoje Presidente, liderou
uma equipe de reformadores ná elaboração e imph:~

mentação de um engenhoso programa de estabiliza
ção monetária, em que um uma taxa cambial atrela
da desempenhava um papel crucial.

Em um plano incomum, brilhantemente adapta
do às circunstâncias brasileiras, uma nova moeda, o
real, foi introduzido gradualmente entre março e ju
lho de 1994, com um valor quase constante em rela
ção ao dólar. Como se havia previsto, a inflação de
salários e de preços começou a diminuir de ritmo à
medida que a taxa cambial se estabilizava. Mas,
çomo em muitos outros programas de estabilização
"baseados em taxa cambial", a desaceleração da infla
ção de salários e 'de preços começou a ficar ligeira'"
mente atrasada. Enquanto a nova unidade monetária
se manteve quase estável, depois de abril de 1994, os
salários e os preços mais ou menos duplicaram entre o
segundo trimestre de 1994 e o fim de 1995.

O resultado foi uma estabilização elegante e
essencialmente sem custos, tão eficaz quanto eleger
Fernando Henrique nas eleições presidenciais de
1994. Mas a conseqüência de tais medidas, decorri
do algum tempo, foi uma taxa cambial sobrevaloriza
da. O passo seguinte parece claro.' Chegara o mo
mento de se afastar da taxa indexada e introduzir
um sistema cambial bem mais flexível. É o caminho
que vem sendo seguido com sucesso por Israel, de
pois de sua estabilização de 1985, e pela Polônia,
depois de 1990. De fato, a estratégia básica de esta
bilização de uma taxa anteriormente indexada, se
guida por uma desvalorização modesta e por flexibi
lidade subseqüente, tinha se tornado parte de uma
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O Brasil retome seu crescimento e o processo de de- doutrina profissional aceita de programas antiinfla-
fesa da soberania nacional. ção, em parte através de textos acadêmicos de

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR: Stanley Fischer, que atualmente é diretor-executivo

FMI E O COLAPSO DO REAL adjunto do FMI.
Alguns governos, entretanto, enamoram-se da

indexação cambial porque uma moeda sobrevalori
zada geralmente significa produtos de consumo
mais baratos e elevados salários reais em áreas ur
banas. Desse modo, o México adiou uma mudança
cambial necessária em 1993/94, e isso em grande
parte porque o governo temia as conseqüências, evi
dentemente, foram assustadoras em 1995, após a
desvalorização em dezembro de 1994, num momen
to em que o México havia exaurido suas reservas
em uma defesa fútil da moeda.

O Brasil (e a Tailândia, no caso) tinha o colap
so do ~éxico claramente em mente em 1995/96, e o
mesmo acontecia com o FMI. O que aconteceu, por
tanto, é ainda mais clamoroso. O Brasil retardou mu
danças cambiais necessárias, certamente em virtude
da campanha eleitoral para a reeleição de Fernando
Henrique Cardoso. Adotou uma desvalorização mui
to gradual, que não era suficiente para compensar a
sobrevalorização passada: No último trimestre de
1997, quando surgiu a crise da Ásia, o real foi ataca
do com força - compreensível e previsivelmente de
vido à sobrevalorização da moeda do Brasil, do seu
significativo déficit orçamentário (então ao redor de
4% do PIB) e de seu grande estoque de dívida inter
na e externa de curto prazo. Nesse momento havia
soado a hora de uma urgente reavaliação da política
monetária e cambial. mas, em vez disso, o FMI de
fendeu ardentemente a decisão brasileira em outu
bro de 1997 de elevar as taxas de juro para 50% ao
ano, e justamente para sustentar a moeda. Essa de
cisão foi fatal. Cimentou o fim do crescimento econô
mico brasileiro e embutiu uma bomba-relógio fiscal.
Quando começou a defesa mal-orientada da moeda,
o déficit era de cerca de 4% do PIB. Um ajuste fiscal,
supostamente d~ 2% doPIB, foi anunciado e elogia
do pelo FMI. Mas, em vez de diminuir o déficit para
2% do PIB, o déficit orçamentário dé1998 aumen
tou, na verdade, para cerca de 8% do PIB, em gran
de parte resultante da ,des'aceleração econômica
auto-induzida (que reduziu a receita tributária) e o
acelerado crescimento de pagamentos de juros so
bre a dívida pública.

Qualquer observador cuidadoso em 1998 podia
reconhecer claramente o colapso do México: Quan
do a Rússia entrou na mesma armadilha em meados
do ano - pelo mesmo motivo, um programa de esta
bilização baseado no câmbio mantido por período
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longo demais, com incentivo do FMI -, o Brasil foi
nesse mesmo tempo, mais uma vez, alvo de intenso
ataque especulativo. Assim, chegava o Brasil em ou
tubro de 1998 com crescimento econômico zero,
com ameaça de recessão, com uma taxa cambial
enormemente sobrevalorizada, com uma dívida in
terna rapidamente crescente, com uma clara visão
do colapso da Rússia e com o apoio do FMI para de
fender a moeda. Sem dúvida, uma parte importante
da história (como no México em 1994) foi que a ree
leição de Cardoso estava próxima.

O FMI, o governo norte-americano e o Brasil
elaboraram um programa de estabilização insensato
de ·US$41 bilhões baseado na continuação do regi
me cambial indexado. Mais uma vez, a liderança do
FMI menosprezou "observadores acadêmicos" que
sugeriram que a moeda brasileira estava substan
cialmente sobrevalorizada.

O FMI, supostamente, não deseja a morte de
ninguém. Por que então dá seu apoio a políticas tão
danosas e de antemão condenadas ao fracasso?

Existem, creio, quatro razões. Primeiro, o FMI
e o Tesouro norte-americano ouviram demais as im
portunações de Wall Street desde meados dos anos
90. Os investidores norte-americanos queriam tirar
seu dinheiro da Rússia e do Brasil sem perdas pro
vocadas por desvalorizações. Segundo, o FMI acre
dita que consegue passar a perna no mercado,
quando na verdade é o mercado que está passando
a perna no FMI. O FMI (e os Estados Unidos) queria
apoiar a reeleição de Cardoso. Ironicamente, ele te
ria provavelmente vencido com uma desvalorização
em 1996 ou em fins de 1997', ou mesmo em fins de
1998. Agora ele enfrenta um desastre financeiro
criado por si mesmo.

Terceiro, como todo fanático antiinflacionista, o
FMI aceita calmamente recessões profundas desde
que o colapso da produção leve à diminuição de al
guns pontos no percentual do nível de preços.

Por último, o FMI continua impermeável à críti
ca. Os críticos, podem censurar, mas o FMI e o Te
souro norte-americano controlam o dinheiro. Como
era de esperar, depois de dois anos recebendo con
selhos desastrosos de Washington, aonde o novo
presidente do Banco Central brasileiro irá agora bus
car idéias depois\do colapso do real? Claro, ao FMI
e ao Tesouro norte-americano.

.I

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce-
do a palavra ao nobre e ilustre Deputado Adroaldo
Streck.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 8ris e Srs.

Deputados, o Brasil é um ente disforme: tem uma
perna curta e grossa, outra longa e magra; a cabeça
está em desproporção com o corpo; um olho exata
mente igual aos olhos azuis do Primeiro Mundo; e o
outro injetado, transmitindo a imagem de quem não
dorme ou dorme mal há multo tempo. Esta é a ima
gem da verdadeira realidade de nosso País. Diante
dessa realidade, as perspectivas de progresso são
mínimas, para não dizer que são.nulas.

Figuremos a idéia de que um rico país do he
misfério norte viesse a nós e, compadecido do
Brasil, se dispusesse a nos emprestar os 500 bilhõ
es de dólares que devemos, permitindo que lhe pa
gássemos a dívida quando pudéssemos, no futuro.
Pois mesmo assim, mesmo recebendo 500 bilhões
de dólares, a fundo perdido, de um país rico, fracas
saríamos, porque não temos estrutura para nada, ou
melhor, nossa estrutura é falha.

Poderia dizer, como faço questão, Sr. Presidente,
Sris e Srs. Deputados, que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, democraticamente, promove re
formas, para o meu gosto, tímidas. Mas teve e tem a
coragem de mexer em vespeiros sagrados. Essa ou
sadia do Presidente Fernando Henrique Cardoso
está-lhe custando bastante caro, pela incompreen
são, inclusive neste plenário, das providências sa
neadoras que teve a coragem de colocar em prática
desde o seu primeiro Governo.

Mas, para caracterizar todas essas diferenças
e irrealidades do País, eu gostaria de citar para os
companheiros de plenário o que se escreveu, num
dia desses, num pequeno tópico da revista Veja: "A
Câmara de Vereadores de Jaboatão dos Guarara
pes, no Estado de Pernambuco, tem 1.322 funcioná
rios, enquanto a Volkswagen, que produz, na cidade
de Resende, no Rio de Janeiro, 1.500 unidades/mês
de caminhões, tem apenas 1.300 funcionários".

No serviço público brasileiro há salários milio
nários, como em nenhum outro país do mundo, e sa
lários miseráveis, insuficientes para o suprimento
das necessidades básicas do cidadão. Como justifi
car uma discrepância dessas? Mexer com o status
quo atual é comprar briga direta e feroz com as cor
porações organizadas e ricas - e elas existem às
centenas neste País.

Nos corredores do Congresso, delegações e
mais delegações de lobistas abordam atrevidamente
Deputados e Senadores, defendendo seus "direitos"
- entre aspas, é claro -, hospedam-se em bons ho
téis, jantam em restaurantes da moda e queixam-se
amargamente de não ter recebido aumento depois
da edição do Plano Real, em meados de 1994, em-
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bora ganhando salários de 5 mil reais por mês. A O recente Plano Real, do qual sou fã de cartei-
isso estamos acostumados a assistir todos os dias rinha, inclusive o tenho defendido aqui nesta Casa e
neste Congresso. continuarei a defendê-lo mesmo fora dela, ancorado

Não vejo representantes dos trabalhadores mini- no câmbio, teve resultados excelentes durante qua-
fundjários do meu Estado ou de qualquer outra parte tro anos e meio. Isso ninguém pode questionar ou
do País. São esses trabalhadores que arcam com pôr em dúvida. Ele colocou no circuito do consumo
essa conta fantástica. Eles não chegam até aqui por- mais de ,15 milhões de brasileiros, mas provou tam-
que. não têm recursos para isso; precisariam de dinhei- bém ser uma estratégia inconsistente.
ro para defender os seus interesses nesta Casa. E como então enfrentar os desafios para se

Dentro dessa deformidade do País, outros ab- chegar à estabilidade econômica?
surdos saltam aos olhos. O cidadão comum, que Antes de entrar neste ponto, concedo um apar-
comprou a sua casa financiada por entidades do se- te ao nobre Deputado Arlindo Vargas, meu coesta-
tor imobiliário, depois de pagar anos e anos, dá-se duano.
conta de que o sonho da casa própria transformou- O Sr. Arlindo Vargas - Deputado Adroaldo
se em pesadelo: primeiro, já pagou o imóvel e, se- 'Streck, cumprimento V. Ex!i pelo brilhante pronuncia-
gundo, continua devendo mais do que o valor da mento, por trazer a esta Casa, mesmo no encerra-
casa ou do apartamento que cqmprou. Como fazer? mento desta Legislatura, um assunto de tamanha re-
Qual a providência a ser tomat:\a? Não pagar e espe- levância. Aproveito a oportunidade para,cumprimen-
rar pelo despejo? Esta é uma' tragédia que infelicita tá-Io pelo que V. Exª significa para a política do Rio
milhões de brasileiros e que precisa ser solucionada. Grande do S~I, pelo que significou para esta Casa,
Pode alguém perguntar: com a interveniência do Go- sempre defendendo com muito ardor a sua convic-
vemo? Obviamente que" sim. O mutuário de casas ção. V. Ex!! foi e continua sendo um exemplo para
compradas com financiamento da Caixa Econômica todos nós. E confesso-lhe que foi grande honra ter
Federal ou outros organismos não editou planos convivido com V. Ex!! nesse curto espaço de tempo
econômicos, mas foi vítima da irresponsabilidade de em que tive a felicidade de integrar esta Casa. Como
sucessivos maus administradores que comandaram eu, V. Ex!!, não voltará na próxima Legislatura. Sai-
a área econômica do País. ba, porém, nobre Deputado, que para onde for deve-

Diante de tantas questões praticamente não rá ir de consciência tranqüila, na certeza do dever
solucionáveis, sobra-nos uma alternativa: um gigan- cumprido, pois sempre pensou no engrandecimento
tesco programa de educação, alimentação e acom- do Brasil e na valorização deste Poder Legislativo,
panhamento direto das crianças brasileiras. Para ser que representa verdadeiramente o povo brasileiro.
mais claro, o lançamento de uma Itaipu da educa- V. Exª foi para nós um exemplo de Parlamentar,
ção, com duração de, no mínimo, vinte anos. Os re- honrou e dignificou esta Casa, assim como a política
sultados não seriam para a minha nem para a nossa do Rio Grande do Sul. Tenho certeza de que, na fun-
geração. Lá pela segunda década do ano 2060 o ção que venha a exercer, V. Ex!! continuará a honrar
Brasil será outro, em condições de competir com po- o nosso queridQ Brasil. Parabéns, Deputado. Foi
tências desenvolvidas; ou seja, o,;Brasil precisa ur- uma grande honra ter convivido c6m V. Ex!!.
gentemente de arrumação da.·,lYase. Equivocada- O SR. ADROALDO STRECK - Deputado
mente, temos começado nossas obras pela cumeei- Arlindo Vargas, muito obrigado peJas palavras cari-
ra, quando o correto é plantar alicerces sólidos, ca- nhosas de V. Ex!!, que, com muito prazer incorporo
pazes de sustentar um desenvolvimento que não ao_meu pronunciamento. A vida parlamentar é efeti-
onere os mais fracos. vâmente uma pas~agem na vida do cidadão. Afinal

Em quase tCJdas as atividades somos bastante de! contas, não" nasci aqui. Por que deveria perpe-
superficiais. Nas políticas econômicas, o normal é tuár-me neste lugar? Isso vale para todos nós.
queimar etapas ou inventar panacéias milagrosas. O \ Mas continuando, Sr. Presidente, depois de
Plano Cruzado foi apenas um congelamento de pre- ter-me referido ao Plano Real como instrumento que
ços. Nada mais do que um congelamento de preços. colocou 15 milhões, ou mais, de brasileiros no circui-
Resultado: o represamento de preços durou enquan- to do consumo e propiciou que milhares de brasilei-
to possível. Quando rompeu o dique, foi um deus- ros viajassem para o exterior. Agora aconteceu um
nos-acuda. Até hoje, parte daquela conta gigantesca desastre cambial! As viagens ao exterior vão ficar
continua engrossando as dívidas do País, especial- mais difíceis. Mas, afinal, está na hora de conhecer-
mente a dívida social. mos o nosso País, vamos ter programas específicos
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de visita ao Brasil, vamos incrementar o turismo in
terno. Talvez até seja bem melhor do que isso.

Respondendo ao questionamento de como en
frentar os desafios, acredito que no momento pre
sente o Brasil tem uma única e exclusiva saída: vol
tar-se para a agricultura, torná-Ia competitiva, nos
moldes internacionais.

Com 100 milhões de toneladas de grãos nosso
-perfil mudará. Deixaremos de gastar preciosas divi
sas naquilo que, tradicionalmente, sabemos produ
zir. Concomitantemente, incentivaremos o emprego.
Essas duas variáveis, empregos e divisas, são im
prescindíveis à retomada do crescimento econôm!
co.

Certo tempo atrás, uma economista sugeriu
emitir moeda para colocar dinheiro grosso ao alcan
ce dos produtores rurais. Achei a sugestão um tanto
estapafúrdia naquele momento, mas .hoje estou con
vencido de que esse tipo de emissão que teria como
meta melhorar a agricultura, dando condições de se
produzir melhor e mais fartamente, não seria dinhei
ro inflacionário, porque a agricultura oferece rápido
retorno. Em seis meses o dinheiro retornaria. Depois
de cumprido o papel, o dinheiro emitido poderia ser
enxugado, evitando que a quantidade de papel moe
da no mercado causasse inflação.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, deixo hoje esta
Casa, depois de três mandatos consecutivos como
Deputado Federal pelo Rio Grande do Sul. Deixo
aqui consignado o meu desejo de que futuros planos
econômicos, que certamente ainda teremos, sejam
solidamente ancorados. Poderia ser na indústria,
que muito se desenvolveu, ou nos serviços. Mas
acredito que, no nosso caso presente, a alternativa é
agricultura. O Brasil precisa ancorar o seu próximo
plano econômico na agricultura, porque esta será a
grande e honrosa saída para o País.

E mais, Sr. Presidente, dentro desse propósito,
o Brasil deverá jogar duro contra práticas desleais de
comércio, de que estamos sendo vítimas. Produtos pri
mários entram em nosso território carregados de gor
dos subsídios e financiamentos generosos de meio
anQ, um ano para pagar, e até mais do que isso.

Em um primeiro momento, é bom para o Go
verno que entrem esses produtos baratíssimos do
exterior, mas quando nossa produção estiver desor
ganizada, o que não está longe de acontecer, os
preços irão às nuvens.

Como defensor incondicional do Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, no momento
em que deixo a Câmara dos Deputados, desejo que o
valor da cesta básica seja mantido, se necessário, in-

clusive, por meio de subsídios. Vamos subsidiar,
sim, a alimentação do -lraba.lhador se necessário.

Os preços que estão aí são bons, eles podem
cair mais um pouco, mas davem ser mantidos ao
menos no nível em que estão.

É inadmissível que um país com vocação agrí
cola como o Brasil viva o constrangimento de ter po
pulações famintas. Para eliminar essa vergonha na
cional, contribuí como pude, enquanto Deputado.

Na iniciativa privada, voltando à minha profis
são, o jornalismo, serei um -soldado na luta por me
lhores condições sociais para o brasileiro. Essa me
lhoria foi iniciada com o -advento do Plano Real.

Ouço com prazer a minha ilustre coestaduana
Deputada Veda Crusius. .

A srª Veda Crusius - Deputado Adroaldo
Streck, meu querido companheiro de partido e de
Estado, que sempre serviu às causas públicas como
jornalista respeitado, não apenas no Estado do Rio
Grande do Sul, mas em todo o Brasil, quero reafir
mar, acompanhando sua trajetória de vida, que isso
ficou mais visível neste Congresso Nacional. Duran
te o período que aqui esteve promoveu a defesa da
educação, a defesa intransigente da estabilidade,
mesmo nos momentos difíceis que temos passado,
e de conscientização da necessidade de ajuste inter
no, que devemos fazer para o bem de nós mesmos.
Quero registrar a beleza do seu discurso, a proprie
dade, a profundidade e a responsabilidade das pala
vras que V. Exª proferiu neste plenário. Mesmo fora
do Congresso Nacional, estou segura de que este
País poderá contar com o seu permanente trabalho
em benefício daqueles que menos têm. Tenho pro
funda confiança em que \/. Exª, mesmo longe desta
Casa, continuará na tribuna da imprensa nacional,
que passará a ocupar daqui por diante, onde conti
nuará realizando o grande trabalho que fez durante
esses últimos doze anos no Parlamento brasileiro.
Portanto, em nome do PSDB do Rio Grande do Sul
e como amiga e companheira de jornalismo, e pelo
Parlamento, faço a V. Exª o agradecimento por seu
profícuo trabalho.

O SR. ADROALDO STRECK - V. Exª, Depu
tada Veda Crucius, a quem aprendi a admirar ao lon
go dos anos pelo seu talento e capacidade de fazer
as coisas, é muito generosa. Agradeço a V. Exª tudo
o que acabou de dizer.

Ouço com prazer o nobre Deputado Airton Dipp.
O Sr. Airton Dipp - Nobre Deputado Adroaldo

Streck, colega da bancada gaúcha, neste momento,
quero registrar também os meus cumprimentos a
V. Exª pelo trabalho desenvolvido ao longo destes
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últimos quatro anos, quando tive a oportunidade de abriga o ilustre Deputado Adhemar de Barros Filho,
conviver com V. Ex" no Congresso Nacional. Mesm'o a quem, com muito prazer, concedo um aparte.
divergindo nas idéias - pertenço à bancada do PDT, O Sr. Adhemar de Barros Filho - Nobre De-
e V. Ex" ao PSDB -, tenho de reconhecer o trabalho, putado Adroaldo Streck, permita-me saudá-lo no fi-
a competência e a defesa intransigente do Governo nal deste seu pronunciamento de Grande Expedien-
Federal exercidos por V. Ex". Acredito que seu afas- te, por muitos motivos. Em primeiro lugar, para pres-
tamento desta Casa será temporário e, em breve, V. tar-Ihe uma homenagem. Já o conheço há muitos
Exl\ estará retornando ao nosso convívio, principal- anos, de outros mandatos, e não posso deixar de re-
mente promovendo ações em favor dos seus ideais. conhecer publicamente o empenho, o trabalho e o
Meus cumprimentos e sucesso na sua atividade pro- esforço do gaúcho Adroaldo Streck.
fissional na área do jornalismo.

Gostaria, entretanto, também de aditar algu-
O SR. ADROALDO STRECK - Agradeço a V. mas reflexões sobre o início do seu pronunciamento,

Ex
ll

o aparte. Peço à Mesa que o faça constar da to- quando V. Exª caricaturou o Brasil. Aquela figura dis-
talidade do meu discurso. forme descrita por V. Ex", a meu ver, é inaceitável. O

Ouço com prazer o nobre Deputado Serafim Governo atual de Fernando Henrique Cardoso, seus
Venzon, nosso estimado vizinho do Estado de Santa Ministros e sua equipe de tecnocratas fazem um
Catarina. jogo tão pesado e tão difícil, que não é o problema

O Sr. Serafim Venzon - Deputado Adroaldo de o disforme não suportar, pois nem o super-ho-
Streck, é bem verdade que as urnas expressam a mem suportaria essa política de juros altos, recessi-
vontade popular, mas nem sempre espelham o em- va, e as promessas de uma estabilidade monetária
penho, o trabalho e a dedicação de um Parlamentar, que, ao meu ver, só tinha o objetivo eleitoral de con-
talvez devido aos meios de comunicação, que nem seguir a reeleição e que agora nos joga diante da
sempre conseguem traduzir para o povo o trabalho ameaça não apenas de desastre econômico mas,
de cada um. Certamente, V. Ex" serve de exemplo dentro dela, da própria moratória. Então, diria ao
para este caso. Sou testemunha do seu empenho, meu caro amigo Deputado Adroaldo Streck que não
trabalho e dedicação no Congresso Nacional. Aliás, é o disforme que não suporta isso, nem o super-ho-
como um todo, este Congresso fez um trabalho mui- mem o suporta. Acho que \lamos ter de atravessar
to bonito. Estamos passando por uma crise, e, infe- juntos todo esse período difícil que está à nossa
Iizmente, é apenas em meio à crise que o homem frente. O próximo Parlamento vai ter de lutar com
toma posições drásticas. A idéia de plantar provavel- muita competência para fazer os sacrifícios necessá-
mente surgiu quando o homem estava com fome e rios para sairmos desta fase difícil, para, depois,
não encontrava mais alimento suficiente na nature- realmente dar ao Brasil o que ele precisa: juros baixos,
za. Estamos vivendo uma tempestade que será his- política de desenvolvimento, política de criação de em-
tórica, porque de certo vai colaborar para o surgi- prego e uma real retomada de desenvolvimento. Tudo
mento de grandes mudanças. E essas advêm da co- isso, porém compatibilizado com a globalização, da
laboração da Oposição e dos partidos governistas. qual o Brasil não pode mais se desvincular. Aplaudo o
Creio que o Governo e a Oposição fizeram isso mui- pronunciamento de V. EXª, pedindo licença para a ele
to bem, e V. Ex", Deputado Adroaldo Streck, de sua incorporar essas observações. Ao encerrar este apar-
parte, também fez muito bem o que devia. O traba- te, quero formular ao caro amigo Parlamentar os nos-
lho de V. ExlI neE?tes doze anos foi histórico para o sos votos de felicidades. Muito obrigado.
Rio Grande do Sul e para o Brasil. E eu, de Santa O SR. ADROALDO STRECK - Muito obriga-
Catarina, seu vizinho, membro do fórum da Região do, Deputado Adhemar de Bar.ros Filho. Acho que
Sul, sou testemunha do seu empenho. Desejo que V. Ex" captou muito bem a minha preocupação.
V. ExlI esteja novamente conosco daqui a quatro Quero acrescentar apenas que o Brasil disforme a
anos. Parabéns pelo seu trabalho, Deputado Adroal- que me referi no início d.o meu discurso é conse-
do Streck! qüência de sucessivas administrações públicas fede-

O SR. ADROALDO STRECK - Deputado Se- rais, que nunca estiveram voltadas para a base da
rafim Venzon, parabéns pelo discurso de V. ExlI e pirâmide social. Já o Governo que aí está, o Gover-
pela forma extraordinária com que tem exercido este no Fernando Henrique Cardoso, com todas as difi-
mandato, às vezes até colocando seu lado pessoal culdades que encontrou e continua encontrando,
em contradição com algumas orientações do seu teve, sim, essa preocupação. E se lhe deve creditar
partido, que no passado também foi o meu e que a atenção de cuidar da alimentação do povo, porque
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não há povo forte sem comida farta, sem boa ali~

mentação. E este Governo colocou 15 milhões de
brasileiros na roda do consumo.

Diante dos dias de dificuldades que estamos
vivendo, precisamos valorizar essas coisas. É preci
so dizer que o Governo alimentou e continua alimen
tando a população e vai manter 'os preços da cesta
básica. Essa conquista é nossa. Não podemos abrir
mão do que já conquistamos, e que é bastante. E aí
virá um Brasil bonito, com pernas, corpo e cabeça
iguais, enfim, com tudo como se deseja.

Sr. Presidente, Srl\s e Srs. Deputados, saio
deste Congresso Nacional agradecido pelas oportu
nidades que tive de conhecer melhor o meu País.
Aqui aprendi que a representação parlamentar do
Brasil não é nem boa nem má. Nos 513 Deputados
e 81 Senadores está representada a média da opi
nião pública brasileira. Então, o deboche que ouvi
certa ocasião no sentido de que deveríamos impor
tar Deputados suíços é algo completamente maluco
e não tem sustentação, porque, nesse caso, a popu
lação estaria em desconformidade com a sua repre
sentação popular aqui no Congresso e vice-versa.

Enfim, desejo aos novos que estão chegando
segunda-feira próxima, dia 12 de fevereiro, e aos que
aqui vão continuar força e denodo na busca de um
perfil melhor para tudo o que se faz no Brasil. Sem
trabalho obstinado e amor às causas sociais é inútil
estar presente nesta grande fábrica de leis que é o
Congresso Nacional.

Desejo que todos sejamos inspirados por Deus
na busca do ideal comum de uma pátria mais justa.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Esta
Presidência cumprimenta V. Exª pelo seu pronuncia
mento, Deputado Adroaldo Streck.

Durante o discurso do Sr. Adroaldo
Streck, o Sr. Nilson Gibson, § J!l. do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Arlindo
Vargas, § ~ do artigo 18 do Regimento In.
terno.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Airton Dipp, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Como L1der.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na semana passada, desta tribuna,
critiquei a irresponsabilidade do Ministério da Fazen
da quando da divulgação de nota que censurava os
Estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais,

apontando algumas ações que caracterizavam uma
verdadeira revanche contra aqueles Governos.

Especialmente em relação ao' Rio Grande do
Sul, não podemos compreender o porquê daquela
nota. Na realidade, o Governo daquele Estado está
contestando a negociação de uma dívida junto à
União com a qual não concorda, nem com o montan
te especificado e renegociado na gestão passada
nem com suas condições de pagamento.

Apenas para citar um exemplo, até dezembro
de 1998, o pagamento efetuado pelo Governo do
Rio Grande do Sul, portanto ainda no Governo pas
sado, era de 6% em relação à sua receita líquida. A
partir de janeiro de 1999, com o ingresso do Gover
no Olívio Dutra, esse parcelamento passou para
13% da receita líquida, mais de 100% no aumento
das parcelas destinadas ao nosso Estado.

Ora, essa negociação é uma irresponsabilida
de tanto do Governo Federal quanto, da administra
ção passada, que acordaram esses montantes in
compatíveis com a capacidade de pagamento efe
tuada pelo nosso Estado.

Além dessa nota, o Ministério da Fazenda foi
ainda muito mais irresponsável - quis ser mais realis
ta do que o rei. De forma subserviente, informou às
instituições internacionais, especialmente ao Banco
Mundial e ao Banco Interamericano de Desenvolvi
mento, da possibilidade de uma possível inadimplên
cia do Estado do Rio Grande do Sul em relação aos
financiamentos internacionais.

Nosso Estado, que depositou, por meio de ação
cautelar no Supremo Tribunal Federal, as contas devi
das à União e, portanto, não é inadimplente - tanto
que pagou na semana passadà parcela de 4 milhões
junto ao Banco Mundial -, não podia receber do Minis
tério da Fazenda essa ação revanchista.

Acreditamos que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso irá rever essa situação no encontro com os
Governadores de Oposição e desautorizar essa
ação do Ministério da Fazenda.

É isso que esperamos do nosso governante,
porque o Rio Grande do Sul, especialmente sua po·
pulação, não poderá ser taxado com ações irrespon
sáveis. Vale ressaltar que no caso do Prorural, das
pavimentações de suas rodovias, foram liberados re
cursos significativos, no montante de 156 milhões de
dólares, pelo Banco Mundial.

Sr. Presidente, esperamos que o Sr. Presiden
te da República possa rever essa ação irresponsável
dos seus primeiro e segundo escalões.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Dando
continuidade ao Grande Expediente, tenho a honra
de conceder a palavra ao meu colega de bancada,
Exmo. Sr. Deputado Francisco Rodrigues, do PTB
do Estado de Roraima.

S. Exa. disporá de 25 minutos.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PTB - RR.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, apesar de a Casa estar lotada de
espíritos e ausente de representantes do povo, fala
rei sobre assunto importantíssimo para o Brasil: a
demarcação de áreas indígenas.

Diria que o tema é importantíssimo, porque a
situação de crise profunda por que passa nosso
País, com enorme pressão dos organismos interna
cionais, se amplia, à medida que nosso sagrado pa
trimônio é cada dia mais entregue à sanha devasta
dora dos países ricos.

Digo isso, Sr. Presidente, porque existe uma
série de fatores que justificam nosso discurso, como
a reforma fiscal, que propõe levar oPaís ao milagre.

Nós, por pertencermos à base governista, vofa
mos constrangidos, porque sabemos ser um remé
dio vencido. O País tem hoje uma dívida pública de
mais de 400 bilhões de dólares e uma dívida externa
de mais de 300 bilhões de dólares. Como irá pagar
essa dívida com apenas 20 bilhões de dólares pre
vistos na reforma fiscal?

Esse nosso pronunciamento em relação à de·
marcação de áreas indígenas leva o País, o Con
gresso, a sociedade à reflexão. Nós, que vivemos no
Estado de Roraima, no norte do Brasil, somos brasi
leiros de outras plagas, mas não somos menos
conscientes da importância que tem a região Norte
para sua recuperação econômica. Temos o maior
patrimônio genético e um dos maiores patrimônios
minerais do planeta e ainda vivemos submetidos à
sanha devastadora dos países ricos.

Por uma questão didática, gostaria de ler meu
p~onunciamento, mas a cada dia que passa nos sen
timos mais angustiados quando lemos os jornais,
quaildo vemos na Internet, quando, enfim, acompa
nhamos a ação do FMI acabando, dia após dia, com
o nosso riquíssimo patrimônio.

Sr. Presidente, coça7me a língua e retarda o
início do meu pronunciamento quando vejo mais um
absurdo que se vai perpetrar contra o País: a venda
da Petrobras. Os Estados Unidos têm apenas mais
cinco ou oito anos de reservas de petróleo. E hoje já
se fala insistentemente na venda da Petrobras.

São essas questões que se agravam, aliadas
às da posse da terra por índios que são brasileiros,'

mas que, na verdade, por trás da cortina de fumaça
escondem outros interesses que antes pensávamos
inconfessáveis, mas hoje visíveis.

Sr. Presidente, passo a ler meu pronunciamento:
Em 20 de dezembro de 1996, o então Ministro

da Justiça, Nelson Jobim, promulgou o Despacho
n.2 80, relativamente à demarcação da área indígena
Raposa/Serra do Sol, localizada em Roraima.

O despacho de S. Exa. culminava um longo e
conflituoso processo que vitimou meu Estado por
duas décadas, estabelecendo critérios finais para a
demarcação da área indígena mencionada, nos ter
mos previstos pelo Decreto n.2 1.775, de 1996. Como
o despacho faz um apanhado histórico deste proces
so, permito-me transcrever alguns trechos, tais como
se lê no Diário Oficial da União, de 24 de dezembro
de 1996:

Por Portaria n2 550/P, de 21 de outu
bro de 1977, baseada na Portaria do Minis
tro do Interior, de 24 de março do mesmo
ano, foi constituído um grupo de trabalho,
cujo relatório não está anexado ao Processo
Funai n.23.233177.

Interrompo a transcrição para esclarecer que
esse grupo de trabalho destinava-se, conforme a
portaria, a identificar a terra ocupada pelos índios
Macuxi.

Continua o despacho:

Em decorrência disso, há um relatório
preliminar, datado de 9 de março de 1978,
firmado pela antropóloga Isa Maria Pacheco
Rogedo, que se refere a levantamento feito
da região de São Marcos. Desse relatório
não consta o desenvolvimento de seu item
11, sobre "Limites propostos", uma vez que
foram suprimidas algumas de suas páginas
(maliciosamente).

No entanto, o "Demonstrativo das Po
pulações..." do mesmorelatórioréfere-se à
Área-Indígena Raposa/Serra do Sol como
possuindo área de 1.332.110 hectares.

Posteriormente, em conseqüência da
Portaria n2 509-E, da Funai, datada de 9 de
janeiro de 1979, trabalhos de 1981 concluí
ram pela área de 1.347.810 ha.

Em 1984, a Portaria n2 1.645/E, da Fu
nai, de 29 de maio, prorrogada pelas Porta
rias n2s 1.661/E e 1.777/R, de 6 de-julho e 4
de outubro, deu causa a relatório de identifi
cação, firmado pela antropóloga Maria Guio
mar de Melo, datado de 30 de agosto de
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1985. Nesse relatório consta Çlue "pelo le- to revisor, nesta parte, do laudo anterior. Isto é o que
vantamento (realizado anteriormente) foi reconheceu o próprio Ministro da Justiça!
identificada uma área indígena de aproxima- Iniciei meu pronunciamento desta maneira,
damente 1.577.580 ha {...)". transcrevendo quase burocraticamente parte do des-

Em 1988, a Portaria PP n2 347, de 25 pacho ministerial, porque quis desde logo evidenciar
de março de 1988, designa grupo de traba- que o Ministro registrou falácias gritantes no procedi-
lho para "estudos e levantamento fundiário e mento da Funai e consignou' a seu modo parcela do
cartorial, com vistas à demarcação e à defi- esbulho que se tenta cometer contra o meu Estado.
nição das atividades a serem incrementadas Mas, isto feito, me debruço agora sobre outras cir-
pelo Projeto Calha Norte na região Rapo- cunstâncias que identificarão o contexto em que se
sa/Serra do Sol - Roraima, considerando-se comete o atentado e a perversidade e o excesso
os termos do Decreto n2 94.945, art. 22, § 12 com que, a pretexto de se salvaguardarem os espa-
ao 42". O grupo de trabalho então' constituí- ços territoriais para as comunidades indígenas, se
do concluiu que "os Ingarikós desejam uma persegue a inviabilização do Estado de Roraima.
área contínua, somente por eles habitada, Sr. Presidente, meu Estado tem 'a fortuna de
sem nenhuma vinculação com terras Makuxi abrigar oito etnias indígenas que, segundo dados da
e Wapixana". Em decorrência disso, o Pare- própria Funai, somam uma população estimada em
cer n2 220, de 24 de maio de 1989, do Gru- 37.025 pessoas. Repare-se que estou utilizando de
po Interministerial, propõe a demarcação da propósito a Funai como fonte para estas informações,
Área Indígena Ingarikó, habitada por 624 para que não me acusem de subestimar o dado.
pessoas, com aproximadamente 90.000 ha. Para esta população destina-se 44% da super-
(...). fície de Roraima e nos restantes 56% devem ajeitar-

Esta proposta de identificação e de- se, de um modo ou de outro, os demais 225.000 1'0-

marcação restou aprovada pela Portaria n2 raimenses e brasileiros que meu Estado tem igual
354, de 13 de junho do mesmo ano. fortuna de abrigar!

Finalmente, em 1992, foram editadas Sei bem que a extensão com que a Funai pro-
pela Funai as Portarias n2s 1.141, de 6 de põe a demarcação das terras indígenas é justificada
agosto, 1.285, de 25 de agosto, 1.375, de 8 com o argumento de que os índios praticam relações
de setembro, e 1.553, de 8 de outubro, pe- específicas com seu território, transcendendo a uma
las quais foi criado grupo interministerial apreensão meramente econômica. Estou consciente
para realizar o levantamento fundiário da de que em princípio tal generosidade apóia-se na
área Raposa/Serra do Sol. O Grupo Intermi- definição constitucional de "terras tradicionalmente
nisterial concluiu pela área de 1.678.800 ha, ocupadas pelos índios", conforme se lê no § 12 do
e perímetro de 1.000 quilômetros para abri- art. 231 da Carta de 1988. E é exatamente por isso
gar esses indígenas, tendo sido o seu traba- que apesar da magnitude com que se demarcou a
lho aprovado pelo Parecer n2 36/DID/Fu- terra indígena ianomâmi - estupendos 9 milhões de
nai/DAF, de 12 de abril de 1993, publicado hectares _ obrigo-me a admitir que nesse caso o
no Diário Oficial da União, de 21 de maio. desfalque imposto a Roraima é menos gritante e ul-

Cesso a transcrição. trajante que no caso Raposa/Serra do Sol.
Sr. Presidente, eis o que importa no resumo É notório que os ianomâmi estão num estágio

que acabo de reproduzir: em 1978, a Funai propu- de contato e de práticas econômicas e culturais que
nha para a demarcação da área indígena Rapo- exige, justificadamente, um espaço territorial que
sa/Serra do Sol uma superfície de 1.332.110 hecta- lhes permita a manutenção do seu modo de vida,
res; em 1993, essa superfície havia aumentado para enquanto não adotarem outras tecnologias mais efi-
1.678.800 hectares, ou seja, um acréscimo de cientes. Para homenagear o conceito constitucional,
346.690 hectares! E o que justifica este aumento? O em outras palavras, pode-se estimar que as áreas
próprio despacho consigna que - cito - o levanta- utilizadas para suas atividades produtivas,. as im-
mento antropológico de 1993, posterior ao de 1981, prescindíveis à preservação dos recursos ambientais
não contém fundamento específico algum que de- necessários ao seu bem-estar e as necessárias à
monstre ser essa parte da área indispensável à pre- sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,
servação indígena. Na verdade, o laudo de 1993 é costumes e tradições são, no caso dos ianomâmi,
absolutamente silente quanto a qualquer fundamen- inevitavelmente mais amplas do que em circunstân-
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cias onde os índios tenham, por exemplo, adotado nheço, no ilustre Parlamentar de Roraima, um defen-
alguma forma de mecanização para atividades agrí- sor da causa ao índio. Sua exposição sobre a situa-
colas. çãO de gr~pos indígenas do seu Estado retratam o

Mas em Raposa/Serra do Sol, trata-se dos ma- carinho que V. Exa. tem com os brasileiros de ori-
cux,i, que é a população francamente majoritária na gemo Eu não diria que existe conspiração contra Ro-
área de outras tribos indígenas. Estes são índios raima. O que existe no Gov~mo de Femando Henrique
que há bastante tempo têm na pecuária a base fun- CardosQ é ausência de vontade política. Não existe
damental de sua sustentação econômica. Atualmen- política indígena, exercida pela Funai, compatível e
te, caça e pesca são tão complementares para a die- coerente não com o Brasil da descoberta, mas com
ta deles quanto o são para qualquer rurícola não-in- o Brasil do século XXI, que aí está à nossa frente.
dígena na região do lavrado roraimense. Não há processo de í~tegração, revisão ou fixação

Ora, consignei que,a última proposta da Funai das reservas e deúma política de valorização do
alcança 1.678.800 hectares, para uma população brasileiro-índio, como não existe interesse, por
alegada de 11 mil índios. Isso nos apresenta a mé- exemplo, de resolver defi'1itivamente o problema da
dia de 152,6 hectares por cada indígena. água no Nordeste. No drama do ajuste fiscal e do

Lendo o relatório justificador da proposta da Orçamento, o Presidente não teve a menor dúvida
Funai, subscrito pelo antropológo Paulo Santilli - ir- em reduzir em 50% todos os investimentos para a
mão do ex-Presidente da FUnár, Márcio Santilli -, tem- Região do Polígono das Secas. E um projeto que iria
se a impressão de que seja algum romance, como 110 beneficiar 12 milhões de brasileiros - não 32 mil ín-
Último dos Moicanosll

, porque' lá ele descreveu os Ma- dios, mas 12 milhões de brasileiros - ficou para as
cuxi, Wapixana, Taurepang, Ingarikó e Patamona calendas. O 'mesmo problema ocorre na área do de-
como índios a quem só faltaria ainda viverem nus, pois senvolvimento, com a alta dos juros praticada pelo
afirma, romanticamente, que lhes é essencial o espaço Governo. Então, na realidade, a conspiração não é
proposto para a caça, pesca.e coleta! contra Roraima, mas contra o Brasil. Esse é o drama

Alguém disse espirituosamente, que a respeito que todos estamos atravessando juntos, tentando
de conspirações existem dois tipos de pessoas: as que sohreviver da melhor maneira possível: V. Exa. de-
vêem conspirações por toda parte e as que não reco- fendendo seu Estado, cada um de nós defendendo
nhecem a conspiração quando estão diante de uma. grupos que aqui representamos, na esperança de

Quando afirmamos que existe conspiração que baixe luz sobre o Presidente da República e sua
contra Roraima e o Brasit, evidentemente não es- equipe de Governo e de que a perspectiva de troca
tamos imaginando nenhum enredo policial ou de do Ministro da Fazenda seja realidade, pois entendo
espionagem, como os que deram assunto para es- que o Ministro Malan está com seus dias contados,
critores até a queda do Muro de Berlim ou até a de- já que seu grupo de tecnocratas realmente tem dado
flagração da glasnost na então União Soviética. ao País dramas sucessivos. Então, entendo que a
Nem sequer achamos que as altas autoridades da conspiração contra Roraima, que V. Exa. aponta
República estejam a tramar contra ,nosso Estado e com muita suavidade, é um alerta para todos nós,
contra o Brasil, quanto mais não seja por absoluta Parlamentares. É preciso muita firmeza e atuação no
impossibilidade de perscrutar ,qualquer interesse nosso voto, principalmente a partir da nova Legisla-
que as motivasse. tura, que se iniciará na próxima segunda-feira, para

Todavia, é absolutaml3nte impossível não per- que realmente não apenas Roraima, mas o Brasil in-
ceber a coincidência perversa de resultados, no que teiro possa sair da crise e possamos olhar o futuro
exortam inúmeras orgenizações não-governamen- com pouco mais de esperança. Do contrário, serão
tais ditas lIindigenistasll

, brasileiras e estrangeiras, e tempos muitos 'difíceis que espero não aconteçam.
nas ações da Funai. A estratégia é tão eficaz que De qualquer maneira, cumprimento V. Exa. pelo pro-
transtorna, quando não determina, as decisões das nunciamento e aplaudo sua posição política em rela-
instâncias mais elevadas da administração pública. ção ao índio brasileiro.
E o tema do meu pronunciamento é demonstração O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Nobre co-
cabal do que acabo de reiterar. lega Deputado Adhemar de Barros Filho, agradeço o

Ouço, com todo prazer, o nobre Deputado Adhemar aparte a V. Exa., que vem enriquecer meu pronun-
de Barros Filho. ciamento com sua experiência, vivência e visão

O Sr. Adhemar de Barr,~s Filho - Nobre pragmática do quadro, nesta fase difícil em que se
Deputado, ouço V. Exa. já há algum tempo e reco- encontra o País.
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Diria que, na verdade, não poderíamos jamais
distinguir brasileiros índios de brasileiros brancos.
Não poderíamos jamais aceitar também que sopros
invisíveis da vontade maldosa e maliciosa da comu
nidade internacional pudessem, na verdade, tratar o
Estado de Roraima de forma tão perversa - até com
a conivência do Governo Federal -, apesar do patri
mônio de que dispomos, como as maiores reservas
de nióbio, de cassiterita, de urânio, p'arte de banco
genético fantástico, que é a biodiversidade da Ama
zônia encravada em parte do nosso Estado. Infeliz
mente, essa é a verdade dura e crua que temos de
deixar neste Congresso. Queríamos que, daqui, hou
vesse' ressonância para toda a sociedade brasileira.

Agradeço o aparte a V. Exa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que

não registrei é que o Despacho n2 80, do ex-Ministro
Nelson Jobim, não acatou a proposta da Funai para
demarcação contínua da área Raposa/Serra do Sol!
Apesar de considerar, no geral, consistentes as justi
ficativas apresentadas, o despacho determinou que
a proposta fosse refeita, excluindo-se as sedes mu
nicipais e vilas - Uiramutã, Surumu, Mutum, Água
Fria, entre outras; a parte acrescentada nas regiões
sul e sudoeste da área, em relação ao laudo de
1981, em que, desde então, o Incra concedeu vários
títulos definitivos de domíl]io; a Fazenda Guanabara,
por exemplo, cuja legitimação foi confirmada por
sentença definitiva; e as estradas e vias públicas
existentes no período proposto. Ou seja, o despacho
praticamente retornou à proposta resultante dos tra
balhos realizados pela equipe constituída pela Porta
ria n2 509, de 1979.

Pasmem, pois, embora o Despacho n2 80 te
nha, como disse, culminado neste dificílimo proces
so, o que del~ fez a Funai? Aguardou, solertemente,
que se afastasse o Ministrg que o promulgou; deixou
passar o sucessor, que, empenhado nas matérias
que o trouxeram ao Ministério e nas que depois de
terminaram ~eu retorno à política estadual, não se
desgastaria com 1) assunto; e, então, colocou sob
a pena do Ministro Renan Calheiros minuta de
n~va portaria, antecedida de um parecer do ilustre
consultor jurídico do Ministério, que reafirmava os
termos do Despacho n2 80, minuta essa que, ao
contrário do que dizia o consultor e do que disse o
próprio Ministro Renan Calheiros no seu Despacho
n2 50, de 10 de dezembro de 1998, transcreveu qua
se literalmente os termos da minuta rejeitada pelo
Despacho n2 801

Trata-se de uma situação que, de tão absurda,
parece irreal. Então, permito-me recapitular.

A Funai propôs, a partir de 1993, que a área
Raposa/Serra do Sol fosse demarcada com
1.678.800 hectares. Em 1996, o Ministro da Justiça
rejeitou essa indicação, determinando correções que
praticamente resultariam na adoção de proposta an
terior, a de 1981. Em 1998, a Funai devolveu a ma
téria ao Ministro, solicitando a reforma do Despacho
n2 80. O alerta consultor jurídico do Ministério pro
nunciou-se também pela manutenção dos termos do
Despacho n2 80. O Ministro aprovou o parecer, por
meio do Despacho n2 50.

Tem-se a impressão inicial de que, no âmbito
do Ministério da Jusfiça, realizou-sé jogo recreativo
de portarias e despachos para o qual o 'Estado de
Roraima não foi convidado, senão como espectador
embasbacado, reduzido à absoluta impotência de
reagir.

Esta impotência não se pode debitar a nenhu
ma deficiência do Estado, Sr. Presidente. Qualquer
um que se debruce sobre os laudos da Funai, sobre
a desvairada confusão dos autos dos processos de
marcatórios, defronta-se com uma linguagem caba
lística, com expedientes esotéricos nos seus termos
e dissimulados em suas conseqüências, cuja relação
de causa e efeito é prevista e compreendida apenas
por uns pouquíssimos agentes, públicos e privados,
que os desencadeiam a seu talante e à revelia de
qualquer racionalidade inteligível ao senso comum.
Se o próprio titular da Pasta de Justiça é surpreendi
do em tal ilusionismo, comprometendo sua atuação
funcional e política, que dizer dos restantes mortais
que debalde tentam trazer à discussão os atos prati
cados pela Funai?

Em se tratando dessa instituição, é forçoso
aceitar que os absurdos dela oriundos são especial
mente incríveis. É que as anomalias citadas tornam
se ainda mais. g~aves porque, como consignei, o
Despacho n2 80 culminou num procedimento extre
mamente conflituoso e complexo.

Com efeito, tal despacho foi exarado na forma
prevista no Decreto n2 ,1.775, de 6 de janeiro de
1996, que dispõe sobre o procedimento administrati
vo de demarcação das terras tradicionalmente ocu
padas pelos índios e dá outras providências. A notá
vel inovação deste regulamento foi a introdução de
um "contraditório", ou seja, a possibilidade formal de
que as propostas demarcatórias da Funai, uma vez
publicadas, sejam impugnadas ou comentadas por
quaisquer interessados. As impugnações e comentá
rios, acaso oferecidos, devem ser objeto de um pa
recer específico da própria Funai, que acompanha a
remessa de cada caso ao Ministro da Justiça. O Mi-
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nistro, por sua vez, decide sobre tal parecer, sobre
as impugnações e sobre a proposta em si, podenClo
acatá-los, determinar a coleta 'de informações ou a
realização de diligências complementares ou rejeitá
los. Portanto, o despacho conclusivo do Ministro en
cerra uma etapa crucial do procedimento, em que os
interessados puderam pronunciar-se a respeito da
atividade da Funai.

Seria de se supor que, exarado um tal despa
cho, a Funai lhe desse imediato cumprimento, subme
tida que está à autoridade funcional e regulamentar
do Ministro da Justiça. Qualquer reparo que se lhe
houvesse de fazer não poderia ser operacionalizado
pelo ente subordinado. Somente o próprio Ministro
ou, acima dele, o Presidente da República, ou o Ju
diciário, se provocado, poderia determinar a revisão do
despacho a que me refiro. Mas sendo esta a hipótese,
seria fatal a renovação do contraditório ou pelo menos
uma nova compulsação das impugnações existentes,
além de exigível a arguta fundamentação de tal recon
sideração. Nada disso aconteceu.

No caso em comento a Funai engavetou o as
sunto, esperando azo para trocar seis por meia dú
zia. Este modo de atuar, ademais habitual, é o que
põe sob suspeita não apenas um resultado específi
co, mas o próprio método pelo qual foi obtido.

O antropólogo Paulo Santilli simplesmente ig
nora ou menoscaba, em seu relatório, a existência de
cidades e vilas que depois o Ministro da Justiça cons
tatou em visita de inspeção pessoal à região. Descreve
como meros "acampamentos de garimpeiros" o que
em realidade são vilas consolidadas, que se eventual
mente têm ou tiveram no garimpo a base de sua sus
tentação econômica, não se reduzem a isto.

A não se corrigir a situação, Roraima restará
intensamente prejudicada. Na região de várzea in
cluída nos limites da área indígena, conforme a Por
taria n° 820, são produzidas anualmente mais de um
milhão de sacas de arroz, principal produto agrícola
do Estado. Isto significa 50 mil toneladas do grãos,
gerando R$5.000.000,OO em impostos, garantindo
emprego direto a cerca de 600 roraimenses e em
prego indireto a um número' incalculável de pessoas.
Isto somente é possível porque em Roraima produz
se arroz o ano inteiro. Esta região estaria ressalvada
da demarcação se o Despacho n° 80 tivesse sido
cumprido. Os índios não cultivam arroz em escala,
portanto não tem fundamento a afirmação da Funai
de que a adoção dessa portaria não prejudicará os
interesses de Roraima.

Veja, Sr. Presidente, e.m momento algum bra
dei contra a demarcação da área indígena; contesto,

sim, os métodos maliciosos utilizados pela Funai e o
resultado obtido com tais métodos, seguro de que é
pelieitamente possível compatibilizar os interesses
da sociedade não indígena do Estado com os direi
tos dos índios.

Para isto, contudo, impõe-se ao Ministro da
Justiça a grandeza de sanar o equívoco a que foi in
duzido. A Portaria n° 820 deve ser revogada e novo
ato deve ser editado em conformidade com as deter
minações do Despacho n° 80 - pelo menos isto. Se
todavia considerarmos que o Estado de Roraima in
terpôs recurso ao próprio Despacho n° 80, de vez
que era inaceitável conformar-se com o esbulho im
posto à revelia de uma efetiva discussão com os
seus legítimos representantes sobre a política de
marcatória, é lícito pedir, esperar e mesmo exigir do
Ministro, mais que grandeza, coragem. Coragem
para incontinenti revogar a Portaria n° 820 e, em se
qüência, considerado com a devida atenção o recur
so oferecido pelo Estado, exarar novo despacho que
restaure a Justiça. Deus ilumine o discernimento de
S. Exa.

Antes de encerrar, gostaria de dizer que é peri
gosa a situação como as áreas estão sendo demar
cadas. A presença de missionários e estrangeiros
cresce a cada dia no território brasileiro. Gostaria de
conclamar, do alto desta tribuna, o segmento militar
deste Pa.ís - que, não menos que nós, tem um po
der enorme - a repelir essa presença e essa investi
da das comunidades internacionais, a se pronunciar,
soprar no ouvido do Presidente da República que ele
está praticando um crime de lesa-pátria.

A partir da próxima Legislatura não deixaremos
um dia sequer, um momento sequer de denunciar à
Nação esse crime que se está perpetrando contra o
País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Antes

de passar a Presidência ao ilustre Deputado Nilson
Gibson, agradeço à Casa a honra que tive de presi
di-Ia em 63 oportunidades.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Arlindo Vargas) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ADHEMAR DE BARROS FILHO (PPB
- SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, desejo apenas requerer a V. Exa. a
transcrição nos Anais da Casa de editorial que repu
to da maior importância.

O jornal Folha de S.Paulo, jornal de maior cir
culação do País, que por isso tem 'grande responsa-



A política econômica do Plano Real, que criou
uma moeda artificialment valorizada diante do dólar,
esgotou-se - e de forma dramática. Os aconteci~

mentos se precipitam num ritmo vertiginoso.
A livre flutuação do câmbio vem causando for

tíssima instabilidade e uma desvalorização excessi
va do real. Pode comprometer a grande conquista
que foi a derrubada da inflação.

É hora de mudar de rumo, de abandonar a
crença no dom dos mercados de organizar a econo
mia, que não deve se submeter ao império da espe
culação.

No câmbio, a alternativa é a centralização, se
possível com apoio do FMI. Operações com divisas
seriam racionadas pt;llo Banco Central.

É uma medida de alto risco, mas a crise che
gou a um ponto que não permite saídas indolores.

A centralização possibilita a queda de juros,
pois taxas tão altas não seriam mais necessárias
para evitar a saíde de dólares, bloqueada pelo con
trole cambial.

Os efeitos externos serão negativos, mas é o
preço a pagar. O sacrifício poderá ser temporário,
desde que se promova efetivamente o ajuste das
contas públicas.

Caindo os juros, a atividade econômica, hoje
em depressão, será estimulada, aumentando a ren
da nacional e a arrecadação de impostos.

O principal ônus da centralização é, ao impedir
a fuga de recursos, desestimular a sua entrada. Mas
já não há ingresso de capitais, apesar dos altos ju
ros.

A centralização cambial é providência temporá
ria e insuficiente. Além dela, é urgente abandonar a
passividade no comércio exterior, nas contas públi
cas e nas políticas sociais. É precisd preparar a reto
mada do desenvolvimento e viahbilizar o combate à
miséria.

Alguns setores econômicos podem ser protegi
dos. Não se trata de abrigar a ineficiência ou de res-

"É uma medida de alto risco, mas a cri
se chegou a um ponto que não permite saí
das indolores.

A centralização possibilita a queda de
juros, pois taxas tão altas não seriam mais
necessárias para evitar a saída de dólares,
bloqueada pelo controle cambial."
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bilidade como órgão de imprensa, no último domin- como também de ter a coragem de negar o que não
go, dia 24 de janeiro, publicou editorial intitulado for do interesse da Nação.
"Coragem para Mudar", que analisa a crise brasilei- Não tenho dúvidas de que não faltarão aos no-
ra, basicamente a crise econômica do Real, e suge- vos Parlamentares lucidez, firmeza e coragem para
re, entre outras coisas, a centralização cambial. não barganhar votos, porque o momento não permi-

Referindo-se à centralização, diz o artigo: te isso, e de que farão aquilo que realmente a Nação
exige para que o Brasil possa, apesar dos sacrifí
cios, sair mais amadurecido e preparado para con
quistar um novo tempo de prosperidade.

EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR:

CORAGEM PARA MUDAR

O Governo já respondeu a este artigo, Sr. Pre
sidente, negando a centralização çambial, por enten
der que ela não casa com aquilo que a Nação preci
sa. Mas é necessário olhar com mais amplitude o
espectro econômico em um mundo globalizado. A
Argentina, que também adota essa âncora cambial,
não teve a menor dúvida em optar também por uma
política de descentralização cambial. Portanto, é
algo que deve ficar guardado para uma eventualida
de futura, pois o que o Governo diz nem sempre é o
que acontece. O Governo é mestre em desdizer
tudo que afirma, principalmente na área econômica.

Então, para mostrar o drama que o Brasil hoje
enfrenta, basta analisar a herança deixada pelo ex
Presidente do Banco Central Gustavo Franco. Quan
do assumiu a Presidência do Banco Central, o Brasil
chegou a atingir, em abril de 1998, reservas da or
dem de 73 bilhões. Hoje elas estão por volta de 25 a
26 bilhões de dólares e não são suficientes para
cumprir os compromissos do Brasil neste ano.

O endividamento do Estado, com a política de
juros altos, elevou a dívida intern~, em dezembro do
ano passado, a 320 bilhões de dólares. Ela se torna
lentamente impagável. O déficit da nossa balança
comercial, no ano passado, atingiu 5 bilhões de dó
lares negativos. Em termos de recessão, o Banco
Central de Gustavo Franco nos premiou com unia
recessão negativa de 0,7% no final do ano passado.

O desemprego, em termos nacionais, atinge
hoje a taxa de 7,5% da População Economicamente
Ativa. Só no meu Esta:::!o, São Paulo, é superior a
18%.

Enfim, o Brasil vive uma fase tão complexa e
tão difícil que o Congresso que assume os trabalhos
a partir da próxima segunda-feira tem sobre seus
ombros a responsabilidade não só de dar apoio ao
Presidente nos sacrifícios que forem necessários,
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tabelecer reservas de mercado, ma", de criar condi
ções para que eles, em prazo determinado, sejam
competitivos.

É fundamental criar estímulos às exportação e
dar financiamento às pequenas e médias empresas.

Não há por que temer a elevação das tarifas de
importação. O Brasil comprometeu-se na Organiza
ção Mundial de Comércio com tarifas que, em mé
dia, estão próximas de 35%. Mas pratica tarifas infe
riores.

O governo não deve tampouco temer tabus na
privatização. A Petrobrás, o Banco do Brasil e a Cai
xa Econômica Federal podem e devem ser privatiza
dos.

Acelerar o enxugamento da máquina pública,
em todos os níveis, é crucial. País algum progride se
o seu orçamento é excessivamente comprometido
por salários e pensões.

O custo social dessas mudanças será alto,
como o da crise já está sendo. Mas é possível amor
tecê-lo no curto prazo sem de novo adiar o ,combate
à desigualdade.

Programas de renda mínima, com a participa
ção de municípios, de Estados, da União e das co
munidades locais podem reduzir a miséria.

Nenhum dos passos citados é de fácil imple
mentação ou terá resultados rápidos. Mas o esgota
mento gritante da política econômica impõe a busca
de uma alternativa: Ela deve permitir a superação do
atual impasse econômico e, desde já, criar condiçõ
es para um desenvolvimento no qual haja lugar para
políticas sociais mais amplas e profundas.

O Sr. Arlindo Vargas, § ~ do artigo_ 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo, Sr. Nilson
Gibson, § ~ do artigo 18 do Regimento In
terno.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce
do a palavra ao nobre e ilustre Deputado Chico
Vigilante.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Nilson
Gibson, Sr. Deputado Adhemar dá Barros Filho, ocu
po a tribuna pela última vez nesta Legislatura. Pelos
próximos quatro anos não estarei aqui como Deputa
do Federal.

Quero falar um pouco, Sr. Presidente, do início
do exercício do meu mandato de Deputado Federal,
em 1991. Havia feito um roteiro, mas, no trajeto en
tre o meu gabinete e o plenário, comecei a recordar
algumas coisas. Daí, quero fazer, neste instante, 'um

quadro comparativo, mostrando como os fatos são
parecidos, como o Brasil de hoje, dia 29 de janeiro
de 1999, parece com o Brasil do dia 12 de fevereiro
de 1991.

Assumi o meu mandato, na 49ª legislatura, no
dia 12 de fevereiro de 1991. O Sr. Fernando Collor
Mello, que havia tomado posse na Presidência da
República no dia 15 de março de 1990, lançou aque
le pacotaço de medidas, com demissão, afastamen
to de servidores, colocando-os em disponibilidade;
taxação de inativos, aumento do desconto da contri
buição dos aposentados, aumento da contribuição
de servidores da ativa; acabou com os ônibus que
transportavam os servidores; fechou todos os res
taurantes para servidores. Tudo isso foi feito no dia
'15 de março. E o mais brutal ato do Sr. Fernando
CoUor de Mello: o confisco da poupança de todos, ou
quase todos, os poupadores deste País.

O pequeno trabalhador, que tinha economiza
do uns trocados e posto nà poupança, teve seu di
nheiro confiscado pelo Governo Collor. E o que ele
dizia? Alegava que, com aquelas medidas - enfren
tamento dos "marajás", dos sonegadores, combate
aos desperdícios -, ter'íamos um país com saúde,
educação, segurança e emprego para todos. Dois
anos depois, vimos que era exatamente o contrário:
saúde para alguns, inclusive para ele; segurança
para alguns, inclusive para ele; e educação para al
guns.

Nesta Casa - lembro-me muito bem, porque fui
o primeiro, junto com V.Exa., Sr. Presidente - passa
mos a fazer os primeiros pronunciamentos defen
dendo o afastamento do Sr. Fernando Collor de Mello
da Presidência da República, dizendo que não dava
mais. Naquele instante nos criticaram. A grande mí
dia fez deboch~. Diziam: "Onde já se viu um cara lá
de Pernambuco, chamado Nilson Gibson, um Depu
tado do baixo clero, e outro de Brasília, chamado
Chico Vigilante, quererem depor o Presidente da Re
pública?". Mas prosseguimos na nossa luta.

Depois coletamos- assinaturas para a criação
de uma CPI para mostrar que ele estava roubando.
Antes, denunciei, pedi providências à Mesa, a fim de
mostrar que o elemento estava roubando, Afasta
mos, Fernando Collor de Mello. Entrou o ex-Presi
dente Itamar Franco - inflação nas alturas, o povo
brasileiro já ressabiado -, qtle resolveu optar por
uma outra saída.

Nós, da esquerda, continuamos nas ruas, não
integramos o Governo do Sr. Itamar Franco, e apre
sentamos como alternativa para o Brasil, mais uma
vez, a candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula
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da Silva. Todas as pesquisas indicavam a eleição do Hoje não existe coisa pior do que a segurança
companheiro Lula. Num passe de mágita, foi inven- pública. Existe uma verdadeira guerra civil no nosso
tado o Plano Real pelo então Ministro da Fazenda, País. Morrem mais pessoas assassinadas nos ,gran-
monitorado pelo capital internacional, naturalmente des centros do que nas guerras que estão aconte-
pelos estrategistas de Washington, quem sabe até cendo mundo afora, mais do que na guerra entre os
alguém do Pentágono, porque a proibição do desen- guerrilheiros e o Governo da Colômbia; mais do que
volvimento do Brasil, para eles, é questão de segu- na guerra no Líbano; mais do que na recente Guerra
rança nacional. Eles sabem que, no dia em que o do Golfo. Hoje no Brasil, em cada final de semana,
Brasil se desenvolver, deixar de ser o quintal dos Es- morre mais gente do que em qualquer guerra.
tados Unidos, nosso povo terá saúde pel1eita e eles É este o Brasil. E o que fazem, Sr. Presidente?
encontrarão dificuldades. Por isso têm que nos ex- O que me deixa preocupado é que os discursos da
piorar. maioria governista que ouvimos - os mesmos que

Depois disso, o companheiro Lula desabou nas as pessoas que vão continuar trabalhando aqui se-
pesquisas e perdeu as eleições. O Sr. Fernando g'uramente ouvirão; e mais uma vez me refiro às
Hen'rique assumiu então a Presidência da República nossas taquígrafas, que têm os ouvidos afinados
jurando que, a partir daquel.e instante, não encontra- para ouvir os pronunciamentos, anotá-los e reprodu-
ríamos mais dificuldades. Apresentou os famosos zi-Ios fielmente - são idênticos aos feitos em 1991,
cinco dedos, que representavam a educação, a saú- na época da posse da 49ª Legislatura. Pregavam a
de, a segurança, a habitação e o pleno emprego. salvação nacional, diziam: "Temos que penalizar os

Passados quatro anos da posse de seu primei- trabalhadores; não pode haver reajuste de salário,
ro mandato - lembro que denunciamos o processo porque, senão, o Brasil vai quebrar". Apesar disso, o

Brasil afunda cada vez mais.de reeleição como uma fraude, porque Deputados
foram comprados para que aprovassem a reeleição Sr. Presidente, será que essa gente ainda não
-, o Sr. Fernando Henrique Ca~doso vendeu quase aprendeu que não é o servidor público brasileiro o
todo o patrimônio nacional: empresas do setor estra-; culpado pelo déficit? Será que essa gente ainda não
tégico, de telecomunicações e de energia elétrica. entendeu que não são os trabalhadores da saúde os
Agora, fala-se até na venda do Banco do Brasil, da culpados pelo péssimo atendimento?
Petrobras e da Caixa Econômica Federal. Logo concederei, com muito prazer, um aparte

E o que se vê neste momento, Sr. Presidente, ao nobre Deputado Nelson Trad, uma das pessoas
Deputado Nilson Gibson? Vemos, infelizmente, que por quem tenho o maior respeito. Aprendi a respeitá-
os Deputados Federais que aqui chegarão no próxi- lo nesta Casa e tenho a maior admiração por S. Exa.
mo dia 12, segunda-feira, tomarão posse com um Desejo apenas concluir esta parte do meu pronun-
quadro partidário igualzinho àquele de quando toma- ciamento.
mos posse no dia 1.2 de fevereiro de 1991. A situa- Será que não entenderam ainda que o proble-
ção é igual à que vivíamos em 1991. ma são as taxas de juros cobradas neste País, se

guindo ditames não da nossa política interna, mas
Hoje se fala em confisco. Há pouco, uma com- da que é gerada lá fora? Será que nunca vai haver

panheira taquígrafa, que trabalha e sabe a dureza um governo que tenha capacidade e coragem de
de seu serviço, que conseguiu juntar alguns troca- chamar a Nação para enfrentar os banqueiros? Será
dos - e hoje é raro neste País alguém que poupa -, que nunca vai haver um Presidente que tenha a co-
veio perguntar-me se era verdade o boato de que ragem de pedir o apoio do Congresso Nacional para
iriam confiscar as poupanças. Respondi-lhe que, o enfrentamento da crise, e não um que queira cada
deste Governo, pode-se esperar tudo. Portanto, é vez mais humilhar o Legislativo, submetendo-o à po-
possível que eles façam mesmo o confisco, igualan- lítica gerada no exterior para aprovar matérias que,
do-se ainda mais ao que foi o Governo do Sr. na maioria das vezes, ferem a consciência do Parla-
Fernando Collor de Mello. mento brasileiro? Será que um dia vamos ser capa-

o Brasil de hoje é muito parecido com o Brasil zes de eleger um Presidente que altere esta realida-
de oito anos atrás. As características: brutal reces- de? Será que não está na hora de se fazer uma pro-
são, nunca vista na nossa história; a mais alta taxa funda reforma política no Brasil, mudando esse sis-
de desemprego; total descontrole do setor público; a tema presidencialista? Eu, que era um presidencia-
saúde completamente sucateada; a educação Iiqui- lista convicto, já não sou mais. Será que não está na
dada; a segurança pública falida. hora de fazermos uma profunda alteração desta rea-
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Iidade, para podermos trazer esperança ao povo
brasileiro?

Neste momento, a crise é política, econômica e
sociál, mas a maior crise é a de credibilidade. O ci
dadão não acredita mais nas instituições, no Poder
Executivo, no Poder Legislativo, e já passa a des
confiar muito do Poder Judiciário. O cidadão não
respeita o Poder Judiciário; ele o teme. Isso é muito
ruim para um país que pretende crescer.

Ouço agora, com muita satisfação, o nobre De
putado Nelson Trad.

O Sr. Nelson Trad - Nobre Deputado Chico
Vigilante, foi tocaiado o momento para dirigir a
V. Exa. o aparte que interrompe seu magnífico dis
curso, mesmo porque estamos na agonia da 50l! Le
gislatura e estamos vendo fenecerem os últimos ins
tantes de sua combativa atuaç~o parlamentar. Por
isso mesmo, na condição de séil colega durante oito
anos, procurei a adequação exata para a minha in
tervenção, com o plenário vazio de presença física,
mas estuante de calor cívico, pelo que esta catedral
democrática representa pàra aqueles que crêem na
democracia - e V. Exa. é um deles. Posicionado em
um partido que não tem a mínima afinidade com a
minha atuação partidária, vejo em V. Exa. a força do
seu programa partidário pela coerência e, sobretudo,
pela fé que deposita no futuro do País através do
que, doutrinariamente, o seu partido representa para
o Brasil. Faço este aparte quando está na Presidên
cia da sessão um Parlament~.r que tem a mesma- afi
nidade cívica e a mesma semelhança com seus
ideários brasileiros: o Deputado Nilson Gibson, que
também está percebendo, neste momento, a agonia
dos seus anos de Parlamentar. Mas, na expressão
viva, V. Exa. tem a idade como vantagem sobre nós.
Eu e o Deputado Nilson Gibson estamos recebendo
o sol pelas costas, mas posso afiapçar que a idade
do Deputado Nilson Gibson é a içl,ade do tempo; ele
não envelhece. Por isso mesmo - neste momento
falo até em nome da Mesa DJr.etora - receba V. Exa.
e o ilustre Deputado de Pernambuco, Nilson Gibson,
a homenagem sincera daqueles que aqui ficam com
a imagem exemplar de V. Exas., para segui-los, para
imitá-los e, sobretudo, para cada vez mais amar o
Brasil, como V. Exas. bem sabem fazer.

O SR. CHICO VIGILANTE - Obrigado, nobre
Deputado Nelson Trad. Incorporo ao meu pronuncia
mento o aparte de V. Exa., que enriqueceu sobre
maneira o meu discurso.

Guardo por V. Exa. a maior admiração e o
maior respeito. Mesmo fora do Parlamento, irei pro
curar momentos para estar com V. Exa. e aprender

um pouco mais da sabedoria que tem demonstrado
em seu mandatO.

O Sr.. Agnelo Queiroz - Deputado Chico
Vigilante, V. Exa. me concede um aparte?

O SR. CHICO VIGILANTE - Pois não, Deputado
Agnelo Queiroz.

O Sr. Agnelo Queiroz - Deputado Chico
Vigilante, gostaria de prestar minha homenagem a
V. Exa, um colega com quem convivi nesses quatro
anos, e parabenizá-lo pela sua atuação destacada,
combativa, de luta ague'i-rida. De fato, V. Exa. fará
muita falta neste Parlamento. Tenho certeza de que
perde o Congresso, mas ganham as ruas, ganha
Brasília, ganha o movimento. social, pois tenho certe
za de que V. Exa. estará disponível em tempo inte
grai para continuar essa luta. Tenho certeza de que
V. Exa., um Parlamentar jovem, como disse o Depu
tado Nelson Trad, com uma tradição de luta, conti
nuará dando grande contribuição para o combate ao
neoliberalismo e ao entreguismo que hoje verifica
mos em nossó País, contra o que V. Exa. batalhou
incansável e implacavelmente nesta Casa. Da mes-'
ma forma, aproveito a oportunidade para prestar
uma homenagem ao Deputado Nilson Gibson, Parla
melltar combativo, com destacada atuação nesta
Casa, que também nos deixará momentaneamente.
Mas, pela juventude de S. Exa., tenho certeza de
que retornará, assim como V. Exa., Deputado Chico
Vigilante. Convivi com o Deputado Nilson Gibson
nesses quatro anos e aprendi bastante com S. Exa.,
que foi um exemplo de combatividade, persistência e
luta aguerrida. Nada melhor do que fazer estas duas
homenagens, roubando trinta segundos do seu va
lioso tempo, Deputado Chico Vigilante. Muito obriga
do, um grande abraço e felicidades para V. Exa.

O SR. CHICO VIGILANTE - Muito obrigado,
Deputado Agnelo' Queiroz. Incorporo ao meu pro
nunciamento o valoroso aparte de V. Exa. Tenha
certeza de que vamos continuar nas ruas desta cida
de em defesa dos interesses do nosso povo.

Ouço, com prazer, o Deputado Arlindo Vargas.
O Sr. Arlindo .Vargas - Deputado Chico Vigi

lante, não poderia deixar de cumprimentar V. Exa.
pelo trabalho que o vi desenvolver nesta Casa, pela
coragem que tem, pela defesa que faz dos seus
ideais, pela luta travada em favor do Brasil, e, conse
qüentemente, pelo engrandecimento que trouxe a
esta Casa. Parabéns, Deputado! Muitas vezes não
concordei com as suas idéias, mas sempre o ouvi
com muita atenção, porque admiro os homens que
têm posição determinada. V. Exa. tem essa posição
ideológica e política, e, para mim, também foi um
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exemplo. Leve o meu reconhecimento e os votos de ca. Já que são frutos do estelionato, querem praticar
que, na sua vida fora desta Casa, continue exata- toda espécie de crimes nesta Capital.
mente sendo o Chico Vigilante que dignificou, que Continuarei na luta contra essa política neolibe-
honrou este Parlamento. Permita-me também que ral do Sr. Fernando Henrique Cardoso, que tem le-
cumprimente aquele homem que sempre chegou vado a infelicidade a milhões de lares brasileiros. O
mais cedo nesta Casa, que se dedicou de forma in- País não terá paz social, não terá tranqüilidade en-
superável aos trabalhos da Câmara dos Deputados, quanto quase a metade do seu povo estiver desem-
o Deputado Nilson Gibson. Leve, Deputado Nilson pregada e sem um futuro traçado.
Gibson, o meu reconhecimento. Eu, que passei tão Isso não é democracia. Não existirá uma de-
pouco tempo nesta Casa, apenas dois anos, tive em mocracia consolidada no Brasil enquanto não houver
V. Exa. um professor, um exemplo de dedicação e a participação dos excluídos da riqueza gerada neste
de amor ao Parlamento e ao Brasil. V. Exa. é um País. A democracia não-será perfeita enquanto existir
vencedor. Parabéns! Continue sempre sendo este meninos cheirando cola nas esquinas, enquanto hou-
homem a dar exemplo a todos nós. ver crianças se prostituindo para sobreviver, enquanto

O SR. CHICO VIGILANTE - Muito obrigado, as pessoas tiverem que viver pelas ruas, e até mesmo
nobre Deputado Arlindo Vargas. Incorporo o brilhan- dentro do Congresso Nacional, esmolando, dependendo
te aparte de V. Exa. ao meu pronunciamento. da caridade alheia para viver.

Sr. Presidente, quero, neste mõmento, dizer do Ouço, com prazer, o meu amigo maranhense,
nosso compromisso com a continuidade da luta pelo militante do meu partido, futuro Senador em 2002,
fortalecimento da democracia no nosso País, da luta Deputado Haroldo Sabóia.
intransigente em defesa dos direitos dos trabalhado- O Sr. Haroldo Sabóia - Deputado Chico Vigilante,
res no Brasil, especialmente a nossa luta em defesa estava em meu gabinete quando ouvi o seu pronun-
desta cidade. Brasília é a cidade que escolhi para ciamento de despedida. Não afeito a esse ritual, há
morar e constituir família. Esta é a minha cidade e a pouco dizia ao Deputado Paulo Lustosa que não o
dos meus filhos. aparteei porque penso que neste ofício não cabem

Neste instante em que encerro a minha ativida- despedidas. Mas abro uma exceção a V. Exa. Primei-
de parlamentar, fazendo esse recesso de quatro ro, pela admiração que tenho pela sua vida, pela sua
anos, agradeço especialmente à minha esposa e atuação. Segundo, pelo fato de que, como seu con-
aos meus filhos pela força que me têm dado ao lon- terrâneo, nascido no Maranhão, conheço as suas
go da nossa trajetória de luta nesta cidade; aos com- origens e sei de quanto drama, quanta história,
panheiros da minha categoria, os vigilantes do Distri- quanto trabalho, quanta tristeza V. Exa. viu no Vale
to Federal; aos trabalhadores desta Casa, especial- do Mearim e no Vale do Pindaré, no interior do nos-
mente às companheiras e companheiros da Taqui- so Estado. Terceiro, por um dever partidário. V. Exa.
grafia, por quem tenho o maior carinho; ao Dr. _ e eu o alertei disso - não foi reeleito pelo grau de
Carlos Alberto e ao Dr. Mozart Vianna; enfim, às consciência que teve ao defender politicamente, com
pessoas que assessoram a Mesa Diretora e os Par- prejuízo eleitoral, o Governo democrático e popular
lamentares. do Prof. Cristovam Buarque, que tive a honra de ser-

Deixo ainda um abraço especial aos trabalha- vir, como Presidente da Companhia Energética de
dores do setor de limpeza desta Casa, às trabalha- Brasília. Finalmente, pela amizade que nos une.
doras das empresas prestadoras de serviço. Peço, Deputado Chico Vigilante, o Brasil inteiro acompanhou
sobretudo ao Deputado Heráclito Fortes, que aqui a sua atuação e o admira. Brasília e o Distrito Federal,
continuará, e seguramente na Mesa, que tenha um tenho certeza, continuarão seguindo as suas orienta-
carinho particular com esse pessoal. Essas pessoas ções, as suas palavras de ordem, de líder político. O
foram muito humilhadas nesta Casa, mas consegui- mandato é coisa passageira, mas o exemplo de luta e
mos fazer com que passassem a receber tratamento de vida de V. Exa. é maior do que qualquer mandato
um pouco mais digno, um pouco melhor. que poderia receber em qualquer Estado da Federação.

Estou saindo do Parlamento, mas estarei nas Deputado Chico Vigilante, neste momento, emociono-
ruas. Continuarei na trajetória firme, lado a lado com me ao lembrar que lá no Alto do Turi, no Maranhão,
o meu partido, à frente de todas as lutas em defesa estão na roça os seus irmãos e, na beira da estrada,
de Brasília e do Distrito Federal, desta cidade hoje numa humilde moradia, os seus pais, orgulhosos do
tão ameaçada pelos desmandos daqueles que prati- maranhense que é V. Exa. Continue a sua luta e a sua
caram o estelionato eleitoral na Capital da Repúbli- militância. O PT, o Partido dos Trabalhadores, orgulha-



Rogo a este Congresso, que tem autonomia,
para que nos últimos minutos desta Legislatura que
se encerra possamos ter esperança, para que conti
nuemos na luta, resistentes, reafirmando a autono
mia do Congresso e não permitindo que o nosso
País seja vendido, entregue e humilhado; não permi
tindo que haja interferência de fora, como a que está
acontecendo agora.

Desejo felicidades a todos os servidores desta
Casa. Estamos encerrando mais uma Legislatura,
que conta com a participação dos Parlamentares e
também dos servidores desta Casa, a quem faço
uma homenagem neste instante.

Sr. Presidente, um grande abraço e até a próxi
ma Legislatura.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Paes Landim
para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Como Líder.)
- Sr. Presidente, quero apenas registrar.a notícia pu
blicada na coluna do sempre, competente e bem in
formado jornalis~a Arimatéia Azevedo, no domingo
passado, a respeito da substituição do Dr. Leonides
Alves da Silva no cargo de Superintendente Adjunto
da Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste - SUDENE.

O Dr. Leonides, como V. Exll conhece muito
bem, Sr. Presidente, é um l;lrande técnico da Sudene,
diplomado na Fundação Getúlio Vargas. Recém-di
plomado foi trabalhar em Recife sob a liderança do
grande Celso Furtado, e lá dedicou todo o seu idea
lismo, toda a sua competência à Sudene. Foi profes
sor da Universidade Federal de Pernambuco, e já

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Agnelo Queiroz,
para uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, em nome do PCdoB, abordo rapidamente uma
questão que indignou, de forma profunda, não só eu,
mas todos os cidadãos brasileiros.

Hoje, o jornal Correio Braziliense traz a se
guinte manchete: "Previdência terá Reforma mais
Radical". E anuncia que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso vai mandar novamente, no prazo
mais curto possível, para esta Casa um projeto de lei
sobre a Previdência, porém, desta vez, mais radical,
a fim de se retirarem os 30%, o redutor, dos servido
res públicos aposentados e instituir a idade mínima
para a área privada.

Ora, Sr. Presidente, a que ponto chegamos!
.Depois. de uma política de desemprego, de venda do
nosso patrimônio, de desesperança da Pátria e de
quebra do País, o Presidente da República recebe
uma determinação do Presidente BiII Clinton para
que continue a privatização, que continue a tirar di
reito do povo. Isso é um absurdo!

Estamos vendo o nosso País quebrando, por
causa dessa política econômica aventureira, irres
ponsável e antinacional. Agora, estamos humilhados
ao ver o Presidente BiII Clintori dizer o que temos de
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se de V. Exa., bem como todos os trabalhadores fazer na nossa terra. Esse Presidente deveria ensi-
.maranhenses, particularmente, e brasileiros, em ge... nar às suas estagiárias o que devem fazer e não ao
ral. Siga em frente! Parabéns! Q. seu mandato foi um povo brasileiro.
exemplo para todos nós. Não é possível que o p'residente Fernando

O SR. CHICO VIGILANTE - Muito obrigado, Henrique Cardoso não faça uma autocrítica e mude
Deputado Haroldo Sabóia. Incorporo as palavras de a sua política. O Presidente da República disse, en-
carinho e incentivo de V. Exa. ao meu pronunciamento. tre aspas: "Em julho de 1997 os Deputados não sou-

Para concluir, quero ratificar o meu compromis- beram medir os desdobramentos do gesto de
so com a democracia, com as causas sociais neste recusar a proposta do Governo com relação à refor-
País e com a luta que vamos continuar travando no ma da Previdência".
Distrito Federal em defesa da população mais sofri- Ora, esse Congresso aprovou tudo o que este
da. Deputado Haroldo Sabóia, uma coisa é ouvir fa- Presidente quis, e agora ele quer jogar no Congres-
lar ou ler nos livros a respeito de necessidades e de so a responsabilidade por essa crise, fruto da sua
fome, mas só quem já passou fome sabe o que é política econômica! Isso é para enganar os incautos.
isto. É por isso que vou continuar nesta luta. . Não é possível! Qualquer pessoa com um mínimo de

Espero, com fé em Deus, um dia voltar a esta formação sabe que tudo o que ele quis foi aprovado.
Casa para continuar esta nossa trajetória. Muito obri- E não é porque não reduzimos 30% do salário do
gado. (Palmas.) servidor público que somos responsáveis pela situa

ção.
O discurso do Sr. Chico Vigilante, o Sr.

Nilson Gibson, § 2l do artigo 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é cupada pelo Sr. Heráclito Fortes,
12 Vice-Presidente.
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por uma década é Superintendente Adjunto. Para
nós, do Nordeste, sobretudo do Piauí, é perda irre
parável.

Lamento profundamente a desconsideração
para com a nossa bancada, Sr. Presidente, da qual
V. Ex!! é o espelho maior aqui na Câmara dos Depu
tados - temos dez Parlamentares sempre votando
com as teses do Governo -; que neste momento um
homem que presta grandes serviços ao Piauí, acima
de partidos, grande técnico, homem honrado, de
conduta ilibada, sobre quem nunca recaiu qualquer
tipo de suspeita ao longo dos seus 30 anos de Sudene,
no coroamento da sua atividade exemplar através
desse órgão, seja dispensado das funções que sem
pre veio exercendo.

Faço um apelo desta tribuna e peço ao Sr. Pri
meiro-Vice-Presidente que também nos ajude nesta
causa: que se restabeleça o ato, a fim de que o Dr.
Leonides Alves da Silva continue a prestar excelen
tes serviços ao Nordeste e ao Piauí, para que não
prevaleçam os argumentos da coluna do Dr. Arimatéia
Azevedo, dizendo que nós, da bancada do Piauí,
não sabemos lutar pelos interesses maiores do Esta
do, tão bem simbolizados na atuação do Dr. Leonides
Alves da Silva.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) 

Como Parlamentar piauiense, conhecedor dos méri
tos do Dr. Leonides Alves da Silva, associo-me às
palavras de V. Ex!!.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
completar o tempo da Liderança do PDT, concedo a
palavra, por três minutos, ao Deputado Serafitn Ven
zon, para uma Comunicação de Liderança.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls
e Srs. Deputados, ao final desta Legislatura a gran
de maioria dos Deputados, desde o primeiro dia até
a ultima hora, os últimos minutos da última sessão,
estiveram presentes honrando o trabalho desta
Casa.

Tenho orgulho de ser Deputado; não pelo que
faço, mas pelo trabalho que todos fazem. Vejo-os
trabalhando, esforçando-se, fazendo o máximo, e
sinto-me como um deles. Espelhando-me neles, te
nho a impressão de que sou como eles. Por isso, or
gulho-me de ser um dos que tanto se esforça para
ver nossa Nação melhor.

Mas, Sr. Presidente, há mais ou menos quinze,
vinte dias, encaminhei um pedido de urgência urgen
tíssima à Mesa Diretora para a votação do Projeto
de Lei n2 2.915/92, que cria a Loto Especial, do qual

fui o Relator. Como tal, apresentei um substitutivo
para que os recursos arrecadados sejam destinados
às APAE, às associações de cegos, de surdos-mu
dos, às associações que atendem excepcionais,
para que prestem atendimento digno a todos os defi
cientes, físicos ou mentais, enfim, para que tenham
melhor condição de vida.

Esse projeto de lei cria uma loto especial, que
é como todas as outras. O cidadão vai à loteria, faz
a sua aposta e ganha o prêmio. A única grande dife·
rença - e é por isso que lutamos por ela ~ é que o
lucro dessa loto será totalmente dirigido a essas ins
tituições, não será dirigido a empresas ou particula
res que passam a ter lucros exorbitantes, como
ocorreu com o 0900 e outras apostas feitas nas lote
rias ou nas televisões.

Portanto, Sr. Presidente, ao encerra.r esta Le
gislatura, pedimos a reapresentação desse projeto e
o seu apoio especial, para, no início da prójdma Le
gislatura, podermos votá-lo.

Aproveito a ocasião para conclamar as APAE,
os presidentes dessas associações, a se unirem a
nós para escolhermos um nome para essa nova lo
teria. Por enquanto, o nome escolhido foi Loto Espe
cial, mas estou aguardando sugestões, outros no
mes talvez mais sugestivos e simpáticos que pode
rão ser incorporados..

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa informa ao Deputado Serafim Venzon que en
caminhará aos membros da futura Mesa da Casa a
solicitação ora feita da tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Con
cedo a palavra ao último orador inscrito, Deputado
Walter Pinheiro, pela Liderança do PT.

S. Exª disporá de três minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como

Líder. Sem revisão do oraqor.) - Sr. Presidente, Srlls
e Srs. Deputados, em nome da Liderança do Partido
dos Trabalhadores, quero fazer uma saudação aos
companheiros que deixam esta Casa. Citando o
nome do nobre Deputado Chico Vigilante como refe
rência, quero homenagear todos os companheiros
da nossa bancada que, por diversos motivos, não
estarão aqui a partir do dia 12 de fevereiro.

O nobre Deputado Chico Vigilante representa
muito bem o esforço, o vigor, a tenacidade e a pu
jança com que a bancada do Partido dos Trabalha
dores opera nesta Casa. E nós, Deputado Chico
Vigilante, sentiremos muito, não só a sua ausência
vigilante neste plenário, mas a sua combatividade, o
bom serviço prestado como Deputado Federal ao
Distrito Federal.
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V. Ex!! sempre soube honrar, durante o manda
to, a sua postura e sua coragem. Sendo do Gover
no, enfrentou diversas dificuldades, mas, em mo
mento algum, recuou da sua tarefa primordial muito
'bem desempenhada de defender o Gç>verno do Dis
trito Federal, conduzido pelo ex-Governador Cristo
vam Buarque.

Portanto, esta Casa, não só a bancada do Par
tido dos Trabalhadores, perde o seu maior vigilante.
Os funcionários públicos, os servidores e os traba
lhadores da limpeza - como muito bem disse V. Ex!!'
nesta Casa - tiveram na pessoa do Deputado Chico
Vigilante o eterno vigilante, que lutou pela defesa
dos interesses e dos direitos desses trabalhadores.

Para nós essa é uma perda que, com certeza,
logo será reparada, não pelo fato de V. Exll estar ou
não nesta Casa, mas porque, assim como vários ou
tros Deputados desta Casa, o companheiro Chico
Vigilante contiíluará sendo referência na luta; jamais
sairá desse espaço de luta no qual entrou.

Conheço o companheiro Chico Vigilante ·há
muitos anos, desde quando éramos dirigentes da
Central Única dos Trabalhadores, e sei que certa
mente continuará vigilante e firme como sempre.

Esta é a homenagem da bancada do Partido
dos Trabalhadores ao Deputado Chico Vigilante e
aos outros que hoje deixam este Parlamento.

No encerrar desta Legislatura, que mais parece
um final de ano, lamentavelmente, ·devemos registrar
que a expectativa para a nova Legislatura não é das
melhores - o dólar estourando, o real despencando
-, e a tarefa que o novo Congresso terá pela frente
será muito difícil. Tenho certeza de que este Con
gresso, revigorado. e renovado, saberá enfrentá-Ia. -

Esta Casa, inclusive contra o nosso voto, de
~orma alguma poderá ser acusada de não ter dado
aquilo que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
.pediu. Lamentavelmente, os fatos ocorridos demons
tram que a política econômica no revés adotado por
este Governo tem não só equívocos, como está
completamente fora da realidade atual. E a socieda
de brasileira está pagando um preço muito alto por
essa conduta.

Assim, sl3rá tarefa central desse novo Congres
so não só combater injustiças e discutir novos rumos
para a política econômica do nosso País, como, sem
dúvida, construir uma Nação verdadeiramente digna
para o povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Ao

encerrar os trabalhos da. Câmara dos Deputados
nesta sal! Legislatura, não podemos deixar de enfati-

zar a profícua obra do Legislativo realizada ao longo
do quadriênio que estamos prestes a concluir. O
Congresso Nacional soube corresponder aos an
seios da sociedade nesses tempos difíceis em que
as estruturas econômicas do País sofreram profunda
transformação.

A crise ora enfrentada pelo Brasil, desafiadora
combinação de efeitos da globalização e de proble
mas domésticos que ainda não logramos de todo su
perar, é prenúncio dos desafios do próximo milênio,
quando estaremos inevitavelmente inseridos numa
economia global extremamente competitiva, contra
ditoriamente coexistente com iniqüidades sociais
que nos agridem.

As reformas da Ordem Econômica, da Previ
dência e c:Ja Administração Pública receberam desta
Casa a prioridade política devida. Soubemos exami
nar as propostas do Executivo com critério, debatê
las·e aperfeiçoá-Ias, quando. necessário. A Câmara
dos Deputados cumpriu a sua parte na implantação
das reformas, debatendo extensamente e votando
com convicção as profundas mudanças que contri
buirão para viabilizar um futuro melhor para todos os
brasileiros. Realizamos.plenamente a democracia no
Parlamento, com plena observância aos ritos regi
mentais e livre manifestação das minorias.

Ao final da Legislatura que ora encerramos, os
olhos do mundo estiveram, como [lunca antes, volta
dos para o Congresso brasileiro. Enfrentamos os de
safios de uma agenda complexa, em período extre
mamente curto, votando até mesmo proposições
que eram consideradas verdadeiros tabus da vida
política nacional. Superamos as expectativas mais
otimistas, deliberando não apenas sobre as matérias
que constavam da pauta original da convocação ex
traordinária, mas também sobre outras que nela fo
ram incluídas em regime de urgência.

Encerramos, assim, estes quatro anos produti
vos de debates e votações. Resta, contudo, muito
trabalho a ser feito. A próxima Legislatura enfrentará
desafios ainda maiores, eas cobranças por parte da
sociedade certamente serão intensificadas.

A vivência que ten/1o hesta Casa permite-me,
todavia, afirmar que a Câmara sempre se agiganta
nos momentos de crise: quanto maior é o desafio,
mais rápida e efetiva é a resposta do Legislativo. Es
tou certo de que a Câmara dos Deputados cumprirá
seu papel essencial nesta época difícil que- () Brasil
atravessa, amparada na experiência dos nobres pa
res que aqui permanecerão desta Legislatura para a
próxima, aliada ao entusiasmo e às novas idéias dos
que aqui chegarão.
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Ao encerrar esta 50!! Legislatura, quero relem
brar a homenagem ontem solenemente "realizada em
memória dos quatorze Deputados Federais -' titula
res ou suplentes - que faleceram antes do término
dos seus mandatos; um momento em que não po
deria deixar de registrar a especial emoção que'
me traz a lembrança do nome do nosso ex-Presi
dente, Deputado Luís Eduardo Magalhães. Foi S.
Exll exemplo de liderança não apenas no PFL,
mas em todo o panorama político nacional, um ho
mem público cujas possibilidades de ascensão po
lítica foram injusta e prematuramente ceifadas
pelo infortúnio.

Desejo ainda, prezados colegas, registrar o pe
nhor do meu agradecimento a todos pelo empenho e
dedicação demonstrados.

Aos que hoje deixam a Câmara, transmito
meus votos de sucesso em suas atividades, espe
rando que possam no futuro retornar à Casa para re
novarem a contribuição que certamente saberão,
mais uma vez, trazer aos trabalhos do Legislativo.
Aos que foram reconduzidos pelo povo em novo
mandato, a palavra de esperança em que possa
mos, todos juntos, corresponder às elevadas respon
sabilidades em nossos ombros depositadas pejo
eleitorado.

Aos funcionários da Casa, do mais graduado
ao mais humilde, a gratidão desta Legislatura que se
encerra.

Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Heráclito' Fortes) - Sus
pendo a sessão por cinco minutos, a fim de que seja
redigida a ata, conforme dispõe o § 32 do art. 97 do
Regimento Interno.

(É suspensa a sessão.)

O SR. PRESIDENTE, (Heráclito Fortes) - Vai
se passar ao horário de

VI- COMUNICAÇÕES PA~LAMENTARES

Não há oradores inscritos.

O Sr. Heráclito Fortes, 12 Vice-Presi
dente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nelson Trad, 2J. Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Está rea
berta a sessão.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata des
ta sessão.

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 22 Se
cretário, procede à leitura da ata desta sessão, a
qual, sem observações, é aprovada.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 54
minutos.)
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Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Silvernani santos
1 vaga

Aroldo Cedraz
José Carlos Aleluia

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Antônio Brasil
José Chaves
Tete Bezerra
Wilsol'l Cignachi

Barbosa Neto
Carlos Nelson

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Teixeira



PPB PTB

João Mendes
Simão Sessim
1 vaga

Prisco Viana
Ricardo Izar

2 vagas

Walter Pinheiro (PT)

Gilvan Freire

PSB

i vaga

1 vaga

Fernando Zuppo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

José.Borba

1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

João Paulo
Luiz Eduardo Greenhalgh

Paulo Rocha
1 vaga,

PTB

Pedrinho Abrão

PSB

1 vaga.

PL

Agnelo Queiroz (PCdoB) Padre Roque(PT)

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Robson Tuma - PFUSP
12 Vice-Presidente: Luiz Braga - PFL/BA
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti - PPB/MG
32"Vice-Presidente: Antônio do Valle - PMDB/MG

PL Titulares Suplentgs

Augusto Nardes
Cunha Lima

Mário Cavallazzi
1 vaga

Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Ricardo Rique

1 vaga

Fábio Feldmann
Koyu lha

Luiz Carlos Hauly
Renato Johnsson

Veda Crusius

Adauto Pereira
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
José Melo

José Múcio Monteiro
Manoal Castro

Fernando Zuppo
José Machado

Luiz Mainardi
Pedro Valadares (PSB)

Antonio 8alhmann (PPS)

PTB

PFL

PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)

Airton Dipp
Marcelo Déda
Marcia Cibilis Viana
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PPB

Antônio do Valle
Edison Andrino
Odacir Klein
Paulo Ritzel

José Coimbra

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
1 vaga

Anivaldo Vale
Danilo de Castro
Moisés Bennesby
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Hugo Rodrigues da Cunha
Lima Netto
Luiz Braga
Marilu Guimarães
Robson Tuma
Rubem Medina

Pedro Canedo

Jorge Wilson
Noel de Oliveira

2 vagas

Delfim Netto
Lamartine Posella

Moacyr Andrade
1 vaga

5 vagas

Ayres da Cunha
Dolores Nunes

Marilu Guimarães
Mário Assad Júnior

1 vaga

PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)

PPB

De Velasco
Maurício Requião
Roberto Valadão
1 vaga

Eraldo Trindade
Jair Bolsonaro
José Linhares
Osmar Leitão

Alzira Éwerton
Flávio Arns
José Aníbal
José Thomaz Nonô
Sebastião Madeira

Aldir Cabral
Carlos Melles
Talvane Albuquerque
Vilmar Rocha
1 vaga

Eliseu Moura

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Telefones: 318-7071/318-7073 fax: 318-2147

COMiSSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Eraldo Trindade - PPB/AP
12 Vice-Presidente: Osmar Leitão - PPB/RJ
22 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh - PTISP
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto _"PT/BA

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PT, PDT, PCdoB) PSB
Hélio Bicudo
Luiz Alberto
Luiz Eduardo Greenhalgh
1 vaga

Fernando Ferro
Nilmário Miranda

Pedro Wilson
,Ricardo Gomyde

Sérgio Guerra

Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

r'l'lares Suplentes

PFL
Presidente: José Jorge - PFUPE
12 Vice-Presidente: Paulo Bornhausen - PFUSC
2!l Vice-Presidente: Esther Grossi - PT/RS
32 Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada - PSDBIMG

Titulares Suplentes

PFL

Darcísio Perondi
Freire Júnior
Hélio Rosas

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Sílvio Pessoa
1 vaga

Edson Silva
João Almeida

Luciano Castro
Marcio Fortes

Mário Negromonte
Paulo Mourão

Vittorio Medioli

Antônio Geraldo
Carlos Alberto Campista

José Carlos Vieira
Magno Bacelar

Mauro Fecury
Reinhold Stephanes

Silvemani Santos
1 vaga

PSDB

Bloco (PMDB, PRONA)

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
NeifJabur
Pedro Novais
1 vaga

Antonio Kandir
Arnaldo Madeira
Luiz Carlos Hauly
Max Bosenmann
Roberto Brant
Silvio Torres
Veda Crusius

Augu~.l Viveiros
José L' lrenço
Júlio ,,:-sar
Manoel Castro
Maurício Najar
Osório Adriano
Saulo Queiroz
1 vagaBetinho Rosado

Jairo carneiro
Osvaldo Coelho

Raul Belém
2 vagas

PSDB

João Brochado (S. Partido)
Marcus Vicente
Marinha Raupp

Osmânio Pereira
1 vaga

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Nelson Marchezan

Bloco (PMDB, PRONA)

Flávio Arns (PSDB) Djalma de Almeida Cesar
Gastão Vieira José Luiz Clerot
João Matos Lídia Quinan
João Thomé Mestrinho Rita Camata
Maria Elvira 1 vaga

José Jorge
José Melo
Mauro Fecury
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima

PPB PPB

Eurico Miranda
Iberê Ferreira
Ricardo Gomyde (PedoB)
Severiano Alves (PDT)
1 vaga

Augusto Nardes
Emílio Assmar
José Linhares

Márcio Reinaldo Moreira
Wagner do Nascimento

Delfim Netto
Fernando Ribas Carli
Fetter Júnior
Jurandyr Paixão
2 vagas

Felipe Mendes
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Roberto Campos

2 vagas
Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson
Wolney Queiroz

Sebastião Madeira (PSDB)

Aldo Arantes
Eurípedes Miranda

Marta Suplicy
1 vaga

PTB

Fernando Gonçalves

PSB

Basílio Villani (PSDB)
Firmo de Castro (PSDB)
Osmar Leitão (PPB)
Vanio dos Santos
zaire Rezende (PMDB)
1 vaga

PTB

Coriolano Sales
Fernando Torres (PSDB)

Maria da Conceição Tavares
Nedson Micheleti

Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

1 vaga 1 vaga
Felix Mendonça
Israel Pinheiro

2 vagas

PL
PSB

Alvaro Valle Eliseu Moura
João Colaço 1 vaga

José Augusto

Secretária: Maria Linda Magalhães
Telefones: 318-6960/6989/6955

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Telefpnes: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Pre~idente:Germano Rigotto - PMDB/RS
~-12 Vice-Presidente: Neif Jaljur - PMDB/MG

2f' lflca-Presidente: Fetter Júnior - PPB/RS
32 Vice-Presidente: Júlio César - PFUPI

Eujácio Simões

PL

PPS

Valdemar Costa Neto

Pimentel Gomes



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente:
11> Vice-Presidente:
21> Vice-Presidente: Márcio Fortes - PSDB/RJ
31> Vice-Presidente:

Titulares

PFL

Suplentes

. Eliseu Resende
José Santá de Vasconcellos
1 vaga •

PSDB
Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Dilso Sperafico
Renato Johnsson
Salomão Cruz

José Carlos Coutinho
Júlio Cesar

Raimundo Santos

Mareio Fortes
4 vagas

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio Neto
Jairo Azi
Pauderney Avelino
1 vaga

Ayrton Xerez
Candinho Mattos
João Leão
Márcio Fortes
Rommel Feijó

PSDB

José Mendonça Bezerra
Lima'r\Jetto

Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Alexandre Santos
Arthur Virgllio

3 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)
Alceste Almeidt'.
João Alberto
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
Marcos Lima

PPB
Fausto Martello
Romel Anízio
Salatiel Carvalho
VadãoGomes

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Alberto Silva
Edinho Bez

Simara Ellery
1 vaga

Flávio Derzi
João Iensen
José Janene

1 vaga

Bloco (PMDB, PRONA)

Augusto Carvalho (PPS)
Confúc;o Moura
João Magalhães
Milton Temer (PT)

Freire Júnior
Moreira Franco

Odacir Klein
Paulo Lustosa

Fernando Ferro
José Maurício
Luciano Zica
Luiz Alberto

PTB

Airton Oipp
Alcides Modesto

Haroldo Lima
\Nalter Pinheiro

PPB Pedrinho Abrão José Borba

1 vaga

Abelardo LUPion)
Euler Ribeirol

João Mellão Neto
Jorge Khoury\

José Lourenço I
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Ney Lopes

Roberto Fontes,
1 vagai

PSDB

Aldir Cabral
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Claudio Cajado
Leur Lomanto
Osmir Lima
Osvaldo Coelho
Werner Wanderer
1 vaga

PSB

Eduardo Campos

PSD

Zé Gomes da Rocha Marquinho Chedid

Secretária: Valda O. S. LoIJ9.
Telefones: 318-6944/6946 FAX: 318-2137",

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFfSA NACIONAL

Presidente: Neiva Moreira - P.DTIMA
11> Vice-Presidente: Matheus Schmidt - POT/RS
2Q Vice-Presidente: Jorge wilson - PMOB/RJ
3Q Vice-Presidente: José Teles - PPB/SE

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

1 vaga

Carlos Airton
Dilceu Sperafico

2 vagas

Arlindo Chinaglia
,Cidinha Campos
Fernando Ferro

Humberto Costa

Vicente Cascione

PTB

PSTU

Valdemar Costa Neto (PL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB).

PSB

1 vaga

Luiz Fernando
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Aldo Rebelo
Mário de Oliveira (PPB)
2 vagas

Lindberg Farias

Secretária: Mmaria Helena Pinheiro Monteiro
Telefones: 318-6888 I 318-6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Vadão Gomes - PPB/SP
11> Vice-Presidente: Fausto Martello - PPB/SP
21> Vice-Presidente: Renato Johnsson - PSDB/PR
31> Vice-Presidente: Antonio Feijão - PSDB/AP

Titulares Suplentes

Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes

PFL
Antônio Jorge
Elton Rohnelt

Arthur Virgílio
Franco Montoro
Hilário Coimbra

Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Valle (PL)

Elias Murad



Bloco (PT, PDT, PÇdoB)

Itamar Serpa
Jayme Santana
João Brochado (S. Partido)
José Thomaz Nonõ
Paulo Mourão
Renan Kurtz (PDT)

Bloco (PMDB, PRONA)

Bloco (PMDB, PRONA)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eduardo Barbosa
Elias Murad

Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Salvador Zimbaldi
Wilson Braga

2 vagas

Armando Costa
Genésio Bernardino

Laire Rosado
Teté Bezerra

zaire Rezende
2 vagas

Augusto Viveiros
Jaime Fernandes

Laura Carneiro
Rogério Silva

Roland Lavigne
Talvane Albuquerque

2 vagas

Adhemar de Barros Filho
Célia Mendes

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pedro Correa
Robério Araújo

1 Vaga

PPB

PSDB

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Roberto Santos

Tuga Angerami
1 vaga

Euler Ribeiro
Jonival Lucas
Jo~é Carlos Coutinho
José Egydio
Luiz Durão
Reinhold Stephanes
Remi Trinta (PL)
Ursicino Queiroz

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
José Aldemir
Lídia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Linhares
Lamartine Posella
Nilton BaianoArlindo Vargas

José Coimbra

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Eduardo Jorge
José Genoíno
Luiz Gushiken

Tilden Santiago
1 vaga

Feu Rosa
João Leão

José Aníbal
Nilton Cerqueira

Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno

João Pizzolatti
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho

Adelson Salvador
Alceste Almeida
Confúcio Moura
Edison Andrino

Etevalda Grassi de Menezes
Fernando Diniz

João Alberto
João Magalhães

PPB

De Velasco
Genésio Bernardino
Jorge Wilson
Maria da Conceição Tavares (PT)
Neuto de Conto
Paes de Andrade
2 vagas

PTB

Francisco Rodrigues
Leopoldo Bessone

Carlos Airton
Cunha Bueno
Jair Bolsonaro
José Teles
Robério Araújo
Ushitaro Kamia
1 vaga

Haroldo Lima
Hélio Bicudo
Joana d'Arc
Matheus Schmidt
Neiva Moreira
Paulo Delgado
Sandra Starling

PPS

Maria Valadão (PTB) Augusto Carvalho

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO ·DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

PresidentCil: Roberto Santos - PSDBIBA
12 Vice-Pr~sidente: Arnon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Prt;lsidente: Eduardo Jorge - PT/SP
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá - PPB/SP

Titulares Suplentes

P~L Pimentel Gomes

Secretário: Jorge Henrique Cartaxode Arruda
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

PSB

Pedro Valadares

PL

Antonio Ueno (PFL)

Ayres da Cunha
Carlos Magno

1 vaga

Moises Lipnik

Aldir Cabral
Álvaro Gaudêncio Neto

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
Maria Laura
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

Vicente André Gomes

Luiz Buaiz

Agnelo Queiroz
Chico Vigilante
Jair Meneguelli

João Fassarella
Milton Mendes

Pedro Canedo (PL)
Sílvio Abreu

PTB

Sergio Arouca (PPS)
1 vaga

PSB

josé Pinotti

PL

Antonio Joaquim Araujo

PPS

José Augusto



COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Pedro Henry - PSDBIMT
1Q Vice·Presidente: Jovair Arantes - PSDB/GO
2Q Vice·Presidente: Jaime Martins - PFLJ MG
3Q Vice-Presidente: Jair Meneghelli - PT/SP

Titulares Suplentes

PFL
Jaime Martins
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira
2 vagas

Bloco (PMOB, PRONA)

Jovair Arantes
Luciano Castro
Marcus Vicente
Pedro Henry
Wilson Braga

Armando Costa
Maurício Requião
Noel de Oliveira
Pàulo Rocha (PT)
Sandro Mabel

PSOB

Bloco (PMOB, PRONA)

PPB

Augusto Farias
João Ribeiro

Maurício Najar
Robson Tuma

Valdomiro Meger
VilmarRocha

Alberto Goldman
Arnaldo Madeira
Osmânio Pereira

Sebastião Madeira
1 vaga

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

3 vagas

Titulares

Antônio Geraldo
Jaime Fernandes
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Talvane Albuquerque
1 vaga

Antonio Joaquim
Fernando Torres
Feu Rosa
Marcelo Teixeira (PMDB)
Mário Negromonte
Nilton Cerqueira
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Edinho Araújo
Moreira Franco
Ricardo Rique
Ronaldo Perim

Suplentes

PFL
Affonso Camargo

Eliseu Resende
Francisco Coelho

José Egydio
José Santana de Vasconcellos

Luiz Durão
Murilo Pinheiro
Mussa Demes

2ila Bezerra
PSDB

Aníbal Gomes
BasílioVillani

Candinho Mattos
Danilo de Castro
Marisa Serrano

Nestor Duarte
2 vagas

Carlos Apolinário
Hermes Parcianello

José Chaves
Marcos Lima

NeifJabur
Oscar Goldoni

1 vaga

PPB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PedoB)
3 vagas

Chico Vigilante
Edson Menezes da Silva
Jair Meneguelli
José Pimentel

Sérgio Arouca (PPS)

Domingos Leonelli

PTB

PSB

PL

Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

2 vagas

Carlos Santana
Maria Laura
Renan Kurtz

Waldomiro Fioravante

1 vaga

1 vaga.

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Felipe Mendes
Flávio Derzi
João Tota
2 vagas

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Carlo~ Santana
João Coser
João Henrique (PMDB)
Luiz Gushiken
Mário Martins (PMDB)
Mauro Lopes (PMDB)
Teima de Souza

PTB

Fausto Martello
José Teles

Mário de Oliveira
Nilton_Baiªl1o,
Osmar Leitão

Simão Sessim
1 vaga

L ... ,ílO Knop
GilneyViana

Haroldo Sabóia
Jandira Feghali

José Maurício
Paulo Delgado

1 vaga

Bosco França 1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Edinho Araújo - PMDB/SP
1Q Vice-Presidente: Mário Martins - PMDBIPA
2'1 Vice-Presidente: Ricardo Rique - PMDB/PB
3Q Vice-Presidente: Oscar Andrade - PFLlRO

Milton Mendes (PT)

PMN

Inácio Arruda (PedoB) Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi

PSB

Gonzaga Patriota

PL
Philemon Rodrigues (PTB)

PPS

Leônidas Cristino

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Telefones: 318-6973 a 6976

Leopoldo Bessone
Maria Valadão

1 vaga

Remi Trinta

1 vaga



PMDB

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~C
N2 2-A, DE 1995, QUE "DA NOV~REDAÇAO

AO ARTIGQ 62 DA CONSTITUIÇAO,FEDERAL"
(EDIÇAO DE MEDIDA PROVISORIA)

Proposição: PEC-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
111 Vice·Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
311 Vice·Presidente:
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
111 Vice·Presidente:
211 Vice·Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
311 Vice·Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Suplentes

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 17/95, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~TITUIÇÃO
FEDFRAL" (FIXAN,DO EM NO MINIMO 5 E

NO MAXIMO 47 O NUMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
211 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
311 Vice·Presidente:
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Átila Lins Ciro Nogueira Sandro Mabel

Jairo Carneiro Cláudio Cajado 2 vaga

Paulo Heslander José Rocha
Saulo Queiroz Nelson Marquezelli

1 vaga

PMDB Eurico Miranda

'Aloysio Nunes Ferreira Armando Costa F.elipe Mendes

José Luiz Clerot Moreira Franco 1 vaga

Pedro Novais Zaire Rezende

PPB

Márcio Reinaldo Moreira
Alexandre Santos

Flávio Derzi Nelson Otoch
~r!sco Viana Jarbas Lima
1 vaga 1 vaga

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Anténio Balhmann
Fernando Ferro

Arthur Virgnio Welson Gasparini
José Pimentel

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga 1 vaga

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-6874n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTtTUIÇÃO

9, DE 1995, QUE IIACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEc-9195 Autor: Ricardo Herácllo
eóutros

Hélio Biçudo
MiltQnTemer

Coriqlano Sales

Eujácio Simões

PT

PDT

Bloco (PUPSDIPSC)

Marcelo Déda
Sandra Starling

Enio Bacci

1 vaga

1 vaga

Pedro Canedo

1 vaga

Hermes Parcianello
2 vagas

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

2 vagas

PT

João Coser
Milton Mendes

PDT

José Maurício

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Ushitaro Kamia (PPB)



PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Adelson Salvador
Antônio.Brasil

Gonzaga Ml)ta
Hélio Rosas

2 vagas

Titulares Suplentes

PFUPTB

Carlos Melles Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMDB

Antônio Brasil Carlos Apolinário
2 vagas Carlos·.Nelson

Genésio Bernardino

PPB

Benedito Guimarães Carlos Airton
Felipe Mendes Emílio Assmar
1 vaga Pedro Valadares (PSB)

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
1 vaga 1 vaga

PDT

Airton Dipp Ênio Bacci

Bloco (PLJPSDIPSC)

1 vaga Eujácio Simões

Carlos Nelson
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
zaire Rezende
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carlos Hauly
Silvio Torres
Veda Crusius
1 vaga

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

2 vagas

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

5 vagas

PTB

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA~,NO PRAZO DE 40 (QUAR;.ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO"
Proposição: PEC 2o-AI95 Autor: Eduardo Jorge e Outros

Presidente: Franpo Montoro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Paes Landim (PFL)
2l! Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
32 Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klejn (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 168-8
Telefones: 318-7061/318-7059 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22, DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22I95 Autor: José Janene e Outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
2l! Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Pauderney Avelino
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha

Aldir Cabral
Francisco Rodrigues (PTB)

José Múcio Monteiro
Reinhold Stephanes

Hoberto Pessoa
Silvernani Santos

Israel Pinhero

Almino Affonso

Welinton Fagundes

Arlindo Vargas

PSB

Fernando Gabeira (PV)

PL

Pedro Canedo



3 vagas

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vaga

P~DB

Silas Brasileiro
Sílvio Pessoa
1 vaga

Alzira Éwerton
Antônio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Edson Silva
Nelson Marchezan
Nestor Duarte

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Titulares

Rodrigues Palma
Saulo·Queiroz
2 vagas

.Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo(PPB)

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

João Almeida (PSDB) Henrique Eduardo Alves
Roberto Valadão 2 vagas
Teté Bezerra

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Koyu lha
Nelson Marchezan
1 vaga

Fernando Ferro
Sandra Starling

Bloco (PPBIPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Carlos Airton

José Egydio (PFL)
PSDB

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga
PT

GilneyViana
Ivan Valente

PDT

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aldo Rebelo
Humberto Costa
José Genoíno
José Maurício
Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adhemar de Barros Filho
Alcione Athayde
Cunha Lima
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Aldo Arantes
Cidinha Campos
Fernando Ferro

Hélio Bicudo
João Paulo

Gerson Peres
4 vagas

Matheus Schmidt Coriolano Sales PTB
PSB

1 vaga Gervásio Oliveira (PDT)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSrlTUlçÃO,N!l 34-A,
DE 1995, QUE "ALTERA OS PARAGRAFOS

PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ART.
53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC 34195 Autor: Domingos Dutra e Outros
Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Edson Silva (PSDB)
22 Vide-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)'
32 Vice-Presidente: José Genoíno (PT)
Relator: Jaime Martins (PFL)

Titulares Suplentes

fFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PL

Eujácio Simões Welinton Fagundes
Secretária: Angélica Fialho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!l40, DF 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEC-40195 Autor: Marquinho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB) .-
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (pMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas 'Cristino (PSDB)
Relator:

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Carneiro
José Carlos Vieira
Laura Carneiro
Ney Lopes

Confúclo Moura
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot

Álvaro Gaudênio Neto
Elton Rohnelt

Oscar Andrade
Sérgio Barcellos

Talvane Albuquerque
1 vaga

Barbosa Neto
Freire Júnior

Udsori Bandeira

Rodrigues Palma

Almino Affonso

Titulares

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Laura Carneiro
Paulo Bornhausen

PSB

Bloco (PFUPTB)

Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

Suplentes

Lael Varella
Luciano Pizzatto

Philemon Rodrigues
1 vaga



Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga
Bloco (PPBIPL)

IJshitaro Kamia
2 vaga

Rommel Feijó 1 vaga

PT

João Fassarella 2 vagas
João Paulo

POT

Matheus Schmidt Coriolano Sales

PSB

PSOB 1 vaga
Antônio :Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

carlos Santana
João p,ser

Serafim Venzon

PT

PDT

Amaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066n052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N2 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFlCAÇOES

NA ESTRUTURA POLICIAL"

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6874n052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA. À CONSTITUIÇ~O
NSl 43-A, DE 1995, QUE DA NOVA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)
Proposição: PEC-43195 Autora: Ritá Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Proposição: PEC-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto MaJ;lello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Alceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Aécio Neves
Nelson Marchezan

Suplentes

Bloco (PFLIPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBIPSOIPSL)

Confúcio Moura
2 vagas

Bloco (PPB1PL)

Benedito Guimarães
2 vagas

PSOB

FlávioAms
Paulo Mourão

Abelardo Lupion
Aldir cabral
Augusto Viveiros
carlos Magno
José carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Eurípedes Miranda

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murílo Pinheiro
Paulo Heslander

2 vaga

PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PPB

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PSOB

Herculano'Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PT

Marta"Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

POT

Magno Bacelar (PFL)



Suplentes

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo

4 vagas

PMDB

Bloco (PFUPTB)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO N!!81-A,
DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE DIS
TRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS E
GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira e Outros
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:

Titulares

Alberto Silva
Aníbal Gomes (PSDB)
Antônio Brasil
Carlos Nelson
2 vagas

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duilio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

José Egydio

Silvio Abreu

Júlio César
Maria Valadão

Roberto Fontes
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Gonzaga Patriota

De Velasco

Wilson Braga (PSDB)

Bloco (PUPSDJPSC)

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)
PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~O N!! 57,

DE 1995, QUE "D~ NOVA REDAÇAO AO
ARTIGO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo Pires eOutros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (P.PB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Vanessa Felippe
1 vaga

PMDB PPB

Mauro Lopes
Orcino Gonçalves
1 vaga

Darcísio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

Basílio Villani (PSDB)
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PPB

Alzira Éwerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

João Fassarella
Sandra Starling

3 vagas

PSDB

Celso Russomanno (PPB)
1 vaga

PT

João Paulo
1 vaga

PDT

Antonio Feijão
Leônidas Cristino (PPS)
Mário Negromonte
1 vaga

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

PSDB

Cunha Lima (PPB)
3 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Matheus Schmidt Coriolano Sales PDT

Eujácio Simões

Bloco (PUPSDJPSC)

1 vaga
José Maurício
1 vaga

Airton Dipp
1 vaga

,Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira (PDT)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais. - Anexo 11, Sala'169-B
Telefones: 318-706317555 FAX: 318-2140

Haroldo Lima

Pedro Valadares

PCdoB

PSB

Socorro Gomes

1 vaga



PL PSB

1 vaga Eujácio Simões

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 82-A,
DE 1995, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO
AO ART. 195 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(RECURSO DA SEGURIDADE SOCIAL AO SUS)

Proposição: PEC 82195 Autor: Carlos Mosconi e Outros

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1Q Vice·Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2Q Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
3Q Vice-Presidente: José Pinotti (PSB)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PRONA)

Aécio Neves
1 vaga

Gerson Peres
2 vagas

Suplentes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

2 vagas

Raquel Capiberibe

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

PPB

Bloco (PFLlPTB)

PMDB

PSDB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

José Pinotti

Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Uma
1 vaga

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz
Secretário (a): Erles Janner
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318·7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N!! 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇ9ES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-84191 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
1Q Vice-Presidente:
2Q Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3Q Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

Chicáo Brígido
Confúcio Moura

Lídia Quinan
Simara Ellery
Teté Bezerra

Alexandre Santos
Eduardo Barbosa

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Márcia Marinho
Pedro Henry

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha

Carlos Alberto Campista
Euler Ribeiro

Magno Bacelar
Osório Adriano

1 vaga

PFL

PSDB

Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira
Roberto Santos
1 vaga

Francisco Coelho
José Lourenço
Paes Landim
Reinhold Stephanes
Rogério Silva
Saulo Queiroz
Ursicino Queiroz

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Etevalda Grassi de Menezes
Maria Elvira
Pinheiro Landim

PPB PT

Alcione Athayde
Jofran Frejat
José Linhares
Robério Araújo
Wagner do Nascimento

Bloco (PT, PDT, PCdoB) Bloco (P5BIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318·706317555 FAX: 318=2140

Airton Dipp
Alcides Modesto
Arlindo Chinaglia
Humberto Costa
Jandira Feghali

PTB

Fernando Gonçalves

Pedro Correa
4 vagas

Agnelo Queiroz
Carlos Santana
Chico Vigilante
Eduardo Jorge

Enio Bacci

Robertto Jefferson

•Paulo Rocha
1 vaga

PDT

Wolney Queiroz

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga

1 vaga

1 vaga



Hélio Rosas
Marcos Lima

MárIo Martins
3 vagas

Suplentes

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PMDB

Titulares

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À Bloco (PFLlPTB)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 Alvaro Gaudêncio Neto
89·~, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇAQ AO " Cláudio Cajado

INCISO IV DO J\RT. 29 DA CONSTITUIÇAO Corauci Sobrinho
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES) Jairo Carneiro

Paes Landim
Proposição: PEC-89195 Autor: Nicias Ribeiro Vicente Cascione

Presidente: Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger
1 vaga

Acjelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Bloco (PPB/PL)

Cunha Lima
Lamartine PoseUa
1 vaga

PSDB

Nicias Ribeiro
Zulaiê'Cobra
1 vag~

PT

Luiz Mainardi
1 vaga

PDT

1 vaga

PSB

Hilário Coimbra
Magno Bacelar'

Raimundo Santos
Zila Bezerra

3 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
Olávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Luiz Durão

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton (PSDB)
Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Lima 2 vagas
Pri:;;co Viana

PSDB

Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Wilson Braga
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT

José Genorno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

Ênio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PLlPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala: 169-B
Telefones: 318-7067f7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUIÇ~O.

N9,128, DE 1995, QUE "DA NOV,A REDAÇAO A
ALINEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEC-128195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

1 vaga

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Proposição: PEC-96192

1 vaga

Secretári9: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7065f7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O

N2 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFlÇAÇOES
NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"



Titulares Suplentes PPB

1 vaga

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Sebastião Madeira
1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vflga

Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

Aroldo Cedraz
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
Salomão Cruz (PSDB)

Ursicino Queiroz
2 vagas

PT

PPB

POT

PSOB

PMOB

Bloco (PLlPSOIPSC)

Dolores Nunes
Gerson Peres

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (P8DB)
1 vaga

Elton Rohnelt

GilneyViana
1 vaga

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

1 vaga

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
I.-ocal: Servo Especiais - Anexo II - Sala 169·B
Telefones: 318·7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Ne 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC·155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1Q Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3Q Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Olávio Rocha

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Atila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Luiz Fernando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PT

PSB

POT

PMOB

PSOB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMOBIPSOIPSLlPSC)

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Aníbal Gomes
De,Velasco
Paulo Ritzel

Renan Kurtz.

Arlindo Chinaglia .
Waldomiro Fioravante

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoJand Lavigne
Vanessa Felippe

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 133"DE 1992, ,QUE "ACRESCENTA
PARAGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-133192 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
1Q Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2Q Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Nilson Gibson

Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
1 vaga

Alceste Almeida
Jofran, Frejat
1 vaga



Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana
1 vaga

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

1 vaga

Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Maluly Netto
1 vaga

PMDB

Danilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1vaga

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio 'Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

PT PPB

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PDT

Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)
1 vaga

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Jovair Arantes
Osmânio Pereira
2 vaga

PSDB

B.Sá
'Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PT

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Aldo Arantes Haroldo Lima
PDT

Presidente: Roberto Jefferson (l'TB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FED~RAL, E PR!=VÊ

RECUflSOS ORÇAMENTARIO~ EM NIVEL DA
UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS PARA

MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNLC0 DE,SAÚDE,
COM O FINANCIAMENTO DAS ij~DES PUBLICAS

FILANTROPICAS E CO~VENIADAS"

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais. Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes e Outros

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)

1 vaga

Pedro Canedo

Jandira Feghali

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

PCdoB

1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE 'EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSDIPSC)

Agnelo Queiroz

Luiz Buaiz

Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins
José,Coimbra

Luiz Moreira

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Proposição: PEC·169193

Ayres da Cunha
Carlos, ~agno
Jairo Azi
Laura Carneiro
Roberto Jefferson



PSDB

Titulares

Bloco (PPB/PL)

Valdomiro Meger (PFL)
2 vagas

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

1 vaga

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira Carlos Nelson
Elcione Barbalho FernandO Diniz
Geddel Vieira Lima José Chaves
Germano Rigotto Nan Souza (PSL)
Henrique Eduardo Alves Pinheiro Landim
Moreira Franco Sandro Mabel

PPB

Flávio Derzi Márcio Reinaldo Moreira
Gerson Peres Mário Caval/azzi
Jair Bolsonaro OdelmoLeão
Roberto Campos Pedro Correa
VadãoGomes Prisco Viana

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Alexandre Santos
Arnaldo Madeira João Leão
Pedro Henry Marconi Perillo
Raimundo Gomes de Matos Rommel Feijó

PT

Marcelo Deda Ivan Valente
Maria Laura Miguel Rossetto
Teima de Souza Waldomiro Fioravante

PDT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus Schimidt Sílvio Abreu

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt

Suplentes

Antônio Geraldo
João Mel/ão Neto

Reinhold Stephanes
Rubem Medina

Arthur Virgílio
Celso Russomanno (PPB)

1 vaga

PT

PDT

Bloco (PFUPTB)

Alceste Almeida (PMDB)
Célia Mendes (PPB)
Rogério Silva
1 vaga

Darcísio Perondi
José Luiz Clerot
Marquinho Chedid

José Teles
2 vagas

Antônio Carlos Pannunzio
Marcus Vicente
1 vaga

José Maurício

Luiz Mainardi
1 vaga

Nilson Gibson

PSB

Bosco França (PMN)
Eujácio Simões

Bloco (PUPSDIPSC)

1 vaga

Nilson Gibson

Betinho Rosado
JúlioCésa
Luiz Braga

Osório Adriano

Bloco (PSBIPMN)

Eliseu Resende
Félix Mendonça
Jorge Khoury
Mussa Demes

Alexandre Cardoso

Proposição: PEC-175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
12 Vice-Presidente: Antôni do Valle (PMDB)
22 Vice-Presidente: Roberto Brant (PSDB)
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Salas 169·B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mel/ão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Secretári.o: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317055 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODifiCA O CAPíTULO DA ADMINISTR~ÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo-Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes



Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-706117062 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA D!= EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 79. AO ARTIGO 82DO

ATO DAS DIS~OSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"
Proposição: PEC·188194 Autor: zaire Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Pauderney Avelino Titulares Suplentes
2 vagas Bloco (PFUPTB)

Osmir Lima Elton Rohnelt
Paes Landim Jonival Lucas

Antônio Brasil Paulo Heslander José Mendonça Bezerra
Edinho Bez 1 vaga 1 vaga
Hélio Rosas PMDB

José Chaves
Lídia Quinan Ary Kara Rita Camata

Rubens Cosac Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB
Felipe Mendes

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Fetler Júnior
Flávi9 Derzi

Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá

Laprovita Vieira
1 vaga Renato Johnsson

VadãoGomes PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
Alberto Goldman 1 vaga Roberto Brant
Fernando Torres PT

Silvio Torres
GilneyViana Inácio Arruda (PCdoS)Veda Crusius
José Pimentel Pedro Wilson

PDT
José Machado

Eurípedes Miranda Silvio Abreu2 vagas
Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões 1 vaga

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga. Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, salas 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINAOA A, NO PRAZO DE

40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIJ:I
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUiÇÃO N2 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
. ART. 79. DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231·A195 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abílio Arruda
12 Vice-Presidente: zaire Rezende (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luciano Castroo(PSDS)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

PMDB

Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Paulo Lustosa
1 vaga

PPB

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Roberto Campos
1 vaga

PSDB

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

PT
João Fassarella
Maria da Conceição Tavares
Vanio dos Santos

PDT

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Bloco (PUPSDIPSC)

Pedro Canedo

Bloco (PSBIPMN)

Eduardo Campos

PCdoB

Haroldo Lima

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Eujácio Simões

1 vaga

Sérgio Miranda

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

Átila Lins
Carlos Alberto Campista

Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade

Reinhold Stephanes
1 vaga



Armando Abílio
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
Zaire Rezende
1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Valdir Colatto

5 vagas

Bonifácio de Andrada
João Almeida

BLOCO (PMDB, PRONA)

Elcione Barbalho
Hélio Rosas
Roberto Valadão

Feu Rosa
José de Abreu

NeifJabur
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair Meneguelli Chico Vigilante
José Maurício Eduardo Jorge
José Pimentel Milton Mendes
Paulo Rocha Renan Kurtz

PPB
Emílio Assmar 5 vagas
João Tota
3 vagas

PTB
Roberto Jefferson José Coimbra

PSB
Raquel Capiberibe Pedro Valàdares

PL
1 vaga Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais- Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA ~ CONSTITUIÇÃ~ON2 294, D,ª
1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO PARA·

GRAFO 12 DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSI·
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Proposição: PEC 294195 Autor: Sérgio Barcellos
e Outros

Francisco Rodrigues Nelson Marquezelli

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N; 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALlNEA "D"
AO INCISO 1100 ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEC-320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

3 vagas

Eraldo Trindade
2 vagas

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

PFL

PPB

PTB

Carlos Santana
Renan Kurtz
1 vaga

João Tota
Luiz Fernando
Robério Araújo

Elton Hohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa
Jovair Arantes

Moisés Bennesby
Vicente Arruda

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

Presidente: Pauderney Avelino (PFL)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Femando (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Djalma de Almeida César Djalma de Almeida César
Rubens Cosac Sílvio Pessoa
1 vaga Simara Ellery

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Rommel Feij6
Welson Gasparini

PFL

Osmir.Lima
Pauderney Avelino
Rubem Medina
Sérgio Barcellos

PSDB

Ayrton Xerez

Elton Rohnelt
Murilo Pinheiro

Raimundo Santos
Silvernani Santos

Adroaldo Streck

Fernando Zuppo
Joana Darc
Luciano Zica

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira



PPB PDT

Bonifácio de Andrada Darci Coelho Silvio Abreu Matheus Schmidt

Jarbas Lima 2 vagas PSB
(i vaga) Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PTB PCdoB

Vicente Cascione Chico da Princesa Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nº 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEC-33B196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
11! Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
31! Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)

.. f{elator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40
(QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO Nº 361, DE 1996, QUE

"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 161
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(USINAS HIDRELÉTRICAS)
Proposição: PEC 361/96 Autor: Marconi Perillo e Outros

p'residente: José Carlos Aleluia (PFL)
1Q Vice-Presidente: Reinhold Stephanes (PFL)
21! Vice-Presidente:
31! Vice-Presidente:
Relator: Jovair Arantes (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PRONA)

Dolores Nunes
Elton Rohnelt

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Raimundo Santos
Rogério Silva

Talvane Albuquerque

Carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves

José Chaves
2 vagas

Ademir Lucas
Antonio Carlos Pannunzio

Basílio Villani
João Leão

Sebastião Madeira
Veda Crusius

PSDB

Darcísio Perondi
Edinho Araújo
Edinho Bez
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Aloysio Nunes Ferreira
Jovair Arantes
Odílio Balbinotti
Olávio Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Aldir Cabral
Carlos Magno
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
Maluly Netto
Reinhold Stephanes
Robson TumaDe Velasco

Fernando Diniz
Marquinho Chedid

Sandro Mabel
2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

. Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Cunha Lima
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Bloco (PPBIPL)

~ntÔnio do Valle
Ary Kara
HéliQ Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Apelardo Lupion
Maria Valadão
O:;ório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Antônio Feijão
Celso Russomanno
José Anibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Elias Murad
Leônidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda

PT

Augusto Nardes
Cunha Bueno
José Janene
Nelson Meurer
OdelmoLeão

PPB

Fernando Ribas Carli
Jurandyr Paixão

Romel Anízio
2 vagas

Chico Vigilente
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Jaques Wagner
João Coser

José Genoíno

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aloides Modesto Haroldo Lima
M~~~~ ~~~~



Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-8

• Telefones: 318-706317066 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 383-A,
DE 1996, QUE "DÁ NOYA REDAÇÃO

AO ART. 23 E SEU PARAGRAFO UNICO
DO ATO DAS DISPOSIÇÕ,ES

CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS".

PT

Ivan Valente Esther Grossi
Pedro Wilson Walter Pinheiro
Valdeci Oliveira 1v~a

PDT

Severiano Alves Sérgio Carneiro

PSB

Gervásio Oliveira 1 vaga
PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

João Paulo Luiz Eduardo Greenhalgh
Ricardo Gomyde Teima de Souza
Severiano Alves 1 vaga

PTB

Chico da Princesa Philemon Rodrigues
PSB

João Colaço Fernando Lyra
PL

Eujácio Simões Pedro Canedo

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Ser. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 370-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO

207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEC·370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
1ll Vice-Presidente:
2ll Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
3ll Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares Suplentes
Proposição: PEC-383/96 Autor: Benedito Domingos

e Outros

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Lima Netto
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Jonival Lucas
José Carlos Vieira

José Múcio Monteiro
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

2 vagas

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1ll Vice-Presidente: Darci Coelho (PFL)
2ll Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente:
Relator: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares

PFL

Suplentes

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Maurício Requião
(1 vaga)

Bloco (PPBIPL)

Darcísio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

1 vaga

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Raimundo Santos
Rubem Medina
VilmarRocha

PSDB

Átila Lins
Carlos Alberto Campista

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Corauci Sobrinho
Silvemani Santos
Vanessa Felippe

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Feu Rosa
Nelson Marchezan
Roberto Santos
2 vagas

PSDB

Luiz Buaiz
Wagner do Nascimento

4 vagas

Alexandre Santos
FlávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Bonifácio de Andrada
Edson Silva
Nestor Duarte
Ronaldo Santos
Sebastião Madeira
1 vaga

Bloco (PMDB, PRONA)

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Sílvio Pessoa

Arthur Virgílio
Fernando Torres

Feu Rosa
José de Abreu
Paulo Mourão
Wilson Braga

Elcione.Barbalho
Hélio Rosas

Marcelo Barbieri
Roberto Valadão

1 vaga



PPB PSDB

Adhemar de Barros Filho
Ary Kara
Jarbas Lima
João Iensen
José Rezende

Osmar Leitão
Ricardo Barros

3 vagas

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Colira

PT

Danilo de Castro
José Thomaz Nonô

Vicente Arruda

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

ChiO<? Vigilante
Corioiano sales
Haroldo sabóia
Matheus SChmidt
Sérgio Miranda

5 vagas

Marcelo Deda
Milton Mendes

Fernando Ribas Carli

PDT

PSB

Chico Vigilante
1 vaga

Silvio Abreu

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC

NR 407/96, QUE ALTERA A RJ;DAÇÃO DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL

(PRECATORIOS)

Secretária: Heloísa Diniz
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-6874

Luiz Buaiz

Nilson Gibson

João Colaço Gervasio Oliveira

Roberto Jefferson Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NR 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSIÇQES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS, INTRODUZIDOS

PELA. EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO NII 1, DE 1994

(FI:JNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)
Proposição: PEC-449197 Autor: Poder Executivo

PL

PTQ

PSB

Alvaro Valle

Vicente Cascione

Gonzaga Patriota

Proposição: PEC-407196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1Q Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3Q Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
3Q Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Presidente: Luciano Pazzatto (PFL)
1Q Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
3Q Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Titulares

Abelardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha

Paulo Cordeiro

José Luiz Clerot
Simara Ellery
1 vaga

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Luciano Pizzatto
Nelson Marquezelli

Silvernani santos
1 vaga

Fernando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Bloco (PPBlPL)

BasílioVillani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

Alexandro Caranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
sandro Mabel

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasílioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Bloco (PMDBI PSDI PSL)
Jurandyr Paixão

Luis Roberto Ponte
Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

PSDB
Anivaldo Vale

Arnon Bezerra
Ceci Cunha

Firmo de Castro
Raimundo Gomes de Matos

Sílvio Torres



PPB

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico !'4iranda
Felipe Mendes
Romel Anízio

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Bloco (PTI PDTI PCdoB)
Fernando Zuppo

Inácio Arruda
João Coser

José Pimentel
Miguel Rossetto

Gerson Peres
Lamartine Posella

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra

Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia
José Genoíno
Sandra Starling
Sílvio Abreu

PPB

Jovair Arantes
Nícias Ribeiro

Osmânio Pereira
'1 vaga

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda

Sérgio Carneiro

José Borba

Alexandre Cardoso

PTB

PSB

PL

Chico da Princesa

Gonzaga Patriota

Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João 'Mendes
1 vaga

João Tota
4 vagas

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7067
Fax: 318-2140

Luiz8uaiz

Rodrigues Palma

Almino Affonso

PTB

PSB

Félix Mendonça

Gonzaga Patriota

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Djalma de Almeida César Alceste Almeida
Genésio Bernardino Barbosa Neto
José Luiz Clerot De Velasco (Prona)
Pedro Novais 3 vagas
Rita Camata
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 472-A, DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84

DA,CONSTITUIÇÃO FEpERAL E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

Proposição: PEC-472197 Autor: Senado Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDEi)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-8
Telefone: 318-7066/318-7063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARE,NTA) SESSÕES, PROFERIR,
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUiÇÃO ~2513, DE 1997, QUE

"ACRESCENTA PARAGRAFO 5e AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR _

- REGRAS PARA INVESTIGAÇAO)
Proposição: PEC n2 513/97 Autor: Marcelo Déda e Outros

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro,Fecury

1 vaga

Antônio Joaquim Araújo

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)

José Luiz Clerot

Eujácio Simões

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
Jairo Azi
Raul Belém

B.Sá
Carlos Alberto

Antônio Ueno
João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andrade
Zíla Bezerra

1 vaga

PSDB

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale

Claudio Cajado
Francisco Coelho
José Melo
Paes Landim
Werner Wanderer
1 vaga



Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

PSDB

3 vagas Corauci Sobrinho
Ney Lopes
Paes Landim
Raul Belém
VilmarRocha

Ayres da Cunha
Elton Rohnelt

José Carlos Coutinho
Raimundo Santos

Talvane Albuquerque

Aloysio Nunes Ferreira
José Anfbal

Nicias Ribeiro
3 vagas

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida Cesar

Sílvio Pessoa
2 vagas

PPB

PSDB
Alzira Éwerton
Bonifácio de Andrada
Edson Silva
Franco Montoro
Nelson Otoch
Nestor Duarte

Bloco (PMDB, PRONA)
Carlos Nelson
Cleonâncio Fonseca
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
1 vaga

Ênio Bacci
José Genofno
Milton Temer

2 vagas

PPB

Alzira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aloysio Nunes Ferreira
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
3 vagas

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga

Ary Kara
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros
1 vaga

Luis Barbosa
4 vagas

EmflioAssmar
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
José Rezende

Ary Kara
Ricardo Barros

3 vagas

Vicente Cascione

Gilvan Freire

PTB

PSB

Rodrigues Palma

Pedro Valadares

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Aldo Arantes
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Pedro Wilson
Renan Kurtz

Aldo Rebelo
Severiano Alves

3 vagas

PL PTB

Proposição: PEC-554197 Autor: Miro Teixeira e Outros

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
11! Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2l! Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
31! Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: OcIacir Klein (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Luiz Buaiz

Nilson Gibson

Duilio PisaneschiRoberto Jefferson

PL

PSB

Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefones: 318-7061/7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 554-A" DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999"

Gilvan Freire

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 169-B
Telefone: 318-7061/318-7052 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N; 526,
DE 1997, QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO

ÚNICO AO ART. 98 E ALTERA AS ALíNEAS "I"
DO INCISO I DO ART. 102 E "c"

DO INCISO I DO ART. 105 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

(HABEAS CORPUS)
Proposição: PEc-526 Autor: Poder Executivo

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
11! Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
2l! Vice-Presidente: .
31! Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
Relator: Edson Silva (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Ciro Nogueira
Claudio Cajado

Álvaro Gaudêncio Neto
Átila Lins

Arolde de Oliveira
Augusto Farias

Álvaro Gaudêncio Neto
Ayres da Cunha



Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Djalma de Almeida Cesar .Genésio Bernardino
Henrique Eduardo Alves Paulo Lustosa
Ivandro Cunha Lima Rubens Cosac
Odacir Klein 3 vagas
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

PL
Pedro Canedo Eliseu Moura

Secretária: Cily Montenegro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7056/318-7061 FAX:318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEpERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A .

EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2ll Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga Bosco França (Sem Partido)

Secretária: Ana Clara Serejo
LccaI: 8eIv. Com. Especiais - Are>c 11, SaB 169-8
Telefones: 318-755517063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGO

Suplentes

Antônio Balhmann (PPS)
Roberto Brant

PT

Paulo Lustosa
2 vagas

PPB

Cleonâncio Fonseca (PMDB)
2 vagas

PSDB

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
JúlioCesar

Júlio César Cláudio Cajado
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMDB
Oscar Goldoni Pinheiro Landim
Paulo Lustosa 2 vagas
Simara Ellery

PPB
Enivaldo Ribeiro José Linhares
Felipe Mendes Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB
João Leão Mário Negromonte
Nicias Ribeiro 1 vaga

PT
Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

PDT
Luiz Durão 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)
Eujácio Simões Elton Rohnelt

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2ll Vice-Presidente:
31 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB)

Titulares

sandro Mabel
2 vagas

Célia Mendes (PFL)
José Rezende
1 vaga

Domingos Leonelli (PSB)
José Anlbal

José MúcioMonteiro
Manoel Castro
Jorge Khoury
1 vaga

Carlos Melles
Darci Coelho

Luiz Durão
Mauro Fecury

Gilvan Freire

Duilio Pisaneschi

Airton Dipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vanio dos Santos

Basílio Villani
Emerson Olavo Pires

Fátima Pelaes
Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
1 vaga

Fernando Ribas Carli
4 vagas

PTB

PPB

PSB

PSDB

Augusto Viveiros
Corauci Sobrinho
VilmarRocha
1 vaga

Pedro Valadares

José Thomaz Nonô
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres
1 vaga

Haroldo Lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

Vicente Cascione

Adhemar de Barros Filho
Emílio Assmar
José Rezende
Prisco Viana
1 vaga

JairoAzi
José Rocha

Adauto Pereira
Betinho Rosado

Maria da Conceição Tavares
1 vaga

Carlos santana
Jair Meneguelli



PDT PT

Miro Teixeira

Bloco (PUPSDIPSC)

Fernàndo Zuppo Carlos Santana
"João Coser

Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vagas

1 vaga Pedro Canedo PDT

José Maurício

Pedro Valadares

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

PSDB

PSSB

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Fernando Gonçalves
Magno B51celar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Titulares

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Miro Teixeira

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Lindberg Farias (PedoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 1.151, DE'1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVI~J:NTRE PESSOAS qo MESMO
SEXO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

Proposição: PL 1.151/95 Autora: Marta Suplicy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice·Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice·Presidente: Salvador Zimb~ldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Gervasio Oliveira

Antonio Brasil
zaire Rezende

4 vagas

Suplentes

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

Bloco PFUPTB

Bloco PMDBIPSDIPSL

Bloco PPB,lPL

Alberto S,i1va
Genésio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Phillilmón Rodrigues
Sergio Barcellos

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,

DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O

PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CAB~TAGEM)

Poroposição: PL. 0846/95 Autor: Socorro Gomes
Présidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice·Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 M"ice·Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

Cunha Lima
Eujacío Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1 vaga

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Sérgio Carneiro

PT

PDT

José Genoíno
Marta Suplicy

Vicente André Gomes

PSDB

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vagas

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2 vagas

PSB

Fernando Lyra Raquel Capiberibe

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Loca!: ~erv. Com. Esp. - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-68741706617067



Suplentes

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

Sarney Filho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

PFL

PSDB

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho

Robson Tuma
Zaire Rezende

2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEIÇOES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N2 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA' ÃS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro Irujo
Wagner Rossi
1 vaga

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edinho Araújo

'Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1~ Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

Titulares

Suplentes

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

2 vaga

João Henrique
Pinheiro Landim

4 vagas

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PSDB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E·PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI Ne 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"
Proposição: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Linhares (PPB)

Titulares

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

Alberto Silva
Ivandro Cunha Lima
José Aldemir
Paulo Lustosa
saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Adelson Ribeiro
B.Sá
João Leão
Leônidas Cristino
2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Femando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
Wolney Queiroz

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Roberto santos
Silvio Torres
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Emerson Olavo Pires
Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

1 vaga

PPB Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Enivaldo Ribeiro
José Linhares
José Teles
Wagner do Nascimento
1 vaga

PTB

5 vagas Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

Philemon Rodrigues Arlindo Vargas PPB
PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

José Janene
4 vagas



PTB PPB

Leopoldo Bessone

Fernando Lyra

PSB

Israel Pinheiro

Pedro Valadares

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meu(er
PedroYves
Romel Anfzio

Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

PTB

PL Leopoldo Bessone Vicente Cascione

Valdemar CoE,ta Neto Luiz Buaiz PSB

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 3113-706317066 .

Alexandre Cardoso

Pedro Canedo

PL

Álvaro Ribeiro

Welinton Fagundes

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO-DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N!l3.710/93 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO".

Aldir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente:, Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
2ll Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-6874/318-7052 .

Suplentes

Freire Júnior.
Saraiva Felipe

4 vagas

Carlos Magno
José Egydio
Júlio casar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

PFL

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N!l3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS Qt;RAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS ~ROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.633197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo cázar Coelho (PSDB)
2ll Vice-Presiclente: Romel Anfzio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titular'~s

Darcfsio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Cl1edid
Mauro Lopes
sandro Mabel
Silvio Pessoa

Antônio Geraldo
Ciro Nogueirec
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Bloco (PT, PDT, pedoB)

Ademir Lucas;
Jovair Arante3
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ron~ldo César Coelho
Wilson Campos

Carlos Santana
Jaques.wagner
Ricardo Gomyde
sandra Starling
Severiano Alves

PSDB

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feij6

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Adelson salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Carlos Nelson
Fernando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Rltzel

Rubens Cosac

Bloco (PPBIPL)

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo



PSDB PT

Antônio Feijão Ademir Lucas Milton Mendes Waldomiro Fioravante
Jovair Arantes Celso Russomanno Sandra Starling f vaga
Leônidas Cristino João Leão
Mário Negromonte Paulo Feijó
Pedro Henry Simão Sessim PDT

PT '1 vaga 1 vaga

Arlindo Chinaglia Carlos Santana
GilneyViana Nilmário Miranda Bloco (PUPSDIPSC)
Paulo Bernardo PedroWilsõn

PDT
De Velasco (PRONA) Francisco Rodrigues (PPB)

Renan Kurtz Fernando Zuppo PCdoB
PSB

Gonzaga Patriota
Aldo Arantes Aldo Rebelo

Nilson Gibson

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS
. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL n2 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB) ,
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)

Titulares Suplentes

Bio~o (PFUPTB)

Secretária: Angélica Pialho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067 FAX:318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4;425/94, DO SE~ADO FEDERAL, QUE
"PROIBE A EXCLUSAO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Proposição: PL 4.425194 Autor: Iram Saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Augusto Viveiros
Raul Belém
2 vagas

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Hugo Rodrigues da Cunha
Paulo Cordeiro

Roberto Pessoa
1 vaga

PMDB

Fernando Diniz
Gilvan Freire (PSB)

Oscar Goldoni

PPB

Titulares

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

Bloco (PFL, PTB)

Suplentes

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Adhemar de Barros Filho
Raimundo Santos (PFL)

1 vaga

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Germano Rigotto
José Aldemir

José Luiz Clerot
Marcos Vinícius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga



Bloco (PPB, PL) Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli
José Egydio (PFL)
José Unhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

PSOB

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano
1 vaga

Márcia. Marinho
Osmânio Pereira

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feijó

Tuga Angerami

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSOB

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Fernando Torres
Feu Rosa

Flávio Arns
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

PT Bloco (PT, POT, PCdoB)

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

POT

Jaques Wagner
Sandra Starling

Sérgio Arouca (PPS)

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

Vicente André Gomes (PSB) Fernando Ribas Carli (PPB) PPB

Ricardo Heráclio

Agnelo Queiroz

PSB

PCdoB

Gonzaga Patriota

Jandira Feghali

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

Arnaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11 Sala 168-B
Telefone: 318-7061/318-7062

Rodrigues Palma

PTB

PSB

José Borba

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Presidente: Roberto I;lrant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-706617052

Presidente:
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
3mVice-Presidente: Alzira Éwerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Pedro Valadares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇfio DO CÓDIGO EI.:.EITO
RAL E MODIFICAÇOI;S NA LEGISLAÇAO
ElEITORAL-PARTIDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇÔES NA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

Ricardo Heráclio

Suplentes

Autor: Senado Federal

Titulares

Proposição: PL 5430/90

PFL

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberlo Fontes

Zila Bezerra

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PSDB)
Corauci Sobrinho

Suplentes

Paes Landim
Pedrinho Abrão

Ricardo Barros (PPB)





COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,

NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFERÊNCIA MUNDIAL DA MULHER

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSAND9 SOB~EO

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇAO NO AMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

PFL

Titulares Suplentes

Ciro Nogueira
Hugo Rodrigues da Cunha

Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

1 vaga

PSDB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
Valdir COJatto

zaire Rezende
1 vaga

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
111 Vice-Presidente: carlos Melles (PFL)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (pn
Relator: Zulaiê CObra (PSDB)

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
1 vaga

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
'Luiz Moreira
1 vaga

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

Suplentes

Carlos Magno
COsta Ferreira

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe .

2 vagas

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Darcfsio Perondi
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Lino
Rita camata
Tetê Bezerra

PFL

Presidente: Rita Camata (PMDB)
111 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
211 Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
311 Vice-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitulares

PSDB

Ceci Gunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê CObra

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
'Zila Bezerra

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

Esther Grossi
Humberto COsta

Marcia Cibilis Viana
sandra Starling
Socorro Gomes

Arnon Bezerra
Feu Rõsa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê CObra

Adelson Ribeiro
Alzira Éwerton

Renato Johnsson
Roberto Rocha

2 vagas

PPB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Alzira Ewerton
Dolores Nunes
Herculuano Anghinetti

PTB

5 vagas
Hélio Bicudo
José Genofno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

Etevalda Grassi de Menezes José COimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo COm. Especiais-Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066 Fax: 318-2140

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Mário Cavallazzi
2 vagas

PPB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolatti
VadãoGomes

1 vaga



Vicente Cascione

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

PTB

PSB

PL

Nelson Marquezelli

Nilson Gibson

Luiz Buaiz

COMISSÃO ESPECIAL
DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESgOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTIT_UIÇÃO N2 14-A,
DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE O

PERíODO DE FUNCIONAMENTO DO
CO~GRESSO NACIONAL"

Autor: Adylson Motta
Secretária: Rejane Salete Marques
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefone: 318-6874 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL
COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLE~ENTAÇÃO DA,ÁREA DE LIVRE
COMERCIO DAS AMERICAS - ALCA

Proposlçáo:PEC 14/95

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
12 Vice·Presidente: salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: De Velasco (PRONA)
32 Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonô (PSDB)

TItulares

PFL

Suplentes

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Titulares

PFL

José Lourenço
Paulo Bomhausen
2 vaga

Suplentes

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Wemer Wanderer

Aroldo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
Ivandro Cunha Lima

Antônio Ueno
Arolde de Oliveira

Ayres da Cunha
Carlos Magno

Asdrúbal Bentes
Femando Diniz

(1 vaga)

Germano Rigotto
Paulo Lustosa
1 vaga

Bloco PMDB, PSD, PSL

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga
Carlos Alberto
José Thomaz Nonô
Salvador Zimbaldi

PSDB

Max Rosenmann
2 vagas

José Aníbal
Marcus Vicente
Nelson Marchezan

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô

Bloco PT, PDT, PCdoB

Chico Vigilante
Padre Roque
Severiano Albes

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
João Coser

José Au,gusto (PPS)

PPBAldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Delfim Netto
2 vagas

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PPB

Femando Ribas Carli
José Teles

Ushitaro Kamia

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana

Israel Pinheiro

PTB

JljlséTeles
Silvemani sant~s (PFL)

. 1 vaga

Philemon Rodrigues

PTB

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067' FAX: 318-2140

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169·B
Telefone: 318-7555/318-7063 Fax: 318-2140



PFL

João Mellão Neto Leur Lomanto
Sarney Filho Lima Netto

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Hélio Rosas Djalma de Almeida Cesar
Odacir Klein 1 vaga

PSDB

José Janene
1 vaga

Paulo Delgado

Supl~ntes

PPB

PFL

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp., Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 31p-7061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PedoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

Lamartine PoseUa
Nilton Baiano

Teima de Souza

Suplentes

Antonio Carlos Pannunzio
Elias Murad

Alberto Goldman
Roberto Santos

COMISSÃO ESPECIAL

CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E
AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA

Presidente: Nelson Trad (PTB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:

Titulares

Ivan Valente
Sandra Starling

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda
1 vaga

Francisco Rodrigues Cláudio Chaves
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

Bloco PMDB, PSD, PSL

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
22 Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Lino

PSDB

Antônio Feijão Alzira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, PDT, PCdoB

GilneyViana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus 5chmidt

PPB

João Tota Carlos Airton
Valcíenor Guedes Luís Barbosa

PTB

José Coimbra 1 vaga

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo 11, Sala 169-B

•Telefones: 318-706717052

José Borba

Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Balestra

PTB

PPB

Israel Pinheiro
Nelson Trad

Secretário: Flávio Freitas Faria (Dir. Ass. Leg.)
Local: Assessoria Legislativa
Telefones: 318-67221318-6716

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE

DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

Roberto Campos
1 vaga

José Carlos Aleluia
Lima Netto·

Edinho Bez;
João Henrique

Koyu lha
Marcus Vicente

Carlos Santana

Augusto Viveiros
Carlos Alberto Campista

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Hermes Parcianello
Mário Martins

PSDB

Féu Rosa
1 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Nedson Micheleti

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara EUery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, sala 169-B
Telefones: 318-706117062



COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDlg
MENTOS RELAT)VOS À D~MAACAÇ~O DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador:

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES 9ERAIS DO PROCESSO D!:
DESESTATIZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Titulares

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Francisco Coelho (PFL)

Suplentes

Gilney Viana (PT)
Salomão Cruz (PSDB)

Silas Brasileiro (PMDB)
2 vagas

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDn

Titulares

Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
Joiío Fassarella (pn

Autor: Presitl@lneia

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
,Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serv. Com. Especiais - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7062/7061

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, AneXo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067



CÂMARA DOS DEPUIADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO J:' INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUS! AÇÕES

TíTULOS PUBLICADOS· - 1998/1999

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51-LEGISLATURA, 1999·2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.1)
85-7365-060-5 (v.2)

R$ 50,00

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E
INFORMAÇÃO - CeDI: GUIA DO USUÁRIO

Distribuição gratuita

MANUAL DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA:
MODELOS E INFORMAÇÕES (3. ED.)

AUDIÊNCIA PÚBLICA: OS
FINANCIAMENTOS DAS INSTITUiÇÕES

FINANCEIRAS MULTILATERAIS •.•

FINANCIAMENTO DA ESTRUTURA
SINDICAL NO BRASIL

QUESTÕES SOBRE PROCESSO
LEGISLATIVO E REGIMENTO INTERNO

ISBN: 85-7365-{)47-8

R$4,40

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇCES

TíTULOS PUBLICADOS -.199811999

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
. HUMANOS: 1948·1998

;;r
Ulf·... ~.· .. ,

ISBN: 85-7365-057-5

R$2,20

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR

ISBN: 85-7365-049-4

R$ 5,50

SEMINÁRIO MEIOS DE COMUNICAÇÃO E
DIVERSIDADE RACIAL

ISBN: 85-7365-058-3

R$3,30

DEPARTAMENTO MÉDICO: MANUAL DO
USUÁRIO

Distribuição gratuita

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
DIREITOS INTELECTUAIS

ISBN: 85-7365-043-5

R$ 3,30

QUEM FOI QUEM NA ASSENlBLÉIA
CONSTITUINTE DE 1946

ISBN: 85-7365-029-X (v.1)
85-7365-030-3 (v.2)

R$18,92

Locais de venda: Mldia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-64nn271.
Informações: Coordenação de Publicações. Tejefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1998/1999

CÂMARA DOS DEPUTADOS

c~
.... DOS
:DEPUl:AOOS

Distribuição gratuita

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

ISBN: 85-7365416-X

R$ 5,00

ALERTA: O QUE HÁ DE NOVO NA
BIBLIOTECA

AI!ITA:
o QUE HÁ DE nouo

nA. BIIIUOTl!GA

. . I
' ..~.J:.:","..t

ISSN: 1415-5885

Distribuição gratuita

CHAMBER OF DEPUTIES

CHMIIBER
OF

I1PUl1ES
Distribuição gratuita

CANDIDATO E A PROPAGANDA
ELEITORAL NO PLEITO DE 1998, O

R$1,10

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

ISBN: 83-7365-038-9

R$2,20

Locais de venda: Midia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
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