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ANO XLIV - N' 148.

TERÇA·FEIRA, 31 DE OUTIJBRO DE 1989

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu. Nelson
Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 65, DE 1989
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, celebrado em Lisboa, em 5 de maio de 1986.
Art. 10 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Gpverno da República Portuguesa, celebrado em Lisboa. em 5 de maio de 1986.
Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de outubro de 1989. - Senador Nelson Carneiro,. Presidente.
* O texto deste Acordo acompanha publicação deste Decreto Legislativo no DCN (Seção II) de 31-10-89
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Sessão, em 30 de outubro de 1989

Presidência dos Srs.: Carlos Cotta, 39 Secretário
Adylson Motta, § 29 do Artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS 13:30 HORAS COMPARECEM
RES:
Edme Tavares
Carlos Cot!a

os SENHO-

Acre
Francisco Diógenes - PFL; João Maia - PMDB;
Nosser Almeida - PDS; Rubem Branquinho - PL.
Amazonas
Bernardo Cabral - PMDB; Sadie Hauache - PFL.
Rondônia
Assis Canuto - PL; Francisco Sales - PMDB.

Pará
Paulo Roberto - PL.

José Lins - PFL; Lúcio Alcântara - PDT; Luiz Marques - PFL: Moysés Pimentel- PDT; Raimundo Bezerra - PMDB; Ubiratan Aguiar - PMDB.
Rio Grande do Norte
Iberê Ferreira - PFL; Marcos Formiga - PL; Vingt
.
Rosado - PMDB.
Paraíba
Agassiz Almeida - PMDB; Aluízio Campos PMDB; Edivaldo Motta - PMDB; Francisco Rolim
-PSC.
Pernambuco
José Jorge - PFL; José Tinoco - PFL; Marcos
Queiroz - PMDB; Nilson Gibson - PMDB; Ricardo
Fiuza - PFL; Salatiel Carvalho - PFL.

Tocantins
Alagoas

Freire Júnior - PRN.
Maranhão
Cid Carvalho - PMDB; Costa Ferreira - PFL; Enoc
Vieira - PFL; Eurico Ribeiro - PRN; Jayme Santana
- PSDB; José Teixeira - PFL; Vieira da Silva PDS..
Pianí
Átila Lira - PFL; Felipe Mendes - PDS; Manuel
Domingos - PC do B; Paes Landim - PFL.
Ceará
Firmo de Castro - PMDB; Furtado Leite - PFL;
Gidel Dantas - PDC; Haroldo Sanford - PMDB;

Rio de Janeiro
Adolfo Oliveira - PL; Amaral Netto - PDS; Vaso
Coimbra - PMDB; Denisar Arneiro - PL; Gustavo
de Faria - PRONA.
Minas Gerais
Christóvam Chiaradia - PFL; Humberto Souto PFL; Luiz Alberto Rodrigues - PMDB; Rosa Prata
-PMDB,
São Paulo
Antônio Perosa - PSDB; Francisco Amaral PMDB; José Egreja - PTB.
Goiás
Délio Braz - PMDB; José Freire - PMDB; Lúcia
Vânia - PMDB; Mauro Miranda - PMDB; Pedro
Canedo - PFL.

Albérico Cordeiro - PFL; José Costa - PSDB.

Distrito Federal

Sergipe

Augusto Carvalho - PCB; Francisco Carnciro PMDB; Geraldo Campos - PSDB; Jofran Frejat PFL; Márcia Kubitschek - PRN; Sigmaringa Seixas
-PSDB.

Bahia
Ângelo Magalhães - PFL; Francisco Pinto PMDB; João Alves - PFL; Leur Lomanto - PFL;
Luiz Eduardo - PFL; Marcelo Cordeiro - PMDB;
Virgildásio de Senna - PSDB; Waldeck Ornélas PFL.
Espírito Santo
Nyder Barbosa - PMDB; Pedro Ceolin Rita Camata - PMDB; Stélio Dias - PFL.

Mato Grosso
Jonas Pinheiro - PFL; Júlio Campos - PFL; Osvaldo Sobrinho - PTB; Rodrigues Palma - PTB.
Mato Grosso do Sul·

PFL:

Plínio Martins - p~mB; Rosário Congro Neto PMDB; Saulo Queiroz - PSDB.
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1- ABERTU~A DA SESSÃO

o SR. NILSON GIBSON, servindo como 1" Secretálio
procede à leitura do seguinte

O SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - A lista de
presença registra o comparecimento de 52 Senhores
Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro
iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessáo
anterior.

IH - EXPEDIEN1E

Paraná
Euclides Scalco PMDB.

PSDB; Renato Bernardi -

Santa Catarina
Alexandre Puzyna - PMDB; Eduardo MoreiraPMDB; Francisco Küster - PSDB; Neuto de Conto
- PMDB; Valdir Colatto - PMDB.
Rio Grande do Sul
Adylson Motta - PDS; Amaury Müller - PDT;
Júlio Costamilan - PMDB; Luís Roberto Ponte PMDB; Vicente Bago - PSDB.

Outubro de 1989

Comunica~ão
Do Sr. Deputado Nosser Almeida, nos seguintes termos:
Brasr1ia, 27 de outubro de 1989
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
a partir de 4 de outubro de 1989, filiei-me ao Partido
Democrático Social- PDS, anexando a este cópia da
ficha de filiação partidária.
Valho-me da oportunidade para apresentar-lhe os
mais elevados protestos de estima e consideração.
Deputado Nosser Almeida.

II - Leitura da Ata

Amapá
Annibal Barcellos - PFL; Geovani Borges - PRN;
.Raquel Capiberibe - PSB.

O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 2' Secretário, procede à leitura da ata da sessãotflÍltccedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

Roraima

O SR. PRESIDENTE (Carlos Corta) leitura do expediente.

Marluce Pinto - PTB; Ottomar Pinto - PMDB.

Passa-se à

MENSAGEM Nç> 605, DE 1989
(Do Poder Executivo)

Sub•• t.

à con.ideraçi.o do Congnaao

peoo~

i mIO 9XIEDAlJI!:

de lO (dez) anea.

Ull

C%IUlO AZUt

NBcional o ato tJU- outocq& ~
L'lDA.para explorar. pelo pra~

direit.o di exclusividade, serviço de t'adiodifusão

aonora _ freqOincia a:idulada, n.a cidade cJ. cenoo Largo,Estado do Rio

3.
Submetido o A!'õ$un to ao eXaJlle dos órgãos
eo~
tentes d.est.e Ministério, a!: conclusões foram no sentIdo de cp:1I!-;
.00 05 il~pecto5 técnico e jurídico, as entidades
proponentes

~:~~~f;:~~!f~~e~g~~âI~1~~S~~:til1 c aos requisitoa da legi!
4..

cranr:Jt do SUl ..

Nessas condições, ã vistA da!l I'lntidades que

••

~:1~:~~~1Ila (íi~~~od:n:~~~lIlf~~~c~ç:~!>~t~e~v~l~v~~~e~~n:~d:~~

(As lDUssO€s DE CIm:tA ! ~LOOIA, ~ICAÇJíJ ! mFC.RMS.'lICA: !.
o::NSl'lTlJIÇXo l'!: JUS'l'IÇA P;

or:

UDAÇIO).

ção de Vossa E:xcelência, encarecendo se digne de enviar ao Can
qres!to Nacional a anexa portaria de pertl11ssãoo O ato de outof:
9'! _omed~e virá a produzir seus efeitos legais apõ5
deliber.!
çao do Congresso NacJ.onal. na forma do paragrafo terce:1.ro, dO.
artigo 22J, da Constituição.
Renovo. Vassa Excelêncilt meus protestos
do

...... profundo re.peito.~,~.<.Lu--

Da:LEN'!!SSIHOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL:

/

Anronio Cnlos "",.lh•••

110' temes do artiqo 4g, inei~o XII. :ombinado
com S 10 do artiqo 223, da Constituição !"ederal, tenho a honrA da subJ:aet..r oi aprl!!ciaç~a da Canqrl!!5so N,,"cionõe.l, ~compa:lha
do de Exposição de Motivo. e.b Senhor Mini_tro de Efttado das

1:"..I9L1CADO '"

~OIIlunicAçõIQ.Si,

l~iTlfl(~OO 1f0 D.Qo Lr..

o ato constllntl!!: c'la Portaria nO 170, de 20 d~
.eter:tbro de!!: 19B9, publicada no DiÃrio Oficiàl da União do di<!
22

de

D.O. f)E_~;;.:LM1IJ...

afL/l'!.23..

setembro de 19B9, retificado no Diário Oficial da Uni3.o

d« 27 de setembro de 1989, OUI! ·outorqa permissão

ã RÁDIO

50'"

p~rlan.·

170 • do ZO d4l

_tubfoo

CIEDADE CERRO .AZUL LTDA, par.. eXPlo;:art pelo prazo de 10
fdaz) .anos, sem direito .de e~clusividade, serviço de radiodi-

fusão sonoora e,!n f=eqQênci. 'modulada, na cidade de Cerro
90" Estado do Rio Grande do Sul-.
Br"lIíli.. ,

lMl

0)' de outubro

de

Lar-

1989.

o

Ministro de Esta'do

das

Comunicae;oos usando ela!> atribuições que lhe' conferc~ o artigo 19 do
Decreto ~9 "Ó'oS6B, de 18 de m~io de 1972, e 12 artigo 32 do a~gulatten
to doto Serviços de Radiodifus"'-o, com a redaçao _dada pelo ~cret..o
n~
88 057 de 26 de janeiro de 19a3, e tendo CrJ. °nsta o que consta
do
Pr~ces~o Me n9 29000.006742/88, (Edit~l nQ 277/88), resolve;

EIPOSIÇ'lo Dl r.OTIVOS !{~l.SO/B9 _C1'I'

DE 27 Dl;:

smnrnno

DE 1989 I DO 3!HHOR

MrllISTIlO DAS COIl111lICAçõES,

J:X'celen1;:rsd<tJ:) Senhor Presidente da ~epúbllca,

De confo.rmidade com as atribuições legais e
r!,
:rn1oftnll!lntare.s cometidas a este ~..i.nistérJ.ol dater:ninei .a publica
çio do Ed.i.ti!l1 n9 271/88, .:::om vist:.'lS ã i:T1planti!.~3o de tlrl~ est!
de r:adlodLfuaáo sonora em freqOência modulada, na oci-dade
de Carro VLrgo. Estado do Rio Grande do Sul.
~io

2.
No prazo estabelecido pela le!., llcorrerl'lIl .. s s!.
guintl!!. entidades:
RADIO CERRO LA.llGQ L'l'Dl\~ e
Jt1\DIO SOCIEDADE CE'~O AZUL LTDA.

I ... Outorgar permissão ã RAnro SOCIEDADE CERRO AZUL LTDA. ,
ara ex lorar, pelo pra,::a dg la (d~'Z) anos, &~m direito de e:<eluS1v!
"S:de. 15~rVlçQ de radiodifu5"Lo sot\ora em frcq!.\encia modulada, n~ cid!!,
da de cerro Largo, Estado do .Rio Grande do Sul.
II _ A permi$são 'ora outorgada reger-se-ã ?!lo cãdigo Bras!,
leira de T~lecomunicações, leis !:uOseqUantes, rp.g1l1amentos e
obrig~
çÕf!S assumida!) pela outorgada. em sua: proposta.
.
t.Il: _ Est.a permissão somente produ::z:irã efeitos legais
• após
deliberação do con9'ressg N,;"cional, na f?rma do artigo 223, para grat'o
terceiro, da COnsl:l.tuiÇ~O.
.
IV _ Esta Portaria entra em vigor na datll. de sua ·pubUca/ião.
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sido iIIprClueft'lS pelo Hirliuerit'l doIS C(l.~

SAP.

la 03

a.

outubro

nic:"ç;u;

d.1919

:z:.2.~ - Ne' uUtut(l d; fundação ~C'vcrá (Clnsur d'i,pi'sitiVClS r'toliltivfls,

ilrf'naS,

acos subit:l'ns

2.2.1.3...
2.2.3 -

ZxcalentiuilllO Senhor Prim.iro secretário I,

~;;:t:;:;(I;

do

núacTCl.

('l

.....

lt'r ('

C"

tire> dõlos aç(:ts df'

..

::;~:~:. ~~~:;:.~:: ;:~:;:;~:~~:~;;;,:.;:::;~ ': ~:~: ~.;~ =:, {:: :

aco.tpanhada de Expo.ição de Motivos do Senhor loh.ni.tro de Estado das COdunicaçõe., n. qual I:ubm@be à apreciação

.

- ~:~·~::;l::"~':~·'l d~ :~ll:'l ~~1 :;,.~ ;I:;.~':.l'~:.'~,:; ~'r~~ :J~~':,~';:

l'enh" a honra de encaminhll.r a eIS.!!. Se~retaria •
Hen••qelll do I;xcele:nti!l.. ~mo Senhor Preaidll!!nt:.~ ·'da. R.pública',

gr•••o Naeionlll o ato eonstante da Portaria' nO 110, de;O

~.::.l.:::

n."

As sC'de-dadcs iln~ni.a5 ilíndil
C'Xl"Cut<lnlC's
d",
sf'Tvic.:> de l"adi"difulIico df'~eri" i1j1l'r'io('ntólr-, juntco
co. $CU I'st,,1Ut(l. CI "1uilclr<> s(\ci"t~rj('
oltuaJi: .. ,:l.'

Conde

••tebro de 1989, que ·outorga permissão â AADIO SOCIECAD&
C!'RRO ]\:lJL :orCA, para. explora;:, pelo prazo de lO (de't) anos,
. a direito de exclusividade, .ervi;o de radiodifusão lonora
e.. freqtl.ênci& modulada, na cidade de Cerro Largo,
E~tll.do
do

~"~. ~

aio' Grande do Sul".
Aprov.i to a oportunidade para renovar a lIo••a Exç.lêncla prot.•• tos de .levada est.ima e con.!!ideração.
1.~.3 -

~L

tilnt~

de qU~J'iIl('I' til'~' J ...... ~-r\i .. ~' .I,'

S'l"

t·ilix.l J~' .I'~'nl~·j,.l. J",,\.·IIJ~'.

Dól

'°ol.t·

,·nll·oIldl1l~'"

.

~:(~~;~~ ~:s r:;~r"" ~ :l\::~:: .;,i,~ ~': ~ :'. ~,.". i., .. i •• ".;

I'

i

OIS

'1111:'. ""J1I "l"j~,'il".l ",-: rl'~·r,·nJ,·"". '·~'·,·11',II' .. ~., .... j
,,' .I,' l".. Ji~·,tifu~~.; n.l r,dxol .1" t"I"'lIh·il·ol. J"\'~'l"';;~
ill""VtJ ... n~l .. r il- .loi,lr'<}.; .... J(' *".",'4 ,1',;:1>1. .·~lll .. lill1'i_
\".'~ ~~ J.h.r" .. i\·,;.· .. J,' 1'1.'. I.'t,' nC' :-OS.(\l1,J • .i,' :1' J.
"~"~IC' oie- I<'!;O. 0\ rim .1,' ,'!'oT"I','Ill" 'ITI'''\''~!>
dC'
f1ESTEL. C' .,s~C'''ti.,·l1r.'' .11" '1uo:' tlo.!til " it ..... =:.,3.
'\s ~n,i,;hJ*s ,!ue-. r.iril 1"'ld"ll"ólIO \'11 <11"1111'"<11" .. t'us
;I'''S o:',"n:l,jtu1'i"~'s n,·~ ..' .s:litC'''' ".' .1:lIi.'·'ltjlll,·nt,C' dC'
dt! Se:ur~nçõl N'H" i t:'Ioa 1 , ... n."i"I1~J,'
no
1rl'. 2.3. dcyer;o pl·,-.víd ... n"i.r C'steJ,~"ul"'·nt(O.
OlItl·ólIV;S d<> IlESTEL. be-II! '~'''II'' o """'<"qUo:onte I".'t;istI''' ClU .;erqulvam .. nt .... J .... s "\l'$""~_ 01 Ilt<' $ Ja ,ht.l pre-vista rôlra .. C'Rtre,;a da 'pr.:-p.:oHa.
C~'n:n'lho

JlOWAL~;;A CbUTO

Xinbt.ro Chefe do Gabinete Civil

2.4 - RC'hçiCl "nuaI de- Inforlll.aç~es S"ehis (In!sL ('.:'11"
prova
d<t CUlIlpri.ento da le,islaçãC' tralhlhistoJ rrfen"nt~ • obser
y~nt:iól di! prop"rcion.1id01de- de brólsilC'iros Jl.'C'nti:~hdt!. -

A Sua. Excelência o Senhor
Deputado LUIZ HENRIQUE
~~s~~~~~~~f Secretário ela CÜ\ara dos Deputados

EDITAL"2

2.5 -

de !lerviço de
de Cerro L.iillq;Jo.

J - .OCV·NUTOS IEUrTHOS " CUA CC!'TlSTAt

nio
qUlP
~nll'''o

or

ÀCID:.'JSl'A

3.1" Prová dôl condiçiCl dI' brasileiro, feio "t'diilnt:e

OlIrreo"entôlçâCl dr qu.llquer lUI dcos o;f"f!.lJi"rt"~ dl.'e-ulIl ... nt"s:
("~rti,C1~O
de n~o;c·i.,ent<G co~ C'iU<lIII<:nt ..... c('-~rlfi,'"lld ... de .. cl!u·rY~stôl. tI
tu lo 'd~ e-leit"" c~rtci.ril J'1'vfL-;,Í"nill " .. de
id,'ntidltd;
ou co.provi/l1tt' de n"'II .... 1"i:'ilÇ~Q, <'lU df' rl"c"llh","cl.,·nt ... dr
i~u .. ldõld ... d'e dirrirc"'; ("h·i ... rõ1r. o'.> r •• '-tufuC'·'le,'s.
J.I."I .. 11"01 di''lpt'n .. :dl.''
iJ.,' ;a ... r .... sC'lIt .. .:Ã •• da r"'C'Vll clt que
t'"3t;t~ iT'I". <l.:iJllil, ~uC'd1 r'·I't<'ll.:'e ... ".a·o ~tl,jJr"
so·\irt.~rio dr C'lltid ... Je ,C'X('ClIt .. lltc dt . .';\ttr'fi.fi .... ·,jr r~
diodltus~o.
3.2 - FtC'i1<.1df!' C.. .:I.lstr •• l!nt" - rO"IIIul.af"ico flNT-1.18 (4nC'l{,'
lJl.
ell 03;tr;o.'lJ \,j;'s, p;õra Clt; '1"C'ios" que- dl't~ .. ·5~ (C'"i.neo p(lr
cento) Ou a011S, ~as el."to1s l."LI. ,açÕ(Il.l'rpl'esf"nt"ti'vas d(\ ca-

MINISTRO OE ESTADO DAS CDMUNICACOES.
tendo ell vista o
dhposto no artiQo 1Q do Decre'to nQ 70.S6B. de la de Maio dl'! 1912, e de
.cordo co. a!f flOrlla!!: e~tabeJll!!c)dall no Re\luJ<'ltle;nto dos S~rvlço5 de
aa.dlOdifualo e. Vl~or. torna ptlbllCO que, tran~corrldo~ "'lS (quarenta e
cinco) dl<1S. cont.do!l do dia .!!e~Ulnte ao da publ1caç.lo deste !d1tal no
Oi~rio
OfIcial da Unilo. e~tar" rl!ceo,bendo p~'lo prazo de 15 {QuIn:z:e-)
~
fi, propo~t.a~ ~ara a execuç;]o e eo,x"laraçào dt- !'Ier,1JI;O de radl0dlfU!!l~o
"b'eora. coa as c:ar.lcter1stlcas e condlç~es que !Ie !IeQu~lI:
FRtQUtNCIA MODULAOA

Cerro la.rQo-:RS
21J (1"02.5 HHz)

5. C:il~\""ta.l a1niao IUl.1Qido
6. Borario de funclonaaento

qu.ndo

l0:

o

1. Servi.ço

eXt:!!!:"

2.6 _ Dlf'cl~ro1lçiD fi ..... d, pelo~ Adlllinistrildore$~ c,~nror"e

'4.71 IS8-GM

Recebiaento de propostil5 para <I execuçllo e ",xPloraç~o
radlOth!us30 Ilonora e. !requ.ncHI lIodul ..do1, nd CIdade
l_toado do Rio GrolOdll! do Sul.

2. Loc<ll
J. Canal
.... Cloa!'l!le

Ccrtid;o de quitoJçio de t.ribut"s r;dt!r.ais,
trata de .ic .. oe.pr~sôl;

j;~

2.5.1 - Os doeuarntos cnufllC':l".d~,s ncos itens 1.4 r 2.;
preCi.'lólTico ser .ap"lI"sentólldos pelilj; I"ntld.ldes
nia tenhil. ilinda inic-iildo suas iltivld.de.'l.

•

2 00 (duzentas) tlVR
llultado

".iu] 15ttdaJ.',

1ut de.aiB condiç.5e!'l d~lItf! l:di till fazem ~arteo, do pr'oc~S!'!lO Que
lhe deu oriQea e encontrasa-:le .li di r1POSIÇ.:iO dos. ·rtltere:l:5ado~ na
J)),retoritl ReQional do DENTEL. ea Perto Aleo,Qre-RS", "!Iituaó.. na Ru~ DUQue
de Caltla~t 1279. onde; st!u~ repre!ll!'ntante!!l leQillS dev~r.:io entreQar Jlua~
propo~ta!'!l.

HCfHUJOS IZLo\TJTOS l

cu..

r"ndl~.C'

''''''II'STl-UO\~ •

l1'I'~""~IIt1V~

... 1 _ rnn-ó1 JA
.-h' t>1·1I1011.·il','
,,;(\ d ... qU .. lqllf'l' 11. ,,11'" 1II't::llin~e"" ."'1'1111"'1\1"''': I"~.;:;::;::rt.i.,
~
1'\;1I.... I.,.ntl' t'u """"""n"', (,'-'"'I(lrll,,)" J.' 1"1""'("1""111' •. tItu_
le' C:e' ,·IC'I"'r. t"I·'("lr.... I·•• O" .. I,.n ... ('li de- Id.·nlid,lJ(":

4.J.1 - rir;! tJ'.rl"l'lI''',J,. d•• ''1'n'''~'lItiJli;'' d. JlI".'\'. dI"
qUe"
tl'.ta l" it,'. """"'li"l'. 'IUI·. i"""'('n,".r.(lo
qu.ldr(l
Ji I·'" , I .. ,. dto "I\rl~ildr J~ f':c.'ru, .. nt. d" ""r"lç" df'
l·"JI,'J i (u:o; ••, ,

".2 • ('~.l·"d~ ••

J .... r.Ul'tfrl.." l"i,.,t,"jl'ujJl"I·\,,!õ C";'f'i'~ (',I·I.illlti~.
de- 'l" •• t,· .. h~," d .. T'Tql.'., .i,." 1"'·111$ d., "f'lIidcotl<'jll n.'," ulTl.Cl' 5 (~·tl'lc •• l ..
to.· ...... lOí. dll" 1.... ~lid~,J.'" (ln.h' "~f'!
ç,l Clu t'\Aj. C"1tf"I"rldC'. Ih' .~'''IIl~' r.·.·I",tfl" OlIlh·id .. J(',. CO""lh' • .!

CO."l~ES _. nITAL .... U Eucrçit' "E.lPLO'IAçl0 DO :a:a1J(.C fi; UJlIOlIlFlfSio

n.-,.,

".al ~"".fI aiJ .. ini:o.tr".t(tr.

1 - DTIICA _AS 'IOPOS':U5

~'bl'i,v\C:e-'l "lrltt1rAi'.
('rrtidio f''',·n.f'elJIl p .. t,1 Juuiç; EJ.e1tl."1'ólll:

... 3 _ '1'C'''. do: (,ulllrl'ia,'n"'da-!l
AI f'ftUda'dC'1 jnter~,u·d'.s na rucução I! e-::IlpoJClrAç;" do
serviço dI! Tildiodirusio devEr.{I," F'('>~ SEU re-prr5"nt"ntr J .... J; IJlr~
sentar !lU"S pr"pO.tõl" dUl'ilnltt o hO"ilr~o de I!'xpl!'dJepte, n. Dir~olor.la
Je-lJt'o.l d(l, IlE14.tEL f'1II Porto Aleirc.. & Rua Duque de Cuh!. ]279

,a • .a

..

a.~,jjallltC"

OeC'hr.çi('l .ssin.ad. rQr todo. os didcrntra. ('('lnfDr.1t An!
XC' 111";

01.5 _ Ficha de-

ClIdutrilllleontco - F~'r.ulírio IIHT-1~S, "a

03 (tr •• )

Ti •• ;'

.a.5.1 2.1 _ Ihqu"rJ.~nl(l diri,idll ao HiniUrfl dll C"•• nirl((in~
2.1.1 _

.0

rt'qut'rhento dt"urá ((InstAr" I'ndt'rfçlJ
cerr. llr<,nd;nt: 1. ;

que 1"t'lf(r••

".S

quadro s(le-htârio da entidade, u ...

drndo ClS ite". 3.1 e 3.2.
4.6 - Ttodoa II)S docu.t!nto~.

C". ~xceç.(I dC'1I qut! trnll •• '1alidlde
prel!eterainôrdA • dra eOlllprovantes de: n.cl""lll id.ade. ~e-Tc
rão aer fir.ôld~s. eXJle-did(f1 ou rrvalid.aôos 1'111 data n.ao sg
perior .,60 (sessenta) dia. da "L1.a IIpres~nt:lli'io:

I" .ltt'r.ç(i:rl slIbsC'qllf'ntf'l. ('(Ia IIS rt'lpt'cti .... 1 co.provaçtirs •• r_ljstro ou .. rqu1'1'.a,.ntC' na re ..
,artiçã,. t,(Iapcur.n;

con''I.r dlapClslt:!YOI declarando

(I

ViU. que. apresent:aç.o dOI ."1.0' u'rá f.it . . . te,!!

p.rl

2,1 _ At(ll <,onUitutiTO.

2.2.1 _ DOi .. 'tO! <,,,nsthutjyos d • • • "eird.JId..

".1

Os d('('ulltf'ntcos .. quI' ~II! f"f"fl're. os ttt'n.
e
não pret'lsarâ" ;er apr •• elltados pe-lc>s d1dtf'''tr.

dt",oe-ritl

n:pr.u ... enu

'U!:;
2..2.1.14 I. cotaa 0\11 lçêu rt'pr~st'r.utiTaI do ca
pital "'·da] .io ln.]hn~\Il:i' e jnl:.u:
c:i(ln.t.veis a Itstran&t!iro" (lU prssoaS ju..
rldle . . ;
%•.2.J.2. _ nl"nbu• • • ltltr.o;io contr.. tual C'u e:>l .. tutári. pl'der.í ur rea)i-ad .. se_ a
pr;yia .utoriução do HiniuirJc> du Cl.'au-

lliuçõu;
2.2.J.3 .. OI ad.jniltrador~1 dlt'l'erio ser brasll.!'
rOI natos. a inve-stidur.a "cos
('~r't'5
.".... ntlt p(ld.r~ ocC'rTltr d~p~is dI:'
ter"a

5

4

ILtfOJi5J1.1.ç10 11: .tenSOs 'IÉentOS

A de."nltraçio d(1& rl:'curso)s tt:"nie". I que SI" rltf .. re o
. ' 5 do i~u I do artil" 14 de ftecuJuento .dos Seryiçes d •• R.adiodi ...
fusio, coa a rll"dAção d.ad. p,,10 Decreto ·nl ÇI.SJ7i8s, drvera St'r fel
,ta lIf'diAnte- indic.çi'o d"s c;u:ilctl',i1ltjcô!S do tl"õlnj;1I1s50r c do s1st!,
... irr.acUante ('\nex.~ IV) qu. a (!nridade prl't ... ndl' utili::'õlr n.as
sua.
instalações. c".prcendendo: fabrieant •• tipo ~ .odeh d ... stes ~quiP!
"."toS'.
6 - CAPITAL !lhINO IJlçJaO P ...." O ~raEE~'IJlnl'O

6.1 ... O -CllfliUl .[nillto t'xj~id", p.a~. o ('lIrrel"ndillento' d. qut" Ir.
. t i a .1 inu "e-. ! ,. do' Irt.icCl ). do fleculucntCl dC'S

Ser.

."iÇOI d~ hdifldifl.l~~", ('(Ia" l"C'do1Ç.i.. d.da pt'll." nt'"rl:'tC' n-;
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<

$t'rTlçeo. IC'reo!u·.i~~ da qtl1HUi ... r:lól~id" r1'lrõl o n('lv"
.f'.rl·('C"rtJi .. ,~nt,•. a C'ntj,JOlJ,' fh';l i,\o('nta JóI d\'IIIt'n-stl·.I\"â,. ,J(' ,Jj~r"nil>ili,:l.IJ.: Jo:- 1·('\·U."'"
fi".IlI\·('ir~·s •

91.831/85. f u.lt'uladC' e. :run,io dOi !)(lrênd.a 1:'1.1. no cólJ',c1
l1li(' FH. d. 'classe da est.lçid'. 't~'nfQr.iO! t;lb~l .. Mh.h:o. fix.
.~ p",h Portu'h Me, "' . 316, dif' 11 dI! MYc.bro de 1955. -

UYAçllu .~·.nIO.ln·St(l SQ'lôou. l~

"I.

Outubro de 1989

as.... 1&OPlUL
~
h.I.1 - E~r .... ~C'llo ,h'
r 1."".1 "":"-S,

(I.

E

iZ
'\

•

•

r.·tl'Ro-j. etl,'

~tJ'll~\: l)~U

Cf fl:#

,e" 'Os-'"''
·i\'O!lo.

(\ •. 11.\1"" .. 1,'1'

t'.,

.i

R.·r'i"·;'Il"

J

n.I.-~ - t~r.ç~'·:Ii J(" r"t;IH"h .·.·III~·t· ·liJiJ .. "'ntl',
\'lu .. i'1'I;". '" i kW. im-lu .. in"
(dll:'o·nl ••
(I

PRIHElIt-':

lU 101: \',,101" df' 1tC'r"'I'-~n,' i .. :

E,,'''' ... .;,·,. dto p"rrnl"l ...·.' ... I'I·.·.·lhliJiI "01 H' I

"li.

"li':
t:c-

"r -

tuti.oa p.ra f'tt"'ac;:ie de "'.(lHat ao_
<'ill), • st"r .u.rnt.d ...Il" ••da o
v,,_
l«r nt'C'~s.~ri. pOlIr. (I n~·,.·t" C'aprf't'"li!
.".ntCl', na qual 4"""Utl' ~U,.
ua 111t"
culiu"ão total scr~ C'ff'riuJa
.. data ,rt'Yl.t& p.r• • f'nt .... d.
t.:
funcit'na.t'nto da t"~taç.1t';

t

...

k'' '

Esta.;~('s dt pot;n('ía •• ••• r1·C'\"lldiJi' \'nO',' 1(1
'es
cll.lsiYf'. (' 2S kW i.ndush(' - .:!i"~ t,Ju~.'!I ai!, f' quI
nhentóls) ve:e!l o aaior' VólIC'll" de R.~ftl·.ncia;

6 .. 1.6.-·!:st .. çõ~s d. pot;nch c".prt'endidl t'lttre :5 k'i. t'::lI:
.
c1ushf',' e 50 kW, indusiY'l' '. . 50(1,' (.:1nC'0 ,,11) ,.;
,1.'1 o aaiCfr hlor de ftt'fu';'ncia;
-

5ICV'IlDA:

6 ••• 7 ... Estólç;es dIP potén~iól surel"Íor .. ; ..1 10;.' _ 70<)0 {S'l'.~) .,e::es o lI.lior V41.:-r dt' Ref"r~nC'ia:

..

't*

6.1.1 ..

tst.çoe.

IstAçaU IK aIUOal11=SÀO SOI"A O

REQrUCU 1l0DCU.....

.

c]ass~

-

·êl •• u

.. C" .. 100 (Cil".) ~t';.es o a".\.or 'a

"11." - 100

(du;a"t."") ve.Uí

aalvr Va lor dI! Referênci. i

6.1~10 _ tsuç~lI!~ Itluu "A.~ - SOO fquinbpnfól'S,) U·:U
.
.a.lor VAlor de Ihfilrênel!;

IE anID.ln:slo 11' SOES I "'I.'CUS

7.3 •

(J~Lr;;nslo)

Sf'ndo • rroron"nt:e uaol fl.lnd.açio, ~llC'C'ut,t"t(' do' ,:\cl""\-jÇ"O 11"
r .. diodi fusão ou não, • l:Olllrr,'tvaçiio d •• tIo 1'f"·UI·"'ó"'~
r"drr~
ler (eisa dt' u.a das Sf'luintt'.'!I .::u'Icir.s:

,RIMlIIU: a) pro". df' dep~5t'to. l'a b.n'" ~"u ,",utr.,.
1111'ifl_
l'ul,,:'I(' rin.lncC'i1'., "tt', 1'It' • 'ia.'"
(('in~~

6.1.12: - Estações 4. pot:endl u~ 2 k•• nc1u.iYr
15(\1,'
(.il • quinhC"nru,) 'W'c:t'. t' luittr VlIlt'r de' IhfIPr.!!
C'iaJ

:,,'!

ta r~'r (','nl.·} d~' ";\1.'1' ('C'rl' 'l"1:'~.fI~~~(,,
,~:v
rdt.ill ",:IIiJ.iJ" 1';11"- co ~'.rr.~rnJI
IIr,',4'~."

I:suç~~. de" r,'t;ndl C',,·lIlr,.,·C"t1djJ~ entt"'l" Z $rlrl. Jndu.h. tiO kV. P1clu~h('- - 2500 (dll~fo _.lI f' qu!
nb.nt •• ) ... ez ... t' • • Ior v.dor de 1.t'(C'rC"nc1a;

6.'.13 -

til}

d·t'.t'n"l"õl"ã" d,'
b .. n('~dC'. ",u.d.:o

t(lita

6,1.U - lst.çõe. dt' p"t'~ncl.. ('''lIIrr~'(''ndida C'ntl'C' 1(1 k... · i~
C'Ju!'lhl! co 15 kW. t'llcIU!ll\'C' - 500(1 ("'in(''' • .11)
ZC"I t' .aior V.lor de "It"rt'r~nc1.:

.) pro"" d .. r!"p~.lt(l, UI "'"n"' .. cou COUl:ra
innirUlçio !!nuI('f"jr,.: dI!. no .lnl.0, SO';: (clnCluenu por ('ento) dt' "'lor'corrt'apondcnte ao "'''('Ir.} C"lli,r.ldo p.ról o nC'vo f'1Il"re~nJh'f'ntC';

t.,

6.1.11 - Inaçãu ~la"lI! "tspl!!l:hl" • 10(1:0 (at.H ·UUI'.
uior 'dor de I6f~r;nci..:
.

ISTAÇO~

at"

b) dnonnnçio de di"fQníhilic1aJt'
d*
C'r;di to h.anc~ri(l cou de r.;ilr~nt ia
de
fJ"ancl •• "nto, f .. ita atr~\·;!Io d(' dett'1I
.cn'toa fC'rnccidets }'"la s 1 nu i tui ç(;ai
próprias ou d* financ:::i ... i"lItt1 ('C'nCf'di
do pejo f.brl.C'ant(' dCtllo c-qulrólMcnttol-:lIc- 'torllla .. ccolllplf't.lr to 'iitlor do c.(li
r.l ."T)('l('nildl" no SUOifC'. Oln.tt'rletr'7
até It"ncir. no .inh(', o tCltal
do
('arita} "llic.idC' (101,... co "lIlrlrC'lIdillllo"n-

lor de·~eferência;
6.~1.9 _ Istaçõ.s

rr#':.

li) .1nu'a de .1ft'1·Il"i(l d,'1 aré"" C'C"nsU_

E~taç:;f':o. dI:' r"t~n('h ~·\'lIIrl·':-\"II,j.i.,h ':-lltl'~ :; klri.
.('1 u:.h\". J (l kW •. indu, í
J 'CI\1 lllli II \"':C","
••dor. \·... 1".· d~ R"f.:'l·'~llCiól:

6.1.5 -

d~ d~r~sÚ('_ c-. hóln.('" ('Ou ,'a "E.
~tra. Ílnstituiçit' r'il"lan,t'in~. JI.".
no
'.{"hlt' 50>; ("'1nqut'nta rt'l' ,'Io"nh') de.alor cor~r;rC'ndente 4b ,.apitaI '"s1,ido para n~~·o c-.rre~ndi.il"".to;
~

C'll1!<.i\"l'. (" S
iftl"lu .• ilOC' - 5l'\\ t<tliilllh'nt .. ~1
:"JI (I aolJ\\I' \' .. IC'r de'- R\'f"I';Il"ia:
6:1 • ..$ -

.)

lo!!.

··=l'.l

6~1.~ -

QU"'lId.' ~ ""rital l'o""i~l,f"'l' infrl iC'r ih'
,',Irital
.inla," ("lIõjeiJ .. róll'. " rll:lrl'l""~
(,~ .. t"~"lhC'r.
u ... dol1\ ('Orçj;('1'l "}'/oIL'Ilt, inJi('""dóll~':

v"'..~" ......,.

.111. l!i\.'

.no:,·,'S

rin.1I

i ''I'!~9.

r"I'11:"1

,

,tbf','nj'l'Jli~~d'r J,'

~"I· .. nti~ df'

,J~

J~C'll.('nft'~

inltttui(C'~·:: rlo"rl'l.a~ <'li Jf'
flnan.·,
'Oh'
tetn(',·did." J',~I" r"t-l'j':.Inl'r J,,:\ C"":paira.'·Rt,.,,.
,~u õlt "11\·;5 dr "ut l','lo .\'JC'l'o oi"!.' Jt'III~'n"'ót I'~·. _
" ...r1'·...·nt.1 .. à., Jc' t~l"r r •• , .. ) d.' •· .. r j ' .. '
lI:ioJ" rill'lll I:' '·llrl'(",·nJi ... nfco.
-

VC'-

.,.xi

S~r.l'SI'\":

J,' ,hor':Jdtt:'. r" hilne., ou (IUtl'óI in .. ti_
tlli(ât:' fin"n('t'il·~. Je> t"tólll dt' T.. l"'l' C','1' .'",-

r<l"\'\";!

N'nJ..·ntC' av c.arjr.]
lij.('-nt'CO.

t~ilídi:'

".ra.'

\"lq'r'·.~I1

i • .J .;, ('S flnartC'!illllrlttC' ('o. C'$ f::lt-ri"';Intf'! dt'lO t"·lu1r.ll'lt"nr....s
te<. *lIórabC"lC"cl.C'ntC'ls de cr~dih' nilcit'n4is nil:' i"~~d('l·ã,..
ct'nt.aTildos ~or pra.o supf"ior a 10 (dt':t) an"5:
, _ " 1E140JiSTU,çlo ti: tu.t'K.aILJU_E aE IEC"ISOS FI ..1NCEllt'S P"'IEai SER FI;ITA • .\ St.CrUT~ FU"":
7.1 -

~" '11:":- J.' ,'utiJildC' .tlnd. 11:J,.. '·.'H·""':.nt.· J .... :>.·\·,'1,,\,
l'ltJit'difll!\"":

'.1.1 -

dto

~\lill'l.l(l (li l:arlta1 ...'"lal dil ('tlt.idildr for ~
,surf'rh'r .(' ~ah"r Jt' nlpitóll .rlli .... ("d~idn 1'.1'"
(' eo_pro!'rndjarnt<l' t' t'~ri"("r tl:'r~l.,·ntt' int"('"róll i:.!
d(l \)1.1 rr.... isr~, ni:'~ at", rê'nstitutiY('.!l. a irttC'Cr!
} haç40 até a 4ata dr t'ntr.da
fUrlC'1t'na.C"nu d•

r.

.. s.t.,,;:o:
7.J.I.1 -

prClTa de' dt'rt~lIitt', C'. lIanC'o C'u
/ut1'''
lnstJtuiçio finôlncl'ira. dC", no .ln1.0.
50'; (('inqu~nt. pcor CC'DtO) do l: .. l~"r C'or1'l's~l)ndf'ntt' ." rõlpit:aJ f'xi&idco p~";1
o
c.pre'f:n~laentCI ;

O&SElV.\çio: Se • ~ntid.dt" rartieip.r df' •• is

•• Edital deverá, p.ra cada

u.

de

dele., apruent'1r,

alé. do depôs1ta de 50~ (dnquf'nta p~r cento) do
('apital • •1nuta dI!' alt~ração dn • • t"'& canstitutivo. onde CODstl' o .u.1!'nta do cilIpital soci.l
de
•• is . . . alor do c.pitoll .in1.0 «'xi&ido par. cõlda
v. d• • • C'rviçoa prf'tendidos;
7~J.2 -

Q'uanr:tco o capital s(I('1.1 for ~ a",
c:'apft:aI
.10i.o l'Jl:ilido par.. o f'apr~endi.rnto ou for !.&!!!.!
ou aupl'rlor, •• 1 1I.it' II!!sfi"t'1" ,t('1:II."ntl:' intelra1i
~.<lo, n •• p1"e"1I1:& • su~ intt'lraltuçio até ..
ti dD inIe:io de fUnclonilllento da e!Jução:

d.:

7.1.2.1 - pro"., de dt'p~5ito, e-II l'Ianco ou

outra
lnlUtuiçil>' fin.nl"eir.J. de, no. .íni.o.
501 (cinquenta por cento) do ..... lor ('01'relpondlrn1:p .co cap:l ul eXi&ido para
o
'l'aprt'end iaent";

7~L%.% - d ... t'n»tr.;fl;ão df' disp.,nibJJidad" dC' crédito ban('ário t'u de: l:iltal'ltia dr- fin;lnela_enro., (C'i ra atr.J;; ... de
J",ulIIt"'nt os
.rDTnl!cJ.:io31 Pf'J __ " instituilj"õ"s pról'ri ••
ou de rlnan('J;lI.t'"~t' .:'oncedidC' rf'Jo
ra-

d:

:;~;;=;:r ,,:~~;P::(":~;:; a~ c.~:;7:n;ll
5

'no subjt~• • nt(,I'101". óltl~ ;I~in,ir. nC'
ni.,'. \~ ',·f .. 1 d ... ~'rjl'~J "t tt:l\h"

7.~ -

~.,

",no'"

\' ""r1·"\'l1tli."nt\': .. }J~":
.
_
't>Q. ~7. ".'~"'_."'..".
d(' ~~nth!;ld.. '·).('('U\;llItC' dt' s,· 1 .. "':>_J. ,lI
,,~

MI"1

7.Z.,1 -

d:
ai
-

(l:1lI._

71..

0 ..
~!..!.1';:'

',~tltla,'nt; ,
.. ;~. l:ad"
(lr!l.'.!!1 t'u ~ ~ sC'a,. d.·~ v~I\'1'
r"rru'i. I1C n. JH' ~S. rilril ('iuh ua

Quõ+ndo \' <"arlfl) .,'.'hl
~

s ..

4['."10 CO'l'LElfEKT.1R À PIlO.OSTA

~9t - A f'ufiJade dC"\'f'râ apresC'ntllt·, f'. c".plf'aenti";'~~ ã sua prs:
pOU ... a ~u.dro (AnexQ V). par .. 0$ fins d.. s ilI)lnr-;a$ !. !!.
c. d, li! e f do i J§ do Irti&o 16, dC' Rt'lul .... ('nto JC's Ser;içôs de ";diodifusào, co • • rcd.lção que lhl" h i d.d.l re10 Dl!crctl:' nO 91.837, de :5 de outubro de IOS5.

9 - PIOGu"",,çlo
~

9wl - rara ehito de preenchi.ento do:s itens 7 li!
const .. nte 4.0 ite. . . nterit'r, a propQnent~;

,Jo Anexo

'i.

eonsJ.d*r,1ndo o lnte.eas"e nacionAl c •• ~in.J id"'~e edu(,.It.i_
Til e cultural do s~rvlço de rildioêifuSilO dt"\""t'róll
pl.h..H ·.r
sC"us pr",ra_as lnfor... tlvos, t"d~clti"g.s'fe ao .... i'·o).
be.
(""li'" óI publit"id.de COllerci.al e o ·~r·r'Viço nC''t.lr-ioso,
dC"
for. . . . contribuir p.ra t' d!'sC'n'·ol'Vi.aC't\tQ dói S'a~;o • .atra_
.. ês ,;1(0 ,tpt"r(c:iç"ólI.t:oto 1ntecr.l d,;: ho_c.
01".1:''; I"irco •
(lblorrvllndo. ('ntrt' ('utros, .... $ s("luintt's ("rlt;rit':5:
«}.t.1 - rn'fC"r;ncla a te •• s, .. utor~~ e inféqu'rt("Jo, n .. c\('O_
n.is • • fi. de incentivar. criatividade d.,
br •• lt'l'iro t! o d~st!n\'"l ,·i.tonto dAS ("I\rr("~;a~ prod,!;!
tor•• nlciC'n .. .1s, (o. oS cC'n!>t'quf'nte .a.rll;lli~'"
dfl
.1'1"cado de' trab.. lho li&.. do :l rt'ld,Js a'J "ti\·itl:l.!(' ..

h"lI'Ir.1

artÍsticas:
9.1.2 -

rr-'r~ito às diferenciações .eci"n.lls dolo
('ultura
br.silC'il·... prt'curando rC'lac)C'n~-l." C' • .H'lI próprio rontf':lóto;

'1.1.3 - !t.tnutt'n'ii" d,.. ,·I"y",J,. 'Olj'ntl.lo ;tl('('O.
,,1("(1:

u.P.J._

at'l"id~'
{
O

~~~~~:~;~~~~C'd~ilE':.'ir~;i·;~~~.C';;i;~:I'n-:::~::;, ~I,.,.
" ...

i~ .. pr"U,';(l 4(1 pl~hlji'"

.0 - 11 ••OSlÇ6•• "MA"

C'

.1(0 ••

;

1II"\"'\,.r '\
I~i

;~.3,.. "':"0

'.

1<'.1 _ ('ItI d.',·uM\'nr .. s dI!'Y"I'â,' l't'r .rrt'''tnU4C'''.
i-. 1.,'1('
tC'. t'. o:t.l·i.ll:.I"~j" 1t',h'C"L'l r ·uJr .. J .. a ,.... pJ·.'JII .. Àtl r ... r,.....:
t,itlel .h:',J". qut' 11'" "';rh'

..... 111:

C'J~. "llt.nrl~.,d.a

t'

1C''i1~

10.2 .. " act'lt";;:ll dali pr(lr~"ta. n.1('O I.pll~ar.á n. (Ohrlc"h.rl~
dad" 4. t'uh'r,., p.~Jf'ndt' (I Edital ... r eanet'Jold" fI"l' ! .. _
rert'aae d • .\d.iftiuraçio, .C'dl;antl' .~t' d" ptlnilltt"t' dtlll
COal.lrlicaç(;,('1' nol' tcr.C'a d(l ArtilC' I: d(l R.C"&UI.aaf'nh' dto.
SC!1rviç,,'l dC" R.adl(ldifu .... iC'. !l~. qu(" a" pr.'pt'nC"ntf'!I. tl"'nh ...
dir~itl(J • qu .. lquer r"'I!! •• ~çit' (lU lnJ"nl:açio.
.

1093 ... Ct?natat.41 fillt. ou lncorr.ç80 n~ d(lcu.C"ntaçit' qu~ aC'o!!,
p.nha a proj;l(llltõl. o OlNTEL pod~ra t'''nel'd~r ua pra:tt li"
at. 15 di •• i propl"nentt para !luprl-l••
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IQ.3.1 _ NClS r:.u.do" de' ".az<'nas. Ael'~. r .. r:Í. R"nJ"nia
t ao. TcrrLtQr1(\s 1IC'1 ".apá co lorai.u. à exceçÃo) da. capitah, dos ~it.doJl !sud('lI. o· pr.~o
pC'dltrÂ Sl"r de a.; 30 di . . . . . crit;rlo
fiõ

DESTIL.

.

10.3.% _ QU.lIIndo o tdlt.llll

:li.

referir .. u...

t.~C'.lid.de

lli

tu.da na rai::u de Fronteira. e. p.lllrl l.' C"u.pl'i:
••ntl:) da exiK~nci.. tor necessário o "1I11~ntj.en
tI> pré..-io do Consellto de SCl;u,..nça
Hõlll:'i.
o pru:o poderÁ UI" de .t~ 30 diu. a erlt.;,.il>

"nd:

do DElITl:L.

.

10.4 • O Ministro de l:~t .. do das Coauniu.ções. podtrá aut\)ri:lr
.. Junr.ad .. de' doeu_entOI ao processo das pr~~p~'n~nte.
de'terain ... seu reestudCl.
10.5. O Ministro de !~t.adCl d .. s COMunic,a"ões reoservOil-lU' a f..culdl.de de. vlI!rJrlc .. d • • C'<'lnveni;'nl."'" e. h.av ... ndo p':-.':"l_
bilidade ~;cn.jc&. autor,a,.' peraissio . . . . 111 de u ... propt"nente dentr, &,j que atend.erea &1 pr.lIe.nt~5 c~'n,jiç~e".

Terça-fsira 31

9UIlf'rA.a O pruo de duraçio aa Godedade aerá por tel:lpo ind.tulIiDado, 1n:1.ciando suas at1T.1daa.ell 1&ed1atamen'te após a l:I.utoriz,!
rio do polier ooncedeq.te (IliDÍlltérlo dali Comunicaçõea/DI2iTEL);

~

:0

::~~:: ::~:1~~~:;:~~;=: ~:r;~ent~,

.. ::~::;1jI

roa ou pe. . oas jurídicas, aendo' quo a. a2teraçõu contratuais'
9U t:r.J1l1terinciafl de quotft.J, deverão 'ter autorização do poder'
ooncedent4: (lU.matéria dlUl Comunicaçõ• .;DElfrn.);"

o eapi tll.1 80C!';' total pertencerá aempre • peaeOf'la ~í.':'~
.icas braandrae, 8f1ndo que o quadro d. penDa!. .eI:l.pre aerá -

mnu.1

conllt:ltuido ao menoll por

2/3 (doio terços) d. trabalhadol""l!le-

brasileiroB. t, a ro.ponllab1l1dade • orientação 1n1:electual ,
admini8tra'ti'91l. da empreaa caberão .omenta a brasileiro 11 .na"t08;

OI~.lVA: anual..mente 1I~i-á levantado um BnJ.ailço . . 31 d. dezembro
cabendo aOB .ócios na proporção de auas quota. de capital 80c1
alo'. parte nOIl lucros ou .008 prlltjuí~ol'JJ
lfOl'U.: a 8oeiedad. nÃo a., dia.90l.verÁ com o 1'&1ilcillento de qualdoe .ócios, lllaa prOll9Ereuirá com Da .ócios remim8l5Cent•• e
CP Oll ~C.Bsores do falecido;
4

qü;r
Me • DfNTEL

PROCESSO N" 29.000-0067421,111 ... 17

a.

SenhOT SecTetiTio..ceral.

Trata o I'resentlCl processo do Edit._! n' 271188,
para outO'1'&' do serv;iço de r.diodifusão sonora "a InqUência Jlodulada. na cid.de do Cerro I:a.rJo. Estado do
Rio Grande do Sul.

ASSLfiTO:

ESTUDO

SINT'sTICO:

lIo 1'1'&%0 estipulado. acorrerq .0 ch. . . do as
soe,uintes entidades:
- RADJO CERRO LARGO LTDI••
- AADIO SOCIEDADE CERRO AZUL LIDA.
o processo foi examinado pela Di'1'etoria Relia
na! do DEN'l"EL ea Porto AleiTe (despacho de fls. 26
•
21 e pnece:r n' 216188. e pela DiviSão de Radiodifusão
tlcste Departaento (Infonaçâo RAD n' 06J891. constatando-se que as entidade$ supramencionadas atendera
aos pressupostos do Edital.
Ante o exposto. está o p:rocesso c. condições

COKCLUSAO:

de se'%' subetido ã apreciação do ST. Ministro das Co·

aunlc.çõcs:

....ru•. ~ { <!e S~~

fi

n:tcm: a eerência da. .oc1edade l!Ierá exercida pelo f1ópi. HELIO
LOPES E.STIVJ.U:TE, cabendo ao :mamo a prática de todos o. ,ato.'
c.atiToa e adm:inilltrativoll, bl!!:l. como repre.entar dita. aociedAatin. e p&ssiTamente, jud.iciü e extra judicielEente, fieM
40 expre..aments proibido o uso da :linna em" fianças. abono.,
endos8oe de favores ou em quaiequer nogóc1oIJ all:1e108 &0 objeU
TO .oeia!.. Os &dm1n1atradoreB' da entidade .erio branile1ro. Dã~
'1;011 • a IN& inTeatidura nci cargo aomente jloderá ocorrer apó. :
bverem .ido aproTadae pelo Ministério das Commicaçõ••;

d. 1919

=

»*::nu PRDrEIRAl 08 eócioll de~lar8m estarem cientes do ~~r do
Decreto n 91.837 de 25.J.0.85.. que deu no..... rodo.9ão &O &rtiCo'
'
16, pa:nÍ.gra1'o-ll,
al1D.ee.. 11., b, c:, cl, e , -L, do Regulamento doi
.~ço. de- ::R&l1iodífU.ão;
Il:knu SEGUND.l: ali! .ócio& terão direi to • 'tOM. retirada aenMJ...
.. aer 1':u:ada Pft1.o con9~80 l1IlÂn:i.me dea-teJl. Ob9@rva,ndO oe lla:1tea e8tabelecido. pela LegiRlação do 1rJ.poato Sobre • Benda; .
D:icIll.l ~EnCBIRJ.: OCQ~rá .. MS!loluçao da aochdad. quimdo o.'
,oeios ou tleus eucellBores, de comum acordo, e apó. autorizaçÃo
do poder cQncedente (l1inistério daa Comun1caçeee/DENTEL), ae .ia deU berarem. procedcndo 114 ocadio a 8U& liquidação de
acordo cena &0 diepo15i;õee J.eg&i.~
,

Z,..POr ·estuem aua justoo e contratado., firmam o presente Uletnml.ento lII:IlI. 5 (Cinco) viu de igua,l teor e :tOrJ:l.8,. junbment. coa 2 (Duan) tesbmunha., ~ .~eee.tl o ~oro da comarca de
ro !te.r«o. 115. }:l&ra quaJ.quer ação f'lDldada qU8 'Ye.ah& & .urair. -

C.r

Oa .óc101 Xl.11IU' EWm.,

a.l~o J,op•• ~.t1nl.te,

carlol 01or4an:l.

n11

ou~bro

Lauro 4. Wa1..lau • Ren. Jo•• 1I.de~ declarADo não ••tarela 1.Dour .0• •• nllíih1m. doi ctiiia. preVi.to...m,].e! que O. impeça 4 •
extrelr • at1rldad. . .rcan"tU..

C.rro :r..r.o. 21 d__

Diretor-Geral do DENTE L

~

Pelo l'reeente instrumento part1C1ÜlLT' 41e Contrato SociaJ., ZLD:.lll
XUIDi, ora!J11e1ro, ceu.do., 1:0111erc1lmte, 1U8crito no CP}" 80b 11 -

'
03(.3'98.950-68. cédula de identidade cinl n R 6006342965. expe-,
did8. pela SSP/RSI re!!identll e domiciliado J:lA I"'UA M'areche.J. Flori

ano nl 1051 na cidade d. Cerro Largo, RS, HELIO LOPES :ESTI'VJ.U:=

~~2. ~~~i~:i~~d~:8::0 1d~:~i:;~:~I ~~e~~ :~~;B~~~2 :o=J:~~ ~

pel& SSP/RS, r.l!I1d~te • domiciliado na. ÃT. Rodo1t'o H~nr1qu,!~ rn.nta n' :1:410 na cjdad. d. C.rro Larco, lI:S,· CJ.BLoS~ GIO!1Wll ,
'bradldro, caaado, cirugiÃo .hntbta, in.ari to no CPl .ob n l -

230.557.310-34, célSula de

id~nt14a4.

clTi.l u' 100)888)26, expe-

dida )ela. SSP/R3, rll81dlll1te e doaicil1ado na rua Padre Xa.x VOA.
La••bar&" nR 221 na cidade de Cerro LargO, RS, 1,,11JRO M 'l'A.LI.A.U ,
bradleiro, ca_do, funcivnário .-urrlcipal, 1n.crito no cpp .ob
11.' 006.329.870-3(, cédula d. identidade o1T.1.1 n" 1022618357, u:
,ed14a pela aspIRa, r ••1den1l:e e dODicil1ado na :rua. Sen&4or P1 :
Dhairo Jil ~62 na oidad. d. Cerro LaI'ló, as, e. RmfI JOS:! ftEDzr..
'bra.U.1ro, cau.do, adTogado e cont.. óilist.., ib.crl-t.o l.W wi" .ob n' 035.430.210-87, clÍdula d. 1dentida4. c1Til DI 6012(67695
expedida pela SSP/RS, re.1dente _ dosa1c1l1ado na ~ Pa-dn Ku
Ton La.sb.r4( n l 928 na cidade d. Cerro Largo, I1:S, RESOLVliII, por

;;~~·~7~=';;; ~~~~~E~~i~:n:~~~sg

4a peJ.a• • •&\Úllte. cl.áuw.laa:
~:

•

a t"irma «1rará lIob .4ent:a1nação aoc1al 4.:
atnIO CEBllO LARGO LTDl. _,

wra • aua .'de

.ro:w.

d. 1918

.~~."":n:~1llm ~.~ (

R08SRTO !LOIS MONTES DE SOUZA

cia.d. d. 0"-:0 I.õ::.e. ES. :2. ~ ~o:c=.~l 7ran.tz n- 459, l!laqu1Da rua. JI&r.cb&J. nor1ano, li J.ndar;
Zl&.

8EGURD.l: o objeto 4a eociedade aerá a u;plor&q&o comercial do ..niço de radiod:Uu"'o em h'eq1lê.acta 1I0duJ.ada;
!9Rcn:JU: o C.pi tal Sociü . .rã de Cd 5.000.. 000,00 (Cinco a1 lho'. d. oruzadoa). dirldi.don . . oinoo a1~ quota. de 'nJ.or uni"tário 4. Cza ;1.000.00 (Hum.mil crw:adoe), -ubacri to e 1I1t;~
...ao pelo. aocio. UI Voeda Corrente ft.l.cionaJ., no F.:to da assinatura do pr••ente instrumento, dA seguinte 1'0rma.:

EIomA.R nnm subecreT. 1 .. 000 (Uma mil) quotaa:Cz.1 J..ooo.ooo.oo
_ JIm,IO LOPES :ESTIVALETE BUbscren 1.000 (1Ilil)
quota••••••••••••••••••••••••••••••• a • • • • • • • • Cz$ 1..000.000,00
_ c.urr.oS GIORDA.NI rt.lbacrlRve ~.OOO (1111) quotaa.C:d ~.OOO.OOO,OO
_ LlUllO DE W"JLLlU m.1.bSCreT8 1.000 (mil) quot&:l'I.Cz$ ~.OOO.OOO,OO
_ JtlJB JOS~ NEDEL wbsoreye 1.,000 (1111) qúota•• CzS 1.000.000.00
~!ÃL da mlbscr:l..ção e integralhação
C$S 5.000.000,00

01á~'

.'

~.,._--

-:-

c}~~;k_ ._:~.:~~, .~o~:'l·::""(') _._~
-'~~~r~
J;f!#p/J. '
.o..r.CI,~

1 - l'lW\'SllTSSOR nIIICIPiL
1.1 - hbr1cant. . LIS ZLEllOIlIC L~
1.2 - Upo e/ou II04elo. Jl[ - 1.000 -

lI/lI

2 _ 1'IWI5IIISSOR .l1lXTLUIl

2.1 - hbr1canto: LIS ztl:I'1l0lUO L1'll.l.
2.2 - Upo --'ou II.dolo. Jl[ - 1.000 -

lI/lI

3 - SISflILl IIlIWlD.llTE

3.1 - J'.bri....to. lU.PRl lJOll 00II DE UTmUS LTll.l.
3.2 - Tipo --'ou lI04ol'!. Cll'ou1o.r - 4 n-,ntoo

~

.9.1JJJl~: a:re.ponqb11i4a4. dali .ócio. ~,~m:l"tada a importânci.totaJ. do e&p1 "tal Roc1al. 11& t'orma da lei;

c.rro Lar&'o,

28

a.

outubro de' 1988
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•

- Pon'o de Rio Grande ••• rLtiao de Fanda ealadoi

[ffJJjfJúil@ &J&fJ!JIJ IJílIJ!li}

-
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- P.lota.: terra do

ZYj( ~3'" ·SIr'H· CERROJ.ARGO·/tS

p;.lIeco}

- C•• i •• do Sul! yitiyinicult.u('•..,.... ind~.tri •• aet.alúrcic•• 1
- a-",to GODfi&lv•• : .,itiyinic:ultura;

• Cr.....dol ••taçao ~. !ér~ ... -' confecçõcta el. J.n....Ii"AO - •• rr~;
~ Canala I .orra - ••1oação de ~éria.;

. . . OPO$'I'A

- aio'L.opoido: ;indúeerJa do e.l.çado õ

~ 10."'0 R.';bur,ol i,!d~.tria 'do' e.Içado)
aÁDJO $OC:IDADE C!1U.O J.ZUL LD;&..,
tar • rROPOSTA para concorrer ao pleito dPJ

~..,~'~d:~.!". ?1,3,./Z.'.f?" c}.~ ••

li-.

I. ~__ ~UI'O

.preae!!

VIII.,

.;. 'art:o AleFa: ••tuário do Gu"lba - Expoaiç.ao IVt.~.cion..l

canal de tr~qu;;n

l.riO ••S;'

,:o"rorl

. .-..rf'r.x~r~ia_~:~2~~.. pub-:ti,..C}1d& ('O ni~rio O,:lCt.l- d. União..

08

de E.t.io;
C.~.r1D.:'

Z. Sant.

- 'lorianópoli": pr.ia~

~ 0l'~~~ro de lC)Sq.

- ,Ilua.nau: f~..ção, tecel"..e_ •••lhari••• eontecliõ•• ;

...... ~ . . . ri.. .lU. . . .· ~. .,

- Joiavil1el indli.tri• • •et.. l~rcic".J

),to..J..~• .-..:r.~l.bor.do • • • •zpen.... de.t. . . i ••or.... Jt.CA,

,rovado pela' 'ert-4lri~ ",.-1201 . .

oe /10/1M4

pelo .D!lITEL(K!

.......icbn)·.

.0

r.raaí.:

- ViIa Velha;
-

'0&

do llUa••u;

_ Rldruel~tric. de It:aip~~'~

......~ . . Yaableç_.
De~1ld...do 4. .,ro".qio d. erme•••io do

la

ce1".l~

'- P... i •• do A.tlânt.icot .uito di.put.ada. por tu..i.ta. . . . .eatinoes·

J.

'

... Centro • Norte do PaI. ~

.'Intidad... a.á-dto SOciedad.

c...ra

-LDcaUd~

AS ..

CeITO ·tarp

'oi

(vide anexo n9.U ~

"'sul L"d.. ;

,,'nquencia: 1.190 Ithz ... Ao:M ..

, . tiatÃrico:

..- C.t-eltor1a' . IV; ,

" JtÂdio Sociedade Cerro "';sul Lt.da., conte.por_ne. da. e.i ••.2-

.(1•••• 1 Ao

.Potft!"'da: diurna 5,0

r . . de rádiodifu.~o aonor. ea A.H.-....plitude Modulada - eloa .unl

0,5 Iw:;

aQ!UNt.,

I(w -

e{pio. vizinhos de são Luiz Gonz.aa:• ." S.nto Ãnl'l!llo. de. de a

l~nd.ção,

-rretbo: ZIK - 234 (Vide anexo n l !)

no ano de 1951, Ye_ ...ntendo

WI.· eonviv;neia

aua

coa

COMorr",:nt..e., dentro doa pad..õea. étIco. do livre aercado. de

t.cro-ocr- ....zpaaçã.1

l!

rc.pon••bilid.de. De cinco anoa p.... o. diall .tu.ia,
•• eondiçõe. de co.-petição d~ cada e.I.~ ..,.••
'altfl!rando,

~rd.ade COlll

_ Iniciou eM 0,,250/0.250 kv ~ trequênc::ta 1.~%O ICh.

"fi!

0,5/0,20$0 Iv'" frllqu;ncj.a 1.42G . lChz

CQfl

1.0/0,250 Xv - rr,,~u;ncla 1.360 K"..

alia de ç.diltivaal!ntl!l. o inl:re&.o de nov•• e.i.aora. (Giru&

I

- lkIpoie Cl')a

5.0/0,250 Iv _. rrequênei.. 1.~60 Xw..

S.~to Criato. 'port.O! ~ucena, Caibatê), nlql:a "'Cião de petJ.ul!!na

!.

_ Atualaeate

5J'o/0,SOO K., - trequên,ci. 1.190 'Kw~.

re•• coe raio de aproxaad"cnt.e 50 k •••

._ o.poia co-

s........ c:ebe:rta..a

"

o .cré.ci..a de u•• eai •• ora ea F.M. para ••

já

in.t".d....

Ao Rádio Soci.ed.de Cerro Azul Lt.da. foi fundada por

.eerri.ço:

O aerviço de .... diodlfu.iío ao.,or.

e.

A.M. a.plit.ude

. iniciat;iva d~ u. crupo de lidere.l't'"d'" co.unid.de.• por dez

.ó _.

ciQ., co. cota. de capital iCUais, e, pertencente. ao. . . . t. -

-.h;la"a atinCIH

di...er.o. aetore:. dA .tividade e de corrent",s de pl!!n",a.ento po

Mwddpio: populaç.io urbana - popul ..ção rural -

litica-partidário. Apresenta u." estrutura e u •• tradição
- Carro Larlo
~

Gu.rani

Mf••ões

e.,.en~uai. da. inat-ituiçõe. CoaOI

c.ç~o

18

.

-

Cultura _ SlJ:cretari. da S.úde e Meio Ha.biente • Se _

cr.t.. ria de Ju&ttc;:a -

... Cândido Godoy

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

.

E.t..duat.: ClT ... C.E.E.E. _ Cor••n _ Secretari.. de Edu

... C...pio. da. "i•• õ8.

'~rto

d:

rel'iâo, .. tendendo ... procra.açõe. r1!!EU1!,

!"eJl e

.. koqll. Gonzal••

- Sio.Paula d.a. Hi ••õe.

...

à.

aerviço. pr"'stadoa

y.

Recal.r

X.Yier

: E.at-er - Sindicato doa Trabalh..dore. Rur.. i •
~

Ordena reli Cio

... Cdb..t'=:

Banco do 8r.. ail SI\. - ForWl - Junta de Re-

crut ••ente. ., Circuo.eriçao Milit..r .. I.B.G.E. - I.M.P.S. -

.i.

Col'=:..io Mf!d,ian~ir. - ln.t.ituto Anunciação - ConYf!nto d•• Ir,·

,.,pão d ... Ml.,wf':..

no nor~.te do

Sul, hi 70 (aetenta) k••• da rrf)n-t~ira cc. o

p.I..

no

Grande do

Y!zinho A.r -

do bar Divino.
(Vid• • n~xo n-6)

pnUn.. , ..'br..v~. d•• cid.d~. de-Porto Xavier, do lado bra.ileá,
,ro, _ S.n X.vier

4~

lado

Arc~ntino,

••b. . . .epIS".d••

p~10

rio

Drueuai.
'.~Ii_

..

Ao . .ta.~or. "".u.o Sociedade C.l"rCl A.ul Lt.da• •-,cue,

~:

1.1.Kodot'f,lrro~iário para o inf:erior do E'.tatfo do lHo Grande
do 'Sul, porto de Rio Gr.nde, Porto Ale.r~, c, p.. r. 08 e!.
tado. br•• ileit·o.lI. ao norte do lio Grand. do Sul.
1 ~ 2::' Intern';ctondaente:

R~dov:l""io de C"rro l.rlo i Porto X.... :I. ... , 5.n taTi~,.
Po••das. capital da Pl'ovinci.. de "'1.lIlom!!••
de ro...d•• , .locali

da .s .. arecn. do t'ib·"'.tanÁ, tendo

elo outro da· .arce.

cidade de Enc.rnaciCln e aecuindo

d.. ! ·a A•• uneion. e.apita1 4:0 Pal"acaaL

!. direção ~o ocl'!ano P..cIfIco, o porto de Autor.C•• t .. ,

.......

no ChIle.

ao:ctó

"I'~l. Wl. ·U.ftha .cl.Cole., Pl"ocur.a.Qdo d.... .c•••o a

t.Ib••• corr.nt.. d. ptlft. . . . nto • ..p.,,'to. d. .oc-tedad.
. . . . .rva, cc. ••pecbl .tenção· • .,• • •tor••

,da •• t-rut.Llr-.

de _

...tftlta.ç.o do. . . . .viço. tia .... diodilu• .io .ono..~.

1••1.1'1..,

i"t1

C• •.t.dera ,_ caract.Í"'{-.~ica, de

..toa d. cC*unic.çio. que .tu. . indicando

tlent-o eoaceito. . .

~ntlu.nci.ndo

UII

Q

aodo .er.l, do.

.odi.ao; ••t.b.le-

no cCNlpOre••ento da. . . . . .0•••

I.t.llal.c. crlt..rio. n.t.
lO.1.1 • .lntcu·....ãor

- 'ideUd.de ao. lato.;
.. I ...ação;

.. Allt-o"'diaciplina d. prop....anda.;

'--,
Cerro LareG, ca-~ pOJJ~O intl(lral!ldiário do roteiro turI.t.!

co alternativo, interno e .xteruo, que t.e• • •~ . .for fluxo a1:t'Il"••
~r.j.to
C.rro L.1'&O • S.nto ~n••l0 ....~u.

dtl

. . UII

.011.... .

40. paIo. aeo-.coaê-lco. ~ó I.tado ..... "!atribuindo para,

• Aocl.quaç~o de horir'ioal
. . . .dação cla.. a. cancl.a • • objetiva;

10.1.:'.La••rr
... Cad.nciUltlnto da. ..1odia.;

lo aio Cl"any do .sul I

... 'l'ranspoaiçao .ineroni••d.;

~kuin . . ~. sio Miautl1 - Patriaônio nia'tórico ti. IIU&I.nid.de ..

.. a.,fionau...o;

.. t~ilI .. t:.taçao • baln••rio de áaua .In.rall i

.. Aca.panb. .ent-o do evento. . . rtItIca.;

- S;'·randf I .CU" ain.ral;

......nto.

- Crlla À1t.·r b.rço d. ~l;rlc.D Vu!,d.Qj

- rnc.I!._ao d. d.do. pi tor••co. duran'ta .. prOC't"ã••çao;

.. r••eu '"adol folelo"• • •úchOI
- Ir.!s ••·'tação • bala.ário el. álU••

cultur.i.~

... Apoio aa aanfl.at.aliõ.. • ..titica. d. ....upo. locat. e
aIn.raia;

repCHl.ai••
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- O funcionário radialist,. e. qualquer função ou

lO.1.3.lducaçao • Cult.urat

e.rlo, • •yaU.•do co~o

PrOll.oção do tnto;•••• o aatuai."1) por fato•• t •••• ,

~~.i

Terça-f~ira

apr~aentando

'.ior voluae de

infor"ll.ç~•••

ra o c:onh.eülento sobre polIt.ic....ocile1• •eOQa.J..

depende.

•

cult.ur. &lIral, cc.. diYlllC.ção dI! •• t.eri. didÁtica pa-

\1.

coh,bor.dor.

- Ao. f';l?~~eil ~~ • • erviç~. de radlodilusão •• .fnter-

pa-

a •• inttll'r•• para .. relllh:açilo « .. boa qu.lid<l.d~ do

produto finoll por..r ..... do. Pela cOrlciência ~ .. reapon••bilidadt:

ra todo. o. . .atacioa d. cOnh.ciacnto. no. procr••••

de refletir corret••ente Olll anaeiotJ do aeu pbulico alvo, CO.

ectuc.tiyq.:

scnao de opbrtunidade 11 da. força. ea jóco:

'ara .. ár•• urbana,

&

divulcação d. instruçÕes a re1!,

'to da experiência., r.l.ti••• a área d. atividade ur:-

- Exereer .. lec!~i•• expressão no intere••e da &0c:h:dad.c. cuja. tendência.

p

à

• experiência. relativa.

ar•••

... A. conquiat... pode. seI' feIta. por alpn., •••

.ó ••

lO.t .... :Cultur. Ger.lr

eon.ollda. qu..ndo .erve. a 'todo••

"
- O produto final colocado ao ouvinte • • fruto
~
ti. u.• • ~a expr••• h'. de trabalhclos diretO'l";"'" indiretolf~;

.. M~.ic• •rudita. cla •• le.j

. . '0...., po••iaa;

... A earacterIatlc:a do produto final, deve

a.

qualIdade para preencher

- DiYUIC.c;ão sobre P:11oaofia}

."1'- de

necea.idades de infc.r.açao,_educativa••

culturai., . . . . eonaflquência de pl"o.oção da pe••oa huaana.

- Divullaçio .obr• • ciência pur.;

..

... Dhul&ação .obr• • "ciência 4p1:ic.d••
10.1.5. !aporte.:

• O .1~o. h.....·' ....". ~.r t ... I.....to •

,

desportiva. Iocafs 11 recionai ••

e~

condt~1f

.p"1•• .-ra .t'ln.f.r •

.t. .;let.ne1•••

.. '.':'11 do funclan';'rio .riel.nt.,

Incent:l,Yo, pr<*o",Ão e parti·cip.çÃo da. diver. . . . . od.lidade.

opiniõea deve traduzir correta.ent••

ti

13.3 .. S.lelações Suaana.!

bana. Para .. ár.a rural, co• • divul..açio de rala'to.

,.la

l:Leald~d• • orJaniaaçao

equipe

diaclpUna • h'u,-·:

r.rquial

qualificada pari! o • .totor;
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1989

MENSAGEM N~ 631, DE 1989
(Do Poder Executivo)

II - A pCl':'lllill;:âo Ol:'a outorqada reger-se-á pelo Código Br~s!.
leira ~ Telecomunicaçoe.!õ, leis subseqüentes, regulatte.ntos e
cbr'l.g.2,
ções al'lsUi:lidas pela outorgada em sua proposta ..
. III - Esta pel'ml.!u:.iio somente' produzirá ef@itos lpg.ds
d!pÕ"
dellber!lçâo d'o congre!3sg. Nacional, na forma. do artigo 223, parâgt::l!fo
brclI!'liro, da Constitulçao.
IV - Esta Portaria entra et:l vigor na dati1 .de 5U<\ publicação.

Suaete • CQneideraçio eSo Conqr".o Nac1ol\al o ato que Qut"o!.

.Ir.

';_ per:.haio .. nD! AM,\PAE)lSS D! RADIODtl"US~O L'fD~. pu .. n-

pIorar, p-lo prazo d. 10 (dez) anoa,
dirdto d• •xcluai.idad., ••rviço d. radiodi!u.i.o .anor. . ..110 onda ••dia d. "ab!
to loddr na cidada

r,}.

Macllp., l.toado· do

A~.pá.

(As COMISSO!:! DE CI!NCU E TECNOLOGIA, CO!'l.UNIC"Ç~O & IN!'OIt·
ftA'tIC"; !

DI CONSTI'tCIÇJtO E JDSUÇ'" !

DE UDAÇJtO).

IX~'l'tssnIOS SENHORES JolEr-mROs. CO CONGRESSO RACIONAL:

No. tertl'\f)S do artigo 49. inciso XII r combinado
COII S lo do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a hon-

ra

a.

.ubmeter .. apr.ci.çio do Congresso Naciona!, acompanha-

do ae ~podcio c1G Motivos do Sfinh~r Hinist:?:o de ishdo du
Can.unicacõel, o &to con:;tant~ da Port;aTia nQ 169, ele 21)' de
s.tAmbro <!G 19139 r public.!.da no Diário oficial ~a uni5.o co di.4~ de •• btllbro df't 1999, que ~Out~rqa, p«rmiesão i
REDE AHAPAENSE DE RADIObIFUS1\O LTDA. parA. ~xplorar, pül0 prazo dt! .10
(des) anOl, sem direito de exclusividadl!, serviço rfe ra.dioei.1u.io .onora em onda midia d. Ãfnbito local, na cidad~ de Ma-

c.pá, Estado

do

Em

de

6

de 1989

outubro

Amapá".
E)1ce.lAntí:;simo Sen!'lor

Brad1i.,

6

ela

ou~ubro

d.

de

P'rim~iro

Secretário:

1989 ..

Tenho a honra de encaminhar a essa

Secr4!taria il
Repúbli<::il,
ollcOnl.?anhild<!l de Exposiçiio da Motivos do Scr.hor Ministro de P,atado das Ccmun~ca;õa~, na qual submete ã llpt:"el:."i~ção !!.~ Con.gr.no Nacional o ato con.tant8 da Portaria nl) 169,
20 de
••te",bro dft HHl9, qu. -l':lutorg& p.r~i . . ãQ à REDE "HAPAENSE ~E

!1en'5agem do !::-:eelcntisaimo Sr.mhor

::'reside.r'ltc

da

da

UDIODIFUS~O LTD~. pó!,!'. explorar;
palo pt"1l2:0 d. 10
f~a&1
anOIl, •• '" c!inntn de .. )(clu.;vj~.'t,ln, " ... rviço. d~ r"lh(l"'itu~(i:)

.onora

b.re?
.2.

tt

~ Â,)'O? .,..,u/5'1/s/f -Ck.. dz-rmId,o,L, IiJ9, tz0 #J,,~ ;,.., """o~'" tG.,.

.nt onda méd.íil. de -imbito Ioe.l,

I.tl\do do Map.i".
"pr~veito

BRAS!LIA(DI.-')

3.
SUbmetido o assunto ao exlUOO dos orgao.
comp!.
tentes de.te MIni.stério •
~(1nclusões foram na SilO tida de qu:'!,
lob 05 allpcctos técnico e jurídiCO, as entidad~s
propon~ntes
••t1..fizeram â!õ exigências do Edi tnl t AOS requi51 tos da legi!.
lação e.pec!f.tca de radiodifusão.
~.
•
N~.IISas condiçõa8; J. vh,t.a das e.ntido!l.dca que
a,:,

.n.

EDITAL H2

o HINlSTRO DE !STADO DAS COMUHICJI,ÇOES, tendo.. viat.. o
cUspo.to no utiQo 12 do D~c:reto n2 70.568. de' 18 de' .,aio de 1912 • •
dll acordo coa 1II11 nora... est..b~lecidol.5 no AeQulaaento dos Serviç,Oa d.
.adiod1tu"lo fia. vioor. torna DtJblico Que:. trAnscorridos 45 (quarent.. e
cinco) cHu. cont.-.do. do dh 8eQuinte .lO da publieaçJo deete Edi.tal na
DUr10 Ofidal d.. UnUo, "1!It&r~ recebendo pelo prazo de 15 (qumu)
cU...
propolltlll15 para • execuç:lo e. e-xplorilt;:Io de SflfViço
d.

qa 80C'lllnte viJ:,j .:l prodUZir !lõ!Ul:i efeitos llol'1ahs apos
dcliber~
çiio do Conyras5o N.:IcionCll~ na forma do pi1raqrafo tlu:ceiro. d.o
artigo 223, da Consti tuiçao.
.

•

. __ ' .

7

/7'::'-- ".--- ,,:;
: " , h_o -

19/Yl/)/v1

,,:.

I)

,7ft"

~7~

1

• IIJCecUi;,Io • •JCplorac;lo de aervic;o dll
na cidade <Se t'fIC,aP". E.U.e1o do

.~e1ia.

"'ap'.

;:.~~ ~~i~a~ic:1~~~~:; p:~~:~r~ed~op:~mf~~~. d~ ;~61~; a~ui6~
VOS1'IA Iõ:xcelência meus. protestos

026 /B9-GI'{

••c:.bl••nto de pr-opo.t•• par-..
radiodiofua.to eonor .. e. onela

~:~~l~;~~~ a {~~~~Od:n~~~~Jn~~~c~ç~~:;~~t6e5v;Í~v~~~e~n~7d~~~

ü

eou'X'Q

A Sua EXC:f!lCinciil o Spnhor
Deputtldo LUIZ HENRIQUE
DO. r'ril'l\eiro sr.:cretSno da Câmara dos Deputados

. JmOE A,"'1APAENSf:: DE RADIODI"FUSXO LTDA.,
REDE 'l'ROPlCAL DIH·:::ENCLI.B:'.L\G I:E PJ.:JIOD1~ LTO}\.
EDITORA G~FlCA JOn.-';AL J)J DIA L'l'DI\.

to.

Macap.i,

Miniatl:o Chefe do GlIb.1neta Civil

De conformidade com as atribuiçõcl' le~a1$ e rI'I
;J.laJ'l1Antllres .. cometiâas a este :.unhtéric., detcrn;inei 4. publ1câ
çio do Edl tl!l n~ 26/89; com vistas ã ll.'lplantaçao de Wlta
estã
'ção do rao.iod1fusâo !U:'nord em onàa. média de âmbi ta loca.l~
nã
Cic1~de de. Macapá, Estoldo do Amapá.
2.
•
No prazo estabelecida ppla lei,. acorrer.a!D <'!5 !I~
guint.s entidades:

:ter:ovo

d.

C0<1"';7;'0,"
lONJr.LDO COSTA

E.celenti'.llSimo Senhor Pt'er,idcnt. da Ra~úb11Qa..

r~spai

cidade

a oportunidade par:. renOVAr. Vo••• Ex-

colência protontoo O. o1o,o.Oa

tÓ«v.-.~

ais profundo

hl'l

do

radiodifu.Jo

")

~or.lor...

C'o• • • e ..r.eter!Bt.le... e eondiç15eIJ que •• at:gue»:

0

1. Serviço
2. Local
3. FnQuench

,

4.

Potlnc:~"

: ONDA fltDIA
: HilCil-p",-AP

: 1460 kB'Z
:D~urn..

NotUfn,l.
5. Shh.a lrradiante
5.1 altura d.. Torre

tf?':lOJ. • A'P t,oL/I!cJ,

: 0.25 kW
: 0.25 kW

: Onidirecional
: .055 •

6. Capital afniao exiQído
: 100 (cea) HYR
7. 8or~rl0 de funciona.ento ; ·I1~.itado
"'aS de.,-t. condiçlJel'l deste Idi t .. l taze. p<llrtt! do procei!lftO Que
lhe deu oriQI!. e ~ncontr".-.e .IIl dhlPO!llc:.lo do. inter.naado. na
Diretoria Regional do' DENTit, e8 Beléa-PA. si tuada na Trave"sa Ro ...
Moreira ••76. onde .eUB repre.entõmtes legais deveria entre9111r .u .

o

Ministro de Estado

propoat•••

das

COmuni.cações r U!!I4Ildo da.!: atribuiçõe~ que lhe conferem o artigo 19 do
Decreto n9 70.568, cil:/; 18 de maio do 1'372; e o art.igo 32 do Re9ul"!H;~

~8;~~~,S~~ío~~djt!~:t~~:â;~li~~j,c~mt;n~:;d:~ãei~~~aoP~~~ ~~i~:O

~

ProC@!cf>o JoC 09 23000.002;,6a./39. (Edital n9 26/89), resolv€::
1 - OUtorgar permissão i }{EDt:; A.'1Al'1\JWSl:: DE
'. P.A!J10UIFUSÃO
LTm.., para explorar, pelo prazo d= lO (dez) ano!'!, seJ1l direito ~c e!
~clu:!!ivldade, serviço de radiodifusao sonora em onda !i1Cdia de
ambi to
local, not cidade tll! Macapã, l-:stado do AAApã.

araa:!lia-nr. 19

de

abri I

de

1~B9~·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1989

CINllÇCES IE EDITAL PI'M ~ E

, .. DXIJ,eNTD5 I.!tATIVOS I+. CN1A mrlSTA cu ACJa.lISTA

E>I'UR'l;1O Dl SERVIr;tl t:E RIO'OOIFtJS,lO

t .. ENTFE:GA r:w;

'.1 .. Prou da condiçlo de bra.lleiro. r~lt • •rnedhntt .pr...
• enlaçlo de 'Iua1qu.r um doI. .ltlui:itls doC1Xnl'tnto., cltrtidlo de !'&scirnrnto ou cano.nto, certificado de ,. .. "ltr-

PR:FOSTA5

vi"., 'titule de el«itof, carulr. proUulona' ou d.
14."'14.4&, certifiCado d. nuurallzaçlo Il!Jtpedido há
_JI d. 10 anos e, para os Por1UIIJlneS, reconhecirrento
Clt i&ualdlêtl' "de direitos clvfs ou prova
de rnldff'lcla

A. In ti dada. In tU·lllada. n. ex.cuçlo ••• plo'.çlo
do .ervloo de radlodltu •• o d..... rlc. por nu rapr ... ntarltl lagll,.

.pra••nea'

lU.'

Terça-feira
31
,

Dl

propalt.. duranJ. o nor'rlo de expediant., na

retorla Regional do ee.rrEl. ." BELtM.; i Trave. . . RoGa Moreira, .. 'G

pem.nentlt no País.

I ... ~ RELATIVOS ... lNTlcw:E

2.1.1 .. No t.querlmllnto d.v.r' conatar o end.raço
corr •• pond.nçl ••

].1.1 - fica dilp~nsado da apnsrnt.çlo da proy& de que
tuta o itlttl acirT'llo, qul!'l'n perttncer ao quadro
.ocilttárlo d~ ~ntl('l.d. . .xccuunu de serviço 'de
r.djodHuslo.

par.

2:.1 .. "10 CDnu:it~tho 'lltar...4a• • ub ..quant . . , cem ••
,upacllvlI ccrrprovIÇ!l., de regl.tro ou arqul".,..nto nl
nput.lçlO CQT9.untl.

..1 .

ProvJ da condiçlo d. brasi I.iro, ITJI!diilntlt Ipnsenuçlo
«te qualquer tnI dos docunt'ntos indicados no hem 3.1.

,

.

.. Fica 4l1plnudo d. Ipr . . .nhçlo da pro". d. q~f
trata. turn Interior, qu.-n , ... uneer eo qUad"(:
diretivo 11. Intld.d. J' eXlcutant. da .e,vlço
41 ndiodl fUllo.

2.2.1 .. 00 .to conltltutlvo ou d. lU" alteraçtlal d.".!
rio con.Ur dlsp•• ltlvo. d.elarando •• pr. . . .,.~
ta !:tuar
2.2.1.1 • A .ntidada

t.-n como oblltlvo .I.'C.!!.
•• 2 • CtrtldlO dOI C8rt6rlol dlltrlbuldor .. ervall. Crlmlnll&
e do dI Prote.tol d. Titulo., do. lot.l. di re.ldlnel.
no, alCimo, 5 (cinco) ano" blfTl ... Im da.
loc.lIded..
andl elllarçl ou "'IJI aXlrcido, no fNWT1D pltrada, Itlvl
"a"" aconlrnlc. . , Ccn'O ecmln.lltndor..
-

~Io

do '.''Il1;0 di ,adlodlfullO.
2.2.1.2 • Tratando~.a dI loelldadl' Inonlme.,
q....
2.2.1.%.1 ... I' .ç!!a. rapr . . . nlatlv..
110 capitll .oelal da i~
tauc 10nA..,.I. a a.t rangeI
rOlou pe•• o•• jurldlea.
I t""all.nAvel. a
,.1 rOI.

.Itra!!,

.a.] •

Prova do clI/l)rlnwnt.o da. obrlgaçe.1 11'lterll',
U cartldlo forn.cld. pall Ju.tiça EI.itoral.

, •.a •

o.claraçlo a •• lnldl por todo. o.

dirlgentel,

medl'a

confomw

Anaxo li.

2"Z.1.2.2 • "anluma Iltll'lçlo a.tat.!!.
Ulr', podl" aar rlalll.!
d....... pr'-via autorlz.!
• CiO do MlnllUl'io ~a. ~
".,."lcaçl:lll.

•• , • Todol o. docu:rentc", Ct'l'T1 Ixceçlo dOi qua tan"'"

•• lId!.

d' pl'.d.t.rminad.". dOI Cafl)l'ovant.': d. nadon.lldada!
deYlrlo ur firmadO" Ixpedldos ou rlvalldados em data
nlo luperlor I 'O ( ..... nt.) dil' d. lua Ipr..lntl\;lo.

2.2.1.' • TratandO-lI de .oel.dadu pO,r ,cotl'
dI rl.potl.abllldad, limitad., qU1'1
2,,2.1,,).1 - ai .cota. rlpr •• anteUva,
do
cepUII .ocl.l .10
·Inall.nllnlt I
ineluci,g,
n'nlt I . . ~rlnljlelro. Ou
• pa..oa. Jurfdlea.;
%,,%.1.'.2. ': n.nhU'M Iltarlçlo contr!.
lual podarA ur reallzad.
I.". a pr.vJa
.utorizlçlo
llfo·Mlnl.t'rlo d. . Ccmunl
éIÇ!!.IJ

M""

A dll'l"Cnlu.'~lo dOI ncurlOI Uenico, • qua la r!.
o na , do Ittm I do artlço 14 do R.gul.,.,nto do. SIf'W'IIfOI dI
Radlodlfullo, cem I radaçlo d.d. pIlo o.onto n' '11.837/8', dav!.
r. ur hlt. rNdl.nt. indlcaçlo d.. e.raclerr.tlc. . do tranaml!.
·"'lllor a do .• lIl.". irradIante (Anllllo Ill) qUI' antidada pratln
de utlllz.r n., lU" in,ltal.çee., CCll"1'rl.nd.ndo~ hbrlc.nta, tlp:
e mod.lo da.tll aqulp~nto'.:

'If.

2.% .. 1 .... T.nlo no ca.o dI loeladlde .nllnlm., co
, mo
por o-otas de r .. pon"b~·Jidad.
Ilml tad.. qUI:
2.2.1.4.1 - o • •ltninlltrador..
de,,!.
rlà Ilr brull.iro. n.to.
o~ natur.llzado. h' rr.i.
dI ta '1'10' • • lua I nv'!.
tidura 1'101 c.rgoa laT'Ienta
'pod,r' ocorrar depois da
tlr.n .ido .prov.do, p.lo
MinlaUrio d'..
Car.un I c,!.

Çts'l.
%.2.2 • No a.ututo dl,F'undaçlo da~.r' constar dlspo'l
tlvas relatl ... os, ap.n.s. ao. sublt.ns 2..2.1.1,

& • CW'IT.....

MfN..., EXIGlOO . . - O

~

&.1 ... O'Clpl,t.1 mtnll'nJ ullJldO p,U O ~r . .ndl"..n'to

de q~
l ... t~ a .Un•• ·c", f 1. CIo artl;o 11 do Ravul . . . ntD
dOI S.rvlçol d. R'dlodifu,io, ctm aO red.;lo Ill.da

P',10

Oecrato nl ".In/u... cllc;uhdo Im 'un~lo d. "~Uncl"
eu. "O CalO dI FM, d. cl .... d. aat.çlo, confom. t.ba
,'a .blh:o. fha,d. ",lI Portar" ...c na 'U, d. 11 dI"
v~ro dI nas.

ns

nT,4IÇCEs

[E

n.aorCDIFUS.IIíO ~ e.t ~ lloEDlA,

00'

Q.ftTA E: CJ'oIl' 1R:P (CtL

%42.1.2.2.2.l.1.4.1.
2.2,) _ As locled.de. anOnlrTWI .lnda nlo IXl'!eut.ntlll'I
IIrvl;o d. radlodifuslo dev.. lo apruentar, Ju,!!
"O com .ru I:stJltato, o quadro societÁrIo .tu~
llz.do constandO.' o n~ro. o valor e o tipo dai
IClSes d~ cada sócio.
2.' • Rel.r;lô Anual de Inht1lW;ç3es Sociais (RA15), como prova
de clSll'rllTJl!nto d. lecis!açlo trab.lhista rderent!!' i
obser~lncla da proporclon.lid.de, de brasileiros n. e~"
tidade.
2.4 .. Certldlo de qultaçlo de tribut.s federah, eltc~to quan·
do se tratar de rnlcrotRPres ••
2.'~ 1

• Os documentos en..-nerados nos ltens 2.' e 2.4
nlo precharlo sl'!r .apresentados pelas entIdades
'qU,e nlo tenham ainl'!a iniciado suas atividades.

7.' • Declara,,'1 Ilf'lNd. pel05

•• I.

.thh'htrador~.,

c:o"f.rme Ana ..

'.1.1 .. E.taçtl•• da poUncl • • tl 500 W. l'Ceiu.ln
(c.-n) y.z•• o n.lor VIlor da Rlfar'nell,

10a

'.1.2 • E.ta,.a•• ~. "P0lenei. c~ra.ndld. antre '00 W,
••clu.Iv., • 1 kW, Inc1Ullv... zoa (dunntu)
.... n ' o ".lor Valor da RAfartnclll
'.1.' • E.ta,."a. da poteneil C~".lndld. antra ,
kW.
lkOlulJv., • S kW, Inelullv. _ 5CO (qulnhanta.)
y.'e, O maior V.lar d. Rafaranela;
'.1.' ~ E'tl;a.. d. potan!'::11 ccrrpr.andld • • nlr.

,

kW,

enlulha, 1D kW. Inclu,lvI .. 1000 (mil) vau,
o ~ior V.ler d. Ref.rAnelal
6.1.' • E.tl,.!! •• da potAncla cOl'11'r.andld• • ntrl 1D kW,
11IIclul."a, a 2S kW Inclu.i ..... 2S00 (du.. mil a
..ulnhent•• ) vez•• o..~ior Valor d. Refer'nclal

12549
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I.'.' • E.ta;a•• d. patlm:l. corf1)r •• ndidl Intr. 150
8)jeJu'i"'l,

•

50

kW,
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:1'.2 • No e'lo d. entidade "':o:.cut.nte do I.r.iço de r.dlodt tu-

1tN.

.!!2.!.

IncluI!" _ SoCDO (cinco

mil) VIZI. a /1Wlor V.lor d. R.rarenda;
1.2.1 • G1u.ndo o e.pltal IOel •• totalln!ntl

e..

EliTN;tlE$

ce:

RI'OICDlfUS1\o 5CNRtl EM FItD-Ol::IA loa1.I..o'ClA

- fM
6.1.1 - Eataça •• 01 .... 'C" __DO (c.m)

y.~

••

o

t., .

E.taçn. . eI .... 118" '. 200
~Ior

7.%.2 _.Qu.ndo I) c.pit.1 loeial for ~
mtnlmc .xlg!do p.r. o t!l'T1pre.ndirl'W'lf'!to

(~ui:.nt..)

vau.

ce:

vI/ar

ce:

Inltltul!ilo financeira, de,
no mfnimo ~!JKI (cinqüenta por een
to) do ".Io~ correspondonh do
pita. txiqldo parI novo .-rpreendl.
rTento;

cL

.. , mlnula da ~ç'g dOI ato. con,!
tltuth'ol para .I ..... ç.o 'do eaplta.

5CNS E lI"I'<Dl5 lTELEVIs1<J1

locl-J.' a t.r .~ntado d. rtliIla-' o'
.alor 1'1.c....r lo pu. o no;wo .-n
·lIn.ndl~nto. n. qual canu. que -:

'.1.1% - E.tar;au da potlnela at' 21 kW. uc(uaiv._ 1500
(MlI • Qulnl'lanta.) vaz.a o rrwior Vllor d. \ R.r.!.
rlncla.

.u. Intagnllnolo

entrade
çlol

qulnh.ntu) "azlla o mIlior Valor dllP R.'.r'nci~;
~I

• Eatll.rJu da pot'ncll cO"ll'rll.ndld• • ntr. 10 kW,
inclualvll li 25 kYÍ, uclullve .. 5000 (l:lneo mll)
vu:.s li ~Ior Valor d. Referlnela;
kW
mil. Qulnh.nu.) vez .. o malor

(lIt.

cfl~ulD,

e"

.at.!.

n:

'"

b) d.-mnltuç'o d. dllponlbllldlde de

Vdot d. Refer'oc i ...
valor.1 aat.b.l.cldIU nll tr'lIlncionadll Portarl. M:
""/8~. r.t....m- .. a c.d. nove coneaa.lo ou permls •.lo
pntendld•• con.ldlrlld. hol.d ..... nt., a o nlj"r d•• 1'1

'.2 . Os

'er'ncla, li lU' consld.rado para 'o
nl dUa dl.publJcllçlo do Editai.

'.U

em 'unclOnlrNntD d.

p.a.. dll d.p61lto, .-n.banco ou 01,1
'Ua In."ltulr;IO fInlnceIra, da,
mIni""" ,CI'J't (clnqüanta par c.nto)
do "alor corrupondent. eo c.pthl
Illillgido per. o novo ~ra.ndlma!!.

.)

'~1~" .. Eltli;O'. dll pot'nela Iqual ou I",pulor a 25

- '7500

tetll

Unda at' • det. p""'ate pua -:

'.1.1) - E.ta.ba. d& potAnela cOllpr••ndlda Ilntra 2: kW,
Inclualvll • io kW, exclua Iv • • 2500 (duu mil e

'.1.. 14

.u

outra

da Refer'nela,

RI'OICDlFUs1o

c.pli~l

(.u~olh.r.

Fftt~tRA.I a') pl'~"'. de depÓI i ta. em b.nco ou

'.1.11 .. E:.ta~b" cr.... '"Elp.ciel- • 1000 (mil) vaz.. o
.,..Ior

.0

~~.. opçlhu .b.hco indi~.du)"

o

Vatol' d. Rar.r'ncla;

'.1.10 • Ett.çb •• ch . . . "A" ~ 500 (quinhentas)
1'Nlor V.lo~ de Rafer.ncla;

ESTN;tlEs

fl

n.lor

Valor da R.f.rAoela;

c.

Lnt.grlllZI

do for ~ oq luperlcr li .orna-'d'O. ".Ior..
x.do. na Port',rl. M: nlil J16j85, pu. cid. t.m d;
.eu. ",.rvlgo, ,cruclda d. qu.nth tnclqld, para
O novo .-rpreendimentc, a ·,ntia.de fie. 1I.nt.
da dl!fT'Cn.traçlo de dl.ponibilid.de dI! reeI/rio,
Ilfl-Oc.lro ••

' .. 1.1 ... EIU;D" d. patinei. 'upular a 050 Wi ~ 1D~
tl mil) nua o rNlor Valor da Rd.rlnclal ~

cr'dllo b.nc:'rlo ou d. g.untl. d.
.fln.nclarr.-nto. felt • • t ...",_ de
dOClJTWntoll forn.cldo. p.I.. InlU
tulçCl.. pr6pri.. ou d. flnanc';
m-nto conc.dlda pelo febr l~ant.
do. equlpMnltnto., d. fom.. cem

• o Vlgantt

.

. , • ~ ~ DE DtSPCNIBILlDIIE CE fIfD.RSO!i FlNIf'II:EIRJ5 Pb--

t::lERA SER FEITA Dl' SEIlJINTE F'CFM'.I

pl.t.r o ... Ior do c.I'IUI ",-nclo":
do no .ublt.u .nt.rior, atl . t l ;

1.1 - No CIIO d. entlded. alMa "lo tneut.ntt do . . rll'lço
radlodlfull0l' '

d.

glr, no mrnirTl:l, a tot.l do Cllpltal
..lglcfo pare o Wl'1Jra.nl'tl_nto,

.!3.!:!.!!

7.' ~ 5endo a proponente ~ fundlçlo • •:ucutant. do a.rvlço
de radiodifuallo au n.o, a cOl"f1)rovlçlo doa ucurao. p.!!.

7.1.t .. lIlIuanclo o c.piCal 10tl.1 da .ntldade
GU

for

lup.tlor aa '111101" do capital mlnlrm

'Ira D

.xl~ldQ

~' •• nd.i,....nto

• 'Ith.r tot.lrrantl ,,.
ou pr.vllt8, no. a"al eonatitut!
V-OI, I Int'aoralluçlo at' a date cI• • ntrada
funclon..,..nto di.•• hçlol

'.~u.llzado

1.1.1.1 - Pro ..a d. d.póllto • .-n banco ou outrl
In.t1tulçlo flnanc.Ir., d., no mIni
50% (clnqü.nlll par c.nto) do v~

d.r'

nr feita d.

tn'IIl

dai a.gulnf-U T1'lIInal,.as

ffilt.EtRA: .) prova d. dapóaIto, M1 banco ou outra in,!
tltulçlo financ.in dI!!, no mfnlm;, 5D%
(clnqüenta,por canto) do valor corr •• pa!!.
dant. ao caplt.J .",Igldo p.,. o wrpr.endl
rroento, "

nu;-

b) dllTlOnttnçlo d. dhp~ad. da cr"dlto
bane'rio ou d. ;nantll de Ilo.ocl.,.oto.
f.lt. atrav's d. doct.rT1rnto. fornacldo. p.
I.. inatltuloO.' pr6pri . . 'ou d. fin.nel;

lor corr'lpondante lO c.pilel .Idgldo
para o IlITllr.and IrMnto.
OOsmYAÇ1ch S. a .nt,id.de participar d. IMla de
UTI Edlt.l dav.ra, pln clda \In daI •• , .punn
t.r, ai*" de depó.I,to da 5(J1M, (clnquenta po;
c.nto) dD Clpltal. ,dacl~raçlo da cOl'l1Jrcntluo de
raall:uçlo d• •...,.nto cio c.plt.1 ,oel.1 da a.ll
o veler do e.pltal rnrnimo ulCJldo pau cadl t.rn
dOi urvlçol pret.ndldol (rrodelo IV),
".~~2

.qul

manto concedido paJo fabrlclnt. doa
p~ntoa, 01,1 .trav'. d. outrol ""(0. ~l.l.
d~nattam • e~l.".nta~lo do valor tOI:.1
do c.pltal exigido para a .-qJn."dl~nto.
5EJ1.N]L\l prova d. d.P6.lto,

çlo .U
.Itaçlot

•

dlt. do In(eio de funcionamento dI

l!llTI

b.nco ou

outra

Inl

tllulçlo foln.nc.lra, do tot.1 do vela;
cort••• pondente ao capilar .:dgldo par. o
art'C'raandlL'nlRto •

- Quando o c.pltal loelal for ~ . o I:apllal
rntnirT"IJ .ld~ldo para () ~reendhnrnto ou for
~. ou _up"rlor, mal nlo .stivltr"tot.lmentr
. Inlagr.ltz.do, n8TI pre..,ista a ltua IntllCJrallz,!.

7.4 .. O. f1n,.nel.".ntos Ctm o. I.brlc.ntel clol .qulpamentol
"bu ~om •• teb.lecJmentalr d. or'dlta nacionais nlo pode
rlos.t contratadaa por pr.zo luperlor a 10 Cd.z:) .noll~

7.1.2.1 .. ProvI de d.pó.1 to,

.-TI blneo ou
aut~~
Inatlt"ulçlO flnanceHa. d., no mrn!i
mo, 5Q1l1. (cinqüenta por c.nto) do vaI
Jar corr.. pond!nt~ ao clplt.1 .xlQid:
pU. o ~r .. ndift'llnto:

7.t.2.2 - Oen'onltrl;la d. dilponlbilidad. d.
'cr'dito bancaria ou d. gll~antia dw
financiamento, 'eit. atr.\I'. dI!! doclJ
IIIInto. fornecldo. p~tal Instl tulço,;
prdprl •• ou dflr financhrr-.:nto eoneedl
do .pelo hbrlc:.~t. dOI equlp.,-.nto.:
de 10m. • caT"{JI.t.r fi 'valor do c.pl
tal mtnelonado no Ilubltlllm .nt.rlor~
a 1:,' atingir. no mfnlmo, a totai do

...

e.•pl~1I:1 axll)ldo

par.

ti

.-npreer:-dime!!.

8.1 - Ao .ntldede del/sr' IIpnnnt.r , em caTÇlement.i;.o " sua
propolta, o quadro {Anexo· V), pare OI flns di' .lln18..

.!!., .!:o, .!!• .!' a 1. do t la do artigo 16. ~o Regul.-nl':nto
doI S.rvlçol d. R.diodl fu...o. ClXl1 a redaçlo qu. lhe foi

!.'

d.da pelo Decr .. to nQ 91.8:H; de 2,5 de Qutubra dI! 198~.

9.1 - P.r• • f.lto d" pr".nc:h!rr.nto da_ 1ten. 7 • I do Anexo
Vt t:onat.nte do I tem anterior, • proponente del/il'tt ell
barar .euI progr.-nllll edul:.tilo'os. atUstlcos. cultur~l;
• infor~tlvoa, com oba.rvenci. lO' prl.nC(p'IOs snunel!
dos no, .rtl;o 221 dll ConUliulç-lo •
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10.1 - O. "oe~l'Ito. d.vnlD I.r IpreunUdo., pr.f,rencial
rr.nh, ." origine" hQrnl. f.cul tida a npfad'\Içlo

'oto.latiu

dudl

qua .. cópIa.

"I_

luhntlcad••

*

1.;r"".I'

Terça-feira 31

Dir;~Ol' Gerente ~ qu"'! portanto, assinar~ com exclUsiv~dddl!! os
.pape:z.s. d~urnentos.~ 'tE.t:u.l~~ de erédit:os,- contra.tos, endos!l"~,
• o que- m<ns ne,:essa~o .For para a. Aci::lúli,stra-:ão da Socif"11'lde
• em n~~ d~liJ.. reprcs~ntá-la pe.J:ante ten:eJ.L'vs. erll juízo ou
.Fora C':'l!:. perant~ autoridades ou ~partjções pút.. lic'<ls. sejam
P.d~~.ts, E~'tad~is. ~...i.ci?ai:.;, Au:a=-qulils. FctnÇ':)~J podendll"
de1-eg--a::: pode~s. a te:r<::'!!J.ro.!'O por procuraÇ!dO CCl:lI f in~ e prazcis'

::~~1J1,2!ÕOS' para o trat(l

10.2 .. A ac.lt'<;lo da. propoll.. nlo Irrplleu' na obrlgat,g,
,I.dld.. d. outoro., pedindo I) Edlhl •• r
c.ncelado
paI' Intu .... di eânlnlltuçlo, "...di~nt. ato do Mini,!..
tra da. Carur.lc.çO.. , nOI hrrrtu do ui 190 12: do
J..... ntcr dOI Serviço. d. Radlodl tu ••o, um que a.
pon.nt •• t.nhlm dlulto

Re~.!
pr~

qualqu-r r.clan.çIO ou lnd!.

I

01 ~'lilo.
1D.] • Conat.t.da f.lt. ou Incorreçlo

n.

dactnWlnte;-la

qUI

de aSSU..'l't.OS

d~

int2:"e:il!>f!: da Soc.ie-

CL,\uStTI..A 9. - t ~Y.P':esSc1me.r..te "V4!dado ao:; 'SÓC'lOS.

a propolt •• o C€NTEL poder a conceder Lm pr.!.
prazo d• • U 'S dl . . . proponante para ll.lprl-Ia.

10.'.1 - Nol E.tldo' do Ana:on.. , Acrl,
"li, ,lmapli I

Par'.

Rond!

RonllM • • I.clçlo di lua Clp!

til., o prazo poderll ur d. UII )0 dl . . ~..

~

crlUrlo do CENTEL.
10 ••• O Mini.tro de Eaudo du CcrrlJniuça. . podlra autor!
zar I juntada da docU'Tltlntoa AD proCes"o da. pl"Dpona,2
t •• I detum\nar 'eu reeatudo.

re=j. 1ondert.i

me

mg:;:~;i~;.~~;~~~~;;~:~~~i~~~~~~:~~~~~;~~:'~;;F:E

.c~.nh.
tm

e:

.s:oh.da:rJ.arr~nte ~c::- si e s~y.s h@rd~i:!"os. a concessão.de ava:is
~ fav-:o~s~ presta?" fian,;:-s 01; out:ClS g:arant'J.as ou
!:mO J.'rat~
cal" a t:os _ce me:='1!I ~.n"il~ran;:1a er. nOI~ ca Sociedade. ou levai):
t"a.r ~lllp.t-e~tJ.mt.·~ e...:l':aZ":I.'Js ~em a. anu~nÇ"~a do!'.dell".a.lp. SÓC10S.

C:.A'J:;.}uA. 1)1 - i'elo -ax'!!!:rcicio rbs: funções citadar.

"~:.t!A.i1:,l!f

la~ ti;. :.'.:;;:::-c~t'.;:rá o SÓC1.0 Di='ctor ~:"'::nt-!:!; a titt _ti " ~~1' ..
BOF:.5: • .;uan"l:ia correspondente i1'I 5 (cinco) Si.t}iÍ.::óos ltlinlHiOS r-~
g;~onai;;. dentro das especificações do Itnpõsto de Rrmilit.
CLt\tÚ;U1.t1. 12" - O Ex~rcicio 50cial coincidirá.. com'o An.o civil

e sera áe '1!' de janeno.a 31 de dezem::>ro de cada ano.

cLAUSUi.l'\ l,i .. Finõ'-o Q Ex.ercício Social ~erá l~vant:3do o Eali:l,:lÇO G'!1'ral can'j a Demonst::::,ação de Lucros ~ Perdas. devendo •
os lucros ou ~·rejui::os. S'i!rem distribu~dos ent:re os sócios'
quotistas nas proporçÕ'as das quota:; que possuir<>JI1. salvo ou'-eras deS2isnaç~s ~ue 05 sócios que~ram dar.

IV - DAS D!S?OSICÕES FINAIS
'l'H!j·íZlt:!'l~rll\." UI~ Guill"f'.\:" ..'l!. ~:·Jt.:: l' :·,·I; .... ~'

DI::: t1tll. Set.::l E:~··..,:..i; F3F. t,)IJO·l·t.: DE:
SAEiILIJ)A.OE LlMI'I'AD/I.-

CLAUSULA 141 - As qUOtas do Ci:l.?ital soi:i.al sl.!.:io indivisiveis. :l30 pode:ndo ser~in cCõ.ida~ e nem' t.ra,nsferidas a qualquer.
titulo a terce1.ros. sem o consentimento dos d~rr.ais sócios.ca
50 qualquer um dos sócios des'2je tran:;fe~ir SU3.$ Ouetas
d:;'
capital Social, a. prefe~cia ser5. dos 5.Ô::ios reman~seente!l
e caso .... tKIiquem Clt;: !:eus ôireitos de preferência. a"S-me~nu5 '
poderão ser livremente: negociadas.

P.e:~;'·91.

f1J."~
~<;'~l

. :/
~

1.. e};.i)
_,.;. ....

.Pelo

p~5ente

inst;umento particular ue C.o-:t mot:>.
D~ CjUl~INC' D_a..s....zA.ITCG. brasilel'I:CI. ca.sãdu. ::.•:
get'th~iro Agrôuorno. pcr;a,dor C:u Ci:dUl.:: de ldeu.ti:1a
àe n" CPJ:::A/?.j-::JS359-D e cr.:: 112 465.469.527-.....1. r;
,sident'2 e domiciliado na- cidade <:le Mac-ap":;-4õ'.
;;
AVl!".nidi!! Her..rio;.pp. Gallucio rol! 849, ~aJ.:·ro do TJ''fi''It.
PEDRO TOS~ EF..l,.ÇJUW., bra..nl~i.::-o. ea'S<'do. Ct,"·eJ.~~

ante. por-::ado.r .:ta céduu .:te

l,j~ntidaoje

nt! 101·1l:'L·-

MA. e ,?"}:C n.l:! 076.338. '583-211.', resid_ent~ ~ dO:lw::i li

;~~ :i~a~: .;~o~l;~~:~~·i.ll;.i.~~e~J~:;~;~~~~

I.::

GE:lrrIL. bra~ileir1.•. sol t~~:"â~a;t;:-·j'C>11.3.-'
àora de C-:i!d:.Lla de Id!:!nt),jac.le n!l: 036:24~-.d.r !." Cl~'"
lJl :20S.:5:}4.e:!2-3<'i. resit'ienre' e cWllIicllial.b f1,.' COl":
<Jade de Macapá-AP., à Aven1clo:', Gen~J"al GUI'~:;.:' r;~ ...
bJ., ltairro _t.:'en':::'al, 1:êm ent:r"'? si por Ju~t.~ !: C'O"I-

air....do.

a C'orl~t'ieui.;-ã() .~~ UÍI"la SOC1!?llud"!õ.'

Cl.'.·J.1 FtH

c .. v<..... ~ .;le Ã,;:sponSab ...ll.daóf:' Limitõu.a. em ':m:í\1'.l:"'l'ddade com o Decr";co n2 3.'70B, de 1l1'd~ ,jó:l.mn.C'o ej,!,

;. ;~~:i.;u~i:r~i::a~~la~:C15i~\U'Úe~COttChçõe!.·
t -

CLÂUSUr,P. lI- - Girará a p~scnEe Soe ~eâade. soco '" d~!1"ffiinitçã'l
je'"lGJ)i:,; AWI.PA8USE DE PAIHODlr:'U5AO LTD.. !I". ~ S'!ô" I'>S!~eT<:i, jlOr eEot":i. (.011-

tra to 'e pela Legis12l:çi1o qU!l fór aplicdvt;o:'.

.

cLAUSULA .2~ - A SOC:J.~daô.e :em por 'S€:d'Z: ,"C'ó"-'::!:'.:i<o."1 E Adlrli:.;..L$:!.'"~"t':'_

Sit1l3do ~ Avenida t1aç2.es

lJ%licj,;,,::; n~

f

CLAIJSUú'; J! - A S("='!'!Ótld~ t"2:rS !'O:=" objetlV?: Sea"'/!CO DE; 501" t- "
l:'~";E~:· :'!. z':':'J"~' :~ 7::;.,r·::~Ã(.J~
• .

• 'l'orAL ••••••••• I

••

~ ••.••••

iãO eSc.olher
na.

Soci~dade.

';;:: lHNlt~ar entre ~i. aquel-e que- O~ ~prcs~nt,;,rá

I

. .

c1Jlu:mLA 17i1 - Não d.~s.;!jemdo os herdeirof, conclnua:- na S~i~
Q S3lanço "Geral t:. uma v~:. al)uradiJ c. pa=

.~Q1: será. l~'''antaào

;:r!llIÕniO 1;l~uido, os baverw• • ~. terão diftito', "NO
;os •• 24 (vinte e qu.atroj .p&reel&1 iguais. I'tensais.

p~

r:r""USU1.A . íi. - O ..beto ~U. d. . . j ..r I~ ~t'irl.r d:.. ~oc1.rt'llulc ,
i:l.~ica:!' S~ 'lr.tenç~o COM uma. a.ntl!C"!!!'dérr-i. 8linilllb de
3D (trJ.n1;&) di.s: • I. Jl~r.rino::i. <S.~ ~q\li!tl;:iio- de sua.s: qUOtAS:.

C'a.o.rS

aOI SÓC10S l't;lI'.ane.!;~e:1;es.

.J~t - C!l .oc:...c.~ tJ~':1l&n1"'."r..iC' h.4'·",,:· lJ~.nhJJJlII ll'l1p~dJ_":J"
'Fõ"';~l'~çal\'l ~ COJl'~r:: ..c.:' CJ~r..t:!'O 0-'" lor. do Estar:'.c.
(Je;

c.t,Atsu;,.""

cLA,USlJLA 2OJ. .'- OS CA!iOS Olni5!:os..-nr:5tc Contrato, se~:-t~!iÁ~:~~
d.os d~ ilc~n.'dú COr:!" J~gisla.r;ão que lhe rôr aplicáv6i~~"
eleito'o rôro ~.iI CO:JO.xc.:t. I:!e Mitcapi..-Ar •• para nele s"!!::r::-e:rlt d:l.riai4as .'$ dú..... idA!:. que porventUJ"a surgirem durante' il vlg:ência I
<S..lte Con'tr.t:c.. pz-et~ri.ndo-se qu.a.i:sque: OUtros por N.is pre.vi
llghdos qu!!!' posr;am vir a ser.

256. :&a';'1"1o:, JU--.

lião Ramos;. na ciüad~ de r~acilpko Es;:ao.::;:· '11:; At:Ii1?&, l)oãel'l~~ }''':~n..
~lJ:"ir ,filiais, d<:!p;)r;:;a.r~er..tos. suc,u:sa'l; -e =ongên~I~s.~1Il Qu:ri:J.S- •
J.ocallaad~s QC Es;:ado d;. Amapi'o o.. 'ir::- f'.:l íz.
.

DAVID QUIP.INO OOS SANTOS,
fELlRO JOsa ERICEIAA
~ELMA ZARA Pi':P.EIRA G811TIL

a.is li.\<::ros QO sé.c:io Eal~ido.
CLAUSULA 16* - Havendo ~is de.um herdeiro. os ~smO$ deve--

A.u?1.

DA DENOr-':!NACÃO, 'SE:f)E; E C:!JeTO bA SO:;!ED/~D!:

V"1Il., o imÓV121

CLAvSUL':' l'l ,- .8;:: =.:...::; .:..::. ':a.l~("'-i>m>"'f"n ne qualquer unI dos . .só-.
cios, a. ':'OC'J.eda~-:::: :-.=:; :::': d:i.sscr.-crá n'!!ce:~sariamen1:e. podenclo
prossegu.J.:' com os ~';"'~t:'s ~mane5cente5 ou com os h'3rdeiros I
do "de euj1.!.~", com idênticos direi tos e- deveres do sócio falecido.· NÇ'- eveuto, será proco::.!1.iclo um'péUanç:o de Veri.flca,;ão ...
para anoálise dos-direitos. oer.:! 'Como partlciRaçõ-!:!s em, evf!'ntu.-

., .por terem iusim justos. acoNaOos. tinnalll ~!I pa.rtes este I
instruJIIl!:"ito que é da:tilograia~o em 4(quatro) vias de u.n lado'
só e de .gw.al· forma. f! teôr, a:l.l.teni:icadas p"!!:las Earte!:. jw1'ta~
~nt. co:n as 2 (duas) te5tt:~as abaixo, que.
rIlJIl, dil!:st:inant1C-:se il..S m'!srnas ·acs con'tra'u,nte5 e

4a MM.

tudo .ssisti..os Arquivos'

Ju.nta comerc:ial 0.0 Est:ado do AlUjlá..-.JUCAP.

l5 .. 1:iD q à Hcd 1,00 - Ncz.1 15.750,00

15.75-0 .q

~

HczJ 1.00. Nc::1 15.75<'.00
1.00 ~ 1'ic<:1 J.500.00-

~Q" Nex'

3:5.000 q" ~ Net$

Loo ..

tl~Z!

)'i.fJCO.OO·

-'"

CLAUSULA ·SI - Os 5ó<:ios integralhaI'ão no ato d~ assinatura I
do present:e Contrato 50% do ·.total d~ suas quota.s rJo cal'ital, •
Soc~a.l @' o restant~ dos 50% à integraliiar. A int~grall.zação"
Hrt. c:atQacl;'1 em m9ê:da corrente do Pais.

REDE AMAPAENSE DE RADIODIFUSÃO LTDA.

cLAUSULA 61 - Os sócios respondem pel~ tc'talic1ade do capit.:tl'

Socal, con.Eorme preceitua o
Z'Q de l. 919~

D-ec~tO

n12 3.706 de 10 de

jan~i

CIJ.USUJ..,; 71 - C pra'Z,o de durAÇão da Sociedade @ por tempo in-

detennl.nado e terá seu inkio de atividade no dia. 111 de- m:u:'Ço

ao

ano de ,

oR9.

I I I - DA ADMIUrSTPACÃO DA SOCLEDADS E' CO E:XeRctcro SOCIAL.

1 - 'lRANSMISSOtt IIRINCIPAL
CLAUSUI.A 8. - A Ad.::linistracão da Soeiedad~ caberá ao 5úcio ~
V1d OUinllo do! santos, o qU8.l f·ic:a inv~·s:'=ido Ilil qua:lJ.di:lde de

1.1 ...brlcante: SNE - SOCIEDAD! RACIONAI. tlE ELnRONICA

L "'DA

12551
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.to." •

l·.f 1;lpo e/ou lllol1elo: B'rA - 1.000 - A

Mllt01'1.. do. capital social. ao qual COMpete o q,O
'r-d.l'lo-.lnaç:lo 'lior:ial • li l'.pl'.!Ienl;.~~~o ativa. pa-ssiviI

.1.3 hocolo&açi.o Dente!: 00&7/83

.r.sociedad. . . . .Juh:o

Oll

for'l. dele.

da
da

.

2 - 1:RANSHISSOR AUXILIAR
l- Tblt

2.1 f'abrlc:ante : :lHE -. SOCIEDADE NACIOKAL DE ELEtRONICA.

2.2 Tipo e/ou .011.10: BTA. - 250

o..MULA

.2.3 oo.oloa••áo Dent~l : OOe.!'i/83

cn'.o

'lU

- U1I adllll"h,tradons d. iIooc:hdade s ... Io
br .... il.ira. "atoo. • sua 11l..... t.1dul'. .a

apo• • •""idade haver ,..c;_bldo cu'torga para

.)C.eut."

~:;:~::~d~.l~.~~~~~r:::~ :~:·~~:u~~~:~~.:~orr.r ~.poi.

dei

~.1.. :tabrlcante : StP _ SOl?IEDAOJ: ~tc:tCA. rAIJi.Is'1'A.
$.2

tipo ../ou .odol0 : Jlonopolo vertical

Wl11=t~ltclonal

cuiusULlI

X

- li .acl.dlld•••,,1 obT'iglt.ori-a".nt..
••alad. p.lo Sbclo-0.I".nt.••

•)

- . . todo. 0'1 atos- que con.t.itulr... obt'igac:&•• p.f'a a saciedade. tais COMO to..,athl d•
• "pl'.st.l ....o...
-assutlçla
ou c:onfi'J:s;lo d*
cllvida d. qUôllqu.r
natur~nill
... i •• lo •
• nda•• e cu aval d. notas pl'oMis5bT"ia. •
Cheques. • ...1••$0, aceite. endosso 'ou .val
··de cr1ld1!-o de qualquer ut.urez~1

• tal '1Dl'ICRl. E"'REEl«lI"ENTD! DE RRD1DDlr~ ~,. ~-',
CCNTRRlü

&OCIR~

.-:.-~

.

,

1\•. ".\\(

....10 '''....nt. ift.t.ru.ento paY't.iculal', ~
KELa
fERREIRO
bra .. Ue11'0,
casado,
t~Pl'.t1'rlo. dOMiciliada ". Cidad. d. H.ac.p .....
~.t.r1a
do ft... p', onda te. r •• td'nciil na
RV.qid. H.ndonça Furlildo, 1103, aa"ta Rita,.
pot"t.ador da Ciduh da ldentidad. 11. 33.636 ..
• !<p.dida p.la Ei5P-RP. • 1"''&c1'1\0 no cad-a.t.l'o.
d. r ••• o.... Fi.LclI. do Hini~U!l"io da Fillz.. nda
sob O 111. 023.230.602-07;B..E;'llHill..Q.O-llH.t'~tRQ..

:~:Y~~Í1ad:r.:;l~i~:d. d:o~:~~:~:

~) .. ao

g.r;e

quatl:lu.r be"" lnt.egriildo ao at.ivo perManent.e
da sociadad.,. b."" assiM na const.iluiçio d.
tlaus
'l"e.illl
1II0bre
os
'l:len...
.qui
....p.c:.i.:riCildo.1· 1Il',.

E~~~~~"d~.;

.41 - aas ..tos d. c:onstit.uir;ío 'de prac:ul'adol'e'l.
, ..."pre br.",ile11'o1i n.t,os. ..p.cificado... os

:~~;:~en~~rmr~:o.. :an~at.~:U ;:~:~~ ~~:
c~.s:tltuiç,o

;~:~~rÍi.d:n:;l~i~:de::l~:~~;~. E~~~~-;:;;~.;

t."" 1'.~id'nci. n.. Rua PrOrg~.Ol"
1929,;
portador, da C'duh d.
1\.
1.699 • • Kp.dida pela CRE-PA • •
tiO cad .... tro d. ?e~'Io..,. F'1.tc~.. do
Hht.ttrto da F.Z.fld. ~ob o n. 199.313.672.•7t
tinhaM.
_
ti'" .nt.re ..1 Just.o _ •
cOl'ltrl"'.do,
ecn••tituit".
C:Ofl.O
d.
"-.\.o
C:Ollilt.itU.IJl.
UMa "Ol:'i@dild. por c:ot.s. de
,.•• ~o'ft.abilidad. 1.hllitadõl. que s.·, r.get'i p.lo
Dec.l'.t.o
3.700., d. 10 d. J .. n.loro de 1919.
•
d.".!. dhpoSilj;t}as l.1,iais ,que Ih. -fOl'e.
aplica",'!•• _ ....p.c:ial"".nt.•• pela. cl-a.uliul...
.. condtç6.s q,u~, "Í1t.u~·. l".c:iproc.",.ntt, ••
out.orga• • aceit.aRI

tos da' quita,io ou eKona,.a,lo de cb'tid. t.a,.ce1,.01ll para co... -a lIIocl.dad.1

c) - ao. at.os d . . . lienaçio de' bans t .. 6... ei... cu de

fblap." ande t..e~ 1".'dd6nci.. na Rua ~rof ••• or
Toste., Q. 1B2B. Sant.a Rit.... portador
da
C'dlila de Identidade '11.. \8.''':3.291. .Hpedid-a
,ala. SSP-PR.
•
h~crito
no Cada.tro d.
P .....o.. F1sic •• do tt1.nist4trio da Faz.nda sob
o 11. 179.?Q?a52-20, LUa GI0tll1..S0N PINHEIRQ

A"api.
1'0.t...

",.pr_

-da

Cl~usula

dQ pT'ocul'adot'e. eOM os pode,. ••
que pOd.TA 1II.r

.... d Judici........
t.l' .... o.

'C~.·"rido !UA

ond.

11.

lef.l\t.ldad.

i,••c"tt.o

.0.

~~ut.R

LTDR.

- É

UM.'

censt1.tulda.

lIob

a dlinotd'ncSo da

_o~a~~~PI~~; ~~~:;~Dt~:TOS1'~;p~:~1~~'i1~~~~

co. foro • •"de Juridico_s. n .. ,C~ilp.lt.....!La_l'\ilc,.. p_f1~.!' •
• 51."11
Avenida Hen~Oj'l;::a F..1lJ'..1-~,d:~ n. 1"'5\. Sin\J R1, 't.õIo-;pod."do ab'1'i'1' ou "ltchar filiais • au1.rD5 ••t-abel.sc:iM.mt.o •
• " qualquar pil1"tR do tRr1"it6ric n..cionill,. par. ..toa d. 'Su.
g."'n~l. cu
pot' deliberaçia de sócios QU. 1'e~T'esltfttlt" 'iI
ntllili01'ill
do Cllp!t;Jl~ soci.l e .p'I'cva;lo do Pod.l' Público

li.. it.:d.,

- R sociedade pagaroli 11.0 SÓcio-Grrent.. UM.
1"e"Uneraç~Q ".nsal.
cuJo valor
.er'
d.cisSa da Rsse""blhh GcU'al,
l'Iio podendo •
.,tl'et.anto~
o •• u valor t.ot.. l .xceder ilO lhlit.. ",jxi",o
p.rMitido pela legisliaçio do l.pasto de Rendia potr .. débito da
co'!t. "Oe'lpltsas Gerais".

.o1u9ULA

Xl

po"

-t'1Kado

CLflUSUl.A -XII
- É .Kpl'e!i'liu"l!n't.~ v~d!da iIIl ut.ilizac;:So da
d.noftinaç.io saciaJ, dOS" .oci«dad., eft qual·"u.l' Iteigbcio 1t5t.l'ilnho ilOS 1II1'U'I int.ut".ssv. lIIt?ci-ai'S. _, a.paeilil""lI!nt.l!- eM UClu.!I. a'...2.h •• Itndos~os ~;('r~tte-~

'~~í=ina~e do~iI;~~t~:; co:~~t~~n:'J:e o l'~~~~~::~ i lidad, \r':~~,~

'li

CODcede"te.

~

'

d~

XI.1I
- EloMent.a co", prévia v.utoriz:.ç:io
bU,!a Gct'ill. a !\ac1elÍade podl:r~ ;aLienu
hipot.ec;ar bef\s lJ11bvei!l. t.'t'an".-rl!!rit' cu cm11:?r, direta ou
lftdiret.lIl'1cmto, a~ '1Uõl'l concli!~!>üe!f, ou p.rtlli$5Üi:l~ p .. ra li
Itxccuç50 de sl!!l'viço~ de t'otdiadifusio. e!'lpennill' ou dar ."
alien;aç!io fiducUria os ben~ ~Qci;ais vinculado'!:. à eKplorilçia
des!!>a.
outargõls.
aç· pr."cl'içõeç l.gilis
•
~ ....gUlô1ftllC'nt.. are,.s.
'
CLÁUSUl.A

ou

obed'H:ida.

~

- A .Qc::il!dad~' ft CQuit.ttuida e)(~lusiva"'.ftt.1!
d. ·bTõl'!iiileiro5 de! ror"'.. que o c.apital
.oc:ial.. 1lI~
t.ot..lid<lde p.rt.enceri SeMprl!! .a pe.soas
rl,1cas bra.Ueif'as.

• LAUSULR • XIlJ

CL;WSU~

,.. .sUa tt. 1 social t.otill"!W~t:í_tliL-t_
te r
e~~~\o
eM "ae~g.!J..
o Pd5 ~ de
..9..U!1_o..!~~.!...u_z<ld.9s,.
'010'01;.
vidi o el'\
QO
C9~ no ..... 101' dlR' ~
~ Chuft cl"uz:ado novo) c::ada UMa,
• -f'ic .. dist.ribuldo ent.re
a .. ,6c.io. da .cgUlnte-FõrMõ1:
•

IV

CDl'l'ent.

.1.1.

- O quadro de f'uftc::tgnit"io~ d .... ociedade •
_f'ot"Mado p'tef.".nciillf11ente de bril'Sil.il'o.,
ao "eno•• ~et'i c:cnstitu1!;1o de 2/3 <dois torças) d.
t.Nlb1l1hadof"e. fl .. ctOfta'v'I.
ou.

·CLÁUSULA.

aI - ao

lII~ÚO LUIZ OE MELO FERREtRFl 1.000

cot.a5

de

t\CzS 1.00 (hu" cl'u2.õldo ·no",o) t

Y.lol' totill d.
Cl'u2.ado.. no,",os),
bl -

.0

,'-dU

NC:l.S.

\ .000.00

(hu",

110
"11

.bc:io

IE:OIHALOC PINHEIRO BORGE.S 50l}
<t1uiahRntil51 cotas de HCzS 1.00 (hUM cruzado
'l\ovo)..
"O
valor tot'Al de NCzS.
500,00
(quinhentas cruziildos l1o",os) 1

so"ehte

XVI

,tt.. lo-

- P.r. o5'·c'IIrgo., d. loc:ut-Dre... redat.ores.
ellca"l'egados das inst.laçõ.'l .Htt.T':Lc...._.
adMit.idos bl'a,ileit"Os.

'i:~ÃUSULA .~lJ_~

':u::~t~d~~:a.~~:":~~: ::ct:~~ . o~:;~~;::n~

I
-tooa •
tust.t"uçi5e. • ..anali... dO' ·Poder Público Conc.d.-nt••
,vlg.at.•• ou que .....nh.'" a. Vigt!l'. l'ef.t".n:l.t5 , t' .. d.iod H'uti'io.
la..AU5Ut..R

XVIII

-~t.a.~pl'e~.n.~ilj:.J.~!.-._dº--5apit.
..~_

•
,"ÇlJã.l1 ""9....1Jta_I't.'It"oliy',i~_,_!!!Sa_l;l.E.iod..,.i.!'''
·~~illldi"et."ent.. a_~t.l'all..wu..r..P." ou p.....o •• Jur1dic:a ••

~l.RU!iULft XiX
-ll.tntuJl"a~..1t.tt!C;!o_cQ.n...u
...t.ua.L.pi::ld.I'L.J.tt:_
-''t.al1zil.da
s.", p,I:éYia_au1.o1"1:õ:açlo
do
-lii1list.t1"1o, da __Cojl{un1.c:~~ãe":-IQ6ihavor a, entidade ,.ec.b"1dõ
õüWg-a pat"a 1t)C.cut.at" su..,ir;a d. "aÜ_Q9ifus5c.
- -

- n T~PQIIS,bilidad. de cada .6cio n.s
. ebril1-açll.s a'$sulltidiJ!i p.la
'&oci.dade
......t.i lb'l!tillda n. "'01''''. da
.x-vi do disposto no al"t.. 2.·~
:1... ·U.r.... do O.creto n. :;1.708,. de 10 d. Janeiro ô. 1919. ,
:...;i"pot't.anc:i~ total do capital social.

lfCU\USULft

Lei.·

_ A socir:dada • ~d.,.ift15tr.d;a por Ulll d. ".u"
• ..6cids
ccti~ta.. o 50cio-G.rent.e ,.l.i't.o e deMi.s1,j.l por dalib.raçio d. sócio!> que r.p"e'l.n-

:.'CLÁUSULR .V 1

CLRUSULA XX
- A. cotoa.. _lo ao.in:ativalll. iftdiybiv.t.
."" .. e1.;lo , soci_dada. I\u. 1'.1'. c.da UfUI
'eala. r.co"h.c• •p.II •• u"" CJni'l:o proprtot.1T'io •

CLAUSUl.A

XXII

cOllcct'dtnch dos 'IóCTãs ~nll~
'\.ran.f@l'êtu:ia. dil'S cotas do <;ÓCl,.O
no pr6pria inst.rurol~hto de

- R
ou

XL! t
- O '$OC'iD qUR ft:io conccl'dar Co.... qualquu't
alt..rllJ;~o
feit.a
1I1t'St.
in~t.rufl'lente.
.... di.rrt.t deliberaç';o de S6cio,'5 que t'~pr~s..m tQ'" a' Maiorill ~o
aplt.al
social.
.nni.,.~t.. dõl
nos 'terMOS d;ll$ c.l~usula'S
'altt..,.:LOl't!!>.
poder~
opto'"
ent.l'. ccnt.il:lUllr 11'1. •• oci.dad~
~di"ic... dll.
ou deI.. ,. ..t.iT'1lT'-'Se 'S'Ct'I ~\I. ..e di'S'iol,:,:ol õI.
~.oci.dadc.
T'1!c:~benda 'leu cClpi't.ill • lucro'!l.;
de c:onfct'fI'l1.dllde
=COM 111 Cl1ausulõ1 XXV!]! de.te inst.1"u... eut.c.
et.P.tmtJLR

pt".f~f'~nte"'lIInt.t!

ced.nt.. ",.ri d;r,da

alteraçiiio c.ont.ratuill. Vale,.:,. contudo, Çlata todc'l 0$ ef"CI'i"lo'S
de

Terça-f~ira
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direito,

11

c.oftcQl'd'3nc:h

hequtvoca

Manifcrst.ada

por

••cri1:.a .'" ln'li't.ru"'l!nt.o .. part.e.

XX1U - Os sbelos. Ui praporç;io de SUõIi$ co1.1I,..
,teria prrhrr.ncia. e", iguald ..dlJ de condiQby,er ..... do a linit~ d.. c!;1uJliul .. sl!guinte. para adqui'1'11' 11. cot.;a$ ele ,~c:io cedeut-v. eO'ru:ot"l'4tnda co,", e .. '\.t"';lnho!l t.
wac:iedade.
Cl.Á.USULR

ça.,. •

XLII! -!. 1'el:onbl!!'cido a01li sócios'· ~ue 1'.p,.r~ent....
'.~
.. ,ulioria do cõlpi1.;I1 sm:l1!l o di't'ei"to dI!
"'9TOI'CVI!l' lIIediant.. '.ltl!l'açio c:ont,rat.ual. 11 .u<c:11J~iCl do 'Sbcio
r ...isso • ou
culpado
da 'gra...e violl1'Pio
do~
dflVRl'R1Ii
..... s.ociati~os..
.

:cu\usULR

CL.flUSUL.R. XXIV
- 't) O56elo' cvdent.ll! eO"'l.micarill 1 "octudadllt.
.
..tt'1Iyl!~ da 9"r~nc:i....... 05 dftll'l.. i~ !l6c:ia~.
a sua il1t.ençlo de eeder 1IS suas cot~~ ou põn·t.4! del.s.
b,ótcando o preço pT'atendido te' as dlltto\ais condiçõ0:5 I'õlra •
cessão -flxando pl'.z.a não i,1lIferi.cr a 30 tt.l'i1'rt.;r,) di'õls. para
qUII! •• J .. eH.rcido o direita 'te prll!far.l1Ici~ ~qui pl".vis;,t.o.

~ÓUSULR XLIV

-

'ou 02) -

Ctl1t~ide"a-se
;1' ..... 'Viol:aç'o do'S
.....soci.. tiyos p:ara os .feitos dá

dl!v.t' ••

cl'lJ~u,h

viohr ."tipuhç~'l!!'S do c:ontrata 'Soci.l,
·h.,H.n

por:,) (bOs)

vens 5.!il~idõl'S.

'St!'"

JU'ItU'tc;a·t.i ... a ;IOf' t!sct"tto. 1s õ1i!ó'!it!!'IbH!'ia"

oel"lb,

- O pl'eço dR cada cot.... par:a .f.lt.o d. sua
lIqUi5iç::io p.l05 ~6cias. nia ult.T~p~sslllt'i
o •• u valor ,at.rt"'ontal. li! sefll· que se õIIssegurll!:a ele" c
d11'iI!i'to de p"efertncia por es"e preço. nio padet-.i h .....r

tLRUSULR

XXV

c:.".lo ..

03) - t.Ol"ur-s. i1\capàz..

i1I.terdito oú inõllblli-

t.ll1o,J •

est.l'.nho~.

O~)

-

d_c.i,. d. c:'O"fhnça dQG OUt.l'DS sbcios po,.

i"'olvabllid~dll, fug~lcti"p~g~..l'

.1:LÁusULR

ou p-"'n luçrar ineQrto o nio 1·~;t7.idol,
Iterpl!tr~ç}o de crif.'lP..
"fi
~ndut.... "á,j~.crl!dito,
inl"izad~ eo", o~
J,20i.~ sb~1Ç:;:
pTo....ocaç:li.o
de di'Scôrdia' c
~o?li\~,
dll!sbt.eligbne;ia continuõldll • ou.
t.o.
aft:lllogo$J

-

•
~ ...lvo c~

da

Ni"o -haver. qualqu.i-. ".st.l'iç'io " c:e,..<lo· •
.. -\..raTl~fe ...neiõll ó. cot.. § ew\.... C~ ..6c. ias.

XXVI

li.tdt.•• est;abdecidos

.~.do Go~.rna ·Federal.,

CLRUSUUt XXV11---;::n
"Soc.iec!õlde nlO' se d1~$olve_,.,_ ~el...
.
.
,·....U,.acla. Mort•• -tntel'dlç.ãe ou iniibilH·j':"-c;le de qualquer das s6cio~ cot.is'i:.;a, e qualqueT' outl'a
.1i.uaçJo que iMplique ,ua di.1ôoluçlo ..

_~_~_~_. :f'.zer ~ot\carl'~T1cia

XXVIII' - Os ,h.. l,leT'e1ô da lI.bl:io d1stl'a't...nte.
dos
.
ht!l'deiros
da
...beio
~r~-filQrt.o
do~
"1ll1tl!rditos ou in;r,bili.tldo~ 'S_l'io Ipurad~, " bii'§V de bll~nço
.."peci .. l, lel,l .. ntõlldo nos 60 <st!s"lõlf!ntal diõll!i qul'l se seguir@'M
1110 pedido d.a di~lt'at.o plre1al. dI Morte: ou dI "ent.ença
dec.lar.toria dõl int.erdi.r;ao. e ser 50 P~g,o!. no pru:o de 21
<.... lnt.t! e qu.t.ro) "'e1ies eont.ados dOI. dltOl dI corrEl~pondpnt.e
lI1.tt!r .. ç~a do .contt'õJto !í.C1cill, f!M l't''I!o;t-oições "'ell~~l~ i~U;Ü5 e
.ul:e55i~;as.· acr[!.~c:idas dos juro!ll "legais.
I

-CLÁuSULR

cOnJuge 'Sobl'e'li'lente. ~~~o'i
_ 'neel!sf.:'rios,
",~iorl2s
c;~iit;a
aSIiEgur.do g diTeit.o de põlrt.ieipõlr da ~ocie'dad~. 'lillcl:!'d~ndo
ao ~óc10 pre-Morto. dc-:;d~ qUe '!>c"a ..mnifestad. 85'5'" int.enç:ii.o
1105 d~lI'I;d~ s6ei05. dentro de 30 <tl"inta) di&~ d'" acort'ênci ..
do 6bito sucp.dido. hillJ .. Iprol,laçlio dos s{:lc:ios o' do Poder
PClblic:o Conc.d~nt...

CLÁUSULR

X~IX

.. FIo

dh;solu~~o

d-a

socit!d~d!!. 'II'alvo

_li"
~:~;:::~~~ç~~ ~:c:~~~:~:~~: s:~~V~ ;i~~~~:~:~~n~:~Qn::-~~~2~
dl':lib(!ra~iii.o

ou

"'or~

dOI'

RS!>"rrobll:!i..

üel'ill

dQl~.

KXXl
- O alio civil coi~cidÍl't COM o ano' fhcal ..
.
ou "eJa. d.
1. de J:antlil"o ~ '31
d4
tllI!zlI!"bt'o do clld-a ano.
d""l~ .. 1"\ que $er~ lRv:!do a' IIIfvit.o
o
b"alP1nço g.r.l do .. t.i .... o • p.'I'lü ..... o d .. !ldc:i_d~dp
. ,

~

'lac:ieoOldl!-

CCl1u:edRnt.••••

0'7) -

CLAUSULA

XLV

-

OMitir .. "ochd.d. 11 pl'itlc. dll' cri",. ou
co.trav.nçID que o habilite para .. pt"'_.
1" C• do Co"'6rcl0.
Q

inicio

cCDrr.r~

d..
,..

.tlvtd.d ...., da. sOl:bd.d.
dat.. da ••• i,natura
da

preJli_ntlt il'l<:otl"Y.',.nt.o ..

e

- E... eilo'110 de

CLnUSULR .XXX.

de,;leal

06l - aglr ou Olllitit·:~- d~ :tii~·rlll.ã- que -pÕ5ft~
coloe .. r
a soc.1ltdade e... 1õituaç5a . de
ilegalidadCl ou 1rl'lft:;ulat'idlde • . cu quê
JO".... illl.portu il1i'~~o ~ hqh1.c./io dllt
•• dlodi'u.lo~ ou "lo .l.ndi"'.nt.o li • • ",igtltllch" forlliuiada" p.lo Poder PtAb11co

"C1.ÍlUSULA·

- Os .belo" declal'."'. so'O a ... penas. da 1...1.
qu. l'io II!st..io itlcur'Zo!l. tlM quai,.qultl"
dos:

XLVI

~~t:~:a~:sr::~~;~~~:.. hg-ah qu.e pou;a~ i ... pcd1:1os d. ItXDl'c.r

.~USULA XUJl1

- 1\ socied-adC! aind. n~9 t.elll: rl1bl .. Obrlgll'e
• . ... t.abelesclt-la
111M
tadlll'lo
as
..],ocalid.de. par • •s quais for c'cnt..... plada co,,", oU'toorga pu'a o
•
rviço
d. r.diodifusio..
logo ilp{:l'!l :a publir::::aç.:io
«lo
<."1'
p.ct.ivo a:\.o ao Dioilrlo rl.ri,.iilll dill Uni<io.

CLflUSULA;

cu\USULR

,r.Juizo-.

•••"a.

.

'XXX1' - Dn :result..do do iII'>'t.'l'"c1cio 'It~'t'So d.duz1.
d01l, .nte'" á. qu .. lqu'l!T" p .. t't..ic:ip.çlo. os
• ... u ...u ••do' • • ,rovi,la -p.i".~.",o "061'"
•

CUlUliqLR ·XXXll1 -

pt'eJulzo

D

do .K.l'c.lcic seri .atlriga"o-

"'i'...ante atl.or..,i~e pelos. luc1'c'S.
.,.•••f'V-" da lucros. ,.1a 1'•••""". l.g~l. " •• 'UI ord.lIl.
:aJÍllJSULR

XXXIV

.. 00

p.l••

lut:1'Q l.lquldo do .H.relt;io. "SX h:hco
c.tlto) !u"r5o ~plielldos. .nl.. d.
nõl con.lit.uiçio d. u. 'JFundo ,d.
elCl:.dertl d. 20;::; (y1ftt._ 001" C."t.o) til)

por

'"""•• tquII" Clut.rll ã_'Iolinilçlo.

.....ry ... ~ "ua "lo
c.p.'bl social.

Cl..t'lUSULA
•

XXXV

.a"lnt..

C.pe"nçla

- D Fu",do d. R_s.Ty:a t.r!l ?al' .,in.lidad•
••••gu" ..r a iftlegrid1ldn do capil .. l 1I0cial
'Ir utUtzada lJ.u·a aUllllnt.o dISto. •

pod.1'~

~.

IJr.Juho.

CLftU'S~ XXXVI
- A nne"b1th Genl dea .Oc101l poder'
c"ia" outr.. r.serY1IS.
ol:ls.rvando
o
tli-.poot.o aas artigo. 19.... 200 da L.i no. 6 ....04. d. 15 d •
••Z.flIlbrCl dI 1976.

XXXVII - D .aldo que .x.111t.1r. OlIpbs.. obser ...'Ancia
do IU~pO.t.o u . c.l~usula... .nt..rlous •
di!lot.ribu.1do ilO~ 5bcios;~ na prop~ h~ !lu.~: ':'cClt.a '.:
po<I«ndo lutes. ent.retanlo. delib121"31' por Utl ~.iJoli.d;r,d'l!'. :;' e
••J_ "1In\ido, no todo ou
p;r,rte. IH' r;cni.a
~~~.~
Sl.Ispa"l;.o·· ou I'ltservado par~ o .unento de capit... I. ""~Q'lll\"
CLAUSULA XXXVI.] 1 - As deliberõlçõe'S ,"cc:hh de qu~lqu.l"
.
'Ila1.urtlza. lnelu1dõl • exclu'!Sia de ~ócio •
••,,10 tCl"õld~s por "lIIior1_ de VOt05. eM A!lSf!Mblti:l G'I!rll do'S
Sbcto~ • . convocada
por qUillquer UJIl do'§ coti,.l~..;.
co,",
."t.c.dAnci.. "'inill'lõlo d'l!' C\~ (oilo) dll5. ~1:.t'a\J~s 1111 qutllqu.1'
"'_lo esct'it.D ••que torne inequ1vocoa a t:itnt:1a do '14cia ..
CLiuBULA

,

••1"1

II!'"

cu1.UBULA

XXXIX

-

A.

cada

dfth~es

et..ftusULA

):L

cota

ti"

cct"rt!spande

u..

...oto

eal.ti.... lIs ..

- f\Asse ...blf!ia Gl'!ral ~er", pl'@'Sidid ... por
dos .bcios. RSC,Dlhida pela Maioria

UM
do

"'St.al 'Sccia 1.
illsll"ul'lént.o de ~lt.eT"~ç;;jo do cont.r .. to
social .erá a5~inado n.e@'S ri ..... flte- pOl'
a l"'I.iori. do· -C.ptt l
social. 'r'!
ou ;IIUSQlItO. l:o"''lita't'~ do in's:t.ruM~nt.o
de 'õllt.cl'~çio 1t'5~õ11 circunst.1anci""
pillrll '2T~ito da arquilJall'l8n....u 'aO 6rU<io pótllic:o cOM~.t.ent.c _ t'.ssalva dos direitos dos.
.i.t.ltr.ss;atScs.
CLÃUSULR

XLI

~U'"

- O

l"epT'c~el\tel'\
h ....lllnoo 'tóc.10 diYc!rg~nt.1!

.belo"

CLAUSULA XLVIII - R 'Sociedade, a pal' da d0nOl'litl-açiQ .oc:i.. l.
podar:' U~l!ll'" ta",b~M efll '5.Uôl.5 irr .. diaç:ões o
:'1ubt,ltulo ou no",e úe fnta."i,a d. RRDIO ANTE.NR 2.
:d.11t
- Qllalquq,r .ç10 fU\ldõll.d;a tlQ"I.t.1!. c.ont.t'.1:.o s .. t't.
pt"opast.a no Fol'O de'lta COM.rca.
qult 'f'ica
.leilo.. de"Sde
a qualqu.r outro que 'lenha cu v.nh'l 111 te"
-direit.o. por ".1.'10 privilug111do oue PO"l.." ... r •

·C1-Á.USULR

.

J_.

C\.RuSULA L
- R SochdlllGe. otl"Set'võlldo'S os ct'itlil'io. d •
n.ces'Sid"c"". iTlt.r,,'S.. e ou t::onv@t1i~ncia
p"6pr1a. podnrl t.rõl1l5for""õllr-'!>e ~M outro tipo JuridicD dct
'Socl.da.de • • dequado ~ eKIlc:uçSO do "er..,iço l'.dtodif'u5~o.
LI
- Os. casos n:i:o prlYi5t.O'5. "'0 pre'urnt. ins.1:.l'UIIIDnto s.r~o r.,,"olvidou de acordo COM.
dh.ljIQs1t.ivo<s ~. t"eguh~ o f'uncionaMnto: d'llo'S ~ciod\l~'P';'
cot.'5.
d.
l'e'Spol'l~.b'ilidOlldé li"it~da,
el:p'!r..lltqu~,l.!!Io II
O5ochdade 'Su. rtlget'i\.- u peh ll'!~ishr;;;,o quo "'~'~sciPlt1ra/..
• HtlCUÇ:iiO do~ 'Jl.ltrviço. dlll l' .. dicdif",~io.·
.
.~..~ltI:"'-

CLRUSULA

1t•• r"ft S
E •••!IoiM, por
õlchilt"ef'l'l jUÇ;\05 • eonlrao pl'esante a" 07 (sete) vias de igual tt:ar •
forM~
e pll'ao ~e'5"'O efRito. datilogt"."ad:ls no anOJerso de
09 (nQ"-I2) f'olbõlÇ. o qual lido It aeh~dQ conf'or·....e ... -v.ina..
Junt1;ll1"l~ntQ COM .. s t"5t.l!!"l'\unha~ 'prE!!õ.nci.dlli
ilbillixo. par. qu.
•• pl'oduZUI os .r.i.\o. Ieg .. is.

•

tÕldo~,

lIl~!Iolnôljl\

.ê
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3.1 - ta!::r1canta ; 5:Jeiodad. T~cnl12 Pculista.. Lte!a. • ./"

~-

t1pa ./ou mdelo ;

~r&:Ipalo'~' 35/1

-:""

'01::.

lrZLo m~'='IMr brn:lilo1ro, C::lc:ulo, ~!I1'"aD:írlcl domicili? lo

na

c14!;do do !'!act.:pá, !Dtndo co AllJ.1pÍ, om!o tên rQuid{;ncia. Jlo. Av. t!0!l
4onç::. P\u,'tcdo. 1183. S::mttl nita, pOl""t::.r!or da Cód~ do . llont1r.1Ct:lo
nt

J).G33,

~cdid:l

polo. SSr-Al'a, • 1n:Jcrito no en:1::ta'U'(1 c1e

rcc-

.011. y{c1cu elo l1in1.etér10 da Fdzandn. cab a nO 02.3.230.(;02-811 n!
G!1U.LDO rIn!l:I~O DO~J:l, br:lDllo1.rO, :lo1toil-o, Atlvo~dol

l1C40 na. CidCClo do U:1ceIllí, SOt.."\do do A.::'::'!JtÍ, onrle 'têJ:l
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aO'

Pz:otoooo~

I(!OIlt1dade

iJ.q

"roatoo, n,0: 18::a,
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~er1to
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P R
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do

'~~:1o do
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pmfP'!KiltlÇjSJ 'irradiada,

~~,

• tlir'&ltta.

d1sH%WI

parIS
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_nb:o da -.L!s::l["&; .,
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C=lrn • ~1.u4m Illcbll.l r:b h,.,nmrl.dod., desenctldltom pela
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ti

con/"leC1ma,!!

to Mero .. portento a :lUO t:~ormeçõo. Per 1:ICC 8. COl'rlI.Inidnea 1:'011
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dea rtI.:l1ilGÇÕes con.Jnit~i~~. ter;;' a p:-a=lVIÇa l"!~CQ d:.J.:S. di"lt:"ef\t~ c~
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~, nc

á:I

Prc~.-u ....
IIClÚrau.;ã..
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f"o1.JQ

l.ftO

pt'CQr'Dr.l~~ d'e,sl:1noda

•

deto.~l"Il"ld."J. l'tJ .te.tol ~ CL pro-

do•

fel' !ao,

C~ ~ t8cni~
.~cSniIõCS
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\"=~-~·~-~l~
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o

.....
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uaa SUt. .~ticc tia a1.lmantD d.1fuoor da cultura lraa5,hirtt, p:':ínc!pablent:.a

• ~ QocH.Bnt:a ~1I1q..l"

jin-:

~ Jul'#1-sa u=a . •~S'Ml quo,.s6 t.- em v1et~ bmt sm--lir o ceniunida-

do baCUtnnbl

'0"11. do

q..-

CXN,1n-

c,t)..

.nta ru ~ ., rJ..... à.rcdiadifuW, • de ccnôJd-1:::la a:r.:::o

•

Sarw

glos•

Q:n •• ta

rD

25 'f,. dÃ prograrrrçoo diér!n

~:vl"lda.s ....~_pz"1Iá.didM dei b:r'trVa5
~ .. lrúmO POZ5!~i 1:~.:.pII'l"IM o $Afi.ciante pel1

de utUidl'tdtl pÚbEc"l.

.wIt1llr 'o aJlpt'8andl/:ler'ltc,

ele

tD~ bI:!JoI tol8r.ívvl,s • vbtl1$ ..cr;m:)

uaa ,>:n:'M,da dlt *lI • a:ll, af:u.:1ndo M

QJnddcanb. ~ • •tud pnocupaç;" tb

tivw:.nt.

e.lSB

Ert8s. J-.a1.s
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tc'ro.
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Q _

• .,

pri~

UIlI

anl:d dfr b-nnsr.J1-
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dtlN> •

dirá aa~ o hlpaeto int:alactucl a aot1\oCl . .pt'1I

.,.

Vista c ouvlntl;.

a.

1llInNQ" • o ~tDl".

A 111"lgYllQlWI :'Qd1ct'l5ni~ Mra cuH:1~ CCll

I'n:-:r:!.::l_ õCItca).

l:ro CSaa caractm'!atietu

~au o .atUo

há
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d:l
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o
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•

=,2

pr~t1ca. ~ ~ol1d1:ôde da I'I3t!C.Ul SG'iU!!,
p.rra. l:1n1tado. .;lO rell1to~!::rlc e ~
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(

l,nO.

unit!adG, w:1 depmtlGr dalJ l1ga:;õ'UlJ ontnr o~.prclir::r.uts. tbs

ch~

•• : Av.

vinhot!l;s, r~ ou ~as lf.Usic:d5.
Q.G';tD po~wl aM:15 prcc1JçÕu

di &QU13 o!:lJetives •

nOO

frno..tino eor-g.., n-o '1.197, ~irro J~aua de

X!S~ ~ElO PINTO PEREIRA. br.~i leire. c...oo, ';di-

de'go.«Irdnr ~

co, porl:.dor d..J CI

dMt:ro

Toda P"J;r'atla;OO

n'l.'

32.711/SEGUP-AP•• CPFOoIF)

nO,

056.176.672-72. ,...id.nt• • w..ici liado Iltlst. ci~ •

t'i~~f:!.a da ~Il..

Hr'á trc.b;Uhad~ sro.pra

Ali. Prc:.. idC'nt. V.. IiIoM', n•• 1.459, bai. ...ro C.nt;,..d;

l'ICrlp~

QY.I

OTACIANO BENTO PeREIRA "úNICR. !rui l.iro, Co1SDOO.

-cu rotaira pll.d:'onlzacb:

_!.'" COMi=t~

~gr,y,\ll. rDmn li:J ~dJtcr'. 00
_ ror4 de \ro.icu1.or:;;:'.oõ

b) - 1nd1cal:ivo da '?nt:e ~ ~,

(MF) n t •

Cf:JC

O

O

UklA lHEREZA PEREIRI\ ('HN4V.CHI. br•• ilrir.,

COMOd..,.

") _ dor1n1rm QOcl a. ~çÕo do

n t , 116.0..10.542-00, rCllidl.'l\tC., t.hniciliaÚol n~l'\ta eh~

de.

- ·cortll" ~

tóonka

Av. C..".lcfl, Go.w;-'" nO. 1.020, boIirl"'o $.1111.1 IHt.•I;

..

br"l'il~il·"'. C''''~'I~to,.W~
'
b, portadora tb CI "no. 1.269.424/SEGUP-AP. ~,.
' .. '

pera

~

r) ..

~nchÇÕr::I

te oca mrt..

- "r'áp1cb· '- ..

...·bal,.,·.

~ OELSA PffiEldA A/.1ANI\JÂS, brni I~ira, cà~~, P1'oFes-

dc=eJad'S1

lc~:;a1."'Q"

p.ra o

..

í~ .. -

8OI"a, portadora da

• '''ccir2

...... ~

pncllC!~cb â:I:

A.... PrDeÓpio Rola,

c:.haNdoa •

CPF(MF) ni)

Q

dc:-icili<ld.:J ne"foõl ciWde

;.

139, b.irro Central;

1ii,

MARIA tNERINE PINTO PEREIRA, bruil~ir."
_

....

tcé.

solhirtl,

USUltos cu1turl'!is, port.-dor. da CI n'l. IS.S02/5EGlJl

AP. -. CPF(Mr) nO. 012.417.022-68, residen!:e e docllíci I i.2-

.) - CDZ"tina.s e t'aixoa 12Jst.ca1s. !"or.l eat'ta..' indiC!t':'
ti'llC •

"Ir.

2t.311/5ECllP-AP;
11

3~

;

rcw carÚ

n~.

cl

.152.238.332-87, ruiden1:e

~'!"C! .:llto

"atllIl O'. ..

do.nicili.d.J. 'll"~ttl cid1t-

11

À A..,. Pr~l'Iide"te Y'lrgas. ~~. 1.44S. t",i.-""'l (',·"h-oll:

•

doiJcc.s da ~C4 CCln'aOPO~

ali

121.117.582-2O. residente

n'.

t'~11t:Ql'"1a~'

.1 ...

r;2

63,6651SEctJP-AP• • CPF<IlFl

L111A RUTIl PINTO l"EREIRA,

Cada -éc)J1a

err
flC.!!tot.

r •• idP:"to e ó:JIfth::ili.xJo

.....,... _'odoro do ';1 n'.

o;:IIt'ACbr deve f"~m" :

":a.aJ,- - "I::i2i" - ."sobe"

207.344.412-15,

cidade ;; A'!. Pr•• idente V.....gaS,. n".1445. b4irra Central;

CCb1r., d~l3""'

.!lril cl8

c:o~I"ita.;
c}.- nse.altllIl'b 'b-Ith

. .-

l'tII-'

prewio. portador d.l tI nt.-lli.074/SEGUI"-Ar. co
o

çn~taOOr

-.htra.. "7

I

lluftl

lhDn;(\, por. ~ h;l.vcr vc.r1a;ê'u:õ -;n ~no de ~ prolJr<r.lO-1 ~da

di! nesb ci.J..&, ;. Av. Pre,.idimtlB V""'g.lll'. n O.l.445. bai!:,

de! :lJc1.-:so;

rDIII

ro Central.

l l ) . - _ t !cia l

sXic. ~!:\5 da sociedade por cotas de resporl!lro,.,!.
I id.da I i!'lit.ada

d) - a

prTJgn'rIIa . .

q.JC

gir. ne.sh 'praç~ !Iob • ~nornin.llj~·

de: fDlTatI. GRÁFICA JCRHAL 00 DIA LIDA••

viataj

u. no DAT/IQ.VSEFIN· sob
~1:5tut:;yo ..-qJivaoo

wrlará - p.va
.. ·~.a dll

~

nSl •

ecnf(I('WidMJc ccn u

QJt:I •

CCCI'

ill5Cr..!..

seu

«o

tÓcios -.ociN. de CO!lUII
J••Itara~o contr<Jtwl, de

clWsulas e condj~, Sl!~intea.(

I- _ OOJETIVO SOCIAL.,

A praMnta ,..earlllNlYe.o tar'lÍ deUMnda W:\ ~l'":"\lI!lncrll!l,

eparal

D3.00~j'4-0.

,;

pOt;Iin:i

0l!J

~ resql __ procEder _

l:OIl'C

endcr~..o

Juc~ &CIb ~'2. 162.00017334,

n.iI

.par, dnp;dto de 17/05168;:

ac.bptar-H ~W" CIOS pratOS d:ls pt'I:l~S ~catilAJs ou •

.,"tele.

DUO • Iftt1d!1de . . ja ~ .

Cc.!

Av. P.. ~lio "-ri. l~. n-. 3.870, 'ooirro
i_, i~it. no CGC(j.tF) o". 14.574.259/0001-67.

.r- redioro~!c1a; ...

• 1::.

mil cbjrtivoa J; CjUoII ificados.· a !!!p'''_ poder; e,.plor..r t~
oa
.
"
.'
'.rviços de r.xliodifu5aa« televis30, inclusive vl!iculo!lçao de propüg..,nda ,

AI;'

yQ./

outorga,.'

loc~ de hor~io • retransalisaoras.

21 _ CAPITAL SOCIAL
Q

capital social ; . ..-antado de: NClS-l0.000,OO {Dez .i I cru;:ados nOvos) ~

(Sesse~ta

ra HCz$-6S.000,OO

e oit.o "til

cru~ novas)

e:" 68.000'

dividido

(aencnta e oito .i1) cot... di! ..,';'Ior'nomin:al OCzS-I.OO (HIJIlI eru~ado

'~.A1 ./6.eh ~

c.dft

todll5 inl:c'r..1izad.:!s .. oInillt di.i:,.ibuida. entre

UI'liI,

' . IRENE PINTO PfREIRÂ

~tt1

1,8.122 co!:a5 v'"

' . LUIZ AlBEHTO PINTO PEREIRA.:

JIARI~ 'Pl~TO

.. .,ijU1l

'. JOSt fflCÃNGELO
r

: ••••• 14.498- cota. "...

i"EREIRA••••• : •••••••• "

1.249

cct~

PINTO rEREIRA_ •••••••••• ~

2,lJ04

cote~

.... OTAClmJ BENTO rEllEIRi. ,ÚHIOO... ••••• •••

BlITalA OHAFICA XllH'L OO'OIA lTOA,

ALTERAÇÃO cllNTI1ATUAL

• MARIA,

1 - II':LUSÃO DE NOVOS OOJETlVoS SOCIAIS

q.cÕp;tal

Z -,·AlJ.{[NlC DE CAPITAL SOCIAL-

cru~ n&voe)

.

3 - WOCIA DA SOClrnADE

Pij

.,.

njERI~E PINTO rrnEIRA

·•• ~

cota"

- ~ cot<J~
68.000, cota:!>

de N:zS.-S8.620,(Xr (Cincoenta e oito .i I.
intesral izack, nata -~•.

]Z~11';

~~~~

oa • ••

• ANI\ OElSA PEREIRA AMANAJÁS

H'.OI/89

.

-;,\

RUT~ PINTO PEREIRA •••• : ••••••• :.;

teII"

port.dor do CI n'5.340/~EOtJP-AP.

ClOO.912.602-JO. reaioo,nta
Ay~ Pre,~dentl!!

Vlrgtl'!J,. nl.

~

e CPF(Mn

.00

ConUI 2.Cl.lQJ-J Cllpital a

n'.·

u9l.'inl:.

c~.iÇ.ãOl

,I!!

CPf(IoIF}.

sob

Pre.i~t:e ViK"g.JI5. "I.

mai", fl......tal. 00"'000.' da CI

ca~,

berc. Anterlcr ·1«:z$-25.38O.oo

2.43.103-3

~. _ . 1':.$-15.150,00

n'. 045.469/SEOtJP-1P ..-

cidade;

o podw . . . . if\3tL-:"1I poder•

rio. portaeb- do tI n': ~1:767/s~GUP-AP•• CPf(MF) ocb
,,-.'038.481.592-87. rnidcl"lt.. docnicili.do ~5td ci~

..,. .JIerC~do por" tDdoe a. .ac:i.,. gctI"'ef\tn •

Indif'~lIIInte·. conjunto di 2 (doi.. )

A..,. Pe. -'lia Maroi_lomba~, nO. 3.980.

..I1t.lO MAR'A PINTQ, PEREIRA. br.nil.iro. ~do. crp-,,~

inM:ritaa

3" - calOCIA DA SOCIEDADE

I

~in:o p.... liái.;

-iba

b.lenço p.ltri~i.1 d. ~...

~19C"'"

• CfI.1:(Mf) "to 034.077.132-15. 're~idcoto e do.nid I iado

';"t.Ii

400530.00

Contai 243.101-1

A. oonba de 12• ..,...._ di. e.pibl • Luc:rr:. ~I~

1.445 - bairro Central:

LUIZ AlBERTO' PINTO rEREIRA, br.!l1 !@'iro,

1':z$.17.470.oo

,....$017 .~7C\Çll

lIDlO5 ACtMJLIllOS

n".

2Oi.135.242-Q4. residente e donIici I i..oo nesEa ci&de ;
Av.

He&S-620.00·

Ccont~l 2.42.101-1 C.N. do ~i"l

.RENE PfNTO PEREIR.... bra511eir., ~ada, MPl"es.Íri •• PQ!.

t.dor. da CI·n9 • 0i.499/SEGUP-AP.

11:0$-620,00

M.SERVAS Df CAl!ITAL

~.44S. b"frro ~ntrdl;

1

~

'M'Vallaado _ N. eerr.nt.

~

e:b;ici I iado Ilest.. cid...de

{f

~isccnto$ e vin~

lIXnA ca:RENTl: E LECAL DO PAr~

OTACIOO. eMa PEREIRA. brüileiro. ca_do. ~es.irio,

l

3'.625 cot,"·

~ LÚCiA TllEREZA PEREIRA GH»NACHI.
\ . LllIA

1l()V(J)

~io~:

18.122 catas"'/

" .. OTACIANO BENTO PEREIRA•••••:

UJIZ tE I.ELO FEFFEIRA

O§

OU

c:ada

l.Il'

de per

.1',

Hndo-

.II~ ~~to. ~.NU!nO" ne~ioe .Iheice.,. fi,. eocd.ie.

~I

_

DotAIS cl.lusJus·
~

""'i.

c:1~1IU1 .. do ·c:mlt:rata !lIli:"1ial MO .edifIcada. per ••te

Mnto, ~ iNI~.ada••

12557 .

iNlt~
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~.~ di. c<ifIUlt'.-corda. ... i ~ o p ......nt.:.

1:. JOI"

Ui' ~ 2 (ÓJq) tu.t.....mhu, pr. fina de direita.

ine.-tru.tnto. jurd:_n

1410!í - lhani. Tup.ral (OrpniS&9&o aa uttiiio, lI01101i&çio auaieal

.-

t'~,

~'510:;

RalUS;

... G.ranboTuperal (ConÜDUa.9io)

000.912.602-30

~I

... .rDUrpnu

+n.tm
.jo,;..,t;, 2f"'li~O
IR.ENE PINTO rEnE mA
P

16105 !1aiI.A3

CPF(NF) .'. 209.1JS.24:Hl4
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PROJETO DE DECRETO
.LEGISlATIVO N'? GO-A, DE 19B!
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Aprova o texto do Acordo dê Cooperação CientIfica,
'l'écnica Il Tecnolôgicil entre o Governo da RepúblicA F,!!
cler.atlva do Brasil _ o Governo da República de Cuba ,
eelebrado elll Hav""~, a 18 de IlUlrço de 1987: tendo p!!
reQeres, da ComiSsão de Constltul<:,so e ,Justiça fi Redação, pela Constitucionalidade, jurldleidade fi técnlc. 1egls1ativar e, da Comissão de Ciem::ia e Tecnol09ia, Comunicaçio e Informática, pela aprovacão~
(PROJEãO tU:: CECRETO LECISLATIVO N9 60. de 1989,a que
.e referem os

parll'!c~rel.l),

19

t

A partir da

o
p

pr~e:tmt~

a)

de lllOtivo~ acimi!l
citada,
rf'!'ultlldo de
pTolonga.;!<!l
'tll.~e~ paTa
ilI
CGop~rll.;iio
principal

ath'i"'a:!e!!:

intercimhio d~ eienti.ta~,

técnicotl

e

el!lpe~

bJ contr<"lt!lçi!.o mútua de ~s.p~cia1i!5tl'l~ e técnico!l:

la de março de 1987,

Este D~creto Legislativo entra era vi'gor na d!.

ta de lua publicai;ão.

") organblu;õo de t'e'llflinádos.

Sala da Comissão, em

./
/

~6

de abril

de 1989

--?- -

OLIVEIRA
Vic.-presidente no excrcicio da Presidência

~~~."'~
Deputado 05

COR"'.l'A

JONIO~ ..

Relator

eimpósios e

con(41~

rênciaSi

lIl~ção

/'

/~:J/"-

~utado A~LFO

alt

c!alisu!I;

F.derativa do Brallil e o Governo da República de Cuba, cele-

Art. 29

.st~hell1!'cf'

atra\·i~ ~a~ ~1!!9uinte!!

aprovado o texto do Acordo de Cooperação C!

&

upo~ição

intrrn~cionii'll,

.ntr~ o!' dois pl'li'Sl!'!! nCl 'C!!t!lpO ". cipnda e tfi'cno!~gil'l,

entlfica, Ticnica e T_cnolÕglciI entre o Governo da. República.
bn,do elll Havana,

in.5trul"~:'lto

c\.dijac'l:'~a n~gC'ocil'lç;ão,

Inente

o CONCRESSO Hi\CIONAL dCQreta:

Art~

c'lPT<'Jçào dos rr<ell',hro:l intl'gr~nt~!I do CongTl!!5!:0 Nacional, l'Icomp~
nhi.'l("lo d~ E)(posiç~o de Motivos ~o sen"'or Mini!!'t'"ro 1~ Estl'ldo di!le:
R~]açÕel! Exteriorf:!l, ChanceleE' Abreu SOdré, o
t.xtp "Acorõo de
Cooperaçã.o Científica Técnica e Tecnológica entre o r.OVêrno
da
R~p'~h~ica f"ederl'ltivo!I (10 E'r~~il e o Governo da Reput>lic~ de Cuba,
ce-ler-rl'ldo em Ho!IVl'lnll, i'l lP dt'! março de lOE\,':

.) intercâmbio llIútuo (I~ document~ção e de inforcientífica- e tecnológica:
() qUlIlqul"lr outra fOTmll d~ cooper.ç~o

pl!llls circunl't.ftncía!l e mI.Jtuaml!nte

requerida

IIcorr'll'lr.!~.

OUllnto li cooperaçio técnica, IJ!I 4ti .... ida~e8
t@rai. poder.!io ser através de:

a) :-permuta de inforltlaçõe!l por
h)

fOl'J:ltlçiio ...«'diante

li

"0118-

correspcndên< ia;

rel'llizaç~o

d.:,

cur.!lOJl

e

e!ltágio.;
I·~

Tundl'lmrnt",do no Artigo 4 Q , !nci!!lo I, àa,.Con.5titui
r;;io Federa1, o $enhor Pn~!'ii~'entl'!' di"! Repúnlic", _.~lol'hm<'!te- ~ con~i-

c)

implementação de projetos conjuntoS;

d)

envio d. equipampntolJ.

t!

rio. . . rea1.izaç';o ~e projeto~ e!lpec~fico!J~

mi'lteriai~

neces!lá-

12559

12560 Terça-feira 31
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Também pre ..·ê ~ conélus50 de aju:!'õtce

res e~ áreas especificas. :-',-r;'! como
Mi~t~.

na

qu~l

!!Ip.rá aVdliadal a

fi;

cria;ão

implem~nta.;ão

comptemento!l-

de

um"

Comis::.:5o

10 Acordo e dI!

Outubro de 1989 -

pública P'~d~r~tiVl!i ~D era~i] • o Governo da Repúblie"
cel ..brado em H3Vo!!f'l3.

~

IA dI!!' II'IUÇO

~fl

"f!'

Cuoa,

1(}fl.7.

.s~us

Art. 2'

ajul5tes complementares.

!'lIt. Oecr.. to LlP:gilllativp entra

~ll'I

vigor

fia data dI! !5ua publiclIção.
o prp.!5enteo il.cordo

"1~nç<'l

o!o fundamento."

para

desenvolvimento da. cooperaçio científica. t~cnico'J e tecnológiea com a Repúbl iea de Cut1a dentro de um m~rco institucional adesão quinze lll:tigos, que vigorar50 durante

quado".
anos,

(cinco)

n~nov';vei:"!. que poderão sofrer modiFicações

con:'lent i f:lrmt o d::

por

~~~
J~:io\

mútuo

~~::::i·-r. I;(\rl'la-~e .. ~ imp~rtância

realçar

Deputado

Gue o lIcordo or.!! fJ:!ll f!xam~, fei celebrado e redigido conforme preceitos cOnS<!lgrll-1os no Direito Internacional Público. com respei
to

à !icol"!f!'ranii!! dos

E'!!iti!!~o:s

CAR COERt...

1ator

contro!lt ... nte.':I.

ê15t~ matéri~ foi' distribuída às cO:TIi~~õe!l de Re-

lações "'xteriorel5. d~ Constituição e Justiça e de Ciência e Tec-

nologie.
Compete-nos. fllCp. ao quP. preceitua o § 1.4. do Artigo 2f' do Regimento Interno dest~ C,,~~. apr~ci~T
proposiçãc oro'! ('m

~cot:do àe

o

mérito

~e

~:C,;'jmc.

"'nte o ex~·ozto. somOl!\ pela apro..,C!ção do texto 10
Cooper;,..;ào Cicr:t.ífic05. Técnica e T!!'cnol-:'gica entre o
da P.(Jpú-

Governo clt! Repuhlica rederative do Bra:;il i! O Governo
blic~

~I'>

rut>~,

c~lebrado

jl>m Ha'Ja.n~ ~ 18 de rni!!r<;o

f,ermO!; 60 Projeto de D@creto

T~e9i~11'Jtivo

que

or~

de

1~B7.

nos

i!Ipre~entalf,o:!'.

PARECER. DlI COMISSXO

A Comissão de R@laçõe. ExterloreB, em reuniâo re~lizada

hoje, aprovou, por un;"nirnidadr. o p.,recer do RQlator Dcputlldo
Oscar Corrêa Júnior, favorivcl à Hel'llJagt'!m n9 312/87. do Poder
Executivo. nos termos do Projeto de Dêcreto Legislativo qlle !
pregenta.

Estiveram presente,. os Deputados; Adolfo Olivelrol.
nO
exercIcl0 d", Presidência, !'15rcli1 Ru\:"it5chek e Alo~t5io Chaves.
Vü:e-Presidentell, OSi:3r Corrêa Junior. Relatar, E:noc Vieira,
'Paulo Pimentel. Benedita di'! Silv"" Arlaury ~011er, VirgIl10
GUimarielJ. Jesu. Ta.,ra. Marcelo Cordeiro, Joio dê Oeus,Adyl!1on
Motta. LuLz Vi.>mA Neto, Djenal Gonçalves. Domingos Ll'!'ont!l!i,
:;:aphta1i Alves de SoU7.:.~ Rutiem Medina, Délio Braz,

Franc.Lsco

Benjamim, Helo Fre.Lre, Egí.dio Ferreira Lima, Mello Reis.

Er-

ví.l'l Sonkosk1. Airton Sandoval, Edu.3rdo Bonfim, Antõnio Mariz.
E.B.Q1IT.Q

m:; D.ITB..ITQ

LrG1SLATl\'Q

li!

Carrel Benevides, Hat,lrieio Fruet, Jorqe Viann.... , Marco! L1mn.

Hermes Zaneti, Haure Sampaio. Leopoldo Souz:a e Ary Valadâo.
Sala da CorniM30,· et!'. :':6 de

"~provl!J

o t"xto do lIcorl'lo d. Coopeuçio
Cientifica, Téenica e Tecnolôgica
entl:e
o
Governo da Pept1blicll Feder"tiva rjo Bretlil e
o Governo drl R,-,púb1ica de
Cuba,
eel.br.do
UI Ha\·ana. a lB de tllelrço dl'l 1987."

u

.c:eputado ADÇ>'f..FO OLIVEIRA

1.rt. l'

t liprovl'ldo o texto 10

nção e'ientífica. T';cnica

l!!

312, de 1987

(Il<> Poder Ex"CutlvoJ
Submete à eonolder"çio do Conrresse Nacional o texto do Acordo de
Cooperaçio Clentiflca, Tknlca e Tunolócica.. .eoneluído com o Governo de
Cuba, em Havana, a 13 de março
de 1981.
lA! C<lmwões de Relaçõo>s Exteriores, de Constituição e JUlltlça e de
Ciência e Tecnologla.l

Excelentisslmos Senhores
do C<lngrCMO Nacional:

Membros

Em conformidade com o disposto no
art, 44, Inciso I, da Constituição Federal.
IA!nho a honra de submeter à elevada con-

IIdera.çíio de Vo....., Excelênolas. acompanhado de exposição de lll{)UVOl; do Senhor
JoIIni.stro de E<tado dM Relaçi>e-s Exteriores, o IA!xto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, concluido
eom o Governo de Cuba, em Havana, a 18
de março de 1987,
2, O referido acordo estabelece as
bll.'les para a. cooperação entre os dois
palses nos campos da ciência e da tecnologia. No:le se prevê a conclu.>ão de ajustes
complementares em áreas especificas, bem
como a criação de uma C<lmíssão M1.qta, na
Qual será. pe.-lodicamente avaUada a implementação do Acordo e de seus Aj1l$tes
Complementares.

I.

de-

Coop@'"

TecnológicA entre o Governo da Ite-

MENSAGEM
N~

Acor~o

Brasil1a, 18 de .e!.embro de .1987. Sarney.

V1ce-Presidcnta no exercicio da Prl!31dêneia.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o DCTECI
DCS/DAIt2631ETEC LOO OLL. DE 14 DE
SETEMBRO DE 1987, DO SENHOR M}NISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES
EXTERIORES,
A Sua Excelência o Senhor
Il<>utor José Sarney
Presidente da· República
Benhor Presidente:
Tenho ai. honra de referir-me ao ,Acordo
de Cooperação Clentifica, Téenlca e Tecnológica entre o Governo da Repúbllca Fcderatlva do Brasil e o Governo da Repúbllca de Cuba, tlnnado em Havana, no dia
18 de março de 1987.
2. O referido ato Ill.'ltltuclonal estabelece as bll-'es para a cooperaçáo entre os dois
palses nos campos da clênela e ternologla
através das seguintes atividades:
a) Intercâmbio de cientistas, técnicos e
especialistas para estudar as experiências
e os resultados obtidos nos campéls da pcsqulsa clentíflca e do desenvolvimento tenológlco. e para realizar estágIos naqueles
campos;
b) contratação mútua de especialistas e
técnicos para fins de transmissão de experiências cientitlcas e tecnológicas:
e) pcsquLsa conjunte de questões cientificas e tecnológicas com vl8tas à utlJ1zaçâo prática ulterior dos resultados
obtidos;

d) organização de seminários, $Impóslos
e conf€rênclas;
e) Intercâmbio mútuo de documentação
e de Informação 'clentíflca e tecnológica,

~brll

de H 89

'.:,
Deputado os

R CORRt:A JOtHOR

Relator

bem eomo d.. sementes, de plantas, e de
amostras. de$tlnadas à pcsqui.sa .... experimentação clentlflca; ,
f) Intercâmbio de resultados de pesqulquisas e experimentos, Inclú,ive de Ilcenças e de patentes;
r) outras formas d.. cooperação clen·
Ufica e tecnológIca a serem acordadas pel..
Parws Contratantes.
3. No que tange à cooperação técnica., as
atividade. bilaterais péld~rão ilSSumlr' ll&
seguintes mOdalldades:
a) permuta. de Informações por correspondência e através da cessão de material
u!cnlco-Informálico_ e bibliográfico;
b) formação e aperfeiçoamento profissional mediante a reallzaçao de cursos e
programas de visitas ou estagios de espe·
ciallzação;
e) Implementação de -projctos conjuntos
em áreas de Interesse comum;
.
d) intercâmbIo de técnIcos e cons;'ltores;
..) organização de semInários, slmpóalos

e conferencias;

fi envio de equipamentos e materiais necessários a realização de projetos especiflcos.
{, A assinatura do Acordo lança OS fundamenta., para o desenvolVimento da cooperação cJentiflca, técnica e tecnológica
com a R~públlca de Cuba dentro de um
marco Institucional adequado, Ao ponderar
a Vossa Excelência a importãncia de se ~s
tabelecer em bases estáveis e permanentes
a cooperação cientifico., ~cnlca e tecnológica entre o Brll.'líl e Cuba e os beneficios
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que poderão advir para o BraSIl, assinalo
que se procur(}u dar ao Acord(} de Cooperação Cielltífica, Técnica e Tffnologica,
enunciado genenco, flexível e operacional.
Nele se prevé a conclusão de ajustes complementares em áreas específicas, bem corno
a criação de uma Comissão Jl..1ista., na qual
serã periodicamente avallada a implementação do Acordo e de seus Ajustes Complementares, e serão formuladas recomendações relativas à sua execução.
5. Em face do exposto: permito-me encarecer a Vossa Excelência. a conveniência

de o Governo brasileiro ratificar o instrumento, para O que será necessâ.ria a prévia
autorização do Congresso Nackmal. na
forma do art. 44, Inciso 1. da Constituição
Federal.
.'
6. Ne.Mas condições, tenho a honra de
submeter projeto de Mensagem ao Congresso .Naclonal para que Vossa Excelénela, se assim houver por bem, encaminhar
o texto do anexo acordo ao P(}der Legislativo.
Aprovelt(} a oportunidade para ren(}var a
Vossa Excelência, Sonhor Presidente, os
protestos do meu mais profundo respeito.
- Roberto de Abreu Sodré. Ministro das
Relações Exteriores.
.
ACORDO DE COOPERAÇAO CIENTIFICA,
TÉCNICA E TECNOLóGICA ENTRE O
GOVKRNO DA REPúBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA DE CUBA
O Governo da República Federativa
do Brasil e
O Governo da República de Cuba;
Motivados p.lo desejo de promover e
desenvolver as relações existentes entre OS
dois países;
.
Desej"sos de fortale""r a cooperação entre
ambos no campo da ciência e da tecnologia;
Considerando o Interesse comum em desenvolver a cooperação técnica;
Com base nos prlncipl(}s do respeito ã
soberania e il não-Ingerência no. assun-

tos internos;
Convêm no seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantes promoverão o
desenvolvimento re-ciproco da coopcraçã(}
cientifico, técnica e tecnológica, com base
no interesse·e benefício mútuos. 19ue.ldade
e reciprocida.de. em setores a serem estAbelecidos por via diplomática, como apoi(}
complementar a suas próprias Iniciativas
para atingir os objetivos de desenvolvimento econômico e ~oclal nacionais.
ARTIGO II
A cooperação cientifico-tecnológica. a
quo se refere o presente Acordo, será desenv(}lvida através de:
al intercâmbio de cientistas, técnicos e
especialistas para estudar os conhecimentoa, as experiências e os resul tados obtidos
nos campos da pesquisa clentílica e do
desenvolvimento tecnológico e para reallBar estágios naqueles campos nM Pariu
Contratantes;
bl contratação mútua de especialistas e
técnicos para fins de transmissão de experiências cientí!lcas e tecnológicas;
c) pesguisa conjunta de questões cientificas e tecnológicas com vistas i\. utilização prática ulterior dos resultados obtldos;
dl organização de seminários, simpósios
e conferências;

e) Intercâmbio mútuo de documentação
e Informação clentiflca e tecnológica, bem
como sementes, planta.s, am(}stras, ete. destinada, à pesquisa e à experimentação
clentlflca;

11 IntercAmblo de resultados de pesquisas
e experimentos, Inelusive de licenças e
I?at.entes;
(I outras formas de cooperação científi-

ca e tecnológica a serem acordadas pelas
Partes Contratantes.
ARTIGO IH
A cooperação técnica entre as Partes
Contratantes poderá asmmlr as seguintes
modalidades:

aI permuta de Informações, por correspondência e atravês da .cessão de material
técnico-informativo e bibliográfico;
b)· formaçã(} e aperfeiçoamento profissionaL mediante a realizaçâo de cursos e
programas de visitas ou estágios de €specialização;
cI Implementação de projetos conjuntos
em áreas que sejam de interes.se comum;

dl intercâmbio d~ técnicos e consultores;
eJ organ1za.~ão de sen1.inãrlos, simpósios
e conferências;

I) envio de equipamentos c materiaIs necessãrlos' à realização de projetos especl!icos;
g) qualquer outrll. forma de cooptracão

~~~t;;;'~n~es~er aeordada entre as Partes
ARTIGO IV
Os .pmgraJ.DB.s e proj~tos de cooperação

clentlfica. tecnica e tecnológica referidos
no pr~sente Acordo serão objcto de Ajustes Complementares, entre a.s Part.., Contratantes. os quais sf'ráo celebrados em
estrita ob.servê-ncla das disposições legais
vigentes em cada pais .sobre a matéria e
conterão a" especificações relatlvas a obJetlvos e procedimentos de eXffução de tais
programa.> e projetos. bem como mencionarão a duração, as reapectIvas entidades
executoras e obrigações, inclusive financeiras.
ARTIGO V
A permuta de Informações, previstas no
Artigo n, alien.a.s e e f e no artlg(} lU, a1inea a, deste Acordo, será efetuada entre os
órgãos autorizados, em cada caso, por via
diplomática.
ARTIGO VI
1. AE. Partes Contratantes concordam
em estabelecer uma Comissão Mista Bra.sil
- Cuba de Cooperação Científlca, Técnica
e Tecnológica. que terá a Ineumbêncla de
deliberar aobre os a.ssunto..' relacionados cOm
a execução do presente Acordo e dos Ajustes que lhe forem complementares, avaliar
periodicamente os resultados alcançados e
formular recomendações para ambas as
Partes.

2. A C(}mlssão Mista Brasil - Cuba de
Cooperação Científica, Técnica e Tecrwlóglca será <'oordenada pelo Ministério das
Relações Exteriores da Repúbllca Federatlva do Brasil e pelo ComIté de Colaboraçã(} Econõmlca da RepúblJcJ. de Cuba e se
rennlm alternadamente no Brasil e em
Cuba sempre que julgado conveniente por
amba.s as Pariu.
2. No.!; Interval(}s entre a, reuniões da
Comlasão Mista BrasH - - Cuba de COO1>Oração Cientifica, Técnica e Tecnológica. ()s
'contatos entre os organismos eXE'Clltivos, no
quadro do presente Acordo, S€'rão asseO"uradas por via. diplomátlca.
~
ARTIGO VII
1.. O financiamento das modalidades de
cooperação científica. técnica e tecnológica.
no presente Acordo, bem como os termos e
condições de manutenção, despesas de via-o
gem, alojam€'nto, assistência medica e outras van:.agens em beneficio do pessoal
mencionado nos artigos II e- IH Sllora. serão convencionados pelas Partes Contratantes no ãmbít'O de cada projeto.

2. Aa Partes Contratant.es poderão, de
comum acordo, solicitar o llnlUlcJam€nto e
a participaçâo de organismo.c; internacionais
para a execução de programas e projetos
resultantes da. aplicaçâo do pr"",,,nt.e Acordo.
ARTIGO VIII
Ao! Pariu Contratantes facllltarão, em
lell.'l re&pectlvos territórios, .. entrada e estada de cientistas, técnicos e consultores.

ARTIGO IX
Ao! Partes Contratantes auegurarão "l>S
cientistas e consultores, a .."rem enviados
ao território d" outra. Parte, em função do
presente Acordo, o ilpolo logístico e tacllldade.< de tranap(}rte, InfoflIUlÇão e trabalho
requerida.! para o. cumprimento de suas
funçõe. especi!lcas e outras facilidades ..

serem deflnldas nos ajustes Complemen·
tares referidos no artigo IV,
ARTIGO X
Cada Parte Contratante concederá aos
clentJstas, técnJcos e ro=u1tores de.'lgna·
dos, para exercer suas funções no terrl tóri()
da. outra Parte, em decorrência dos Ajustes
Complemen tar"., prevlstoa no artig(} IV,
bem como aos membros de .ua famiUa Imediata:
a) visto oflclal grátis, que as",gurará
Tesldêncla pelo prazo previsto no AJuste Complementar respectivo;
bl Isenção dos impostos e demais gravames incidentes sobre Importação de
objetos de aro doméstico e pessoal. destlnados à primeira Instalação, deS<1e
que o prazo de permanência n(} pais
anfitrião geja auperlor a um ano. Tais
bens deverão ser exportados ao final d"
mlssão a menos que os Impostos de Importação, dos quais foram orlglnalmente \sentoa, sejam pagos;
e) Isenção idêntica àquela prevista na
a1lnea b, quando da exportação dos referidos bens;
d) Isenção de Impostos sobre salários
e venclmentoa a eles pagos por InstituJção do país remetente;
e) facilidades de repatriação,
em
época de cr\se.
ARTIGO XI
Ambas as Pariu Contratantes \.sentarão,
Igualmente, de todos 0Ii impostos e demais
gravames a Importação e/ou exportação de
bem, equipamentos e materiais enviados dc
um país a outro em decorrência da Implementação do presente Acordo. Tais bens,
equJpamentos e materiais somente poderão
ser vendido.> ou transferidos no país receptor mediante prévia autorl2lação das autoridades aduaneiras e o pagamento dos im-

posto. de Importação dos
glnalmente Isen to..

qua~

foram orl-

ARTIGO XII
05 clentl.>tIl..s, técnlcC\~ e consultores t, le.
rem enviados de um país a outro em i'unção do presente Aoord~ gular-""-áo pelas
disposições dos ajustes Complementares
e.'lpecffko. e estarão sujeitos a.. leis e regulamentos vigentes no território do pais
anfitrião. l"€õSalvados o disposto no artigo
X do pre.>ente .Acordo.

ARTIGO XrII
Cada uma das Partes Contratantes garantirá a não-divulgação dos documentos.
das informações e de outros conhecimentos
obtidos durante ~ Implementação e vlgtnela deste Ac(}rdo, asslm como a sua nãotransml.!são a Urcelros sem o prévio cansentlmento e.scrito d" outra Parte,
ARTIGO XIV
Ajustes Complementares disporão,
quando cabível, oobre o regime jurídico, a
ser apllcado a.. Invenções realizadas a partir das atividade.< previstas nos referido.
Ajuslu, reapeitada.s asreapectlvs.s leg\slll.çóes nacional.> e os acordos internacionais
de que cada país .seja parte.
Os

ARTIGO XV
1. O prescnte Acordo permanecerá em
vigor por um perlodo de 5 (cinco) anc>s,
renovável automaticamente por períodos
iguais ~ sucessivos. 9. menos que uma. d.a.s
Partes decida denunclá-Io. A denÚllcta .ur·
t.1rá efeito seis meses após .. data de recebimento da notlfleaçoã respectiva.
2. A denúncia do presente Acordo não
afetará o desenvolvimento de programas e
projetos em execução dele decorrentes, salvo "" as Partes Contratanlu convierem di-

versamente.

3. O presente Acordo podem ser modl·
ficado por mútuo consentimento das Partea. Aa modificações entrarão em vigor na
forma Indicada no I • deste artigo.
4. Cada Parte Contratante notificará a
outra, por via diplomática, da ronclWlán
dos requlsltoa constltuclonal.s necessários it.
aprovação do presente Acordo. o qual entrará em vigor na data da ""gunda notificação.
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Felt<> eDI Havana. aos 18 di'" do mês de
marçó. de 1987. em dois exemplal'ell origlnal~, ne.s línguas portuguesa e ~anhola.

PARECER nA

A COfIIiuÃo de const.ituiçio « Justiça e de Redaçio. em reunião ordinária plenária realizada hoje. opinou una-

8endo ambos 0lI textos Igualmente auUn.
tlcos.
Pelo Governo da Repúbllca Federativa do
BI"MU - R<>berto de Abreu Sodré.

nimemente pela constitueionalidad~. juridicidar;1e e técnica 1.gialativa do Proji!!to de D~creto Lf!,gislativo nO
60/89.
termos do parecer do relator.

Pelo Governo da Repúbllca de Cuba b1dQro Malmferca.
Av\.ro n.O .86 -

Est.iv~:&rtl ple$~ntc-s

e Jorge
Gadelha,

Leopoldo Souza, Michel Temer , Aloycio Ch~ve!l, Costa Ferreira.
Juare:t Marques Batil$ta. Gerson Petes. Jo~é Genol!}o, Ni130n

EM 16 <le aelembro <le 1987.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de AndrllJle
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados
BrMilIa - DF.

Gibson, lenato ViAnna, Rosirio Congro Ullto, !érgl0 Spada,
Th~odoro Mende., Ney Lope •• Osc.r correa.
Sigm.ring. Se1.xas,

Ibrahiln Abi-Adl/l,

~lcidl!s

Lima,

LYllán@a.

Sal.- d. Cc..Iias';o.

e!ll.

Maciel, Fernando
Bago • José

Vicoent~

S.ntan., Adolfo Oliveira, JII."S Tajra.
Lu11 H41a.

ExcelentÚ!.lmo Senhor Prlm~6'-~tí-'

..

08 Senhores Deputados:

s.l.o['\ Jobim - Presidente. João Niltal
Me'dauar - Vlce-Pr~sidente!l, C.lorlo* Vinagre, Rarlan

SUPAR

~:

COM:ISS~O

;19 de outubro d. 1989

Denot'do -:;EY~ ~~~IH

?-- pre;tf?· :0'I :.

'

Tenho a honra de encarnlnhar a essa
Secretaria a MeIl1lll.gem do Excelentlsslmo
Senhor Pre,ldente da Repúbllca. acompanhada de exposição de motlv05 do senhor
Ministro de Estado das Relações Exterlore.s.
relativa ao text<> do Acordo de Cooperação
C1entltlca. Técnica e Tecnológica. concluído com o Governo de Cuba. "m Havana,
li. 18 <le março de 1987.

CeplJtado rER.."lANOO SANTANA
Jl:.lator

I-~

Aproveito a oportunldllJle para. renovar a
Vossa Excelêncla protestos de elevada estlma e corulderação. - Ronaldo Costa Cout!>,
Ministro-Chefe do Gabinete CIvil.

Cumprindo o que est."eleC'e o a1:'t.igo .9, in
coiao r, dllo constituiçlio tedflrAl, o senhor Pt'fl!!identt da
Flt'py.
blica, submete li Ilpreci..,çiio do Congres!lo N<'lcional o t."to
do
"Acordo d. Coopertlçio Cil!ndtica,'''I'rcniClI e Tecnológica ent.r'.
c Governo dllll Etepública federativa do Brlllsil IR o GOv~rno da Re-

COMISSlll DE COtOSI nUlçOll E .JUSTIÇA E REDAÇ'O

Na forlll. reQir.\l!nUl. a douta Coll1sslo dlf' Rl!hçOl!s
Exterious
"sub",~te • CíI'.· o Projetlr de Decnto Ltglsl.tive que ora u1ah·
11105'; o qUIl aprove o text.o do Acordo de CoogereçAo CientH1cI,
Uenlee I!' :lecno-l4g:tC'a entre o Coverno di RecúbUca F~der.tJ.y.
do Brllsil ~ o Gov~rno d' República de Cuba.
o'Acordo,-f1f;adO elll Havana a 18 d~ lIlarço de 19S7 a estlb'!l~ce.
confa.rme descre ....e I Exposlç30 de MotivOS .s,insd_ pelo Ministro
Robltrto de Abreu Sodt~ •• coopençlo l!ntre os dois' paIs.l!:5
no
CllllpO di cl__ ncii ~ tecnologle. Drincip'l.~nte ItrB'/lh das s~l!!
tu .tiv!dadu:
a)

intltlcalllbio

d~

c ienthtas, t~cnicos e es~echlistu;
de '!5pecfslhtas l! UcnlcO~i

d} orgllnlzaçllo de sellllnlirios. 11111:'65105 e eonfer __ ncias;

de lnrorrnaçlo ch!ntHtca

e tecno16g1cíI;

n

qUliIlquu outra forml de eoopenlll;:lO uq'..Il!rlda celas

c1rcuns-

tlncils e mutUilmente acordada.
Quanto ft coopen;ao t~cn!ca. a5 at1vldad~5 bfht@uIs
ser

.trav~,

18 dI! "'!lrço de 1981. O

Contorm. a l'JCposi",;o de ,'1otivofr ilcimi!l "lu ..
d'id"a, o pre!l.nttl' acordo internacional et'tab~lec~ as conóiçõe!!
pAre .. cooper"çdo entt"e oe dois países no c"l'Impo de ciench •
tecnologia ... través de diversos instrumentos. t.ais C'Olf,Q o
in
tercãt1bio de cienti!Jta" técnicos @ e.'5peCillli!'tlls: llo contrllt,,:
çeo mtÍtua de ~specialist.A.'5" e t';;cnicol'l; II rel!llizaçio de pt'sCllJiSl!IS conjunt~s; II orqanir."'ç~o de ~lPmin~'t'io!', sill'lpÓ~io' e confl!rincoia!t: o ~nvio d~ ol!quipanfecntos- I'!' !'I!teriai.!l n.ct'~5ários li r~~
lização de proj~tol"i '!'spec(fico5; a imp1eme-ntaçào de
proj~t~:JS
conjuntos, entre outro!',
te~ complemefltollt"~5

o Acordo Pt'1!vê, ainca. a concll.l!!!ão d@ aju.1
em ãr~a:!'f espl!cíficatl. bem como a criaçio de

do • de seu!! aju.tes cOlllplem@ntares.

c) pu~uls:rconj\,jnta;
ti

li

ul'lIa Comissão Mista de!lltin<!ló", a al;alia't' a implem.nt~çi!io do "co't'-

b) côntnt~ç30 IIIutUI

e) intercA(1\blo a'Wtuo de docullentaç:lO

pública- de Cuba, cl!lebndo em Hav",nll,

texto do acordo Vell ocomJ=lanhlloda deo ~xpDsição de Motivos do Sen
hor Ministre d& f:!ltlldo d.u, Rel,ações Ext.eriores, Chanceler
'lo
certo Coste de Abreu Sodré.
-

Cloder,ll;o

de:

a) cerllltJU oe lnformaçOIl!$ por cor[l!spond"nc!a:
b) forl!laç~o lIled1:;nte li re:!li23ç~O dl! curso$. e '!stdgios;
c) Implementaçl!io de Clroj~tos eonJuntO$;
d) l!nvio dI! I!quipllml!ntD5 l! materiais necessários ~ rea!.1zaçl:lo
dI! projl!tos eSP1!cHic()5.

Redigido com quinze art.igos, ~ue vigorat'ào.
durante o prazo ~. 5 (cinco) llnos, renov';v.ds.· pod~ndo
loft'er
lffOdificações por mútuo consentimento das Partes. o Acot'do
ora
em exaUle reprl.!umtlt um avanço no desenvolvimento da cooperaç.io
cit'mtificA, técnic8 11 tecnológica entre o Brasil e fi República
dll!" Cuba.
'
Ceh:brado e redigido conforme 05 preceitos
C'onso!lgradoll no Direito Intf'1Tn"ciOr'l~1 Público, t'flspeitando • aobl!rl!lnia do.!\ E!ltllClo.5 contr<'ltafltllS • significJ!!lndo umlll nova post\.lra do Governo Brasileiro. no que diz respeito 8 sua polít.ica .~
terna, soberana, indepemll!ntt: e pautllda nll autodetermini'lO;~o dos
POVO.'5" , o prlst:nt,e Acordo muito contribuirá P'l'!t'1'l. o dll!"~l!nvolvimen
to científico~ técnico e tecnolóQico do~ doi!! pai!'li@s.
-

Sltgundo O Ministro Abreu Sodt'~. o presente Acordo -lança os rU!!
dalllento:; oua O desenvolvImento da coopeuç30 clentH'lca,
tfcnlea e hcno16g1ca COlll I República ele Cuba dent.o do ftlarco institucional .d~quado·.
VOTO DO RELATOR

Conliderando que a COlllisslo

d~

Re!açOl!!o E.teriorl!s, encarregada

de elCa:ll!nar o 114rlto da Illatlrla, aprovou, em rr;lunUo r~allZ<1da
f!:IlI 26/04/89, por unanimidade o parecer favorável do Relator,eml
tent~ Ol"!!t1utado Oscar Júnior e, nl rarma do Regimento. IHopOe
o

prl!sente Projeta de D~cnto Ll!gisllltivo para al'rovar o texto do
Acordo d,: Cooperaç30 chl"ltHlca, Tl!enlca ~ Tecno16gica II!ntre o
Governo ela Rl!públ!ca F'edl!riIt!va do Brasil ~ o Governo da Repú_
blica "ée cuba, o Qual I!!:stâ. portanto, rigorosamente dentro
da

tradiçll:o e das normas legislativas de constitucionalidade e jurldic.id;de, somos cela acrovaç::lO do presente p[ojeto de Decreto
legislativo.
.
Sala dI ComJss1lo 1
~:.

e"!..,J..(de'~~tembro d~

.~-

'.~ -:.:~.J'!~

../ .. ~ •. '.

l)eputado F'ernQl1.do Sant'çlnna
Reletot

<'Oj
I

1989,

A matérill tc.:i di&tribuicl~ 81'1 Comissões

de
Just.io;a l! de Ciência
e
TecnologiA. reclJ:b.mdo pllrlJ:C"'r f~vor';vel do relator da COlflis;io
de RleltliçõlJ:~ ExtlJ:riorles, dt!ptul'l.do Úscar Corria Juniot', tendo sido aprovado, por un~nimidade, pelo plenário de~sa doutll
Co~i~
são, em 26 de llobríl de 1989.
Relfll.õ.~ F:J(tlJ:l'ior.~,

d@ Con!'ltituiç-iio

t
II - vOTO

DO

@'

o rellJtório.•

R!LATOR

Ante o exposto, somo, pell!l aprov<'Jo;eo do te!.
to d~ "cor':'!o de Cooperaç:!io científ'ic<!I, Técnica e Tecnológica c,t,
lt!'brado erHrl! o Go .. arno da R~p,iblic"J Fcil'!t"lltivll do E!-r.,~íl fIt
CO'lf'1"!"o d,' rt~p,í!"li:-,,,.;1.. Çu~'"
.• -: Il .. ·"ro.', o'l 18 d~ IT'~r,;o oi,. P"':'.
nos tl!rl"'o!t do Pl"oj.to ~. 1Je':'t'eto L.gitll .. tlvo IIIpre..nt.do • •prg,
y.~o pela C01'liU80 d..

"el.1l;õ,. !xt.Tiot'•••

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1989

PARECER

A COlai. do d. Ciência

'11I

tlt'zer Horelr... H"Uo Cost ... José Jorge, M4uriUo Ferrei
ra Lilll"', Henrique EduArdo Alv•• , José Ulisles, Júlio c.vn:
pos, Franç. Tei:c'lllir., Angelo Magalhi•• , Luiz SaIamio, Eli-

Tecnologia, COIllUnlCl!.l;io

el Aodrigue •• Jo.~ camargo, JOlé Geraldo, ,José Carlos
bô1a, Pedro CeoUn e Jelualdo Cavalcanti.

• Inforrn.í.tica. em reun1io ordinária reall'lad. em 08 clt'! j~
nho de 19B9, .provou, por unanimidade, o Parecer do }lt!latar, De-putJldo EOUARDO BONrIH, favorivel ao proJet.o de Decreto Le9ialaUvo n9 60/89, quo .."prova o te;.l.t,o do Acordo
de Cooperal;io CientIfica, Ti!cniciI. e Tecnolõqica ent.re
o
Coverno da República f'edll'!r.tivll do Brasil e o Governo
da

República de Cuba, celebrAdo em HAvana. " 18 d~ março

Terça-feira 31

Sa..

Sala da COlr.is ..ão. 11m 08 de junho de 1989.

,.. ii,

de

"11

1

Oeput..ado ANTO:f.Jd"Gls'P'ÃR'

Pruld~ntll

1987- .

COlZIp.. receram OI aeguinte. Senhore.

Deputado.:
Vice-prel!
dent.e, Alvaro vall,., Vice-Presidente; JOlé Co.ta, Vice-Pc!
sidentc:l'1 Eduardo Bonfim, ~elatorrROllãrl0 Congro neto. Jo.'
'&lia. Moreira. Paulo Pimentel, H~th.u. Iensen, Gutnercindo
'Milhomem, Ervin 8onko5kl, Koyu Iha. Eraldo Trindade, Men de. Ribeiro, Jl:onaldo Carvalho, Antênio Britto, Luiz Leal.
Antônio Gaspar, Prealdentl!1 Arolde de

Ol1ve~ra.

,/-ila h
Deputado EDUARDO BONFIM

Jl.ehtor

N~ 1.692-A,
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

PROJETO DE LEI

DE 1989

Dispõe sobre servidores públicos civis cedidos a

oatros

órgãos; tendo pareceres: da Comissão de Constituição

e

Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa; e, da Comissão de Serviço Público,
pela aprovação.

(PROJETO DE LEI NQ 1.692, de 1989, TENDO ANEXÁDOS OS
NQs 2.749/89, 3.646/89

~

DE

4.001/89 A QUE SE REFEREM OS PA

RECERES).
OCongresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os servidores públicos ClVIS da
União, dos estados, do Distirta Federal e dos
municípios, da administráção direta, autárquica e das fundações públicas, admitidos
através de concurso público e que estejam
à disposição de outro órgão, há mais de dois
anos, poderão, no prazo de 30 (trinta) dias,
optar por aquele em que estiverem se~indo.
I - 03 servidores que fizerem opção, farão jus à contagem do tempo de serviço anterior, para todos os efeitos legais.
II - O órgão para onde ocorrer a opção
será considerado sucessor trabalhísta.
Parágrafo úníco. O disposto no caput se
dará desde que haja concordância do órgão
de origem..,
.
Art, 2. 0 A inclusão do servídor no Plano
de Carreira, se dará mediante o nível de responsabilidade à complexidade e ao grau de
escolaridade exigidos para o respectivo desempenho das atríbuições.
Parágrafo. único. Os servidores serão localizados na primeira referência da classe
inicial da cotegoria funcional, sendo vedada
a regressão sal9;rial ao do órgão de origem.

Art. 3.° Observado o disposto no inciSO
XVI, do art. 37 da Constituição, a forma de
opção nesta lei será respeitada.
Art. 4,0 Esta 'lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5. 0 Revogam-se as disposições . em
contrário.
Justificação
É notório dizer, primeiramente, que o presente projeto não caracteriza aumento de
despesas, haja vista que, são funcionárioS
concursados e ou estáveis, percebendo através dos recursos orçamentários consignados na rubrica pessoal civil, donde concluise que, a origem dos recursos é uma só.
Ora, só este fato justificaria o presente
projeto; no entanto, há de se frisar que a
medida em tela decide a sorte de centenas
de servidores que, estando à disposição de
outro órgão, deixam de participar do processo de ascensão funcional da categoria a que
pertence, ficando, conseqüentemente, estacionado em sua referência salarial.
A -luz dos fatos, e graças ao Decreto n. o
97.511, de 15 de fevereiro de 1989, centenas
de servidores permaneceram em seus locais
de trabalho; outros, no entanto, retornaram
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aos seus órgãos de origem, ficando em situação de desigUaldade perante os seus colegas.
A matéria, aliás, niío é nova, senão vejamos: a Lei. n.O 5.677/71, em se um. 11,
como tambem, a Lei n.O 7.645/87, em seu
art. 8.°; ambas, concederam o mesmo benefício que pretendemos com esta lei só que
O universo de servidores bem m~lor.
'
Diante do exposto, achamos conveniente
e, acima d.e. tudo, de justiça, que os servidores admitIdos através de concurso ou que
-t.~'1.J.Ifsiderados estáveis, e que estejam
â~ição de outro órgão - e, totalmente Integrados 9. força de trabalho desse
outro órgão -, possam, também, ser considerados de seu quadro de carreira mediante
opção.
Acreditamos que a presente proposição
encontrará apoio em nossos eminen~e Pa.res
para a sua imediata transformação em lei.
Sala das Sessões, 8 de março de 1989. Gonzaga Patriota.
LEGISDAÇAO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSóES PERMANENTES

Co.NSTITUIÇAO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.
TíTULO In
Da Organização do Estado
CAPíTULO VII
Da Administração Pública
SEÇAO I
·Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta,
Indireta ou fundacional, de qualquer dos
poderes da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: .
.XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:
a) li! de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro
técníco Oll científico;
c) a de 'dois cargos privativos de médico;

...........................................
..............................................
DECRETO N.o 97.511,
DE 15 DE FEVEREIRO DE 1989
Acrescenta parágrafo ao art. 3.° do
Decreto n. O 97.459, de 15 de janeiro de
1989, que dispõe sobre a cessão de servidores da administração pÓblica fe ....
del'al, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso
IV, da COnstituição, decreta:
Art. 1.0 O art. 3.0 do Qel:.4eto n.o 97.459,
de 15 de janeiro de '"t'J89, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo:
"Art.3.0
'.'
Parágrafo único. São mantidas as
cessões de servidores no Senado Federal, à Câmara dos Deputados e aos Tribunais Superiores, já autorizadas na

forma da legislação anterior, observadO
o periodo estabelecido na respectiva autorização."
Art. 2.° Poderão ser atendidos, ainda, os
pedidos de cessão feitos, até esta data, pelos
órgãos a que se refere o parágrafo único,
do art. 3.° do Decreto D.o ~.4~de 15 de
janeiro de 1989, com a redação dada pelo
ar tigo nnterior.
Art. 3.0 Este decreto entra em vigor nadata de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1989: 168.°
da Independência- e 101.° da República. JOSÉ SARNEY - Maílson Ferreira da Nóbrega - João Batista de Abreu.
LEI N.o 5.677,
DE 19 DE JULHO DE 1971
Dispõe sobre o Quadro de Juízes e o
Quadro Permanente da Justiça Federal
de Primeira Instância, exting'Ue as Seções Judiciárias dos Territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia e dá outres providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congr.esso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 11. Poderão ser aproveitados no
Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares
da Justiça Federal de Primeira Instância,
em cargo compatível com aquele de que é
titular, obedecida a ordem de prioridade que
se segue:
I - os funcionários civis estáveis da
União e dos estados que na data da publicação desta lei estejam requisitados, prestando serviço à Justiça Federal de Primeira
Instância;
II - os servidores contratados pela Justiça Federal de Primeira Instância, sob o
regime àa Consolidação das Leis do Trabalho, cuja contratação foi precedida de concurso públic{) homologado pelo Conselho da
Justiça Federal;
lU - os servidores em disponibilidade e
em condições de serem imediatamente aproveitados na respectiva jurisdição, mediante
veri!lcação junto ao órgão central do Sistema de Pessoal do Serviço Civil do Poder
Executivo.
§ 1.° Aos funcionários que, em virtude
da aplicação do Item I deste artigo, sofrerem
redução de vencimentos, será assegurada a
percepção da diferença, a ser absorvida pelos
realustamentoo e supervenientes.
§ 2.0 Após o aproveitamento de que trata este artigo, os cargos remanescentes serão
providos por candidatos habilitados em concurso público de provas.

I 3.° O aproveitamento far-se-á medianda Justiça Federal.

te seleção, pelo Conselho

LEI N.o 7.645,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987'
Dispõe sobre a criação e extinção de
cal'gO::l nos Quadros Permanentes das
Secretarias do Tribunal Superior Eleito-
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ral e dos Tribunais Regionais Eleitorais,
e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Eleitorais que 50 oncontrarem à disposição
de outros órgãos da Justiça Eleitoral, na
data da publicação desta lei, poderão passar
a integrar os correspondentes Grupos de
Categorb Funcional, caso haja concordância do órgão de origem.

Art. 8.° Os funcionários do Tribunal Superior .Eleitoral e das Tribunais Regionais

PROJETO DE LEI NQ 2.749, DE 1989
(DO SR. CARLOS CARDINAL)
Dispõe sobre servidores públicos civis cedidos a
outros' órgãos.

(ANEXE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.69z/8Y)

o

-

Congresso Nacional decreta:

Art. l~ - Os ~ervidores públicos civis da União,
Distrito Federal e dos Territórios, estáveis na função a

do

qual-

quer título que estejam ~ disposição de outro órgão e em efetivo
aqu~

exercício, poderão, no prazo de trinta (30) dias, optar por
le em que estiverem servindo.
Art. ?~ - O servidor optante será incluído no

plano

de carreira do órgão requisitante respeitadas as condições da

19

gislação respectiva.
§ 12

-

Em nenhum caso o enquadramento funcional podg

rá resultar em regressão salarial.

Art.

3~

- A opção feita na forma desta lei não inteI

rompe a contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos
gais e caracteriza
Art. 4 2

le-

sucessão para efeitos trabalhistas.
-

Esta lei entrará em vigor na data de sua~

blicação, revogando-se as disposições em contrário.
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto visa prioritariamente solucionara
situação dos servidores públicos civis da área federal, do Distri
to Federal e dos Territórios, da administração direta e

indireta

e das fundações que se encontram afastados de seus órgãos de

ori

gem, mediante requisição.
Importa esclarecer que ao contrário do que possa parecer à primeira vista, o projeto não beneficia indiscriminada
injustificavelmente a qualquer servidor.

e
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Ao contrário, seus objetivos de justiça são

eviden

tes, pois os servidores que estão prestando serviços em outros ÓL
gãos, que não os de origem, mediante requisição, cedência,empré~
timo, ou qualquer outra forma, normalmente ficam afastados,

na

origem, das listas de promoção por merecimento e até mesmo por an
~iguidade,

além de perder vantagens de outra natureza.
Este projeto, convertido em lei, corrigirá esta

in-

justiça ao reconhecer o mérito da prestação de serviços por todos
os servidores.
Deixou-se, no art. 1 2 , de especificar que esta 1eial
cança os servidores da administração direta, indireta,

fundação

e autarquias, porque a expressão "servidores p~blicos civis",

da

União, Distrito Federal e Territórios já abrange técnicamente

a

todo este universo, sendo dispensável a sua especificação.
Por outro lado, o projeto deixa de considerar a

S2

tuação de servidoTes dos Estados e/ou Municípios em virtude

das

disposições dos arts. 39 da C.F. e 24 do D.T., limitando-se,

apg

nas, a regular situação dos serviâores a nível federal.
Isto se justifica, pela unificação da Tonte

de

rg

cursos para as despesas decorrentes desta lei, pois em última in~
tância, a fonte continuará a ser uma só e não sofrerá alteração.
Os recursos orçamentários não serão alterados, bastando, apenas,
se for o caso, remanejamento de verbas.

Sala das Sessões, em

$7 de

r

k

de

1989.

Deputado CARLOS CARDINAL

Legislação citada, anexoda pela Coordenação das Comissões Permanentes.
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'Seção O
Dos Servidores Públicos C/vis

Art. 39. A União. os Estados, o Distrito Federal e os Muni·:
cípios instituirão, no âmpito de sua competência. regime jurídico
unico e planos de carreira para os servidores qa administração
pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
§ 10 A lei assegurará, aos servidores da administração
direta. isonomia de vencimentos para cargos de atribuições.
iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao
local de trabalho.
§ 2~ Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7~,
IV, VI, VII, VIII. IX, XII. XIII, XV, XVI. XVII, XVIII, XIX. XX, XXII, XXIII

e xxx.

...........•...•..................•............•......•.•.•..••
••....•..•..• - _ -..
..
....••...

--

--~.-.-_.-

-

~

ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
...................

.

'

Art. 24. A União. os Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão leis que estabeleçam critérios para a compatibilização de seus quadros de pessoal ao disposto no art 39
da Constituição e à reforma administrativa dela decorrente, no
prazo de dezoito meses, contados da sua promulgação.

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

~.~

-

~
~

PROJETO DE LEI NQ 3.646, DE 1989
(Do S·r. I smae 1 Wander 1 ey)

Faculta aos servidores civis a opção
pela estabilidade na função ~ órgão em que
estejam servindo efetivamente.
(Anexe-se
de 1989.)

o

ao

Projeto de Lei n 2 1.692.

Congresso Nacional decreta:

Art. 12 Os servidores públicos civis estáveis na
função, quando fiquem à disposição de outro órgão, decorridos dois anos consecutivos de cessão. empréstimo
ou requisição, poderão optar pela sua lotação definitiva no órgão em que está servindo.
Parágrafo único. A opção prevista no caput não
implicará em rebaixamento salarial ou
de
nível
funcional.
Art. 2Q
publicação.

Esta

lei

entra

em vigor na data de sua

Art. 3 Q Revogqm-se as disposições em contrário.
Just i f icação
Ouando um servidor é chamado a servir em outra repartição, com a concordância necessária do órgão de
origem, pode estar fazendo uma opção, mas. ao mesmo
·tempo. liberando a primeira e atendendo a uma necessidade da segunda.·

_.

.
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Transcorrido um biênio. sem que ocorra o retorno à
repartição de origem, configura-se uma situação de fato. demonstrando ambas a conveniência da permuta.
Enquanto isso, o servidor se habitua com o novo ambiente e se integra em seus serviços. numa convivência
duplamente vantajosa:
Nada mais justo que opte pela repartição a Que está
servindo. por uma solução definitiva. sem prejuízo dos
salários e do nível funcional.
Deputado Ismael
Sa1a
das
Sessões.
Wanderley.

(Ú[,

SR. JOS! CAFLOS SABúIAJ
ItELATÓRIO

;)isj:õ~

sobre o 4;r.;)vei'ta~,(:nto de servid~r&s col':lca:Jos

i di!~osic:ão de outr:.,s. ôr&ão~.

Congr.~5o

!;~ciono!!l

?POJETO :·E
decretl!lt

J

~t!

Ija

d_n1h qu. estejam .; dispo!liçóo d~ outro órq~o, h~ mlli!'J dI!: 2{doi!!1 J.
nOll, podere o no prazo de )O(trinta) dias a contar da prornulg~ção dw",
ta lei, optar pelo aproveitlJlH!nto no qUo!Idro de pessoal do órgão
qual estÃo se~vindo.

lI!m

o!'

t'wrvi::íc.r-~A

!!nOll', p::d~:,,~o.

'U

ted::s O!J

f1f~ito,

fa1:'ão

e:emplmha no órgão requisitante, à~e:dc! que ~!!'te 5~j1';j compatível com O

~

o artigo 2S!.

pror:o!lta.

~

lei

P.fIo

eXaITe, pr.....~
org;o re-

Por últ:iJro,
~riW

i!rtigo 3' IX! prOJeto di~ ~r..

Q

~l~r•
.-.ue sõo os t'lÔ'lico! e proft!\!;wt'es, os quai!! p:xIerão ter dupla vlI1CUl~oo.

que se

no J.n::lM XVI, do flrtigo 37 da Lel

Na jUJ!ltificação, salienta o o/lL1tcr o seq'.Ull':e:

Mjl'l visUI quI!' M-O 'tn-.:.ir:::n!Írio!ll ccncurSil.das

l"

ou p.stáVe1.5, perceoorrlo

••

trav';g 005 recursos orç&rEntários ttnsi';f.1ãdos M rubrica (:e'5swl civil.

ou eeja. a oeiqm

~

rêl..'-1rzctt

é. uma

~.

l!l

Que

tllCpeeiência funcional.

hd necessidade ~ ~ corrigir ~ .!ntUi3ção ~

~'!I servidores. f.CIi~, tina 'o'p.z lIfilstocO<; de

Art. )1. Esta lei entra em vig'or '1'Ió!l dó!lta de !lua publicação.

Que

precedentes, r..aja "'i"'ta a
JUSTlFICAÇ~O

st'U

é

o ilõsunto não

]egi.";l~ç~o

cit"..-..1d

tigo
requi:!ição de funcio-

movimentl!!l!;;ào s@ dá, por 1:'êgular. qUi!lndo 'o órgão requisitante

,9!,

e, ~r..' llel<Wente:.à e~t:;l ?rOfOsição,

!!lervidor com deterl!linao::lo pet'fil profi5Ziorl031 que: ~e acha dü;ponive1 em outro órgio.
o... rnparo ll!!gal à requisição estrib03.... :;fl no Objetivo maior de
fi:

i!

1:1"1',

li

Ifiltéri~

quI>'

~:) ,li!'!

Lei n'2 7&;':'/81, er. seu ar.

Wt'to ProJl?to de Reo;olu.

ção. apI'l!5!:!ntado pelos m.:tnentes De;Ut~ojo~ ArMldo faria de sá e FerNl N}.
der, ain:l3 em fase de tr<mrita<;iio ~:o;ti1 C,),ro, i.ntcn~ o

carece

~e

dI" on.gP.m, c."l.:il'm' de

~r. e,=i~ti.nd~ cutrc~
ap!::n~

tP.is n~s 5677/71, em 5:eu .drtlgo lI:!", bem CÇII"O

nl:Írios de outros órgãos para preencher necessidade~ lie serviço. Essa

órs~o

p!l.l:t.icipar da.!! prr.ur:r.5.!g FOr ~rec~to,

Art. 4g. Re ....ogar:l-se a!J di:!!poaições. em cont.rário.

dotar ór9ào~ públicos de profi~sionais adequado~ ao :serviço

er,I.

Que o projeto não ClIr~teriM f1llrf"H1to de desp!!'!"o<Ji5.

Art. 21, O aprovl!it.llmt>nto do 5ervidor amparado por f".!!ta lei
dllr-!Je-a em carga igualou, quando flll.lito,!imilelr ~~ funçõe!J que d~

ti

çcr

OFÇ1b - C1e!<::le qut" Ma J~ ccn:ctóâ:;C'io!!

o "t'rvioor optMltll!, _r.iii incluíeb r.o Pl~no de Cflrreira do

trab"lhi~ta.

seu cargo de origem, :5eu nível de in~truq.3.o i!cadêmiea formal

fi:;':t"tl"llT

legl'lHI.

cont!lç'l!m de teomFo de serviço pera toàos 09 efeitos leg~is. po-

d.ndo o órgiio requisit6nte ser eonsider<ldo :.luceS.!'lor

IJr';.l~:::t.

quisitantt!!'.
0fI ~e!'V.ldore~

§ 21, o~ !!!ervidore!$ "pro\leoit!"l<]o~ no!!! t.er~o!"l de5t~ l~i,

QUtrc>

OC1 1 ;:;h !I!" , Q;:;"u

do órg~o ::le origerr._fari!ic jU!! ,; D:,.nt.iJg@l'Jl 00 t~ de servlr,u <'l.'1'_enor, F§

mitidos. p.or concur"c público ou que eontem no mínimo, com S(cinco)'

~n~l'l de efetivo eXfu:cício .m seu 6rg~o de, origem.

trL.,t~

no pt'üzo de

que estiver !':f't'virdo. Prevê. o!!indIJ, o artigo l ' do pro}~to.

tl'!la.. q'.Je 05 sen.. i.oore!' ~

q'U'!

, 1'. são beneficiado:! por el'lt~ lei :'penat'f os ~f!rvidOrel!l ad-

No Servit;o Público torr.ou-~e pr.3tica

CJ'-'e'

a'lnit'li!'traçAo dueta, !Iudr;::;ui::a e da~ fUl'ldll;5e~ pÀ:oI1r"l:O;, .a1:nt:j.

hÁ l'I"ei! de do.l5

Art. 1'. Os servidores público!! civis da tinião. da !Idmini5tração direta. das <!Iut<!lrquia~, da~ empresas ou fun1ações pública~ !~

à

r..-p..tl"l:ic- .~.on~"-~.'I Parrict.l'l.

doe llotrn"~3 de C~lCU.no ~bliç:o e q..le esteJam ;, di~çosiç~:, de

ti9 1.692 1 DE 1983)

aquele

jus

,.,lli~r.tl'l

DO!!' /lutOUlI de

1.nfer.r.!1 o prcjeto de lei. aciml '!mP:":t&:k. f'!!!'to!'lhll!l'!Cl!'f

p1l::-lie::)!: CiVl!' Cla ur.i~o. C1o~ E.!:t~5. de Di!ltnto F'~.leral e ;X-!' Mo--\: 1,:lFJ.

os,
(Ar!~;S:E-Sr: A~

O

pE ÇºNSIITUF'~Q E-1.Q~.I.l!~lLLRKr~QQ

ÇQMUsM

PROJI:';j DI: LEI ],9 !f.COl. DE. 19B9

ll'\e::=ro

cbjl:tivo.

N<!r fctm'! do o!lrt~'P 71 ':lo Regi1rento Interno

<'l.[J('nsado a este o FTojeto de Lei

n~ 2,74~/a'1 ~

está

Err.iner.te De?JtY-lC' carlos

Card.i..r1dl.

t

evitar

o r~12ltório.

o 5ucateamento de recursos humanDS qUCllificados.

Graças a e!!lsa movimentação. o serviço Público mantem-se
pleno funcionamento, com um nÚtr,ero de contriltações ou nomeações a:b~j.

Na conforrnidoldc do

di~poSto

no i 4!' do art. 26 do

xo do número de evasão e da. prov~vel delf,anda decorrente do próprio •

Regimento Intc~, C<lOe 00 1'"001;50 ó~o co1egi~ examinar a p:-::po5i,.!ic no

crescimento da máquina administrativa.

que re5peita

II ~ituoJ.ção nos órgãos requisitantes e cedentes

é

de tlll for-

ma acomodada que o ntorno, hoje, de todos 05 servidores requisitados'
a seús órgãos de origem, provocl'lrí~ um ~norm"" rebuliço no :!!erviço pú-

blico. com o provavl!J. colap!lo de flluitC'5

órg~os que

r.'!'P.l

a ~nstit"'lC:ior.a1idade,
~to M

qu."r ofe!"'Si'I ao tpxto

f!

jUl:ijicida:1e e tlkni<:~ 1~gl.s1~ti ....oJ..

pr:irrE'jra "':'!pô"<:to,

r~o

vi:'!lu-r.1:-r,l;X-·;o q.l31

di:!lP"J5itivo5 00 l.@i !"\:'Iior.

quadro de pe.:!

Baal poslIuem.
Por i950, é bastant.t-. provavel que os ó.>gão's que se ~st~r~
• !Ie <'lcomo~artlm a trabalhar com seus EUflcionario~ requis:itado!l.

sim ptlrm;]necerão para sempre

11'1

~ provi~oriedade,

às ...eze3.

as-

admitida,

nlio paOl!\a de hipocrisia.

t
pre3~nt.~

dentro deU:a insofism.iv@l re;]lidelde, que ttprJ~senti'lmDs

Projeto ele Lei. acrl':ditando que. no!! terrr,os

~qui propo!'to!\:#

não patrocino!lr~mo."l favoritismo. nem inJustiça. m03:l sim a remoçio

dê

uma. cortina hipócrit<J. qu~ l;Is,;:onde o p::.der da autoridôdc de determinar o retorno deste ou d.]qfJ~lf" !iervidor que não lhe for !Iub1tiil!:'lo.
CirCun!lcrevem-;$ o universo de IUi!'r'vidores abrangidos por esta
lei aos que são pagos dirClt21ment.e p'!lo Gov'erno Federal, sem

sala d.:ls Sessões.

ftTI

21 ."" agosto de 1983

;'

/l~,/~_

Dl!>p..!tadoif~;O CAiU'EIRO

IP-lCce·;ào

por entE"nder:mo~ que, as:;im, o aproveit03mentO de!'õ!;es !TJnr:ionârl0s não
implic~ ~m ,,"umento de de!5pe~'~s públiCi:ls.

PARECE;:< [A CJMISSÃO

Era5-l1ia, 06 de outubco de 19a9,

l-. c.J'----.~C ...

Deputi'ld

J~St.

PSB-MA

CARLOS SABÓIA

A COMissã,:; do': Constituição e J1J5t:1-;a (- Fi""~.:i;.i(l,
em reunIão ordinit.ria plen,;rl.l re<;lllzada hoje, Oj:ln,".J i.J"'<li'"".lm~_
mente pda consti tucional1d<:tde, jl.1ridiclda:te e técni.::t !~el:;
lattva d·') Proj~to df: Lei n~ 1.692/99, nos termc.)$ 1() "ÓIll"'e:erd,:- 'r-Clatcr.
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Estiveram pre.,mte:5

O~

eivi. e concursados

S€nhoru Deputado,,:

f4~ndt.'i!l Rlbo!lro

- r,o ~xercíclo
da Pre~ld;ncl.
<art. 76, ~ , ln f1n~, do Rl), B~rn"lrd0 Cabral, Carlo!! VlnAirt, Harlan GAd;Ir,tl, Helio Manhães, L@'':..poldo Souu., O'!lVIl}do .
Ma:lf'do, Michel T~mer, N1l&on Gibson, Plinto M:;,rtlns, Theodoro

~~n~~;~â~e~:~~s~~ a~~:'~e:~~~::~(lc~~~;~ i ~:~o~1 ~~r=~~ ~~::~' M~~=

ai as aêl s, Ney Lope.c, JCl'g~ Al"i:toge, Vi lson S,",U7.B, Juarez MarQues Batista, Stgm.l.rlngro Seixlls, (jer~on P~res, Miro Tclxf'lra,
Roberto Torres, Ibr.llim Abl-Ackel, José Cenoíno, H... rcos form.!,
lEI, Arrl:Ho Vle1rn L11':\;) , Frnlicl~eo Sales, Jos~ Melo, Jor~e H:!
aI!!. 'o;a~r.cl" Lago, AJcides Lima. Edunrdc· B::.nf1m e Jairo C'arne1-

rç',.
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"e.di~o.

à outro. or9MO." nio dey.

Bo!rel: diecrirnlnaçêaa. IIchamolt de justiça que. Yida

~

funcional

d.sses e.ervidor•••• J•• re9ul~riz.de:l. ~Un.l. alguns COlr\ dej"
•
ano a e out.ros hé Illld. de 1.:111 lustro prellundo •• rvit;oa à outro Ól.
oio •• tlio engft jados nA. 8ua torçfl de t.rabAlho _. portanto, "uca.,
ter o direito d18 optar pe:ll11 f'!'!t"1ll4nincia no orgia elrl que aervelll,
taz.ndc volter O illlpério d1.l eqüidftd" em sua vida tum:ionlll.
Por trataram de Jrltlltt!rilll IlnlÍloga • • • tiia I'lnexadoa

• elite

oa Projeto. d. Lei nt. :2.74.9/89 de Autoria do ."doente

Df!putlldo Cer1o!! Cardinal. o 3.646/89. dI! Rut.oria do ilulJ"tra 0!t
putlldo J!lI\'I~el Wanderley, a, o tato d • • • tar-alll anexados

e Illllt'ria,

denot~

o interesse do nosso PlIIrlllflento em rlgulari:r:ar imediataIlente ee!l~ angu:ltiola .ituaçio.

Sala da Co

~ - v~ DO AE~'tOR.

N. forn.l R~gi1!lent.l, ca~
.do exuJiner o .,"'rito dll ... teriA.

1I0

Doa.o órgão coleqi

Por 'todas as ra:z:ões ex pendidas. .OIl'lO!!I pela apr!2,

Ái-

COMISSXo DC ~~.Ql

va;io irL1;Q.t.Rl!! do pr:e5enu Projeto de Lei n l 1.692. de 1989, JlOr
••r ~e direi to e jueti;a_

Ul.:"'ldRIO :

Sal. daa Seasõefl, em

Examinando O Projeto de- Lei nt 1."92/89, cõn~t§.
tallOs que .. 1. revela foi detl!rminaçlio de disciplinar li' regu18ri:z:ar
• •itulI",io doa U!rvidores públiccs civill cedidcs i

A6 de

outubro da 1ge9

Dutros drg;;ow.

ElIl '.ua jUl!Itificativa, o Projeto de Lei lIcima e-

cs.

...ntado, IUltlinala .nfaticamente 11 ncceu:idade de aI': corrigir 84

DeFllt de HtLJO RaSAS

l!Ia .itullçiío doa lIervidores públicol'l civili que 8'" @'QContral'l llfa~

tado.!; de .eu,!; d'rgllõa dI! origem, mediaot~ r ... qui~iç.io ~, por outro

lado • •nfatizlI qUfI DI!; recuri!loe orçllmentOlÍrios decorrent~!J da lei,
nio ao Creria alteraçõrs, pois, em se tratando de servidores público. civis. a origem do.!'! recurso. estlÍ

pessoal civil, ou !Ieja, a fonte

é

ecn~ign<!lda.na

PAR.ECER DA COMISS.l.O

rubrica

uma !'lá.

t

il1portllntill fri!lar. tlllnbéT!l, qu", o Projeto de
Lei trl!lta de l'Iervldore!l lldmitidO!l lltro!'ll1llÍ!l d", concurso público.
que estejaJll hÁ doi!'l anos .m outro órgão, não beneficio!lndo, portanto, indiscriminada e inju!Jtificadamonte a

qu~lqu"r

categoria,

ju.titic.~iva do Pr~jeto d~ L~l ~t11 te~"; 8 di9~~l'lf!:' todos ,PO~

quelltllo de jUl!ItI.Ç(lI, pCII.l!I, um serv.l.dor ao S2lI.r de seu orgao
'de origem para prelStar serviços à um outro, passa a integrar a
tor;a de trllblllho des~e último.
.
um...

t

crucial destacer que, al~m de deixar de parti
eipar dll!l promoçôp-s por meçecimento de IU!U org~o de origfUtl,
·0

A Co.l\iscão de Se'~1çQ Público. ~m reuniâo ordinária realizada hoje, opinou, por unanimidade, ~1,,: aprovação do pr~
jeto de Lei n9 1.692/89, nos tennoJ; do parecer do relator.
E!lt.l.verilJt\ presentes 01'1 Senhores Deputados:
Carlo!l Vinagre _ Vice_Presidente,no exerc!cio

LirA, Geraldo Cll!r.pO!l, Célio' de Castro, Paulo Zarzur, Humberto Sou-

to, NOBser Almeida, Renato Vianna l Hel::'o Rosas, Mário de Olive1ra,
P'e:r~:I

Nader

f'r

Ibere Ferr""lra.

aervidcr poderá, também. stlfrer UI:! desistím'.JI0 no seu atnovo" ór.,
;;0, uma vez que dele não ~deri p~rticipar.do!!s -p'rt;moções
por
Ilerecimento. Daí a raziío ç-rincipal de se pretender rl:lgulariz&r li
.i.tu~çio e1eaaell aervid cl:'e~.
Nlio poderío!lmo.5 deixlIr de

exemp:".~:'e5r,

alélll

Sala da

Coml.sã~.

811l 2S de outubro de 19139.

?; "7 t/~

de

legislação citada, o artigo 17 ~a Lei nf 1.7"6, de 30 ae MlIIrço
ele 1989, que- beneficiou centenas dr: servidore!l, entre cle~ uma

Deputado

CAlU..OS VINAGRE

Vice-Pres!dente.no exerc!clo dll. Pre.id.nci.... ·

aervidoro desta C,sm/)ra dos DeputadclS, O Ato do Prl:lsidente autorizou "ad referendum" 4 sua opção pelo seu 1I.p~oveitl!lmento
tro órgio (proceo!5l'1o CD 20976/89 - pdnto Jli28/flerl1idora).

d1l.

Presideneia, Floriceno Paixão, Jotran Frejat, Francisco p;:l:l.ster
CUnha, Gidel Dant3S, Sadie Haul!lehe, Luiz Karquet:, Átila

Ari~tia.es

.11 0M

Portanto, considerando que li Administr8ção Públ.i
c. , una _ inIHvil!l:ível, li que a tlitua;io dos !Servidore:!! público !'I

PROJETO DE LEI N~ 3.737-A,
DE 1989
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 550/89

Reorganiza o sistema de administração das receitas federais e dá outras
providências: tendo pareceres: da Comissão de Constituiç$o e Justiça e Re

dação,. pela constitucionalidade, juridlcidàde e técnica legislativa:àa Co
missão de Agricultura e política Rural, pela rejeição; e, da Comissão de
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Finanças, pela aprovação, com Substitutivo, contra o voto em separado

do

Sr. César Maia. PARECERES ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO: da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, da de nº 1 e inconstitucionalidade das de nºs 2 e 3; da
Comj..:;.:5o de Agricultura e política Rural, pela rejeição; e de Finanças,pe
~.a

aprovação da de nº 2, incorporada ao Substitutivo da Comissão e rejei-

ção das de nºs 1 e 3.
(PROJETO DE LET Nº 3.737, de 1989, A QUE SE REFEREM OS PARECERES).

o Congresso N(l.cional decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a Secretaria da Receita Federal a competência de administração das receitas atualmente arrecadadas pelos seguintes órgãos:
I - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra);
II - Secretaria do Patrimônio da União (SPU1.
Parágrafo único. A competência transfe:jida neste artigo compreende
as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização, permanecendo as de
cadastramento nos órgãos mencionados nos itens I e lI.
Art. 2.° As receitas de que trata o art. 1.0, quando não recolhidas nos
prazos fixados, serão atualizadas monetariamente, na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 61 da Lei n.O 7.799, de 10 de julho de 1989, e
cobradas pela União com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês
seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento ao mês, e calculados
-sobre o valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor;
II - muIta de mora de vinte por cento sobre.o valor atualizado monetariamente, sendo reduzida a dez por cento se o pagamento for efetuado
até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que deveria ter sido
pago;
lU - encargo legal de cobrança da Divida Ativa de que trata o art.
do Decreto-Lei n.o 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3.° do Decreto-Lei n.O 1.645, de 11 de dezembro de 1978, quando for o caso.
Parágrafo único. Os luros de mora não incideM sobre
valor da
multa de mora.
1,0

°

Art. 3.° Aplica-se aos parcelamentos de débitos das receiMs ~ridas
no art. 1.0, concedidos administrativamente, a legislação prevista para o
parcelamento de débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também aos parcelamentos de débitos relativos às contribuições de que tratam os DecretosLeis n.o 308, de 28 de fevereiro de 1967, e n.O 1.712, de 14 de novembro
de 1979, e do adicional previsto no Decreto-Lei n.O 1.952 de 15 de julho

~U~.

'

.

Art. 4.0 Os procedimentos administrativos de determinação e exigência das receitas referidas no art. 1.°, bem assim os de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, serão regidos, no que couber, pelas normas expedidas nos termos do art. 2.0 do Decreto-Lei n.o 822, de 5 de setembro de 1969, e convalidadas pelo art. 16, § 3.0 , da Lei n,o 7.739, de 16 de.
março de 1989.
§ 1.0 O disposto neste artigo aplica-se aos procedimentos em curso
relativos aos créditos constituídos anteriormente li vigência desta lei.
§ 2.° Os órgãos da Secretaria da Receita Federal enviarão às Procuradorias da Fazenda Nacional os demonstrativos de débitos das receitas a
que se refere o art. 1.0, para fins de apuração e inscrição na Dívida Ativa
da União.
Art. 5.° Ficam transferidos para o Quadro ou Tabela Permanente do
Pessoal do Ministério da Fazenda e alocados na Secret8Jõ,Ía. d& -Receita Federal os cargos em comissão, as funções de confiança e as funções gratificada3 do rncra diretamente relacionados com tributação, arrecadação e
fiscalização do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural.
§ 1.° São, também, alocados na Secretaria da Receita Federal os cargos em conjissão, aS funções de confiança e as funções gratificadas da
Secretaria do Patrimônio da União, relacionados com a arrecadação, fiscalização, controle e cálculo de foros, laudêmios e taxas de ocupação.
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I 2.0 No caso de ocorrer duplicigade ou superposlçao de atribuições,
dar-se-á a extinção automática dos cargos em comissão, funções de confiança ou funções gratific'á~s, considerados desnecessários.
Art. 6.° Mediante proposta 90 Ministro da Fazenda, o Presidente da
República aprovará a estrutura e"b Quadro ou Tabela Permanentes do Pessoal do Ministério da Fazenda, resultantes, das transferências referidas nos
arts. 1.0 e 5.0 desta lei.
Art. 7.0 Até que sejam aprovados a estrutura e o Quadro ou Tabela
previstos no artigo anterior, as atividades dos órgãos mencionados nos
itens I e II do art. 1,0 permanecerão sendo desenvolvidas, sem solução de
continuidade, por aqueles órgãos.
Art. 8.0 Os cargos em comissão de Coordenador da estrutura da Secretaria da Receita Federal, mantidos seus niveis, passam a denominar-se
Secretário de Tributação, Secretário de Arrecadação, Secretário de Fiscalização, Secretário de Controle Aduaneiro, Secretário., d: Informações. Econômico-Fiscais, Secretário de Planejamento e 'AvalJaçao e SecretáriO de
'Atividades Especiais.
Art.9.o Esta lei entra em vigor. na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÁO CITADA

LEI N.o 7.799, DE 10 DE JULHO DE 1989
Altera a legislação tributária federal e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPíTULO VI
Atualização Monetária de Débitos Fiscais
Art. 61. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuiçõEÍs arrecadadas pela União, quando não
pagos até a data do seu vencimento, serão atualizados monetariamente, a
partir de 1.0 de julho de 1989, na' forma deste artigo.
§ 1.° A atualização monetária será efetuada mediante a multiplicação
do valor do débito em cruzados novos, na data do vencimento, pelo coeficiente obtido com a divisão do valor do BTN Fiscal do dia do efetivo pagamento pelo valor do BTN Fiscal do dia em que o débito deveria ter sido
pago.
.
§ 2.° Os débitos vencidos até 30 de junho de 1989 serão atualizados
até essa data com base na legislação vigente e, a partir de 1.0 de julho de
1989, peio coeficiente obtido com a divisão do valor do BTN Fiscal do dia
do pagamento pelo valor do BTN de NCz$ 1,2966.
I 3.0 Para fins de cobrança, o valor dos débitos de que trata este
artigo, não expressos em BTN ou BTN Fiscal, poderá ser convertido em
BTN Fiscal, de acordo com os seguintes critérios:
a) os débitos vencidos até janeiro de 1989, expressos em OTN, multiplicando-se o valor por NCz$ 6,17;
.

b) os débitos vencidos até janeiro de 1989, expressos em cruzados, convertidos em OTN pelo vl1'Jor desta no mês do vencimento, multiplicando-se
o'valor em OTN por NCz$ 6,17;
c) os débitos vencidos após janeiro de 1989 e até 30 de junho de 1989
dividindo-se o valor em cruzados novos pelo valor .do BTN no mês d~
vencimento;
d) os débitos vencidos após 30 de junho de 1989 serão divididos pelo
valor do BTN Fiscal na data do vencimento.

.......

-

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

'

:

-

.

.

DECRETO-LEI N.o 1.025, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969
DeClara. extinta a participação de servidores públicos na cobrança da J)ívida Ativa da União, e dá outras providências.
Os Ministros da Marinha d€ Guerra, do Exército e da Aeronáutica
Militar. usando das atribuições que lhes confere o art. ~.o do Ato Institucional n.O 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o § 1.0 do art. 2.° do
Ato Institucional n.o 5, de 13 de dezembro de 1968. decretam:
Art. 1.0 É .declarada extinta a participação de servidores públicos na
cobrança da Dívida da União. a que se referem os arts. 21 da Lei n.o 4.439,
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elê 27 de outubro -ele 1964, e 1.°, inciso n, da Lei n.O 5.421, de 25 de abril
de 1968 pa.ssando a taxa, no total de 2C'1c (vinte por centol, paga pelo
executado, a ser recolhida aos cofres públlcos, c:Jmo renda da União.
Art. 2.° Fica fixada em valor correspondente até a um mês do vencimento estabelecido em lei e será paga mensalmente com este a parte
da remuneração, pela cobrança da Divida Ativa e oefBsa judicial ~ extrajudicial da Fazenda Nacional, dos cargos de Procurador da Republlca e
Procurador da Fazenda Nacional, observado o limite de retribuição fixado
para os servidores civis e mllltares.
f 1.0 11: fixada no valor correspondente a um mês do vencimento do
cargo de Procurador da. República de 1." Categoria a parte variável da.
remuneração dos cargos de Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Procurador-Geral da República e Subprocurador-Geral da República.
§ 2.° Para efeito do cálculo de proventos da aposentadoria ou disponibilldade, será computada a parte variável de que trata este artigo.
Art. 3.0 As parcelas de percentagem pela cobrança da Divida Ativa
da União, incorporadas aos proventos da inatividade dos Procuradores da
República e dos Procuradores da Fazenda Nacional, nos termos da legislação vigente, somente serão reajustados quando houver aumento do fun';.
cionalismo, na mesma base percentual atribuida para majoração da parte
fixa, e será calculada em relação aos que forem aposentados ou requererem aposentadoria até o dia 30 de outubro de 196!!, tomando-se por base
a média percebida nos últimos doze meses, devendo ser observado, no
tocante ao total -dos proventos, os tetos previstos em leI. .
Art. 4. 0 Da execução deste deCreto-lei não poderi decorrer aumento
de despesa.
Art. 5.° Este decreto-lei entrará em vigor a 30 de outubro de 1969.
salvo o art. 3.°, que entrará em vigor na data de su~ publicação.
Brasília, 21 de outubro de 1969; 148.° da Independência e 801.° da República. - Augusto Hamann Radema-ker Grünewald - Aurélio de LYra Tavares - l\1árdo de Souza e Mello - Antônio Delfim Netto.

DECRETO-LEI N.o 1.645, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1978

Dispõe sobre a cobrança da Divida Ativa da União e wi outras
providências.
O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe confere o
art. 55, item lI, da Constituição Federal decreta:
Art. 1.0 Ficam cancelados os débitos de qualquer natureza para com
a Fazenda Nacional, de valor originário igualou inferior a Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros!, inscritos como Divida Ativa da União, pelas ProcuradoTias da Fazenda Nacional, até a data oa publicação do Decreto-Lei n. o 1.569
de 8 de agosto de 1977, arquivando-se os respectivos processos adminis~
trativos.
Parágrafo único. Os autos das execuções fiscais dos débitos de que
trata este artigo s·erão arquivados mediante despacho d:) juiz, ciente o
representante da União em juizo.
Art. 2.° Ficam cancelados os débitos concernentes ao Imposto sobre a.
Renda, ao Imposto sobre Produtos Industrializados, ao Imposto sobre a
Importação, as multas de qualquer natureza previstas na legislação em
vigor e a custas processuais, de val-or originário igualou Inferior a Cr$ 300,00
(trezentos cruzeiros), constltuldos até a data de publicação do Decreto-Lei
n.o 1.569, de 8 de agosto de 1977.
Art. 3. 0 Na cobrança executiva da Dívida Ativa da U,nião, a aplicação
do encargo de que tratam o art. ·21 da Le~ n.o 4.439, de 27 de outubro
de 1964, o art. 32 do Decreto-Lei n. O 147, de 3 de feve'êeiro de 1967, o
art. 1.0, inciso n, da Lei n.o 5.421, de 25 de abril de 1968, o art. 1.0 do
Decreto-Lei n.O ,1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3.° do Decreto-Lei
n.o 1. 569. de 8 de agosto de 1977, substitui a condenacão do devedor em
honorários de advogado e o respectivo produto Eerá sob esse titulo recolhido integralmente ao Tesouro Nacional.'
,
Parágrafo único. O encarg-o de quc trata este artigo será calculado
sobre o montante do déblta, inclusive l:.1Ultas, monetariamente atualizado
e acrescido dos juros de mora.

-il-it. 4.° Valor orir,inário do débito fiscal é o definido no art. 5.0 da
Lei n.O 5.421, de 25 de abril de 1958.
Art. 5.° Na cobrança executiva da Divida Ativa da União concernente
a débitos de I~atureza' nao tributária, a atualizaçãO) monetária prevista no
art. 1.0 da LeI n.O 5.421, de 25 de abril dc 1968. será calculada a partir
da data do vencimento e mediante a aplicação dos mesmos Indlces fixados
para os débitos tributários.
Art. 6.° Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as diEJlo.'iiçães em cantrário. - EItNESTO GEISt:L, Presidentti
da República. - Mário IIcuril\ue Slmonsen.
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DECRETO-LEI N.o 308, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõl' sobre a receita do Instituto do Açúcar e do AIeool
(IAA), IJ dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o
I 2.° do art. 9." do Ato Institucional n." 4, de 7 de dezembro de 1966,
decreta:
Art. 1.~ Ficam extintas, a partir de 15 de março de 1967, as taxas de
que trata o art. 20 da Lei n." 4.870, de L" de dezembro de 1965.
Art. 2.° Até a data referida no artigo anterior as taxas nele mencionadas erão arrecadadas de acordo com as normas atualimente em vigor,
observdo o disposto no art. 3.~ deste decreto-lei.
§ L" Ficam as usinas de açúcar e as destilarias de álcool obrigadas a
cobrar e recolher, ao Banc;) do Brasil, à conta do Instituto do Açúcar e do
Alcool (IAAl, as taxas devidas em conformidade com o disposto nos incisos
I, II e III, do art. 20 da referida Lei n." 4.870.
§ 2." O Instituto do Açúcar e do Álcool indicará dentro de 60 (sessenta)
dias, contados da data deste decreto-lei, aos demais órgãos do Governo,
estabelecimentos de crédito oficiais e controlados, pela União, as usinas e
destilarias que deixaram de cumprir o disposto neste artigo, a fim de que
não lhes sejam prestados quaisc;uer beneficios, inclusive os de assistência
crediticia, enquanto não tiverem efetuado o recolhimento devido.
§ 3.° Sem prejuízo das medidas previstas no parágrafo anterior e de
outras sanções que no caso couberem, serão instaurados simultãneamente
pelo órgão competente os processos por abuso de poder econômico e enriquecimento ilícito.

Art. 3.0 Para custeio da intervenção da' União, através do Instituto do
Açúcar e do Álcool, na economia can'avieira nacional, ficam ériadas, na
-f"orma prevista no art. 157, § 9;0 da Constituição Federal de 25 de janeiro
de 1967, as seguintes contribuições:
I - de até NCr$ 1,57 (um cruzeiro novo e cinqüenta e .!lete centavos)
por saco de açúcar de 60 (sessenta) quilos destinados ao consumo interno
do Pais;
II - de até NCr$ 0,01 (um centavo de cruzeiro novo) por litro de
álcool de qualquer tipo e graduação destinado ao consumo interno, excluido
o álcool anidro para mistura carburante.
§ 1.0 As contribuições a que se refere este artigo serão proporcionalmente corrigidas pela Comissão Executiva do Instituto do Açúcar e do.
Alcool em função da variação dos preços do açúcar e do álcool, fixados
para o mercado nacional.
§ 2.ó Quando o açúcar for acondicionado em sacos de peso inferior a
60 (sessenta) qul10s ou a granel, a forma do parágrafo único do art. 11 do
Decreto-Lei n.O 56, de 18 de novembro de 1966, as contribuições a que se
refere este artigo serão co1:;lradas sobre as porções de 60 (sessenta) quilos,
ou proporcionalmente quando se tratar de parcelas superiores.
§ 3.° A produção' e' 'comercialização do açúcar líquido e do mel rico
concentrado, desde que resulte da utilização da cana-de-açúcar, estarão
sujeitas ao mesmo regime legal da disciplina da produção açucareira e do
sistema de cobrança das contribuições na forma que for estabelecida em
resolução da Comissão Executiva do lAA.
Art. 4." O custeio administrativo do Instituto do Açúcar e do Alcool
e de seus programas de assistê!1cla à produção não poderá exceder o limite
de 40% (quarenta por cento) do produto da arrecadação das contribuições previstas no art. 3."
Art. 5.° O saldo da receita proveniente da contribuição de que trata
os incisos I e II do art. 3." será destinado:

I - 60% (sessenta por cento) para constituição do Fundo Especial de
Exportação prevista no art. 28 da Lei n.O 4.870, de 1.0 de dezembro de
1965, para a defesa da produção e garantia ao produtor do preço oficial
para açúcar de exportação;
II - 40% (quarenta por cento) para constituição de um fundo destinado à racionalização da agroindústria canavieira do Nordeste, através
do Grupo Especial para a Racionalização da Agroindústria Canavieira do
Nordeste - Geran, na forma do disposto no Decreto n.~ 59.033-A, de
8 de agosto de 1966.
Parágrafo único. Também constituirão receita privativa do Fundo
Especial de Exportação os resultados liquidas das exportações de açúcar
para o mercado preferencial norte-americano e o mercado livre mundial,
mantida a ~riorldade assegurada à Região Norte-Nordeste pelo art. 7,0 da
Lei n.O 4.370, de 1." de dezembro de 1965.
Art. 6.° As contribuições previstas neste decreto-lei serão rccolhi1as
aos órgãos arrecadadores do IAA ou da União, ao Banco do Brasil ou
outros estj\belecimentos oficiais de crédito, autorizados pelo IAA.
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§ 1.0 O recolhimento pelas usinas. destilarias ou cooperativr-s dc produtores das contribuições referidas neste artigo será obrigatoriam~:lte feito
até o último dia do mês subseqüente à vell(lh. empréstimo, permuta,
doação ou destinação como matéria-prima para uso próprio ou de terceiros
com tradição real ou simbólica da mercadoria, observado, no que couiJer,
o disposto no art. l.~ e seus parágrafos do Decreto-Lei n.O 56, de 18 de
novembro de 1966.
§ 2.° A falta de recolhimento das contribuições a que se refere este
artigo nas datas em que se tornarem exigiveis. sujeitará o infrator à multa
de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo valor, sem prejuizo do recOlhimento das importâncias devidas.
"
§ 3.° O infrator que espontâneamente, antes de qualquer procedimento fiscal, recolher as importâncias devidas, incorrerá na multa de apenas
10% (dez por cento).
§ 4.° Sendo reincidente o infrator, as multas a que se refere este artigo
serão impostas em dobro.

Art. 7.° No caso de fixação de preço médio nacional ponderado. previsto no art. 13 da Lei n.o 4.870, de 1." de dezembro de 1965, a diferença
de preço a que se refere o aludido artigo e seu § L" não poderá exceder
ao valor da contribuição mencionada no inciso I, do art. 3.0 deste decretolei.
Art. 8." Ficam" mantidas como encargos da produção as contribuições
a que se referem os arts. 36, !inea a e c e 64 da Lei n.o 4.870, de 1..0 de
dezembro de 1965.
Art. 9.° Dependerá de prévia autorização do Instituto do Açúcar e do
Alcool a transferência do açúcar de uma para outra rE'gião produtora, onde
a produção exceda das necessidades do consumo ou onde houver preços
diferentes de venda, tendo em vista a necessidade de proteger a produção
açucareiro., assegurar os interesses do fornecedor, garantir o abastecimento
do mercadp interno e evitar o abuso do poder econômico e o eventual
aumento arbitrário de lucros.
Parágrafo único. A violação do disposto neste artigo sujeitará o infrator ao pagamento de multa igual ao valor do açúcar, vendido ou encontrado
na região sem autorização -de qne trata o presente artigo, sem prejuízo
da apreensão do açúcar"que. será considerado de produção clandestina, para
os demais efeitos legais.
Art. 10. Os engenhos de aguardente ficam sujeitos à legislação a que
estão subordinadas' as dema.is fábricas de bebidas alcoólicas, independente
de qualquer registro no IAA.
. Art. 11. Aplica-se aos débitos fiscais de que o Instituto do Açúcar e
do Alcool seja credor, o disposto no art. 7.~ e seus parágrafos, e no art. 10
da Lei n. O 4.357, de 16 de julho de 1964.
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos nos parágrafos 7.°, 8.° e 9.°
do art.· 7;° da referida lei contar-se-ão da data da publicação do presente
decreto-lei.
Art. 12. Sofrerão correção monetária, além de ficarem sujeitas aos
juros de mora de 12'1> (dne por cento! ao ano, as díYidas originadas de
assistência crediticia prestada pelo Instituto do Açúcar e do Alcool, desde
o momento em que se tornar líquida a sua exigibilidade, até a sua satisfação.
Parágrafo

UlllCO.

O

disposto

neste

artigo

entrará

em

vigor

90 (noventa) dias após a publicação dest€ decreto-lei.

Art. 13. Serão arquivados os processos fiscais cujo valor da infração
ou das multas seja igualou infer!ê>r a NCrS 20,00 (vinte cruzeiros novQs).
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a modificar, por decreto, a
estrutura administrativa do Instituto do Açúcar e do Alcool, a fim de adaptá-la à nova política decorrente do presente decret:J-Iel até 31 de dezembro
de 1967.
Art. 15. A fiscalizaçãO por parte do IAA se exercerá de modo a não
onerar Os custos de armazenagem e transportes, permitida a comercialização
dos tipos liquidas e a granel.
Art. 16. Feita a prova do cumprimento das obrigações legais estatuidas
pela legislação especifica vigente, as sociedades cooperativas terâo automaticamente a sua inscrição junto à Autarquia.
Art. 17. Os Planos Anuais de Safra, a partir da safra de 1968-69,
deverão ser aprovados até 30 de abril de cada ano.
Art. 18. 11: permitida a transferência para a Região Norte, de usinas
localizadas na região Norte, desde que possuam capacidade inferior a 250.000
<duzentos e cinqüenta mil) sacos por safra, bem cOmo da respectiva cota
de produção.
Jl,rt. 19. Os processos de .financiamento que tenham ingressado no Instituto a.té a data. deste decreto-lei, se deferidos, serão encaminhados ao
Banco central da República para a observância do disposto no DecretoLei n.o 56, de 8 de novembro de 1966.
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Art. 20. Ficam as usinas de açúcar e as destilarias de álcool obrigadas
a recolher até o dia 30 de março do corrente ano, ao Banco Ido Brasil S.A.
e à conta do Instituto do Açúcar e do Alcool, as taxas arrecadadas em conformidade com O disposto nos itens I, II e lII, do art. 20, da Lei n.O 4.870,
de 1.0 de dezembro de 1965.
J;>arágrafo único. O Instituto de Açúcar e do Alcoal enviará, defitro de
60 (sessenta) dias, contados da data deste decreto-lei, ao Minist-érlo da
Indústria e do Comércio, a relação idas usinas e destilarias que deixaram
de cumprir o disposto neste artigo, o qual, por sua vez. comunicará aos
demais órgãos do Governo, incluindo os estabelecimentos de crédito oficiais e coptrolados :Pela 1,inlão, a fim de que não lhes seja prestado qualquer benefício enquanto retiverem o numerário recolhido, inclusive assistência de natureza creditícia.
Art. 21. Ficam cancehlJdas as cotas de produção criadas pelas Resoluçes n,ooS 1. 761/63 e 1. 762/63, ambas de 12 de dezembro de 1963, e 1.859/64,
de 5 de setembro de 1964, baixadas pela Comissão Executiva do IAA, visando à instalação de novas usinas de açúcar.
Parágrafo ·único. Pícam ressalvadas as situações já constituídas com
autorizações para montagem de usinas já deferidas pelo IAA. .
Art. 22. Visando a assegurar condições efetivas à. rentabilidade econômica das usinas, o IAA, por ocasião de aumento de cota de produção, destinará o contingente necessário a elevar a 200.000 (duzentas mm sacas as
cotas das usinas com limites Inferiores a esse nível.
Art. 23. Dentro do prazo Ide 180 (cento e oitenta) dias a contar da
data deste decreto-lei, o IAA apresentará ao ,;presidente da República. através do Mínistério da Indústria e do Comércio, relatório sobre a conveniência de alienação da totalidade de suas ações na Companhia Usinas Nacionais.
Parágrafo único. Caso se decida pela alienação será a mesma processada com observância das exigências legais relativas à alienação do patrimônio público, ouvidas as autoridades monetárias.
Art. 24. Para aplicação dos recursos resultantes do disposto neste
decreto-lei e de outras que vierem a ser destinados, o Geran efetuará
convênios com agências financeiras oficiais.
Art: 25. Ficam suspensas as cotas compulsórias de abastecimento·das
. refinarias, facuItrudo ao IAA, com a aprovação do respectivo Ministro -de
Estado, restabelece-las sempre que assim o exigir a necessidade do abastecimento.
Art. 26. Os benefícios e incentivos fiscais concedidos aos exportadores, serão transferidos aos produtores de açúcar, álcool e subprodutos da
cana-<Ie-açúcar, quando esses produtos forem adquiridos e exportados
peloIAA.
Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário, especificamente, o
f 3.0 do art. 5.°, os §§ 1.0 e 2. 0 do art. 14, os arts. 20 a 33, o art. 41, o
§ 4. do art. 51, os arts. 59 a 63 e o art. 75 da Lei n.o 4.870, de 1.0 de dezem·
bro de 1965.
Art. 28. Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 28 lde fevereiro de 1967; 146.0 da Independência e 79.0 da República. - H. CASTELLO BRA.,.1l\CO - Octávio Bulhões - Paulo Egydio
Martins - Roberto campos - João Gonçalves de Sow;a.
DECRETO-LEI N.o 1.712, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1979.
Dispõe sobre a arrecadação das contribuições ao Instituto do
Açúcar e 110 Alcool e dá outras providências. .

O Presidente da República, no uso das atribuições que Jhe c:mfere o
art. 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O recolhimento· dás contribuições previstas no art. 3.° do Decreto-Lei n. o 308, de 28 de fevereiro de 1967, será efetuado até o último
dia útil do mês subseqüente àquele em que se verificar a saída do açúcar
e do álcool da unidade produtora ou dos seus depósitos de segunda saída,
observado, no que couber, o disposto no art. 1.0 e seus parágrafos do
Decreto-Lei n.o 56, de 18 de novembro de 1966.
Parágrafo único. Equipara-se à saído. a destinação, para qualquer fim,
do açúcar e do álcool dentro da unidade prcdut::Jra.
Art. 2.° A contribuição sobre o álcool incidirá sobre o álcool obtido
de qualquer t:ipo de matéria-prima, excluído o álcool anidro .para fins
carburantes.
Art. 3.0 Mediante proposta do Ministério da Indústria e do Comércio,
o Conselho Monetário Nacional poderá reajustar o valor das contribuições
d~ que trata este decreto-lei, observado o limite máximo ·de 20% ,(vinte por
cento) d-o valor dos preços oficiais do açúcar B do álcool.
.Art. 4. 0 A receita proveniente da arrecadação das contribuições a que
se refere este decreto-lei será destinada ao Fundo E5}J€cial de Exportação,

Terça-ft;ira 31

12575

,12576

Terça-feira 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

previsto no art. 28 da Lei n.O 4.870, de 1.° de dezembro de 1965, para
garantir ao produtJr os preços oficiais do açúcar e do álcool' e para atend,er
ao custeio dos programas de~envolvid.o.3 pelJ Instituto do Açúcar e do Alcao!.
Art. 5.° "Este decreto-lei entra em vigor na dat3. de sua publicação,
revogadas as dispJsições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1979: 158.° da Independência e 91.° da
República. - JOÃO FIGUEIREDO· - Joã.o Camilo Penna - Delfim Netto.
DECREI'O-LEIY.'" 1.952, DE 15 DE JULHO DE 1982

Institui adiéional às contribuições incidentes sobre açúcar e
álcool e dá outras providências.

o Presidente da República; no uso das atribuições que lhe confere o
art. 55, Item lI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2.° do
seu art. 21, decreta:
Art. 1.0 Fica Instltuido adicional às contribuições de que trata o art. 3.0
do Decreto-Lei n.o 308, de 28 de fevereiro de 1967, de até 20'70 (vinte por
cento) sobr·e os preços oficiais do açúcar e do álcool fixados pelo Instituto
.do Açúcar e do Alcaol, para fazer face aos dispêndios pr-ovocadcs por
situações excepcionalmente desfavoráveis do mercado internacional de açúcar e para a formação de estoques da produção exportável e complementação de recursos destinados a programas oficiais de equalização de custos.

r 1.0 Aplicam-se ao adicional de q1,!e trata este artigo as n3rmas legais
pertinentes às contribuições sobre açúcar e álcool, nele referidas.
f 2.0 Mediante proposta do MInistro da Indústria e do Comércio, o
Oonselho Monetário Nacional estabelecerá os percentuais do adicionaJ. ora
instituldo, considerando os tipos de açúcar e de álcool ou a sua destinação
final.
Art. 2.° Sobre o adicional previsto no art. 1.0 não incidirão o Imposto
sobre Produtos Industrializados, a contribuição a') Programa de Integração
Social criada pela Lei Complementar n.o 7. de 7 de setembro de 1970, e
a. contribuição social instltuida pelo art. 1.0 do Decreto-Lei n.o 1. 940, de
25 de maio de 1982.
Art. 3.° Os ·arts. LO, 2.0 e 3.° do Decreto-Lei n.o 1. 712, de 14 de novembro de 1979, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 1.0 As contribuições previstas no art. 3.0 do Decreto-Lei
n.o 3U8, de 28 de fevereiro de 1967, incidirão exclusivamente Ilobre
a saída do açúcar ou do álcool da unidade produtora.
f 1.0 Equipara-se à saída a oostinação do açúcar ou do álcool
para qualquer fim dentro da mesma unidade. produtora, exceto
quando ldestlnadQS a beneficiamento.
'I 2.0 Nos casos em que houver saída do açúcar ou do álcool
para depósito de segunda saída, ou para armazém de entidade constituída por grupo de produtores para comercialização de seus produtos, ficará suspensa a incidência prevista neste artigo, que somente ocorrerá quando houver saída desses produtos para terreiros.
§ 3. 0 O recolhimento das contribuições sobre açúcar e álcool
pela unidade produtora ou por entidade constituida por grupo de
produtores para comercialização de seus produtos será feito obrigatoriamente até o último dia do mês subseqüente ao da sua incldência, sob pena de aplicação das sanções estabel.;cidas nos parágrafos 2.0 , 3.0 e 4.0 do art. 6. 0 do Decreto-Lei n.o 308, de 28 de
fevereiro de 1967.

:Art. 2.0 A contribuição sobre o álcool Incidirá Bobre o produto
obtido e qualquer tipo de matéria-prima, excluído o álcool combustível.

Art. 3.° Mejiante proposta do Ministro da Indústria e do Comércio, o Conselho Monetário Nacional estabelecerá os percentuaIs
das contribuições de que trata este decreto-lei, observado o limite
máximo de 20% <vinte por cento) do valor dos preços oficiais do
açúcar e do álcool, cpnsiderando os tipos destes produtos ou a sua
destinação finaL"

Art. 4.0 A receita proveniente c:.a arrecadação daõ ,contribuições e do
adicional mencionados no a·rt. 1.0 deste decreto-lei será recolhida:
I - a das contribuições, ao Tesouro Nacional;
II - a do adicional, diretamente ao Banco Central do Brasil, em conta
especifica.
Art. 5,° Álém do adicíonal a que alude o inciso II do artigo anterior,
serão levadas a crédito do Banco Central do Brasil, na mesma conta, todas
as demais receitas do Fundo Especial de Exportação, previsto no art. 28
da Lei n.O 4.870, de 1.0 de dezembro de 1965.
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Art. 6.° Fica assegurado ao Instituto do Açúcar e do Alcool o exercielo de toda sas atribuições relacionadas com a intervenção da União no
domínio -econômico, na área da agroindústria canavieira do Pais, assim
como com o apoio ao setor, em todos os seus segmentos, na forma. da Legislação em vigor.
Art. 7.° O exercício, pelo Instituto do Açúcar e do Alcool, das atribuições referidas no artigo anterior far-se-à de aco:n:lo com programação
elaborada pela mesma Autarquia e submetida pelo Ministro da Indústria e
do ComércJo à aprovação do Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo único. Com a aprovação, pelo Conselho Monetário Nacional,
da programação -de que trata este artigo, ficam assegurados os recursos
necessários à sua execução.
Art. 8.° O Instituto do Açúcar e do Álcool cret~vará o registro extraorçamentário de todas as operações realizadas com fbase neste decreto-lei.
Art. 9.° O Conselho Monetário Nacional, por proposta dos Minlstros
da Indústria e do Comércio, da Fazenda e da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República. estabelecerá as medidas necessárias à execução do disposto neste decreto-lei.
Art. 10. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada sas disposições em contrário.
Brasilla, 15 de julho de 1982; 161.° da In'dependêncla e 94.° da Eepúbllca. - JOAO nGUEIREDO e outros,
DECRETO-LEI N.o 822, DE 5 DE SETEMBRO DE 1969
Extingue a garantia de instância nos recursos de decisão administrativa fiscal, e dá outras providências•
................
.
Art. 2.° O Poder Executivo regulará o pr.ocesso administrativo de determinação e exigência de créditos tributári-os federais, penal~dades, empréstimos compulsórios e o de consulta.
•

•

•

•

•

•

•

0'0

• • . • • • • • _.

',0

•••••••

o,,

','

..

LEI N.o 7.739, DE 16 DE MARÇO DE 1980
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos
Ministérios e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória
n.O 39, de 1989, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro,
Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:

................ ;

.

Art: 16. Compete à Secretaria da Receita Federal autuar as empresas
enquadradas no art. 2.° do Decreto-Lei n.o 2.295, de 21 de novémbro de 1986,
pelo não recolhimento da cota de contribuição prevista naquele artigo.
§ 1.0 O valor da cota de contribuição, quando não recolhido nos prazos
fixados, será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento e recolhido com os seguintes acréscimos: '.
8) juros de mora, na via administrativa ou judicial, calculados na forma da legislação apllcável aos tributos 'federais;
b) multa de mora de trinta por cento sobre o valor monetariamente
atualizado, sendo reduzida a quinze por cento se o pagamento for efetuado
até o último dia do mês subseqüente àquele em que deveria ter sido pago;
e) encargo legal de cobrança da Divida Ativa de que tratam o art. 1.0
do Decreto-Lei n.O 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 3.° do DecretoLei n.o 1.645, de 11 de dez~mbro de 1978, quando for o caso.
I 2.0 A falta de lançamento ou recolhimento da cota de contribuição,
verificada pela fiscalização da Secretaria da Receita Federal, sujeitará o
contribuinte às penalidades constantes da legislação do Imposto de Renda.
§ 3.0 O processo administrativo de determinação e exigência da cota de
contribuição, bem assim o de consulta sobre a ap,lícação da respectiva legislação, serão regidos pelas normas, ora convalidadas, expedidas nos termos
do art. 2.0 do Decreto-Lei n.o 822, de 5 de setembro de 1969.
.

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

~

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

.

.

MENSAGEM N,o 550, DE 1989, DO PODER EXECUTIVO
Excelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do pa;rágrafo 1.° do art. 64 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado do Planejamento, Fazenda (interino) e Agricultura, o anexo projeto Lde lei que
"Reorganiza o sistema de administração das receitas federais, ê dá outras
providencias".
'
Brasflia-, 22 de setembro de 1989. -

José Sarney.
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EXPOSIÇAO DE MOTIVO NP 299, DE 22 DE SETEMBRO DE 1989. DOS
SENHORES MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DA FAZENDA (INTERINO) E DA AGRICULTURA
Excelentissimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo projeto de
lei que propõe reorganizar o sistema de administração das receitas federais.
2. Assim, sugerimos, no art. 1.0, transferir para a Secretaria da Receita
Federal a administração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural,
hoje a cargo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra. e das. taxas, foros e laudêmios, arrecadados pela Secretaria do Património da União - SPU.
3. Nos arts, 2.°, 3.° e 4.°, propomos aplicar a essas fontes de receita as
mesmas regras relativas aos impostos federais, quanto aos recolhimentos
efetuados com atraso, a seu parcelamento e aos procedimentos do processo administrativo.
4. Nos arts. 5.° e 6.0. propomos ajustes. relativamente aos cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas dos órgãos abrangidos
pelo projeto e, para evitar solução de continuidade, o art. 7.° determina que
o Incra e a SPU mantenham os seus serviços até que a Secretaria da Recelta Federal possa absorvê-los integralmente.
Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos
do nosso mais profundo respeito. - João Batista de Abreu, Ministro do
Planejamento - Paulo César Ximcnes Alves ferreira, J1.'Iinistro áa Fazenda,
Interino - Iris Rezende Machado, Ministro da Agricultura.
Aviso n.o 622-SAP.
Em 22 de setembro de 1989.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a mensagem do Excelcntfssimo Senhor Presidente da República acompanhada de exposição de
motivos dos Senhores Ministros de Estado do Planejamento, da Fazenda
(interino) e da Agricultura, relativa a projeto de lei que "Reorganiza o sistema de administração das receitas federais, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
elevada estima e consideração. - Ronaldo Costa Couto, Ministro~Chefe do
Gabinete Civil.

~'~.6C<1nft$ ~'Ã<.

AUm desse caos adminIstrativo, "cresce-se qut o
ITR , u. 1nstrumef'lto com:::Ilementar de poUtica 991:á1' h ,
muito
UI! instrumento de obtenç!lo de recei t~s, mesmo
porqu~
seu pounch1 tribuUrlo ~, e continuará ~endo. pequeno.otl. 1Il.!

;;>':e-YÁ~ ~

'Al1· '

••is que

dida em que

!iuprb.-u O incho I do IrtJ.gO lQ do j:lroJet.o d. le.!. nO 3.1.J7/~
f'1u n do co• • seguinte nct~çID:

-Art.1. F'lc. t,ransrerld' p.r. -. Secretaria d. Rece1h r.deul
• co.petlnch de .dllinhtnçla dlls receHu .tudl'l'lente .rrec.d.dtlS pela Secnterh do Patr1110nl0 à. Unl10 .. SPU.

OI

Reforma Agriir ta for sendo implementada

.s

O

País

..

oeput~~E

,.dgnfo !Joico. A competlnoll tr.nsfer.1d. nu te artigo
0011
preende as .tivIdades de trIbut.çi:lo, arrecadaçllio e 1"1~Cll1n:
Cio. pt!rllt.necendo
de c.d.strl.ento no dtglo lI'Iencion.ao
caput deste arUgo".

I!!

se desenvolvendo econÔmIca e socl~ülente.
Com o ITR
l! um Instrumento de PoUtlca A.grát:l1
.. como as atividades cadastrais se rellclonam dlretament!! com
1$ atividades tributárlu, especUlmentl!! hnçaml'!n~o I! 1*15C81i-o
z.çRo, ~ lnconCl!bIvel & separaçAo dessas .t1Yidades e I
SUl
trollnsfer!nch o.n o Mlnhtérlo da FaZ!!nda, que oao ~ o ór1õl1o
oompetente pata .dmln1!trar • POUtlCB Açrátl_a • .-L..-~

BOGO

no

JUSTIFICATIVA
~ de ressaltu Que o Sistu. Nacional de Cadastro
f1tural, lnltituido pelA LI! na 5.M8172,. tem COIllO finAlidlldes,
.116. di trlbuhçlo terrltorhl.ruul. o .polo ~s .tividades de
,..ror'" Agdrt. li Oesenvolvi",ento Ruul, especielmente em reI.!
Çlo la processo de des.propr 1.;10 por interesse. social.
Os principios e oritérios IIdot.dO:i para o
hnç!
_ento do ITR 510 id~ntico:i .o~ utilizados para lnstruçlO
dos
processos ~d~inUtrat1vos de des8proprhçl'l:o Dor interesse para
fins de rel"orlll.ll 8grlirla. Assi_, 8S lnforl'l'laçl5es que sl!'rl,lem
de
basl 'Pua o bnç81'1ento da ITR sla as "'I!'smu lnformaçOes
con!
t.ntlS do procl!'sso desapxopdatdrl0.
EII sí~tese. a Revlsla de Lançamento efetullda pelo
6rglo lInçldor te"' 1Il1Pl1CllÇ!O na ,Jn~truçao do processo desapr,2.
pr18t6r!o, efetuadIJ pelo drQ30 expropr1ador t IIsstm como, inde ..
pendl!'llte de desaproprlaçtlo, esta Ae . . hAo de Lançamento
ill'lp1l
ClI • •" ..pre I!'lII Blteraçllo de dedos cadastrais. Pode-se concluir
que. brevemente, estará instalado Ll~ grande êaos administntivo, co- confl1tos de competênc1a, Mo unlrormidllde de procedl.entes. nlo cOlllpaUb.11izaçao de prazos, dúvidas legais e
delin(Quaçlo para os contr lbuintl!:S.

aegu1ntcs

Inclua-.e no projeto de Lei n9 3.737. de 19B9, o.
oa atuals artigD~ 9'9 e 1.0 p.a%&

.rtlgo~. Tenumer~ndQ-slP:

11 .. 12, rttspGctlvanentfl:

-Art. 59 Fica. Mlpllado para dez mil o número de
ca.r
goA; ~. Audltore5-F!sc<l.11;i do Tesouro M~cional d;tt
Secretllrl&
da R!l:Clilit.lt Federal, distribuIdQ o correspondente
Acréscimo
propotcioÕlalmente &0 número de cargos de ca.da urna da~ re.pe=.
tiv•• claGte&.
parigrll.to unico. 08 cllrgoa ora criados .omll!!nte
.f!rão
provido. qua~do houver recurao. orçuentirio. 8ufJ.ciente. P!

ra at.ndftr

&

rfl.pectlva desp••••

Art.. 10 Anu.l-.nt_ ~ • S~Il::r.t;..rla da •• caU.
r.~r.l
prc.avará concur.o público para pr....nchlmanto do.
c.rgo.
va9O. de Auditor-P'i.c.l do Tllaouro Naelon.l, incluaive
••
ralio d.. apo..ntador1a ou IllOrt., • I.r ra.U:ndo por lnt_i"lI!
410 da Escola da ~in1str.çio r.:nndáda.

Pará-gralo único. A S.cnt.aria d'1l R.caiU r.deral •• t!
beleceri o nÚl1l~ro da cargo• • • • r anuaJJnant. pr.enchido, qu.,
. . hlpót••• a19un.a. poderá •• 1:' aup.r1.or • einco por c.,nto do
nÚlllero dft Auditorel-Filcail do Tlllouro Nacional em .tivldad.a,
con.id.rando.... reprovado. OI candidataI cla •• 1l1cMo-a alu
do ·nu..ro ••tah.l,cido.

'DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1989

Terça-f:ira 31

6e11, de 15 de M!temro de 1944 e transformado em ~cret3tia pelo Decreto ~
96.911, di! OJ.de outl..tJro de 1988. publicado no Diário Oncial da Lnl~o, cr 04
de outLj)ro de 1988 e republicado na O.D.U., de 27 de dezeffbrD de 1988.
Ao SecretarJ. da Jlaceita redaral , lndublt.ve~en~.
da. lnlUtuicõ. . maia eficiente. de que dispÕe: & admin,Utr!.
;io pública da União. Com UJI ndu:zldo quadro. <te quase oito
.11

t1dade autárquica de regime e$peCial, dotada de pcr~0I"I311dadc ju:rIiHca de di_

c:arqo& d. Auditor••-rilcata do 'l'•• ouro Nacional, pr••I\chidoa atual
.anta cerca de •• tl! Ml1, • In.ti tulçio tem aoh aua responsabilIdade

da flZe:nda, com • finalidêtde de fornulitr, coordenilr J executar e fazer

UIU.

Art. 20 -

E::

criada a Superintendê:1Cla do PatriJtl6nio da U"llão _ s.P.U.• ~

reito público, autonomia Ild1l1ni:itrati'lü e rinanceirs, vincul~da ao Minlst~rio
execu-

.. ad.in:1.atraçio d. todos oa tributos federal., desde a. cOlllplex••
atrJbu.lçc... 11gad•• &0 1.apdato d. randa d. pe.ao•• f!dca. jur!

tu • polIt1c3 n&.ciona! rllldi4ria uroana de terrenos da l.h!ãa.

dica, ati. " obr19açio d • • • fazer pre ••nte .i,. todos OI ponto_I _1
randegadol existente. nb território nacional, Hja no. aeroporto.,

Art. J" - A S/.lperlntendenci8 li que se refere o Il.rtigo Interior. será actn!
nbtrad;; por lJ'lI Presi~nte, códiQO l-T-DAS-101.5. l.IlI Vice-Presidente,
cód.1g:l
LT-DAS-lOl.A, 2(dois) Coordenadores, códiQO lT-o~lOl.A e 4(quatro) Direto..
res, c6d.1go LT-oAs-I01.Il, os quais s~r!o titulares das segu1ntes.U1idadesô

no. porto. ou na •••taçõe. 4. ·Í%'onteira.
Nio ób.tante a

.

ln.u~iciineia

do .eu pe•• o&l, nova.
recentemen.te:
sobre oper,!
cães financeira., I e.ti ocorrendo, por via do pr••ente
projeto
da Lei, COla o iupo.to territorial ;;:unl e com •• contr1buiçóe.
ra o S.rvlço d. 'atrimônio da união, ·s t.ltulo ele laudémios e
t!
UI de oeupaçio.

&tribUiOÓfl' lhe tê atdo C:o:Ntld••• Asl1m ocorreu
com a c:ontrlbuit;io para o rINSQC1AL e o:;:om o imposto

1 - Coorde'lador1a

P!

A Secl:etaria da Receita Fedcu:...l . , .em. dlÍ'11da,

Proce:;~ual

I.r ":. Coordl!:nadariíl de AsslS'ltos HcnIco!) e Acinlnl!;trRtivO$.
lU - Diretoria de LeQlslaç~o Aplicada

IV .. Diretor!R de EI1QE!Niarla
V .. Diretoria de Cadtlstro e Rt:celta'
VI - Diretoria de Ad:n1nlstrBção e Fi.nanças

p.!

coE.
po t.icnico, O órgão adequado' para dei incumbir-soe da interpretação
da legislação, da arreclldaçio e da t1scal1:r:açio das re~eitas da
Uniio. Mas i pr..c:!so -reconhecer li. inlluficiênci... • cio· seu. quadro té.s:.
nlco, que, se jÁ era ·exÔ•• lSlvamente reduzido para as tarefal
de
que t.radicionalmente .e desincumbia, provocará agora, seq~ament.. ,
repercussões negatival muito sérias sobre 11 qualidad@ dos lerv!
ço. que pr.sta. Para se ter wna ide!a da problemática, basta q1a
se compi%re o Quadro d.. Secretaria da Receita Federal com o
dO
Banco 40 Bra.il ou.' mesmo, de quaisquer instituicões privadas eOli.
at1.v1dadc no campo dos lerviçol, delenvolvida em todo o
t.rrit§
rio nac1ona.l, eomo lÍ o caio do DAAOESCO,.por @xemplo, • •e evlden
clará o verdadilüro milagr. que, coca um número tão reduzido 4e fUA
cionÃrios, tem sido realb.do por aquela impol';t~t.e
Inst.ltu~ção
Feder.. l no eaapo dos tributo••

Art:.. 4l:l - A ~rintendênc!l do patr!ll&I!o. da .1kl110 ter' Delegacias
em
todas os E~tado5, Clólss!flcad0s ~ Classes A'e a, adnlnbtriil~a5 por Deleçados.

! verdade que o projeto de Lei aprelentadQ preocu
pou-ae com a cÚsponibilldade, pela lnat1tu1çào, d~ cargos dê
fiança !li de funções grlltificadas, mUI foi omisso quanto ã neceBs!
dade do Fesl'loal técnico ~xecutivo do qUl\l depende ir efetiva real!
:lacia dos .ervlços.

S 1Q .. O Ministro de Estado d«i Fazenda slbneh!d lO Preslden-·
te da JtepúOl1ca • estr~tura rlesultltlte des transfu6nclas ufe:r1des neste
artigo, o CJ*lro de earreln e o C'fJIdro ~1tieado de PllJoel, co- as tranttOtMr;fa • ~reçeel lM:ent., lOS seus Clroas. tlllP1'tlQOS • ~c.~. ~
Uoo o r~1IllI jur!dico dot servidOres.

1& natureza de luas .trJJ::l\li~Õ111 e pela lUpec:illlizaçlÍo do seu

co;

Por tudo ÜUIO, imP&-tõfl, lI.inda que Illodt:rada.m~nte.
em .tençio i . limlt<'l.ções finll.nceira!!l d<'l. atual çonjuntura do Esta
ISo brul1elro, ampliar o Quadl';Q da ~ecretada a. Receita Fedenl-:
não .ó com o objetivo de atenc1er is noya1l atribuicões qu. lhe f"a.
ramo conferida., lenio ainda com. finalidade de .ssegurar o efet!
vo cumprimento das obrigações fillca~s. Ga.to dessa natureZA terá
garantido wn retorno infinitamente superior, contribuindo, com ...
reduç~"o
da ev•• áo tributária, não só para o equilíbrio das finanças públ as, mas também para o aprimoramento c1ZL justiça fiscalii
que 'eon titui principiO expressamente consa9rado na ConatituiçÃo
viqen ,cuja efetiva execução depende da. real obserVÂncia
da
legblaçio tributário!:.

-e6dlgo LT-DAS-lOl.4 (Classe P.) e I.T-0AS-10l.J (ClflS~ Bl. com a

atribu!ç::lo

de exucer as ,UI/Idades especIficas do Orglo. na an:a de respectiva Juris-

diC1o.
Art. S" - OS dirigentes da Sv;:lerJntendênciil e Oelegaci8~ terllo As:sezsores e Sl.bdelc:gaoos; códigos lT-DAS-I02.2 e LT-DAS-l02.1.
Art. 61:1 - O patrlftlÔnio , os recursos orçarrenblrios, extu-arçu..entario!;
e til'\Qocdros, as. finaUdadt!s, I c~t~ncin, a'!Ç. atr!buiç~es, o peS!)oal, os
car~s, fU1Çôes 11 ~re~!; da ~cretlria do PatrilTÔrlio da lTll:1o - SPU, sfto
transferidos para. SuperIntend!nc!a do Patrimônio da unUo - .spu. c,Je os
lu::ederili, linda, nos direitos, cr~ditos e ObrlOGç~sl decorrentes de lei,
ato aán1nistrat1vo ou contrato, incl~l't'e nas respecti't'&S rl:ceitu.

, 29 - No ca50
buIç&es,

dU-ia-' •

Ô!l

&errer ~licidlcll ou ~rposlçlo de atr!

I!xtln;ID lII.lt"'tic:. do carga ou

f\S1Ç1Q

c:1;QIIdenda du-.,

lWCIsÚrll1•.
, 31' - ~t, ~ uj.. .prov.x..l • ft$trutura e o qJ&dro previs'tos no S ", as .t1Vida.0e5 da ~r1nttn:lfnc1a.do PatriMÔnio da ti"lllo • SPU,
Hlll 501U;1o de continuidade. J)@1'1!'af"IeCerlo dul!rlwol....idu pebs suas Ituais un1d1des ~ lntl!Çluntes da Superlntel"odencla c:rlldll PIllo artigo 2Q.

Art. 711 _ O Poder Ell:ecuU't'O. no prazo de 9D(noventa) di'!I,. contados di
"lgAnc1a de.,t:.a LI!!, adotar' 1$ pro't'1~~ias necessJiriu .. fiel execL.Çlo da
preStrlte.

por outro lado, é preciso evitar, nWM Instituição
da nAtureza da Sllcratarla da RecaiU!. F';d~rl'll, que o preenchimento

Art. P - Esta Lei entra em vigor,.. dlita de .s..- publ1ca.;lo.

d4! seu qUAdrO de pefl.oal ocorra d.. modo irregular, propiciando li
entrada, a um. só te..'lIpo, de contingentes elevados, dêpo1. de lugo

Art. '" _ RevOQ8lll-se as disposiçl5e.l _

. perlq,do ..111 .. :realização de (:oneursoa. Eslta prática
delorganiza
a In.tituiçio, pondo em. rilco leus valores e a eontJ.nuidade
de
.euI trabalhol. Por 1"0, , de . . . .ta.bttleo.r . .cahi"; capas de
institucional1zar a ablorçÃo de novo. valor•• ~r. pre.ncher
••
Va,9 as exl.tentes no quadro, incluaive .rn ra:aio 4_ aorte ou .pau,!
tadoria. t o que •• pretenda coza a ra.ilz .. çáo de concurlos ..nul,l.
• CCCI. a :Uxaçio de l1m1t. JlI;âximo para aproveitamento doa
c ..ndld.!.

te. que •• aublaeterem , cada concurlO.

ca'ltrirlo.

~ proposta dO Elleeu.tlvo nIo pode ~recer prld1l do llllQislaUvo, pois •
Utulo de UM. ~sta reorganlzaçlo do !lbt~ de aÓ'ltInistraclo da!; receit.s
federais vi" I, em 't'erdade, trllllSfer.1r para. Secretari.a da Receita Fttde-'
ral. e arrecadaçtlo das IeCf!lta.s plAtr1llOflials, a carga da 1l(:flA, ôrgJo dO Minlstlfrlo da FauncflJ.. receitas essas QUe seAPrlt forll'll e continilAtn MOdo arrac::u:tadas par. o Tesouro Nacional.

Por outro ·lado. 010 se pode de,svinculu as .tividades de cdstro da arI!.
cadaçJ1a, pois estQ delfl: depende ca:r.o o ~to de rl!Oda dl!penóe da ~l.ra
ç~o.

o $UJstltut1vo 10 Projeto de Lei. anexo. t11spõe sobre e extlnçlo di!! Or'QAo e aiA ~ ~rlntenclência do Patrintlnio da Lh!ilo - S'U. .
.
o sisteN ItSldHirlo no Brull pIISSOU por proft.Odas transl"OIflaçeeS nos ú!
.50 anOs, deixando de cootar ~ t.JJ\ órgAo central, aplicador ele todo. a
leglslaçllc de terras da UoUo, CCfln foi no p:ls~ado o ser'Jiço do Patr1.Jl'.6'l10
da Lhilo, atual. secretaria do patrlll'6nio.de lirl~ _ S.P.U.
tllOOS

~

Dlsptle sobre a extlnçlo de drl;lllo, cr:1a
I ~r1nt:.eodblci8 do Patrltr&l10
dI
'-"'110 • dá outns provid!rciu.

Art. IV _ rICI extInta. secretarIa do

Pat:.r1~10

ela Iklilo,

Il'lterJor-n~.

denominada serviço do PatrilOOnio dA Lnifto, i.Mtit:.u!do pelo Decrel:.o-lel

na

diversas 6pocas, outros

órg~os

forQtrl criados no Arroito 00

do lntl!!tlor. no antl!lJ Conselt-4J de 5eguranr;a Nacional

e~ l!t~

MinIstÉrio

mesmo, no extf!!

to Min1stl!irl0 tlII Reforma Agrária Q:JC por não guardarem conexUo entre ~i.. lede coer!ncla dOs proced!rrentos &ctnin1stret1vos que a Jllat~ri.
rl!!QJer.

varam A falta

~ face 00 grande desenvolvl~to e excelentes resultados alcançrLdos pe_
18 secretaria do ?atrlmõriio da Ix\.illo - S.P.U •• nos últimos .5 anos, Ql'açolS •
i.ftl'lantaçlo de noVOI; Ilétodos de trabalhO e sJ:st:.~s. lnrormt!z~do!;, ~.se
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a

tran5fo.r-(l'.aç~o

da referida

~cretaria.

no ãrnito 00 Ministério 0':'1

em órgll'(l 3utál'quico, CCf'l 8utoo:n1a BànlnlstrativR

Fazenda,

e rin<!nc.elra.

do Patrimônio da l)"dl'io .. S.P.U., poded

tu._

r.ar_.se idêntica I O!Jtras cxi:'>tentes na e!>trutura do meS11IO Hinütédo.

tais

Assilll,

l!l ~rintend~ncia

*

COIl'O • Sl~rintl'!.ndl!l"'dô'l de 5eQúros Prl'll:idos - 5l.F..EP e
5lJPerlnterMnc1a N!.
cional de A':mste:dmento ti! Prel;o~ .. SLttAB, preservando-~e. por outro lado,
• dgla "SPU", conso<!gt'l1da pela sua tradiç1l:o desd~ o /!• .o de 1944, ~anàcl
a
ent~o Dir!:tor!a 00 Do:r:!rdo da UlUlo fo! hansfOfl'!'-ilda pelo Decrtlto
6.871.
de t~.O'J.44, QlJC lhe tr::lnsfer1u Q referldG denoninaçãD, pela qual é sabeJ.~

rrcnt~

cort'.ecldà at!! ooje.

Assim, O art. 1Q do SLtIstitutivo AO Projeto de lt!i extingue a

se:cr~tll

ria dO Ptltr1m&l10 da iXlU,o.

o ut. 20 cria a Superinterdncia do Patri~io da LJnlUo- SF1J. na Cfual·
esUo espeeif'!cadas AIS Atividades espec!ficu dO OrQ~O, I'l(l COOd1CIo
~,
tll!'~la, vinculada ao M!nlst~rlo da Fazenda, .

de

'li

os Iru.. JQ • •0 e aspeclf1clI/fl • eltrutLlU bblca aóalnlatritlva
~lntl'1"d!rcla dO Patritrâllo de Íi'lUo ~ SPU.

di

o ut. 60 prll!:"'!. pua. 00.... e'lUdade, • transferent:l. de todn as at1v.1ôJdes dIiI Sectetll"b do Fatrimônio da lXlu'o bem COIl'lO OI ptOCe-d!lTll!fltos a

sere- adct'dos pexa

hl 1'j",.

E.ulS ~o U M.dlrjU que viSl/lll a s.ol!dl rlclr. dlr\P1zar • 1ncr~tlr a .!
t.uaçlo di adlllr.IstraçlD fundfirla pela SUPer !nten~la dO P;tr!m6nl0
di
lhilo - sPLI, a "!lrl dft qoe as MUS objethos verW1aln a ter ~ INllor alc.nc~ !
coo6IrIico, socIal ti de~burDCr.t1zllflte, clY'lsttlshl"1C1a:l.lIs na .nt'XI Ift1nul:a de
s..bsUtuttvo .0 Projeto de Lei.

Deviduente .ml1lr.do pelo' parÁgrafo
,. do alUgo 64 da Constltulçllo Feder.l, o Senhor Presidente da
Repl1
bllca subllete • dellberaçlo do Congrt:!iso Haclonal o Prcjeto de Le:1 ,,;
~737/8,!, co- o qu81 "rrorganba o slsten de ad.lnhtnr;;lo das
t8$ fedrrais, e dli outras provid&ncias" ~

rece!
-

Justificando essa proposiçlo. o Poder
E'xecut:lvo, no artigo 10, sugere a trln~ferlnc1a. para a S~creh:rla d.

lItecelb Fedeul, I oóalnlstraçlo do r-pos.to sobre Propr1edll!de Terdto
'1'1.1 Rural. hoje a cargo do Instituto Hacionlll ~de 'Calon1zaçlo e RefO;
••' Agr'rla - INCRA, e d.s taxas. foros e lauda.ios arrecadada:; pela

5;

cntarJa do Patrh{)nio da Unllo _ S f ' U . ·

-

Atn\l~s dos artigos 211. 30 ~~!J do pro
Jeto de lei sob enfoque, o Poder Executivo propOe a llpllcaçllo "a essa;
fontes de rec~lte as aes.as regrlils relat!vRs 1I0~ iapo~tO$ federaIs
,
quanto aos recolhIaentos ef~tuados COIl atruo. a seu pllrcelaaento e 80S
pro~edlaentos da proc:es.so Ild.inhtflltivD".

Pelo arUga 50 do projeto slo transfe
Tidos para à QUftdrD ou TRbela Prr.''lOente do pes!';oal do M!nist~r!c
d;
Fmzend., e doeados. na Secretnrlll da .Receita FedéraI, as carQt;s ea C!a
.1$510, .. funcOes de confiança e as funCOe:; gnU fie.das do I"eRA d!
I'etl.~nt~ relacionadas co. tributeclo, arrecedaçllo e rlsc"llzaçl'lo
do
I.posto sobre Propriedade Territorial Rural t o ees.o acontecendo
nof
qUI!! diz respeIto aos cargos e. coals~~o, funçOe!i gratificadas e
rU.':'.J
,a.s de conttança d. Secrdarh do PlltriaOnlo da UnUo rt!laeiQn8dl'l~.co'
·a arrecadaçllo. f'isc81IzBçlo, controle e c'lciJlo de (oros, "udê.lo~
taxas de .cupaç!lio-.
..

ND .01$. o projet'o vis. obter do
Con
greuo NacIonal. lutorlut;jlo para que o Senhor Pre51dente da Republ1c;
posu aprovar f _ediante proposta do $enhor Ministro da FlIzenda, 11: es.try,
luta e Q Quadro ou Tabela ~er.anente do "'lnbUdo da razenda.cOllo con
IlIlIquencla du tnnsferências referldes de que trotall os artigo$ 10 e;;
do projeto (art. t,;Q) •. ficando claro quc tanto D l~CRA coa0 li Secreht1a
do P.trl.e:nio de unUo cont:1nuar;o desen.. olYend~ sua5 atividades
nar
.ai" le. soluç:lo de ~ontlnuldBde, t'!tl! qUrf'!! seJa_ ap.o'i.dos • nOVB fIIst:r;;
turl e o Quadro ou Tabele Pe~.llnenh do JoI1nhUrio da FuendB(arL7o).F1nal.e n te. no~.tt.BQ, está pre\l1:stl!! 11
tranl'or.,çta dos Cargos U co_ls::;ao de Coorljenlldor. do estruturEi da Se
cretarh da RltceHa federal, e. SecreUrlo de Trlbut8ç:lo.SecreUrio d;
AtreclIdlfÇlo. Secret4rlo de f'lsc911zeç60,' Secretário de Controle AdUlmel
IQ, Secr:eUrio de tnfo"t••ç;~I!I$ Eco'nO.1,ço-F'hc:ats t Se.cret4do de ~l ..nej~
••nto I AvaUacllo e SecnUr!c de Atividades Espec'hh.
"'Ll!vedo o projeto" rauh, per"l recebet
.-.00••• dtlranttl eJ.i1::o le5sl'h~.!. for .... llpresent.da~ a~ $eouinte.'ll:
EWEHOA Nr; 1 - Oe .utor!R do
~,

'0

hto
propondo que o INCAA fIque ro,. da florQ.nlzaC;1o dO .lat...
adalnhtnçlg Ô... recdUs fedu.h p,roco.1ta pelo PQdn [ .. culho..
[MENDA H. 2 - De autor 1e 00

ck

o.pul Ido

FRANCISCO DOANtLU5. vtunda • aa.pllaçlO, pau dez _!l.do ~lU'O d_ ca!
gO$ de AudHorrs-F'lscah do T..ouro Nacional vinculados li Stlcntarh da

Aecelta Fedeul.
EMEHO~

NR ); - OI!! autor.h do

Deputado

ANTONIO CARLOS MQNOEA REIS. o"rtIcll!ndo SUBSTITUTIVO ao ProJll!to, atu\lh

do Qual .xclul o INtRA do Gbjetho do projeto, l!:Iltlngulndo • S~cret:arl.
da P.trl.~nl0 da unllo • propondo a crt-çlo da superlntend~cl. do
P.!.
trl.Onl0 da OnUo ~o.o -entidade luUrqulC1 d~ regi.e l!speclal. dotada
d. personel1dld. Jurldlca dlt direito público. antono.h ad.lnlstrlth.
• fInanceIra, vinculada da MlnhU:rlo d', F"azenda. co. a flnaUdade
de
forauhr, ccordenu, executar e fuar eucutal' • pol1t1ca naclon'llll fu~
rJUrh uzb.na de turanos d. UnJlo·.
E a rdat6r!o.

yf\/

'1f;

VOTO

1)0

.RELATOR

Enca.lnhado .0 CDnQresso Haclonal atra
'115 da Meniaoe. nO 55D/!!I9, o projeta dI! lei sob ex"!!. no que tOei
iniciatIva. 1St' devld..ente respaldado pela allnt:a -e- do incho n do
S 1D do art. 61 d. r:onstltulçlo Federal. Nlo enc.t'nl~: nenhlJ.a J..ncon~t1tu
clonal1dade OU' l1"gdldade _ foi dabondo ea obedUnch • boll t~cnl
ca leo1slat1v.~
-

i

Tendo e. vista que fora. apresentadas
03 eal!nd.~ e. phn'riD, passo a 'nal1~'-h$. A EMENDA H1i2 Dl, de lIutoria
do eaInente Oepuhdo VICENTE BOGO, 010 rere nenhu' d1spo~ltlvo const!tu
eJona! ou legd; a EtotENDA ND 02. de autorh do nobre Dt!'putado F'RANCISCÕ
DORNELLES. re!:ulU lntelrallente inconstitucional li 'luz do que
detera!
nll. o lnr:15o I do .rt. liJ da con:lt1l:.ulçfto F"ederal e o !ncI~o I do .rt-=124 do Reghfmto tntf!rno da Clalr. dos. Dl"puhdos., jai qu~ o projeto ~ de
co.peb!:nclll exclusiva do Senhor Presidente dll Ap.p6bllca l!' • eaenda sob
enroque auaenta I despna prevista originaria.ente; 8 EMEND" tojQ 03. de
lutor18 do e.lnt:nte DeputAdo ANTONIO CARl.OS KONOER REIS,encontra-!:1!'! fuI
_lnadA pela lnconstltuelorll111dade, \lt!z Que PolI vIsll: tIIn_!>t5.~ntl!'! rel!str-;:
turlilr a lItual Secretllrb de Patrillônio da Unllo-SF'U. o que f dA
co.p~
Unel. exclu!"1'va do Senhor Presidente da República, na roras deter_Ina
di pelll .Une.
do incIso 11 do i 10 do art. 61 da CarU Feden!. F"eltlls l!'-SS8S. canslderaç~esf aanirest.o_
ae no sentido dtt ac.tar a Eaenda nt! 01 • • presentAda pelo f':.lnente D~pu
hdo Vicente Bogo, J' qu~ a .e51l8 nao fere nenhUM dlsposltl1lo constlt;:;
clDna! ou legal, debando entretanto o 'Seu al!rito para ser ~;;nl.!nado ):1;la~ co_lssl:les cOllpetentes. No que pertlnl!! lIs Ellendas 02 e 02.apeur d;;
respeito e ad.lraçDo que dI!! .1nha pnrte .cracell: o~ seus autores, nllo as
posso Rc"lher, visto que sDo flagranteaente InconstitucIonais.
A esta Conl,5sAo compete somente o eXIl
_e dõ!l c0C1!>tltucion81ldade, ll!gI'lUdt'lde fi: t~cnicB legislativõl d<ts· proposl
r;;"es subl'l'!'Udes • 5U. dec1sUo. Por Isso. n:lo pos.!::o adentrar ao
ll:~r1t;
da propo::'>içlJD sob exaae, ~as. pela Sua 1mportanc18, n30 posso
t •• bt!!.
deixar de fazer algull:u consideraçOes li; respeIto do seu cl:mteúdo,J' que
diz 1:e~pelto O u. problel'lPl de transcedenll'll l"poTUnc1a paTO a vld. br8
511e"ra. isto d. ti reforllla 8çrl5l'la.
-
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'Oepubdo

... 1unda a 5upresslo do incbo I do .rUgo 19 do Projeto,

Hlngu~. de:;c:onhece o iaport~nc1a

1f,IÍ!!

rorll8 agrárI. par. o processo de desenvolvi.ente de nO~$O Pllís. Por Is
ao não ccns.1go co.preender porque o g01lttrnl:l federal· pretendI! agn:ra
cai
trlr _ 1ttstituição Que tl!'1l a responubllidade de ef'etlvar essa refar••
agrÁrIa, isto é, o INCRA, na IlcrHdB ell Que procura dele reUrar a COllpe
tine!a pau arrecadar o lllpos.to Territorial Rural, a taxa de
serViço;
cadastrals, as contribuições parll a CON1AG e eHA, o prDduto de al1r.:n.
çia de hrras do instituto e o produto das concessões de uso
renuaeri'
das.
Não se pode conceber tal .udan~., vez que •
• aeu sentIr, ao contrário de Agili:n% O pl:DCeSSO de. cobrança dessoa 1_
posto e dQ~ t8JUtS. na verdade vell cOllpllcar. Já que todas as
Infor.;
ções relativas. ao:!!' bõveis peraanecerio no INCRA. A Recf!:1 t.
F~der.l-:
portanto. para se des1acu_blr dessa nova etribuiçio que o gav~rno
pr.!!!..
tende lhl'l clJnftrlr ficuá ~ellpre na dependência da atuação do IN.CRA.. Oe
.utro l~do. pu. que o IHCRA pou. Ityar flClfá _HPU n.
~rt4inc,h
401_ t1"in~f.dllehs que .lhe 'oua 'eHu pfllo Tnaul"o N.dona1. 'tal. di
msta •• ananJancfb •• h
ltOt1vo pftta l.p.d1r que • uror.. &gti
.:h d.l1an~he na lIetJld. dn upiUt;ães e reel.ao, da ~G'i'a bl'.'lletro;
ISpec!.l..nh do," lUis carentes e sofrJdos.

,.r.

u.

Hia consigo CO.flpr ••ndu ena lJIUd.nça porque
i Ellpollçio de "toUvos que capf:ou • M~n:ulJffM 01 ,~O ".0 1'ornece Ula.
.6
razia justiflcador. duu proposh. U,lI! te-,.se • explicaI" c projeta aoó
IX••• , .a. nito dIz 05 resulhdo~ podtlvos que' eUI stJdlnçl pOde trazer
para _ Il:dltlnbtraçio püb1!c. federal.

08Poh que o congr.".o Hlclone. raJeltou fi
Decreta-lI!!! nlr 2363/87. Que fllltlngula o JHtRA 1 portanto rnUbd8~.ndo
o _es.o na contextura da adllioistuçio públic. raderal. 1•• g1nd
qu_,
da! p.n li f:rente. e:;s. instituição pauuh lI.gerir, co. tir_eu I li.
te!'.lnaçio. a politlca de refor.a aQrárh de nosso pdsp.n atrOPelO';
ti su problel'lllu que [ludes:l:e. l_pedft·. sul e~rdnh&da ne.s. . . ntldt)~
CQflD está r.. Jooo u•• m.tlirla Qtl. 'lIIovoh.
pr~tu~do inter.ue naCion81, ent,!ndo que &1!0 C'o*lssõ•• de .edto
de..,..
.e ljebruc.r sobn o pre:'lente projeto, c?_ carinho • co. lndeplI'ndinclm,
pare qUI!"••0 to •• re. 11 !lua decls8o, DOSSU. prevalec.r o inter"••• lf. co
ltrt1Yldadee a futuro de no.$SO. país.
~
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feitas ·u"as cons.idenções, ••nlfasto--e ra
YorlÍvd à apronção do projeto de leI sob enroque, VIU ~U. nio fere n;
nhu_ ?ispos~t!vo d~ ardera c~nst1tucl0n.l ou legal e lIStá ndigldd
AIt~
obed1encla a boa tecnlca legislativa. Se_ entnr no .rrlto, acolho
E_enda nQ 01. dI! autorill do Deputado VI~ltnte Bogo, porque nio ofenda n!.
Murt° d1sposl.t1vo constitucional ou legd f! réjelto, por
lnconstttuclQ.
".11 •• ~ e.end.~ 02 "I! 03, re~pect1.....ente de autor18 dos elllnerlt.s OapH.
tados Fnnc1sco Dornelles e "ntania Culo~ Konder Reis.
'

U<'ã

5. R. da Cuissiio de COMUtulçio e Justiça e Redação,..

Brn!lJa, 23

de outubro de 1989.

PARECEI'!. DA COMI5SAo

A Comissão de conat1tulc;;ào • JUlItit;a • de Redaçio,
ao apreciar o Projeto d~ Lel n9 3.137/M• ., &5 Ern€lndu Oferecidas
em Pl.,nárlo, opinou unanimemente pellt constitucionalidade, juridicidade e técnica IeghlatiVi! do projeto e da Emenda n9 1 ~ p!.

la inconstitucionalidade das de n9s 2 e J, no& b:rmos do parece;
do relator.
E.tiveraM presente li: 0.& S~~hor@s Deputados:

Gerson Perl!!fl - Presidente em exercício, Joio Natal e Jorge Meélaull.r ... Vice-Presidentes, Carlos ViJUI.gre, Hélio Ma
nhães, Harlan Gadelh~, JOlle Dutra, Leopoldo Ijouza., Thl'!:odoro M~n:
de., Michel Temer, Nilson Gibeon, Osvaldo ~clftdo, PIlnio Martinll,
Renato Vianna, Rosârio Congro Neto, Costa Ferrelra, Sérgio Spada, Aloysio Chaves, Eliézer Moreira, Evaldo Gonçalves, Franeisco
Benjamim, Heslias Góis, OSCAr .Corr;a, Ney Lopes, aorge Hage, Jua
rez H.A.rquel'l Batista, Sigm<'J.r'ingi! Seixas, Vil~on Souza, &nedict:;

Mont.iro, ~brahlm Abi-Ackel, Brandão Monteiro, SIlvio ILbn!u, Ro-

,.

..
..

sIste.a. consequenh.enh, lO fornecer I detlnlr;lo fbicl dI:
UM
b6vel inclui. ta_bf., no .esal;J IIstea. r O valor do i.óvel •
.Uquota, gerando a urecadlçlo.
No easo, seria o .es.o que u.a declluçlo de f.posto de ren
da fosse guada po: u. outro 6rg:io para que a Secretllril da Ae~,i'
ta rederal apenas uItlsse o OARF'.
.
A Secrl!!tnh do PatrllDOnio da unUo - $PU f o lNC~1 $e D!!!
desnm 1$ coat:aet!,.nchs de: arrecadar, ter!l" Invlably,ildl!lS
as
SUIS atlvIdades da- controle fi otdena.ento (lo processo rundUrl0.
O Projeto prejudica eortslderav"l.enh o Tesouro
Nacional,
pois as tecei.tlS di $I'U 11 do INCAA 110 • Ih recolhldu, se_ qual
quer percentual pau f1.lndos ou parUclpaçlo de funclon'rios
nDS
seus resultados.
A 1St. Co.lulo cabe analisar .111 pro(undlllentl! Õ INCRA que
h' Il;u. te-po vu lafundo Igresshs que só preJudIcalll a
uec.!:!
çlo da Retor•• Agdrh.
H' pouco .als de sds _UIS, esta Ca,. Legls18tlva, nu-.. at!
tude conJosa e coerente, rejeitou decreto-lei Que e~tinguh
o
INCRA. trazendo dt vaI ti aquela AutarquIa para du execuçlo
ao
Estatuto da Terra.
O INCHA voltou. Ago;'. atnv's da Projeto de lei nO ,nue"
O Poder heeutivo PrtUl'\dl autUar o INCHA reUundo-lhe . . nce!
tas próprias que arue.d. dlnta_enh, I1hl do bpolto lobu
I
Proprlldade lerr1torfd Aunl - ITR.
Todos nbllll que é inerente. autlrqull possuir receitu ar§.
prll'J - ut. 5°,.1, Oecreto-Lei nQ 200161.
rste ChuI FlJdl!lul nla pod. aprovlr o projeto, sob pMIJ dfJ
estar sendo Inco«nntt'! com a 'fUI Ititude de 2e.O,;,eSl, qUlndo .1'!
jdtou o Decreto-LeI nQ 2.'6'JIJ1, que extinguira O ItlCRA.
•
Convi", SI dIga que o- Projl!lto pretende PIS.sIf p.ara a sec:ret!
rIa· da Rl!IedU Feder.l nllo 'PMIS a .rrecadaçla e fhcalil.açlo do
ITR. O seu art. lo tun~'hre pita a Ãect!itll Fedeul todas as
cdtn arrecadadas pelo INCRA, d se lnclulnd'o:
-- ITP: ~
-- falei de 5enlço!; Cadastralsj
- Contribulçlo 80 lNCRA;
• Contrlbulçlo CONTAG;
":' Con.trlbulçlo CNA;
-- Produto de venda de lerras da Unllo;
- Produto de venda de hrras do lNCRA;
-- Produto de conce$!FOe!; de u~o, re'lltlnerada~. de terru
da

.. berto Torres, Marcos Formiga, J'ClS~ Genolno, José Mar!a Eyme.el,Al
1:10 Arant~ll, Antônio Mariz., AfrI.io Vieira Lima, Je&uI Tajra, JO;

t. ArNp. hnwwSo knt.a.lYi. aon..,. 'atr

ta. ~:rto

hPQtado

ausóa~·'

f,...l4enttl •• Ix.relelo
lart. 1", • 2., .ih tine

40 1.1 ••

...
Ika.

~. c.c__ ~ ~. A'rõJ/~ ~ ~
. . . . I C I .•

,ee _70~;;'

e

Unlloj

.. Produto de conCeS!ille5 de uso, rellluoeradll:'i. de· terras do It!
, CRA.

oJ'.llii:

aon.

ur> m· ~.' I?.-t::ú9"t'o/t..

1.

o ProJeto .~ Lei nl ,n7l8', enc •• lnh.do lO Congresso H.clE.
"11 peJa Menng,. n_ -"0, do Ex_I Sr. Pres1d~nt. di ftepubUca,
~roposto pelo MInistro da Fannd.. ln'terlno •.titulares das Pntas
dD Pllnlj•••nto I (lI Agricultura, viu o seo~lnte:
I ... D.lJc~ as gnndn Ol:lrigaçfiu I os prudos ~nul CID tf.lb!
lho ce- I Secretarie do Patri.Onlo d. Unllo .. SPU • o
InltitutQ Nadan" de Colonizaçlo e A.foul Agr'rla
lHCAA. ou Sljl, 11 l.port.ntes e dUlcels i.culab'nc:J.s
di IdlnU flear t cUscr ialnar t avaliar. 1n,erever DI UIU!
rlol de terru e lnclul .. los nos Uu$ t::a~lStrDSt
prap!
rando os el_entos tlcnlcol rebt1vos aos. 1.6vltls, u!.
llundo, IS prlnc1pl1s tundl.enta1s tarefu.
11 ... fteUrar di $PU • c:o.pettnçh da nisslo dos. O,l.RF'.
de
cobnnçl de ta.. de oeupaçla _ fOIO t do INCRA o l.po!.
ta Teu.1torlal Rural. desconsiderando o dlrtcll .. lndl!
pend ... d tubllho dos Ucn!cDs enQenhehos e espl!claU!
tas de cadntro daquelES 6rglos, se. os qoaIs nlo exl.!
thh. OI dadol Ucnlcos necesdrlo'S a provld~rlC'ia
1'1
"11 de coDflnça.
.
IlI- AtribuIr. Secret.rll da Receita Felinal - $Rf
o Si!
~le, encargo de enviar lO 5ERPRO, pau expediçlo
de
DARF' 's, os doeu_entos preparados e recebidos da SPU

2.

Inconceb!vel que as atIvldadu de cadastrallento, COIlD con,!
ta do ait!go 10, uj. . separadas da errecada~lo, poh estl' co!!.
sequ!nch dlqueb. e Que_ çadastn, ou seja, aporta dldos •

do IHCU.
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O lTR, !'loJe arrecad8~ pelo INCRA, tem 50% do !Seu
pro~ut.o
dtst1nado aos lIlunlcIpio5 f: os outros 50~ 11 UnHo.
Os outros encar~os que 510 arrecadadQs oo~ o ITR, a ncer;;lIo
du Contribui.çlJes CNA fi CONTAG" constituem receItas próprlu
do
INCRA ••

A Taxa de Setvlços Cadutrais, por fl:xemplo, se destina I !.!
nutençlo dos senlço!; cadutuh que, pelo próprio Projeto de L.ei,
perll8necerlo E.2!!!. s!. lNCRA.
Ser' Mensário sep3ur Ulrll fl,mr;lo da outrl? O INCRA
~
!! I) serviço t .. Receita Fedeul ~ li r~munera.çllo corre~po.!!
Gentl!. Nlo .l:ietla dif'ic:ult!!r desl"lec:es.u.rl:3.mente'2'
A de"~Incullçlo .;dministrB~va das ativIdades de clldastro e
de trlbutaçlo, arrecadaçllio e f't!iclIllzação prejudicará, conslder,!
yell"~nt., o -atendimento aos Contrlbui1nte~, gerando conrUtO!; 1:l-l3n
to to COflpetene18 ad1l'l1nhtrativtl dos 6tgM~ envolvidos, já Clue ;;.
.tl... ldades C:OrDt'!tidas à Secretaria da Rece1t~ Federal s6 podem !a~r
d~sen'lol\l'id3S I partir da ba.,e de dado';. coll!tada e <Jdnlnistrad"l
pe'

~
Os dados do Cad;ntrlJ de Imóveis Runls' do WCRA !Jervelll de b!
se pllra li exeeuç~o de uma Política cfe interesse nacional __ li
~
forltil Agrária. da qu,Ü o Impo~to sobre a Propriedade Territnrial
Rvral - ITR constitui. um dos Instrumentos d~ e;o:tt'!!lf!<t Import~ncia,
considerar a trlbutaç~o progre~51va dt'. terrel como htor de cor
reQlo das distorções da l!strutur'; agrária. A~sIm, o ITR tende
;
s~r IIoa1s representativo ni]:; á·reas que apresentam as maiores nece-s
sSdades de altera"ção em ~U3 e~trutura fund16ritl. a medida em C1u;
a!; contradições e de~iQualdades v~o sendo eqmfMdas r em decon~~
ch de uma l'I.dequada Pol!ticõlI AgrárIa e Agríco1<l, a import~ncla da
.rreclildtilçlo do ITR tt'ode ti decrescer I deslOCólndo-se para .' outros
tributos que e:<pressam o incremento prodlJtlilo, como" ,o IClol t m, etc.
O I~CRAr 9pessr ,de toda; as diflculdiJdt=s· dos ~1 timo~ nM~:
conseguiu implantar um.. sistemBtica de tributaçõo e fiscalização
estB, consolid.)d~ ap6s dez anos dl3 ez.tudo da maUri::i. A absorçriCl
pela $RF lmp1i!Z~rá. por certo, em soluç~o de continu!dede do tra
balha eté agora deSl!nl/olvido. Lembrase Q'J'Õ! o lfiCr1A dispõe de qU;
dro próprio de pessoal, lodos lve Técnicos de C"d .. stro e Tribut2
ç§o Pur.,l, treinado,;,; e capac!t.3dos pela próprIa A!JtarQu1ô,
dM[l
.. e~pecHlc!dade do trabalho eltecwtado Que exiQe Mo s6 eonheci
lI'lento de Le~!'Sle.çào Ttibwt6ria mas, tllmo.~ml e en profundidade, d::legislaçlo AQr~ria - CO'llpl~l(ll, e:;parsa .; nOVQ.
Cu'mpte lembrar, também, que eSS1l transfer~ncla traróÍ refle
. :lCOS no repasse dos recursos às Pr~rl!! turQS I CNA !! CONTI\G (Federi
r;l5es e Sindicatos).
Com rel;!I;~o às receita:;; proven1ent~s da <:lli~n3r;;lo de terras
do lUCRA, tes!õ81tde que, pelo_Projeto, cll:!'S scrlo"l'l arrecadl3das
pele SRF, compronetendo, !nd1,scut.!velmente, a autonomIA do ente
lutirqu iCQ.
Atualmente, até O produto da a1!en~r,:l1io de ter:i:"l3$ da UnUitl il
desUnido ao INCRA, pare fazer face 1:1 deJ,;peo;ss decorrente~
de

.0
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b) o. foros _ taxas 80bre ternmos da Uni.io

provld~nc1as

.dmlnlstratlvu e JudlcUrlu I uu eugo .. art. ,.
par'guro único, da Lei nQ 4.'47/66.
Por todos e~se _OtlvOI~ O Projeto de lei em foco nlo lIerec~ Slr
.provado.
.
O Pl nO '7:3718', recebeu' (trb) Elrlendu • • seguir.
1 .. 00 Oepubdo VIcente

BOÇjo

e)l,~inçlo

Que suprimI!' •

.stejam situados d.entro do perlrnetro dlfl áre03s urbamu;,

• .!!.

jeit.•• ao ml!8'll'lO gravame.

JUS"rIFICATIVA

e~

-.

o artlqo
ao tornar lnex1gIvel a cobrAnça
de
taxa d. ocupação, foros, laudémios e multas ate o Imo de 1987, a
par 4. e.t.!belecêr proced1Ínento altamente aimplificador e deab,i
rocrat1zante. em nada afet. os intere.se. do '1'esouro Nacional,

2!l.
IcreSCl!!nta artigos

qUI!

qu_

tombadas

por órgão oficial competente, ou que contenham benreltori4s

do INCRA

(Inciso 1. Artigo l Q ) . fll::.ndo pelo projeto origInal
tinÇlulndo apenu • 5ecretlrlll do PIJtrlmOn10 da UnUo
U. 00 Deputado Funchco Dornelles,

Outubro de 1989

do PL orlginohl0.do Poder E)l,l!'cutlvo.

In .. 00 Depu'tado Antonio C~rlo5 Konder Reis. que Ilantl!m
INtRA e extIngue a SecreUrl~ do PlltrlmOnl0 da UnUo, e
~ crh I Superlntend~l'1cla do PatrlmOnlo da: unlllo, lnclus.!

poi. aquelas receitas, até o ano de 19137, nio e&tavam sujeitas a
atuali:u.ção mon~tária, tornando-se lõeUM valere.. hi5tórico!S,
dgnificado.

sem

qua1qu~r

ve co'" personalidade jur!dica dHI!!I!nte.

Inexigindo-se os laudemioa incidentes até o

Por optar pela REJEIClO TOTAL do Pl 3737/B9, ficam pTl!"Jud.!.
c.das .5 , <três) Elle.,das. recomendando que a Emenda nO 3 (Deputado AntonIo Carlos Konder Reis) seja transformado em Projeto de
ld, pelo seu conteú'do di1"erente, entreUtndo proprl0 de~ssa 1n!

d. 1987, faculta_se "OS foreiros. ocupantes regulari:larem~
seus titulo. ou documentos de pocses, obtendo-se
almaj.ado equU!brl0 e controle do processo fundiário.
d~f1nit.ivo"

,A ih~xlq1'b'!lldade das taxas Q foros sobre os ter
reno. da União 11m ire",!; tornbadõls por órgãos oficiais juctifica:
se para evit:ar o ônus que recai sobre pt:l.rticu1arer;, que realiza
:am benfeitorias nessas áreas. O tombamento .empre requer
tençao de alto C:Utlto p.::.ra a sua preservação dentro das
caracte
risticas originllis, incluindo-se aI llnit.açõe!l de uso, bem
restrições de utilizar;ão.

ch!ln.
Sala. da. Comissão, atD 18 de outubro de 19B9.

JI\.iln:

'j.fL:
Â

Deve-se rcsl'Ialt:ar, por o?Qrtuno, que: eS!'1l5
me.!
ma. b~nfeitoril1J!1 lacali%adas em ireas urbanAS já pagam normaltn~.!!

PAUCE1. DA COMISSÃO
Co.i ••ão d. Alric.\Ilt\lra • Polttica 1.ural. a.

reunião ordi'niria r.alizada hoje. aprovou un.ni••••nt. o·p.r.!,
c.&~ eoat;ririo do l.e1&to"[' ao !'rojer.o d. L&i. n.9 3.131169.

Comissões~ l~

de outubro de 1989 •

l~nhOl'.1 Deputad.OI:Jo~i

!st:ivara. present.a OI

I:lr.ja. Prelid,nte; Jod'a. Pinheiro, Viee-Pr&lIideute;
Maranlon. Ubirat.n Spinelli. Olv&ldo oBendar. Nyder

Antcn1.o
:aal:bo.a.

ViceQt. 10'0, Dorl!to Ca.panari. Alc.id.1 Li.a. Amaury

I'Hlller,

Aicio Reves. Ivo Cl!r.õ.iIBo. Carlos Cardinal, Jovanni

H.lin!.

J.olpide Rctt:o. João Haia. 5êrlio Brito. VinLcius

Deputado
~

Canlançio.

~OeL

CASTRO

PARl:CElt DA COMISSXO

!'.~

-ran.to raruaodel. Har·io Li.a. !t\lrival H.leilllento. COlr._

r.h'a • .]aey Sean_lar.ta. »a1:I:Y Deitol. Al,. •• o~ Pal.11inelli. AI.!,

zandre Puz"na. ff.lton Pl:iedricb. Juar&õt Marqu •• J,ltista, toa ..
I!

são

.a

SalA daa

•••ada ••

Prat ..

te o imposto predial e t~rritorial urbano, cot)templadaa que
na ba.1fI l3e cálculo do referido tributo._~--

Cil.on Machado.

A Corn1.ssao de Flnanç.u., em reuniÃo ordin!ria rea_
lizada hoje, aprovou o P~C:ER VENCEDOR d.O Relator Deputado Mano-

el caaero, favorável ao Projeto de Lei n9 3.737/"9. notJ termos do
Substitutivo apresentado, contra o voto em .eparado do
Deputado
César Maia.
J:.tiv~ru

presentes os Senhores DeputadOS'

"rllncJ.~co Dorn911~!'I.

Presidente r Arnaldo

Prieto,

_Jo•• Serra e remando Bezerra Coelho, Vice-E're.ic1ent.ea, Mus.a De-

. .a, Cand1 Jaall, lfyd1l!r Barbo.a, Oaaundo ••bouç•• , HorÁcio 1".1'1'.:1:,
tlAnoel Caatro; 1".Upe "_nde., Lúci. vini., !-enito CAJU, C).eonln..
'cio tOhseca, Roberto Brant. u-vy Dia., .ron1vaJ. Luca., Ain.ltSO ,..!

Una, JO.' Ser.r., FranCiSCo !taater • l'ranc!'.:lco Sal•••

CO"r SSf'-iQ
f'AK[:C!:k

Dt

F.I NANCAS

VI:.NCl-DQk

R~lAt'ó/{[O

Subsc r[l','o o '" <lr~c
inclul!"H:!'"

;l

~eu .... oto'

~elo

luctlfIC-]t.IVil

l!r'

,jo, Uep!,It,ado Cii~"H' M,;, I...

r'lC

"~

1e

,j~ unica 1::1I\\õ''-,d~ ~.::alhio:l",~ cor,tl'''

d~l ':'O"'I"'<;>~"1O d",' F In,v'lC:ól.':i.
Ar>resC'l"\to. CIl"t"Ol1~I"'. S...lblõtl'tut.vo·

o

1'1cn,irlQ

I ncorpo,..~do ~ .... 0 f'1"0 I et.c. oje L~ i n .

3. I ~~.

Deput.do MANOJ::L CASTRO
n,:,

"'\..I;);}

do 19P.8....

r-E'f'li'r

I

. .lator'

dil.

l::~i'!ndil.

SUBSTITUTIVO ADOTMlO Pfi'~ COHISSXO DE FINANÇAS AO

PRóJE'ro DE LEI 89 3.731. DE 19139

~

Dp'Ql.lt-i-dIJ I"lAtlut:l l".AS 1HU

ReorgAniza o S1st.u de
ntauA;ão das 'rec.ltu

Rel .. tol'"

ada!

fer3.!.
r.ta, e dá. outra" providinci.....
J:aonTO De UI .9 3"31, DJ:
(Do loder !x.êutJvo)
K4ln. .qe.... n9 S50!"

ua,
o "CQngn,s.o Nacional.decreta:

RflOl:'q~lZ"

o U .. tema de adalnbtração
fed.rat., _ d'· outra. provi4inciu.

da.

:t.cetta.

da.

ar

.recadadas pelo Instituto Nllci~nal de Coloni%ação li! Refo~ Agr!
ria. - INCRA, • para. Procuradoria-Geral ãa. fazenda Nacional
a.
competenc1a para a apuracão, inscrleáo e cobranea da respectiva
r.u'vid;,. at.iva.

.l:Mnda n9
AUTORI Deput.ado

1a%t.. 1.9 - r1CA .tra.nsferida PAra a Secretar.íll
Receita Federal a CCDpetencia'de admini.straçio das rl!l:ceiti!l.s'

Manoel cutl:'O

paxágrrlo ,O'nico - A competência transfe.r:ida. neste
Inclua_s., onde couber, no proj@to de
3.737/89, o . .guinte artigo:
Arta

Tornam-~ê

Lei

no"

'!.nAxiglvil!!ill:

a) oa hudêmios, não

r.colhido~,

U't1go à Secretaria da Receita Federal compreende as ativ1dade.
de tributa~io, arrecadação e fiaC'ali:r:açi~, permL\neccndo no J:NClU\

as

incidente.

br. transferiincill.. de aforame·ntos ou de direitos .obre

so

b:emf~it;

fi:;

I'i•• Qll ocupaçõe8 de tl:rrenos da Unitio, realbadal'l: 'até 31 de
.embro de 1987, bem. COMO os rl'!lljilectlvo. foroll, taxas e mUl~.:
1ncident~Q &tf; a'luf.!llil dat.a 1

de~

cadastramento.
Art4 29 - As receJ.tu de que trata o art. 19,

quaa

do não ree'olhidas nos prazoa fixados, serio atualizadas
monetõ!l
ril1lOOnte~ na data d~ efetivo pagamento, nos tern:os de. i!irt.Gl d~
Lei n9 , .199, de 10 de julho de 19B9, e.
os ~K'31Jint.es Acâj.scu.os:

cohrad~!J

peli:!. União

Outubro de 1989
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I

<

.S'

I _ juros de mora, na via admirtiatrativa ou
elal, contadQs do

sequlnte ao do vencimento, à razão

WI

por cento ao • • • C&lclllados ~ob:re o valor atualizado monetari!
IDehte, na forma da 1eqislacào em. vigor;

II _ aalta de mora dll!; vinte por cento lobre o
lar atualizado zaonetarianl.ltnt., -.€lndo reduzida •

d~2

por cento

O p.g~nto tor efetuado ati o ült.i1no di. útil 'do mia

u

àquele u

Art. 11 - Tornam-se 1ncxiqI.~ei.:

joo.!
de

v!.

.ft

.) ali laudêmios, não recolhido!!, incidentes sobre
tranaferincialll d.e aforamentos ou de dIreito. sobre ~nfeltori••
em acupa.;óe. de terrenos da On1';0, real1:taàaa "'te 31 de dezombro
de 19157, bem Como a. respectivos !oro$, taxas fi multaI
inciden
te. até aquela dataI
-

subaet;iUe.!!

que denria ter 11d.O pago;

UI - ncarlJo legal d. cobran<:ll da Olvida Ativa de
que 'trata o ar~. 1940 Decreto-lei n9 1.025 1 " de :21 da outubro de
1969 1 e I) art.. 3'1' do Decre.to-lei n'" l~HS. de 11 de dezembro de
1978, quando for o caSO.

b) oa foro. e t.u• • obre terreno. da Onilo

que

e.Uj. . situa501 c!entro 40 per1JMltro de áre. . urbana., ~oab.c!. .
por órqâo oUcl.1 compe:tent., ou que contenham ~nfe1tor1,.
.~
j.itu ao . . .mo 9rfv~. .
Art. 1:2 - lata 1e;l. entra •• vigor na 4at. 4e

pub1lcaçio.

parigrafo Onico - o. juro. <3e mora nio incidem '.9-

bre o valor da lIulta de mora.
Art. 39 - Aplica-Ie aos parcelamentos de

débitos

elas receitas referida. no art. 19, concedidos adl'A1niatrat.ivaJne!l
te, a leqislação pre9iata para o parcelamento de débitos ~e qua!

quer oaturl!!:I':. para com a Fazenda Nllcional.
ParÁgrafo Ooico - Ô disposto neste artigo apUc!
_se também aos pllrce1ll11lr-ntos dft dêbitos relativos às
contrl.bu!
ç5el5 de que tratam. os O'ecretos-lei n9 308, de 26 de fevereiro de
1967 1 e n9 1.712, de 1. de novembro de 1979, e do adicional pr!.
visto no Decreto-lei n9 1.952, de lS de jUlho de 198:2.
Art • •9 - Os procedimentol administrativoll de
terminação e exiqêr.cla dac reoc1tas refer1das no art'. 19,

~

d!.

l)epUUdO MANOEL CASTRO
Relator

bem

" l I . o. de conaulta sobre a .pl1caçio ~ n'p4'ctiva legia1.lçio r

lerio ~ ~!'11dQal no que co~.r, pela. naraal expedidu no. te;l&Ol
40 art.. ~9 ~o Decreto-le1 n9 822, de 5 do . . t.mbre de 1969,ecerwa
l14ad~. p410 art. 1', S 39, d. Lei n9 7.739, da 16 de JltIlrCO
~

Vo".

i

19". - ..

pI(

'n:>I1~

::J>C

-U...

r:á"#
HA-II?

S 19 - O dhpono ne.te artiqa

.pl!~._.flo aOI

PRO.JETO DE I:-El "'" 3.737, OE 1989.

prg

(DO PODER EXECUTIYO)

ced1NAt~. am cura0 ralaUvoI ao. criditol con.tituldo. anterior
. .nte 1 vlq~nc1. a.ata lei.
-

MENSAGEM NI

..Art. 2.. - c. 6rgãos c1II Sacntar1a da ReceU.
'Fi!
de:ral-env1...rio i . Procuradoria. dA Fazenda Nacional o. del'DOnstr;
Uvo. d. dibJ.tol du ncdta... que ae rafere o art. 19,
par~
lJna de apuracão e inlCriÇÃO na Divid.. At1v.. da UnUo.
Art. 59 - Pica o Poder Executivo autor.Lzado
.t:2:'.nl~.l::.1r para o Quadro e Tabe la P.rmanene. da Peaaoal do Mini_
tirl0 da Jazenda e • alocar .. Secretaria da Receita Federal _
Procur.daria-Gerolll da Fa1!enda Nacional, com ... denomlnação
.jua
tad.,
cargo_ am comi•• io e •• funCõe. de confiança, do cru;
Direç~o e A"e"oram~nto Superiore., _ •• funcólIs do Grupo Dl.l:.
c:io • A•• iat.inei. Intermediária do INCRA 1 diret&lf'lcnte relAcion;
cio. COIQ a tributacão,· arrecadação. fi.cal1zaçio do Imposto
s~
bra a 'Propriedade Territor1al Rural e a apuraçio, inscriçÃo
cobrança da ra.pectiva Divida AtiVa.

Reorglnlza O sisteu ele ad.lnistnclo
das receitas t'ederll1s. e dá
outras
provldfnclas.
Relator: Deputado CESAR MAU,
R~LATORtO

i

_o.

P.arâqrato Onieo - No cuo de ocorrer dupl1c1dade
ou auparpolicio ae atribuições, dar-.e-i .. extinçio
autOlÚtica
do. cargoa eM cOlniuiO r funcõea de cont1anca ou funções grlltili
c.".s, con.iderados dellnecesuár1oa.
Ar't. 69 - Mediante propoata do Miniatro da Fazen
da, o Prellid,ente da República, aprovará, mediante decreto, a e;
trutura da Secretaria d. Receita Fed~ral e da procura.dor1.a-Geral
da ' ..zeOO.. Nacional I o QuaC1ro e Tàbela permanente· d. Pes:soal do
K1nistirl0 da FazeDdàl resultante do dispasto n05 art.. 19 e 59 •
delta t-i.
At"t. 79 - Até que lejam' aprovados a elltrutura

e
o Q\lIadro e Tabela previltos no arti'3o anterior, as at.ivJ.dades do
árgão aenc1onado no art. 19 permenll'lcerio sendo desenvolvidas, SflU!
aolucia ae continuidAd., pelo INCRA.
Art. 89 - O. c:argos em comissã:o de Coordenador da

estrutura da Secretaria da Receita Fed'i!ral, mantidos lI&?:us níveis,
pa.aUl a denominar_5'~ Secretirio de Tributaçio, Secretário de Ar
recadaçio, Secretirio de Fiscal1z:ação, secr~tário d@
Control;
Aduaneiro, Secretário d. Info:::T.1aç&s Fconõmico_Fhcais, Secret!
:r-l0 de Pla.nej.anento e Avaliacio e Sflcret&rio de Atividades E.~
elai..
Art. , 9 .. Fica ampl.iado para dez !nU o nÜ-mero de
cargos de Auditorcs-Fill:al. do Tesouro Nacional da SecretAriA da
hc.Ua Federill. cUstril:lu!do o correspondente acorillclllo propo,E
clona~nte ao número de cargos de cada uma das respect.ivas ela!

....

ParÃ9rafo On1c:o - Oa .cargoa ora crJlldolii eom~nt..,
••rio providos qU.!lndo houver recursos orCllm.entirios Iuf.i;.cientea
para atender à r.spectiva despesa.
Art. 10 -

Anualrn~nte,

a SfI!:cre.taria di'l Rece.itll

"!.

doral promoverá concurliO público para prêt"nchimento dos cAr90s
vaqoa de Auditor-Fbcal do Tesouro Nacional l inclullive em. razio

ae apo...ntadoria ou morte, .. ser realizado por lntermédio da
cola de Administração Fazendária.

E!

parigorato Onico - A Secretaria da Receita Pederal

• stabe.l&ceri o núrne;to de cargos a ser anualmente preenchido, que,
e. hlp5teae alguma, podêrá ser superior ... cinco por Cfl!;nto do nQ.
Ilero de AuditorElJl-FlsCllis do Tesouro Nacional em iilt~vidadR,
co,!!
.ldar..ndo-se r~pr:ovados os candida.tos class1ficad06 além do nÚlO.!.
ro e.ta.belecido.

550/89

o projeto de lei do Poder neeut1vo objetiva:
Transferir, para. Secretaria da ReceIta Fede
.r.1 (SRF) '" do Mlnlst~rl0 da fazendl t a coapetAnc la pllra a adalnl;
trl.;lo das recelta:s arrecade.das:
,
a) pelo IQstituto Nacional de Colonizaçlo
Reroru AQr'rla (INeRA), autarqui8 federal;
b) pela Secretaria do Patr1ll0nlo da
Unllo ,
(5RU).tSrgfto dD próprio Mln1!:té.rl0 da Fazendo;
Reroraular a Incidência de coneclo anneUirla,
aulta e juro!: de aora e d~.ais eneargos lneldentes sobre 0$ d'bltos relativos a tais receitas;

Tun,fer,tr, pllra o l!tesao 6rgi!lo, cl!lrgos • funçOes do INCRA e da SPU i

. .Reestruturar r •• con5equ~nch," o Quadro e
rebela Per~tlnente de 'pesso"'l do MInistério da Fazenda;

a••

T:r::anst'e'lr, do iHeRA para. Procundor1e-Genl
de Fazenda NacIonal (PCrN), o encargo 'de apureclo, Inscrlçlo e co-'
branr;. da Oívida IIt1\l6 rererente ao I.posto sobre Propriedade Ter.:'" .
ritorial Runl (ITR); e
•
11br.&r I deno.Jnaçlo de carQOS efll co.lsslo da
Secrehrla da Receitl Federal.
Na I:ss~ncb, o projeto viu transrerir,
plra
a Secrehrla dll Receite federlll, a arreclldaçlo do uposto' sobr.'
• propriedade terrltor181 rural (hoJe. cargo do INCRA) e de '0
tos. laudê.los • taxas de ocupaçlo de ~.6ve1s da Un1l0 (hoje. ;
CU"go:t1oSPU).
Entretanto. nlo seri... tnnsrsrldos • Seer.

t • .rla da Recelh.. federal as ltividades de clldastu.ento, ou se:

J.:
la) quanto .0 ITR. os ebllentos relaUvos b
proprIedlldes rurais .(loeallzllçlo. 'rea, prQpdeUrlos ·etc.
211!) qUInto I: S17U. os el~aentO$ (locaUzaclo
etc) nht1vos aos .1.c5vels de_propriedade da Unllo, nota_
da•• nt. na rlh. cta .atlnha sub..Udl ID real.. da Jnru.... a.
!! do Irt. 20, 'IH. d. ConaUtullOlo • art. U, I
do
ADCT;'
~ ISst. OI contratos .ntlUuttcol, o prOCI.ua. .nto doi pIil;)l_
do. 6a .ton..nto. a. transflfloc:1a d ...hl etc _, .1ndl. I 'relU• •tJ .. ld~de ~. d"ucar I llnhe d••• rJnhl ••• toda D litoral

.UI.

"r

brlsUe!ro.
Do outro lado. o projeto nada h • • ver co.
• centr.Uzaçlo do caha do T.!io~ro Naclonai, porque as nceUas
. . questlo j ' slo clnallradn dlnta• .,nta pua .!in clha •
Ao StIccJonu .Uvldad" rehtlv. . ao lMenso
• ••Uoslssbto patrlMOnio Iloblll'rio d. Unl.o, Que, por nature.

a, deve. peraanllcer 1ntegru , o projeto, . . lugu d. contrIbuir
p.ra a aelhorh dI errecldaçlo r.derel r cria 6blce:!l l adlinlstr!
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crio do patrbGnl0 .l.obUUrlo d. Unllo a li próprla'rult.t.açlo da
%lceUa fedeu! ••• detrl ••nta do Inter..... públIco.

"cU 1.'Q!nar o

ça05

burocdtlco

se

"Que

nr' e Secretaria d. Receita fedl':nl, pau IInvlu, lO' ocupantes
ou far.iros de terrenos da Unllo, Quh$ par. recolhI_ento da ta••s • toros, tendo de conlulhr cadastros adalnlstUdos por outraS drglos, pau levantai- todos os delMl'ntos MCe5s'rlos-'
brl""-.

co-

Se aeolhJdo o proJeto, • SPU, depois de

11-

Outubro de 1989

Min1sUrl0 d. razenda I • alocar li Secretaria da Receita Fl!d,!
ral c li Procudor1a-Geral da Fazenda Nacional, co. a denOll!naçlo ajustada, os Cllrg05 ea C01t1s:io ti' as t'unçoes de conUança, do G~upo Direçla e A!ósessoraal!:nto Supl!rlor~s, l!l as
~un
..eles do Grupo Direçlo ti' AsslsUnc!l!I lnter.edlér la, do INCRA,
diretaaente relacionados coa. t:iit1lr'taçlo, arrecadaçlo e t'1s•
cal1zaçlo do Il'Iposto sobre a propriedade Territorhl Rural e
a apunçlo, Insc.t1çlo t cobrança dil respectiva divida aUva.-

S.1. das CO.iuoeSrJ;"
05

..Int.r os alnento'S necess'rlos • cobnnça t:Se foros I ta.ls de o
cuP.çlo, •• VI: de enc'.lnh'-los la SERPRD. pari pracitSs..ento ;
Ih:1e

Outrossl., •• ralaçlo 's receitas laobilUTla", o prO
Jeto I'evala-u inoportuno, porque o lagl.5hUvo aprovou todas a!5
.,ld.. de SnielaUva do atual Governo (Oecretcs-lels nlls 2.'98,
de
21.i2.17. 2.)0), de 21.11.16, • 2.)2); da 26.2.87, , Lei 7.'0\0, da
.2J.12.1'), entre elas a Ilevaçlo da ta XI de ocupaçlo,de 2S plra 's,
cujos resultados deve. ser apresentadas no corrente exercícIo. Por_
tanto. nlu se JU!5t1t1carh, que,u.a 'I'l!!!z obtldll • referida l_g1slaçRo,
. . adote afillda nova que nlo se ajusta '5 anter 10ns.
~lUs. O prOjeta foi subntldo ao Congresso exata_ente na
~to . . qult • SPu,-co. atruD,esU flxpedlndo,e. todo o Pds,o!l .vJSDS
da cobraoçl dn taxas de ocupaçlo(Ji na bne de 51 .obre o valor atual
dos 1.6vds ocupados) • fores sobre o nlor atu.Uzado dos 1a6vl!'ts.
Note-se que o Executivo, .U o .000ento,n:lo adotou lIedldas
.fltlvas para reaparelhar a SPU,a fia de que eSSI esrolo possa .fetha. .nte' elJlM!ntar • receita lltobllUrla.
#lde•• Is, o projeto conUII ~ erro Jur.!dlco, paIs,no ut.
2tt,dIspDI .obre correçlo .onet6rle, .ulhs e juros de 801", para dfbltos derlyados de rehçOes contntuds:t'oros. Ia' budbios oflginados de
contntos In(lUuticos. COIIO é de e1ltt1lentar Sllbeni;;&IU obrigli;;Gu regular. . nt. contretadas nlio podeM ser aodI t'icaefos j:lela lei superveniente. NISS1l ponto, o ~rajdo i InconstitucIonaL

YoT

o

Nessas

condlç~es,

;:::;;; QUe elu:lulIlII a,.

Y"

r

COMI55Jm DE rlHANçi\S

;!

T.ab'lI nlo parece justif!car-se • noraa do art •. 4°" no
... .. refuI '5 questacs rel.cIonada·, co. i.óvels da unUo, que seri.. lubtleUeflls, b:proprlaaMts, lO rito do processo-' adrl1nhtratho
fllCal, co- neUtsD:I pau os C,!nselhos de Cont1:1bulntes. ll!h r ne5se
ponte, hlVerla u. utorno a pr4t1clS ultrapassadas. desde que. em bOI!
hora. tol utinto o Conselho de Tltrras da UnUo (h' 15' .nos).
Fln'lllente, o projeto trens fere encargos para a SRF .e a
PCFN•••s . . rehçlo 1 transt'er!nci. dos respecUvos cargos e funçlles
do INCR". 50~enh conterJIpb a SRF, 0Il1t1ndo. no art. 5-, I dnid. tef!
rlncle 1 PCfH.

outubro d. 1989.

E AR\"A~~ .

Deputado

S~F',

••pedlelo dOs avisos I'IllSptlCUVOS, ted de 11lC••!nh'-lol'
~ DI translllt1r' la ~RPRO.

.t

PRO.JETO DE LEI NEI J. 737, DE
[MEMl~

~

1ge'~

NV 3

Supri.a-s-e o S 111 do art. 511, transt'or... ndo-se
purlgnt'o llnlco a 5 2& do Projeto•

Sa" das Coalssl5es, e. D5 de outubro dI!: 1989.

COM15SAO DE FINANÇAS

PROJETO DE LEI NO 3.7)7,' DE 1'89.
ENf':NOA NQ •

DI-se .0 art. 6. a seguinte redaçlo:
-Art. ,ir _ Medhl"lte proposh do "Ilnlstro d!l r.zendl.
o Pusidente da Repúbl1ca. apro••ri, .ed1ante decrdo, a ItStrutu-

Secntal'1. Á "lICeU., ' .....1 • • h'lIOVI'..kl'rla-e.l'al,da. F•
zende IlaclDn111 • a Quadl"D e" .Tabala ".nanente de .....ael. -do Mlt.t.!'.
t'ria 'da r.lenda, nâuItant. cro diSpostO· nos atta. 1• • '., do.tll

'I'. . . .

.1.el.-

.

~1

•••

::::'Jl~~hr~"o
Ro1:~l/

MIm.

o projl:to poder I. ser aprov1tio ••as COll

rerer~nclas i1s receitas arreCAdadas pela Secre-

tarIa do Pltrh6nlo da Unllo • nti fique. as deaais r.lhas, n.
fora.
das ta)ltos anexos. Vot-laos, portanto" pela
aprovaçlo, COII a5 cinco
.-anda. a.. 1nexo.

,u.

COMJS~O

DE: flNAHÇAS

_""5
. -Art ~ ,. -. At. que IlIj•• aproyado. e ••~rutun e O
Quadro I T.bele previstos no .rtloa.•ntulor, IS IUvidldes, ôo.
6rOlos' Itel1clonados no art. ID 'par_necerlo .ltndo daslU'volvJda.,

COM1SSAC DE FIMAHÇAS
PllCJt:tC

, • • soluçlo de continuidade, pelo INCRA.Qf;

LEI "" J.1}7.

Qf;

sal••Ias C";ls!iDoI. .. O.

U89.

EMEMJA Na 1

OI••• ao

.'tt~

Dopo...""

l- • a.guintl redac;la:

.

de [t~ro do

CE~/A .

1,e,,:

hlAtor

I.

-Art. 18 _ Fica transferida pera a Secretarl. da
".c.lta fader.l _ $Rf, • ca-petencla de adlllnlstnçlo das raclt1te. arrle.dad.s. pt!lo Instituto Naelonal de Coloniz.çlo
e
Reror•• Agr'ri. . . INCRA, _, plra a Procuradoria_Cerll d. fa_
zend. Haclon.l, a co.peUnch para a apuraClo, Inscrlçlo
cobrlnç. d. respectiva dfYldl .tiva~
Parigrat'o único - ,li cOClPetench tnnst'erlda, per
este artiga, 11 snf l co.puende 8. ativIdades de trlbut.;lo.,,!.
recld.çlo a f!scal1zaçlo, fJer••necendo, na lNCRA, as de
cadastra•• nto.Sala dls COlII1ss/Jes, . . 05

COMISSftO DE FINAMÇ.S

PRD.1ETO DE LEI NO :J. 737, DE 1989.
EMENDA NO 2

transferir para o Quadro e f.bela Per.llnentes de Pessoal

_/tOAS DE PLENAA10 AO PROJtrO DE LEI NI
ItELATORIO

'.1J7fe,

A E_nde do, Depuhdo VICENTE BOCO supr i.1I o ftnclso I

tio arUgo 1-. transferIndo -para. Secretull d. ReêeUa

radlral
• cOll;)tlttncla de adal"lstUl;lo das receitn atual.ente: ~rru.lda..
.... pela SecretarIa do Patrla6nl0, d.ll Unllo _ SPU·.
EI. contraria ao que propceos nu Ilodl ticaçl5es apra••madas, na qull elltlngul.o5 a trans1"ertncl1 da arr.cad.~o das
reea1hs d. Sec,rataria de Pat:ri.enio da Unllo plra a
Sec'retari.
d. ",celta raderal, '1$ .. anhlas a transt'erf:ncla do llIPOsto T~ni
tortal Rural. clroa desta Secrehr1a, ISS 1. CO'O, os c.rgos
.:
coia1sS~O, as t'unçries de conrianç• • ~'5 t"lnç~es graUt'lcadas
do
INCItA, tal COItO inserIdo no projeto do Executivo.
A Eaanda do Depuhdo FRANCISCO OORHELLES inclui
no
pl'ojeto dois arUgos a1lPUando ·para du, lU o n"era de cargos d.
AudStores-F15c'ls do TeSouro Nlcionl1 da S~CriHar1a da Receita redera!", provendo-os ·sa-ente quando houver recursos orça•• nt'r!os.
suficlent.s para .tender • respectha despesa-o
O proviaento destes cargos ser' feito .travÉs de CC"
curso pGbUco. anua1aente, peJa Escala d. Adaln1str~çlo.'lZlI:nd'_-·
l'1a; no lntulto de sltisf.zer I vacinei. de cargos
razlo de a_
posentadoria.ou aortlt.
.

ti.

De-SI ao caput do ;rt. 5- a sltguint~ redaçlo:
-Art. 51 _ FIca o -Poder Executivo autorizado

COMISS.O DE FINANÇAS

a
do

V"OS ~I Eller\da UIla lldaptaçlo di S.cretar i . d.
t. Federal' nova sltuaçlo criada pelo texto da praposta~

"RI1
-
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rln.laente" ,8001151110$ • E_end. do Oeputado ANTO-.IO
CARLOS KONDER REIS, que extingue a Seeretarhl do PatrI.ônio da UnUa e cria a Superintendê~cla da Patri_ania dll unllo, COIII • tin!.
1ldade de fo.rllUlar, coordenar, executar e fUl!r executar- • poUt!
CI nacIonal fundUrla urban3 de terrf!'T'los da Untlo.
A E_enda " 5ubsUtutba e .uda o carHer- do projf!'to.
trens rorMando o .tual ,5PU nua 6rgUo autárquico, C1)3 .utonoaia adaln1s.traUva e f'ln.neeiu.
VOTO
So.os contr'rlos "5 Eaendas de Plenário dos Srs.Deps:
VI"Ct'NTE BOCO E ANTO'tID CARLOS e ravor4vel iI EMenda do Deputado
FRANCISCO DORNELLES. Incorporando_a ao Projeto COIl a~ nossu e-endas
.presentad.s, .través de Sub~tHut1wo ane x

%, . I

\..&~

Sa18 das CO/'IIl'ss15u, 17.10.B9

O.p t do \ES

IA

elato
CÓMlssaoDE FIH.1l!Çl!
SUllSUTUTlYO lO .I'ROJETD OE LEI ...

O.. tangr••ao Nlclond decretll
Art. li - 'lc. transferida para. Secretaria da R._
a.UI Federal. co-peUncla CS.·ldlllnhtraçlo dai recIUII .rrec.~
daáas ~lo Instituto Nlclonal dtl Colonluçlo e Rcfor.a AQr6rh ...
INCRA.' • p.... e Procundorla.Cer.l da ruend. Naclond I ca-petln
ei. ·plÍr• • apuraçlo, lnscdçlo e cob...nç~ da respectha divida . :
.

· ...r'gr.to Wilco -

~

ca-peUnela tnn.terId.

artIgo 111 ,SecreUria da Receita redera1 cOIIpr.ande..

':.1.
Art. ,. _ At4 que •• j .. aprovados • tt!.trutun e
Quadro e h~l. pnvhlol 00 artigo antnrlol", as atividades
do'
6rgllo . ."'CSonacro no .rt. I' per•• necrrrlo se'odo desenvolvidas,
• . . . ol~1o " ~o ...tlntJld.d•• pelo lHCRA.
Art. e' • O. cergos e. cc_hslo de Coordenador
da
.strutura d. S.cnhrla da Receita Federal, ••nt}dos seus níveis,
pUsaa • ~nc.lnu- .. Sl!cnUd~ de Trlbute~:Io, SecreUrl0 de Arrecadaljllo. S.cnUrlo de rJscdlzaçlo, SecreUdo de Controle ~_
Ou.nabo, S.cnUrlo de lnfor.açl'les EcanO.ico-Fiscal$" 5ecret'rlo
de PhneJ•• lnt'O e AV'll1çlo e SecreUrlo de Atividades Espeelllls"
Irt. ,I • Fie. . .plhdo pu. dez 1111 o nú.ero de c.!.
00' de Audl to......' ..bc.ls do Te$ouro N.cional dB Secretaria d. Re_

.. ...h

atividad••

de trlbotaçlo, arrecadaçlo a, tlscaUzaçlo. par.. necando no

:~.. :~~~:~~:=;~~:c~~s c~~l~:~~~r~I::~i~l~:d:: :~::l~~d~~~~S~~~~~~:
llflcldll.

Art. 11 .. Estl,lel entre a. vIgor ne deh tffI

INCR'"

•• de cadastralllento.

"t'oporc1~!

' 0 ~ro

de cugo. d. Clda U111 das ruplcthe. eh5s.es •
. Par'grato únIco - Os eargo$ ora crhdôs __.nh "rio
p'rlJ.'fldos. qulllndo hou'fllT recurso. O-tça.ntblàS .uficl.nt.s para .te!!.
der • %•• pccUva despesa ..
Art. 10 - AnuaJ. .nte, • secretaria da Rlcena Federal
pro-cw,r' COl'lCurso público para preenchiaento dos cargos vauos d.
Aud1tol'-f1~cal do Tesouro N.cional, lnclushe . . flzlo d. apount!.
daria ou .arte, _a ser rl.l1udo por lnbral!dio d. Escola, de AdlplnhtrlçID,; Fuend'-rla ..
Padgrafo únIco - li Sccrilt.r1. da Recait. federal es-~
tlbelecer' o núaero de cerQos a ser anual.ente preenchido, que •••
hipótese algUMa, poder' ser superior a cinco por cento da nÚ.ero

. .nte

Jl:eorgenln o eht... da ar:llllnl.tl'a_,

t1Y1~

U <S. $ec'r.hrh d. I't,c.th hd.nl e da procun~Drl.... Gfl:ui d. F!
lend. "'clOfttIl • • IN_dto. t.beh Pn•• nenh de Pessoal do Minis
tida d. 'I,,.ndl, uaultantt dO disposto nos arh. '10 • ''I, dest;

ceita 'e:eMu1, "dl.trlbuidD o eorn.pondlnta .cr.scl.o

'.1)7/"

VIO OU nc.U:•• fadarais, • d' outr.s.
pl'qvld.nclu.
!

.u' publ!,

caçlo.

Art .. '2:- - "'t""recdtas M' que trata o art .. U" quando
nlo" recolhldss nos prazos fixadO'S., seria atuaUzadas .onetarll.. ~!!.
te, na data do efetivo paQ•• ento. nos ter.os da arL 'l'da lei na
7 ..
de lO de julho de 1989 •• cobradas pell Unllo COlll os
'1gulntes Icr'sc1aas:
I - juros de aora, na'vIa adlllnlstrat1Yl ~u .ful.'l4.clal,
cont.dos do I~S segu~t. 'ao do yencl.ento, li razla de UtI pOr cento .0 ais, e calculados so~ra o valor atualIzado aanetarla.ente,
na tor•• d•. leglsllçlo " viQor;
II - lulta de .ora de vinte por. cento .,obre o
valor
atuallz.do lonetarl•• ents, sendo reduzIda a dez por cento se o p.
o~.ento ror efetuado. at~ o úlU.o dia útil do IIh sub.eqnentl . :
que1. ea que deveria ter sldlJ pago;
UI - enClrQO legal dI: cobrança da O!vlda At!va de que,
trat. Q art" llll do Decreta-lel nU l.02~, de 21 de outubro de 19'69,
e o art" 3D do Decreto-lei nll l.64~, de 11 de deze.bro de
1978,
quando for o caso.
Padgrafo único - Os .Juros de .oia nlo lncldu' sobre
o valor da .uUa de aou.
",

Art .. 12 - Revoga.-s. as dhpasiç15lts ea cantrbl0.
S.ll d.s C_lssGes, ea 17 de outubro de 1989.

"'J.

Art. ·311 - Ap).~ca-se aos'percelall.entos de dl!bltos das
referidas no art. li, concedidos ad.lnhtrativullmte. 11
1.g1s1aClo prevista par. o parcel•• ente de d~b1tos de qualquer n!,
t.ur.ze par. co• • F.zenda -Hleional.
Par'gn1'o único _ O disposto neste artigo .pl1c....se
illlbf. ao. parceJ••enhs de d~bltos reletlvco b contrlbuiç15u' de
QUe trate. os Oecretos-leis nO 306~ de 2B de fevereiro de 1967,
.. nl 1,,112,_ de 1_ de nOVeMbro de 1979, • do adIcIonal previsto
na oecreto... lel n'O 1.952, de 15 de julha de 1982"

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N~ 137, DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio cidade
FH de Lauro Hall«r Ltda. l para explorar serviçD
de radiodifusão Gonora, na cidade de Laura M!Jller,
EDtado d.e Santa C.a,tarina. Pendente de parecer da •
COZlliGS~O de Constituição e Justiça e Redação.

~1t.s

A.rt• • Il _ Os procediMentos Id_inlstrlt1vos de deter
.1n.çlo e exlgencb das r~celt.s re-feridu no art. 10, be. Issl.
os de consulta sobre a .pl1caçlo da respectlv. legislaçlo, seria
regldQs, no que couber. peles nar_as ellpedldas nos ter.os do ert.
2Q do Oecreto-Iel n lll 622, de S de $etell~ro de 1969, • convalldad-s pelo art. 16, S )11'. di Lei nO: 1."'iJ9, de 16 de 'urç., de 1989.
S 10 .. O disposto ne:~te IIrtlgo apllc.-se 'OS proêe..
dl.-entos ... cuno relaUvos aos cr~d1tos constituídos anterlor_
aente • vlg!nela desta lei;

o

CONGR.E5S0 ?o1\.CIONAL Decreta:

Art. 19

t

aprovada a Portaria n9 68. de 1 ele

de 1989, do Ministro de Estado
permissão .i RAoIO CIOJl-.DE

art. 51l .. Fic. o Poder Executivo autorizado. trl'lft,!
ferir par. 'O Quadro e T.bel. Pern.nentes de ·Pe:ssoal do Nin!st~...
1'10 dI Fazenda e a 810car l Secretaria d. Recl:!!ita Federal e
•
Procuradorll-Geral dtl fuenda NaciOnal, COII 9 denolllnoçlo ajust!.
da, os cargos l!ilt coa1s~lo e as tunçi5es de conf'iença, .do Grupo Dl
reçlo e IIssesSDuaento Superiores, e 85 runç15es da Grupo
Ofreçlo a Asslst~neh Intenedl'rla do INCRA. direta.ente relacIona_
do. COl'l • trlbutBç;lc. arrecadaçlo e flscaUzaçla do I.po5to sobra a proprledllde Territorial Rural e I apunçlD, inscrlçlo e c.!!
brança de respectiva Divida Ativ••

C0l"J11der~o.

confiança ou runç,,"..

graU rIca_

O',Mt'....do••

art. C' ... "dl"",te I'tCPOlta do M!nhtro d. Fannda.
I ..ua'.... te ......pJtJllu, .prl)"ar', .edl.nte decrdo, a estr-utu-

d38

Comunicacões, que

julho
outorga

DE; LAURO MDLLJ::R. LTDA., para.

expl2

Art, 29 Este decreto legislativo entra em viqor

data de .UlI publicação,
slII. da Comisgiio, em 18 de outubro de 1989.

~i:J1f~"
4. '..
{.--'-

Deputado R !It:R o

F ERSàu

Relator

f'IlRbCI;~ 01\-_.
CQMr.:;sXQ m; paNeIA

!"

T~..Ql!QLQGIA

COMUNlC;:'eXQ t:.-I.t!~

1 - REU,T6uQ

,....onr. 4nlc... No cua de GCorr.r duqllcldade ou
~r.-11Ç" IM .t;lbulç!!,u_, d""':.e.' • luUru;ao .ut0l'l4tlc. lll do.
cargo..... t()lll;!t"o r 'unç.fliu •

~H

:Ar, pelo prazo J3e 10 (dez) anOIJ, Ui!, cidade de Làuro Mtl.l1l!x
Estado de Santa Cata,rina, s:em direito de exclusividade,
aerv1:.
;0 de radiodifusão ccnora ~rn. freqdência modulada.

S 2~ - Os 6rg10$ d. Secretar la ds Receita Federal
enviaria '5 Procuradorias da F.zenda Nacional os dellonstratlvos
de d6bltos das reeelhs a que se refere o art. 1", para fins de
apur.çllio e lnscrlçlo na Oh Ida Ativa da Un150.

di.,

12585

o-tido com o- §

]it

tí~:si~ Senhor

conf'cu:miOlld.e com o e.rt. 49. incil5o!.lI, combinSl.

do art. 223. da Con~tituiç;;o Fl!!deral. o Elr.celen
Pre!'óidente da República subml'!te li ;apreciaçio d~

Congres!;Q Nacional. ecomp~nhado "c 'Ex:?o::ição de Motivo:!! do Senhor Ministro de J::st!ldo de! CcmLlnic:açàee-. o ato que
"outorga
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permi!l!,i;o ê: R,(tlIO CIDADE tM DE LAURO
rar, pelo pra:t.o de lO (de~) eno!!,
~erviço de rtll;:Hodiful:l5o sonorzl

MlJJ~t,ER LTOA,

!!elIl

parl'l

.:JJ{-

explo-

direito de l!XC1U5ívid~de.

PARECER DA CO!otISS",O

'em freqüência modulada, na ci-

dllde de Lauro Müller, Estado de Santa Catarín.a", con~tante do!
Portaria nl 068, de 07 de julho de 19M, publicada no
Di~rio

Me EXPOEiçlio de Motivo!!'. o Senho't' Minitltro e::lcll'r.t.
ce que:
"Submetido o

a!llmnto /10

ftXlIme dos ór-

9;0", ecmpetentetl deste Mini~tério, as
conclu.!lõe~
foram no u!ntido de qUI!, !!ob oe al!lpeetos técnico e
jurídico, a:5 entidade! proponentes satill'fizeram as
exigênci&.! do !:diti!!l e riOS requisitos da legi~laçiio •• pecífica de radiodifusão,"
di.s~t'lto

no

§

JI do ortigo 223

~"

Conltituio;io Federol. la ~atirii!l foi envierlA lia Congrel'!:"Io
Ni'leional pe:ro fi. d('!vidft .!lprl!ciaç~o. visto que o lItO de
outorga
• Olllent. produzirá eleitos legailll epÓs deliberaçãlo do Congresl'lo
Nacional.

No momento, ~eve a C.âm~ra do!' Deputudos,
e pronunciar-.e aobre o ato em ~preço.

do

José costa, Vice-Presidente no exerc!cio da Presidência; Alvaro
vallfl, Vice-Prc!5idente; Roberto Jeffer8on, Relator, At1la L1n,
José Ullsset:. de OliVl'dra, Robson Marinho,. Rosário Congro Neto,
Matheus Iensen, Luiz Leal, Paulo Pimentel, AloIsto vasconceloll,
Eduardl2. ~1que1ra Ca,~poa.: ~9~to Magalhães, Pedro CeoUn. JORé
Ca.ma.rgo, l1audl1..o_ Ferreira: L~rna, Ervin 8onkoskl. Eliel
Rodt:.!
gues, DC~ingO!l JuvenIl, H:.t.1Jric10 Fruet, Ivo Ccrsóaimo.
Paulo

Marques, Tidei de Lima, Gerson Peres, Manoel Mota, ElIéz@r
'rei~a,

s"~die Hauache, Francisco Anlaral, Miro Teixt!ira ~

n -

como de

l'Iu~

MS!
F:z:i'l.!!

CÚ:o Diõqencs •
Sab, dA Comtuão., eIn .1B,.Çle putubro de 1989.

~hL

analil'!.!!r
•

t:a Comitl!'fão compete. opinar "!Iobre os a~pectos cientificó:!!
tacno16gico~ que inform~m e; proposíçõe!l ~ubml!tid~~ 210 :!I@U
bp:m

por

Projet.o dI>. D~crll'l:to Le:gfslll.tivo que .presAnta.
!:!5tiverant pr~tlêntes ali. seguintes Senhore. Deputados:

Dep~do

JOS(; COSTA

NO EXERC!CIO DA P!tESIDJ::NCIA

No!! termo!! dos patágro!lfos 211 e 3 2 do a1:1:. 28 do R..I.
gimento Interno, combinsdo com a ilesolur;io n" OS. de 1989 a C,D.

I:lt!,

In

" Comi ••ão de Clinch. e Tecnologia, Comun1cllll;io e

tormãtiea, em reunião ordinÁria reall::'8da hoje, aprovou,

unanimidade, o Parecer do Relator r Deputado R08ERtO JEFFERSON,
favorÁvel oi Hen54qem n9 355/69, do Poder Executivo, no. tertllO.II

Ofici/ll da uniiio do dia 11 de julho de 1989.

AUndenCSO ao

Outubro de 1989

e
l!'X'j1

oportunidede e dimll!'n:donamento.

VOTO pO I<ELl\TQB

A Rádio Cidade FM de Lauro Müller Ltda,
comprome-t,-se a elabora.r !lua proqr!lmaçio ele forma .:"I contribuir paro o

d'i!'8envolvimento da Nação, .!!travé!! do aperfeiçoarrrento do
cidã
dio ob:!ll!rvando o~ critério.!!' de 'preft'!rêncie li llutorél'l nacionais,

MENSAGEM N'? 355, DE 1989

respeito à diferença!! regionai!J e fidedignid;,de da fontl!! de in
formação.

(DO PODER EXECcmvO)
Por outro l<!ldo, a ampliação do número de emi!';sora!l
de radiodifusão vl!!m diversificar um dos maL!! promi:!l!!lores veícll
108 de propi'lgi'lçiio da cultura l! da informaç~o.

Con!:iderando ilind~ que !l referidO! rádio atende
legi!!la<;ão em vigor c obedeceu 80~ trSmite~ requlament8rcs

Submete à consideraçio do Conc]re5so Nacional o ato que ·O!!
torqa PCH'IIi!l:!lio oi R,(DIO CIDAOE

no

âmbito do ~ini!5tério das Comunicações, IDlInifl!stlJmo-noi! pelll

&_

prove,;io do ato. na forma do Proj~to de Decreto Legislati\l'o

Q.E

f"

OE

LAURO l'IOLLEI{ t.TD .... ,p~

r& ~Jlplor;lr. p~lo prazo d~ la (dez) anoa, SUl dir~ito
de
ellclUllividol-d ... , .s.,r:viço dI'! r,,-diodi!usio .~onc)r:a "'11'1 fte-qOéncia tloduladll. na ci.dade de La.uro f'tOller, Estado d. Sant ..
C.I: .. rin,]- ,

apreslntamo! •

de 1989.

de

(1s

COMISSO!5 DE

CONSTI'r!.JIÇ~O

CaNelA E TECNOLOGIA,

E JUS·J.'IÇl\ !

'RED~ÇXO;!:

Di:

COMUNICAÇJ.O E INfORMhICA).

EXCEIENTlsSIHOS SENHORI:S MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAr.:

Nos t",rmos do artigo -49, inciso XII. combinado

COm S lo d.:> .:.:t.igo 223, d.=. Cc!I1~lituiç::u
Fa(]e~ul,
t~r.ho
,],
honriJ. de !IIcblRPtfJ:r A ....preclaç-ão d~ congresso· Nacional,
Acornpanhado dI!'! Exposição de MotJ.llos do Senhor Ministro do
Estado d.a:!'J' Comunicar;õc~,

o at.o qlll! -outorga permissão â MOIO
pelo pr,>(7.o de

CIO.\DE FIo!. D~ LhURO MULLER LTDA .... pllri! explor.rl.r ,

10 {dez) anos,
PROJ!TO Dt DUUTO LI;GISLl\TIVO "I

,

D~

19M

sem

dirl!'ito

radioditud,o !:onora em
La.uro M/J.llcr, Estado

de

freqf1ênci.1..
d~

Santa

exclusividade,
modulada,
Cl!tarl.ht't-,

na

~erviço

de

cidad~

de
da

con~tal\tll!

Port"rü nO 068, de 07 de julho de 1989, publicada no
Aprova o ato qu~ outorga permi..luio
• ".dio Cidaoje f'M de LAUFlQ MULt.!:R IJlJ'.,
para .xplo"t'at' e-et'viço dfl" radiodirulliio
lonor., na C'id~d~ dA' r~auro ~;ill.r. )1;.1.
t.~o d. Sfcnta Catarino!l.

o

COHGAESSO

Diário

Oficial da Uni~o do dia 11 do jlllho de 1989.

BrasIlia,

@Il\

20 de.

julho

de

1989.

NACIONAL decnta:
Art. 1t t .provada a Portaria n t 68, d'l! 7 de jUlho

de 1989. dQ Ministro

de E:!Itado dac Comuniceçôe.s. 4uê

oUtOrga

pembaiio à a.i.oIo CIDADE l'H da LAURO I1l1LLeR: 'LTDA •• par~ exp19,'
rar. pelo pra:r:o de 10 (d~it) ano", na cidi!de de Lauro Müller
E.t.ado de Santa Catarina.
.elll di't"l!ito d! exclu:!lividede • • • r\J,i
ÇO d. radi~ifus~o sonora el2l tnqüêneia modulflda.

EX?CSIÇk
Art. 2' Etlte decreto legielativo antra

data 4. sua publicação.

Ilm

vigor na

;)F.

t.C?H'CS NO] C16/~9 _ GM. DE 11 :;>E J'-ILHO DE 1999,

DO 5~~:~Oh H"IS~~hO ;:::t~ :'.'STAD: VAS 80['~I~nr;"'Çe;ES~

ExccHcndss1l!'.O Senhor Ptcsldcntc da Il.l!pÚbUca,

De con!or"',l.óadc com tlS at.nbulcõc:,; lc:,<:Ji'.l c
re
glllarncntarcli cOll)(>tidi.$ .:. est!2 :.l1nist~dD, dctcrr,ancL a ploblic:ii
çªo do rtdital nQ ~:')IB8. eOfl". vi~tas J ,lr:~plantal\<i? ê~ \l!lI,l c:ail
ç<l.O de radioC:if'.1s.1.:::l sonara em frcq06r)·.:'i<J noJul"II:!'l, n<J.
cldddi'
d@ Lauro l-Hiller, C,.t",do de Sant.:t Cat.ar1{l.l.

. Outubro de 1989
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No prazo eatabelecIdo pela lei, "correram as a!

~.

Diretori.a

RoeQlonal do

~m

DE!lTSt.

Florl.Jnópoli~-SC,

Salà<lnha !'farInha. )A, onde; ~~us roept'"é:sctltan':.e!l lCQal!;

guintes ,entIdades:
~DIO CIDADE FM. De IAURO MeLLER L'l"DA.

Terça-feira
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,

Iluas

e

~ltu.Jd,l.
:"I.) RIJ.J.
de·,.rerjo ",nl.reQ.lL'·

prO'P~D ta.o.

RAOlO PRINCESA DA COLINA Fl1 LTDA.
Subm~tldo o 4!!BWltO ao exame dos órgãos
compe
ttmtes deatf! Ministério, as conclusões foram no sentido ro que";
50b os aspectos técnico I! jurIdico, as entid.!l.des
proponentes
aathfizeram às exigencias do Edi tal e aos requisitas da legi:!.
lação I!.specínca de radiodifusão.
oi.
N6?5![r;<t5 condi~ões, .i !.i~ta dilS ~nt!da~e$ que se-

J.

habiliteram. (quadro anexo I a execuçi:lo do scrvl.ç'O ObJeto do cd!

tal, tenho a honra de encilrninllar o a!lsunto à elevada considera
ção &! Vossa Excelencia, cncarec!!ndo se digne de enviar ao Con
grc-sso Nacional a anesa port<\ria de pcrmiss;;'o. O ato de autor
901. fooPilente virã a produzir SI'."US efeitos legais "pós
deliber~
ção do Congres$o N:Jcional.( na forma do parágrafo terceiro, do
artigo 223, da Consti tU.lçOJo.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos
do
Qis profundo respeito.
I
I

--..

.// »/" j

/', t-,>

---'.

CCXt'l;;~l:.S [I! nITH r\F•.\ EHCrçi(' E
EIrLClI.ÇÃO DO sut\HO tE R);OI~[lnrsÃo

fl

['

A, «ntid.l.des :i.nterI!'H.l.dól5 nõl t>~ecuçio e ~~rlc>raçio do
"~T1;iço de T.l.dlC'difusi" de . . er.àe-. J;tI': seu re~r~sl!'ntinte 1C(i11, ólpre.. ent;lT SU.l.~ prorústóll~ dUlóIIlllc o húroilTio de t~pl:'diellte, nil. Diretoria
I\c,;,icnal dI:' DE~TEL ea
Florianópolis, ii ~ua Sdld<'lflha Ma::=inho, JA

LEGISLAÇÃO CamA

Porln,lo ",-

068.

d.

07

ti.

julhto

de

z - IOCf;"'nl~S aELUIT05

'tQs9

À UTlDUJ;

2.1 - Jtequeri.ent(l d1ricl.do

o

Ministro de Estado

09

to dos Serviços êe Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
'8~067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo en vista o que consta
Processo Me n9 29000.006212;88, {Edital n'i' 259/881, rGlsolvl!:
I - Outot'"g~r p~rr..:i r;s5o

ã R1tmo CIDADe.: FH

D~

rJl.URO

Ministro doiS C~... t,nic.i;;u::
para

"I''''

2.2 -

do

M1"i.n:R

-'t(ll c(lnstitut!vos co a1t .. rilç~es 5ubs-roq(JC'nt~s, ':Clll as re!pectivas cco .. provaçc;es de rtc1stro {'lU ar-tui\·.,...rntc nl
repartiçio C"lIpt ter.te i

2.2.1 ... Dt'ls ato! c~·nstitutivo. da. sociedade!!:
dtv«I''\o
co,utar dhp ..... itivos dechr.ndo
eX"reS3<11!I('nt~
II U • ~

LTDA., para explorar, pelo prazo de lO (dez) ;J.nos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodi fusão sonora E';ll freqüência
mDdulada";"
na eidl1de de Lo),uro Mllller, E:staóc> de Santa Catill;"lna.
11 - A permissão ora outorgu.d~ reger-se-á pelo Código Bras!
l~iro de Telecomunicaçocs, lE!is subscqnentes, rêqularncntos e
obrig~
.allsumidõ:ls p1Z1.:s outorgllda em sua prop05ta.
rIr - f;sta permissão somente produZJ.rá ~fe1 to~ legais
após
dE!l1h~ração do Conqr(!ssg t~aciona1, na forma do artigo 22J,
parágrafo
terceiro, da Constituiçao.
.

2.2.1.1 - Ii cot:u ou açõel reprrser:.tat!vo1s dC' ClI
pit .. ~ .. ~Cl~ .. l .io in.dlen.)vrls e inco1u:
ci"na\'#)1 " e.Hr.nle.iros t'u pr-sst'óI..s ju_
rIdlcas;

ÇOCt;

IV .. esta fortaria entra em vigor na ditta de sua

oIC

2~1.1 - ~o requrrilunto dr\'era conlt ... r o «nder~ço
e orre
nd;nc i .. ;

das

Comunicaçõcs', uS.J.ndo dllS atribu1çoC5 que lhe conferem o artigo 19 do
Decreto nQ '70.568. de 18 de maio de 1972, e o artigo 32 do Reqular.len

1~2.1.~ -

pub1icaçdo~

nC'nhuMa a1ter;r,çiõ> c{\ntratu.l.l "u eo,i,Hu-

t~ria. p.:oder.i ~e~ ruli:.d~ um..
rrr-"ia IUtCll'"i:"ÇI('l do ~Jinist~rjcl dóiS C"'llIU_

fl,lc.ljõl:~ ;

2.2.1.3 "" os ad_inistr"dores de,'erio ser brasi1ci
zoos n4ltÇls e a investidura nos
c.r,,,;
Jc nte roder~ oc ... rreT dep... is dI:
tl:'TI:'Ill
.ii "rrC'lfados pelo MinlH;ril'
ecoau
aicaçC:u;
-

d.,

2.2.2"" 1':0 estatuto d.t fun·daçio eel'eri c-c-nsur disrl:'sjti,.01 rcl'1I'l:iv(l', arcnas~. aes sul:dtens :.2.J.:!
I'!
2.2.1.3. ~.

2.2.3 - As s('ci~d.lodes an~ni-;'a5 alnd.lo nit'l .i:.. cutólntes
AVia0 nO

do
ser"iço de radiodifusio deveriCl arr"Sl!'nt.r. junto
co. sC'u ~st .. t:ut." ., qll.adr.. soc1~t.rj~ artuli:;óld\..
cClnstilndo o número, o ,,011('1'" 11· {\ !ipl:' dOIS a'i'~es de
cada ,,"~ei(ll

40l-SAP.
211

EJrl

do

de

julho

195~

2.3 - C(I"rrl:'\"l'lntt< de que C'toh've Is:;:«nti.eont:CI r:~vio d,,_cC'n""l~;
!xcalltnt!•• imo Sflnhor Primeiro

de $c~uran,a Sacinal. se óI sl:de dt' "u"it'ipi". l.'bJeto
l
Edit.al, t'sti'H!t lC'c.l1i:ad.a dentro dcos 1111itC5 da Faix;l ,;h'1:l
Front.ir3;

S~cr~tãrio~

Tenho a honra d" encaminhar a esso1. Seeretaria a
Pr~~idpntf! da Rcpúblic,1,
acompanhada de Expoução dI!'! Moti ... n~ do Sc:nhor Ministro de Elltado doas cOfllunicll.eôes, nll qual subml!te ã apreciação do eon""

2.3.1 ...

M.nsagllm do ExcelentilJ.simo Senhor

grelUlo Nacl.onal o ato constante da Portaria nO 06B, cl,e 07

i RJl.oIO

jUltlO de 1989, qull!' "Outorga permiss30

LAURO H(J'Ll.Ek LTOA •• pélra ~xplUIil.r, pele.

CIDADE

FM

d\
DE

d~ 10 (üe:.:}·
ano., .em ~reito de exclusividaue, serviço de radiodifusão
.onara em freql1encia. modul~da, na cidade de Lauro Müller, E15-

t.do

pr ... :o

~e Santa catarina".

2.3~J

Aproveito a oportunidadp- para renovar a Vossa Ex-

celenela prot..stos do elevada estima

- '\s entidades que. p;aról re:isrrar ou .arqulVal" :leus
.atos constituti\".:-s nl'ct!ssitelll do assentimento de>
Constolho de Sq;ur.lnç-iI Sólciono1l, lf\enti~HlólJo
no
ltr. 2.J. de'·~rio ~r~\·i.:lenci.ar es:~
d\"lcu~lcnt.,.
atrllyés du 'DE:-iTEL, bcl'll COa0 o c':'nseqUellt~
r(':;isero ('u arquivamento d"" .. e~Ill{'5, an':!':!> da dat3 rr~
vist;l para .. entre,a da prC'posta.

;~raçã;;J

'P.ONALDO COSTA

~

Ministro Chefe do Gabinete civil
Z.J

" Sua E)\celêncu o Senhor
Deputado LUIZ IiIi:NRIÇU~
~
DO~ Pr:l.mciro Secretaria da Camara dos ceputados

:~:a';r:;:p:n~:·~:s a~~I:;i:;~e:~.~~; i~:d~:c~~c:.::c~~

tante de qualquc-r tipo de serviço de ndiodifu.io na P'aix. de .'roRtcira, devendo,
entrólt.llnto,
infor.ar na pr.:opo~5til. essa situ.lIçQo.
2.3.2 - Aos en~id.des j.i
c('lno:essi"n.irias!pcrllllHJenllri.s
que, r~l;l rri.eir.l. yr:. preten.:l~rt'1ll e:ct'<;u'tólr Sl!'t>lIi
ço d~ r.diodifus.io n.ll F'il.ix. de Fronteil'"óll. de ... ~r.i-;
pro'f1d.eneilr OI adapt.1;io de 'cus A~OS COnstitutivos .às dhposi~ões do Decreto n2 85.06.1, de :!6 de
",cost,.. de 1980, a ri", de obterem, óltr.lo,·és
do
DESTEL. o oIssentioento dI! quo! tr.a1;;a a item 2.3.

w

ttelaçio "nu.l de Informaçõ~s Sociais (RUS). e"n:~
pro~·1
de cUllIrrinent ... J~ le!isl.ilçiio trilb.JJhistól refert:"nre ; l:'b'S('!:
.. inci;l 'da proporc:ic-nalid.de dI!" bra!-ilclroJs. n.1 enriJaJe;

2.S - Certidi(l Je quit.a,à" Je triôut"s federil.is. e"ccto
U'

DRAS1LIl\.IDFt

trata de

2.S~J -

EDITAL N2 ' 259 ;!la-OH
"'ec~btme-nto de prúpO!5tA!'J p... ra
a execu.;~o e explora.;.ic. de !lf!TVt'ÇO de
l".dlOdl(U~dO Ilonora es frequenC:ld llloduldtla. na cldadt!
de Lauro Hlnl~r,

nicr('~ ..

O~ dN"IUlt:nt('$ ~nu.meradQ$ n.;o~ iten~ :!.~ c ~.5
pl'eci~ólrio $I!'r "'rrt"!I~nt"dQ$ r~las e:ltJ(hd~s
nio tenh.all ... ind.a iniciado suas ati',id;ldt"s.

2.6 - D~.:-] .. r".;io fir .. ~da I!elos óldlllinistr.1dorcs. conf('l"I9Ito

I.

qUlIndo

pres.;

.

n.1('1

que
~ne-:('I

E.tado de Sant .. C.atanno1.
o M-lNISTRO DE ESTAM DAS COHUNIC},C:õt:S.
bnd.:- em vuta o
dt:!lpo!'Jto no .rti9o 1'2 do Decr~t.o n'2 70.56S. de 18 de l':IiUO de 197:::! • ., de
-,cordo COM a. norma.!J ~!5ri1belecld.J3 no Re<;lul ..me:ltco do:] S~rvlço.!; .-t~
RadiodIfusão e ..... i.Qor. torna publIco que. tro!nscorrlJo:t!l<t5 (quõrenta e
cl.nco) dl'Hl, contados do dIa se~ulnte ,lO da publll:.:l';llC rleste Edltal no::
Di.Ano Of1clal da Unl,!;io, @l5t.lrá recebendo ~(llo prazo de
15
:qtl1nLtl:)
dias. Jl~OPO!lt,,~ para oi ex'!!cução li! eX91or-ilçào j~ servt.;':' de t"cldto,jltU::;.;ío
"onora,' com as Colrolcterí5tlCn!5 e condlçõe~ que se seQuem:

1. Serviço

FREQul!.r-::::IA f'lODUL ....Dl\

2. Local
3. Canal

Lauro
288

.. O

deu

IOf

~

~'ller"-SC

·,,5 HHz}

encontra~-se

~

(1'r:R

J.! -

!l\

,.." dE:lllcli!l condtçõe:!l deste Edl't~l +; .•

Orlqem

f~itól. meJiilnte
01 j:'rt!ol:';:'_
tólÇ.iO do: qu:l1qutr Ulll dos S-l'_~Ulntes .!"cument ...... :
1:'~.tld:H'
Cloi!' n,)scim~nt" ('lU Cól.SilllIcnto, certifil:ado -.:le r"C's"r-yi!>tol. t~
tll10 de I!']eit.:-r, c.irt~ira profissionOlI ou do:
lcicntl.!olJ;
ou comrr"\'ante de n.ôltur.ôlli:'o1ção. (lU de r~çQnhecil"':ln(Cl ,tl:'
icua1dade de jlr~itC's cll·ls. para 05 rl:"r"ugu~so:s;
3.1,1 - Tie .. disptns.ildo doi .. pr~5el1til.'iio da pr(lv. J~ que
tratil. o ittotl óI('i~ .... qutm pcrtl!'ncer ó1Q qUil.Jro
ci~t~rio de entid.adc e-xe-cut.Jnte de so:n'lç.:- de
dio.iifu .. ii".

C

Cla!5!1e

S. Capital m(nllfló e;O::~Qldo
6. "Or"r10 de funclOnallle.nto

lhe

3.1 - Prç. ..... dói cc<nJiç-io de bnsi1.dro.

dl!JPO.~

t", do

"

proccs~o

tntcr~s!iddo5

Que:

na

Fit':''lde Cildól~trat.'ent(l •

fC'r",ul~rlC'

[l\T.1.19

(~ne\,~

ti l.

• ellt OJ (três) vias. r,)r"Ol ,"s s~ci"s quo: det;!II S~ (cin .. " reI'
ccntco) C'U lllólis •
cotas cu ações rt"'p,.e~tnt,1ti\·.:IS d.:- CiIpiul h"dóll;

.1."

12587

12588
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4" _ flrov ... di c~ndi .. ;o d~ br",Ueiro nlleo, .~dJ.nte "pre,~n
çio de qUJllqtJlI!l" UM dos. H,ulntl!s doculll~ntos; eCl"tidio
n.,ciarnto ~u e.' .... ent('l. c.rq (lcado d. rescr"y!stl. titulo d • • 1.ltGI", carteira I'rofissh'nll ClU d. ident.id.adej
,..1.1 _ Fica dispen~!lIdo d., 'rresl!'l'ltaçio dói pro ....

d.·

... JjIL'(OXSTUÇÃC' DE DlSP~X]J!IILl1".\rE
SEk FEl1,\ U ~[Grt'XTE FOIn",:

d.

1.1 -

dos Cu-tórios Distribuidores CÍ\-ei.'ll, Criain.d, li!
de T1[u1.:I5. dos locais de rcs!Jênl:ia nos úl-

1.1.1.1 -

.

.respondent~

Ir.

03 (tres)

polr.

u.

_. Os doeullentos a qut! se rerlt"re. os itefu 4.1- e 4.S
não prechario su' apresentados pelos diri~entes

1.1.: _ Q,!.an'do o cilpitill 5ocio1l for-

~ ilo
capital
.iniJlo ex.i,ido pólriJ o ~"rr~endimento (Ou for ~
ou superior, •• s nia estiver t.otallllen"te integrillli
:udo, nem pu:vüt .. il SUil inteJ;rali:ação até a da:
·ta do inicio de funcionalllento da estitçiio:

UM"

4.6 - Todos ('s doc:u.entoll, Colll exceçio dos que tenh.llll

v.lIlidõaclepredeter~in•• d.1. e dos C:"lIprovantes de hilcL(tn;l)iclilJe-, deverio !oer riTll~ild,:." expedidos ou re ...,;lid .. dtts til doltiJ. 1'1;0 s~
perior ;a 60 (se:uent.... ) dJôlS d;J. SU;J. a;>rellentaçio;

,~oSSTuçiQ Jl'F.

~xi,id~

u.

Ye: que .. apresentll.çio dos .ell.os U~I'"~ feita iltt!,!!
dendo os itens 3.1 Ir 3.2;

5 -

i10 colpitll.l

OBSER.VAÇÃO: Se ,; entidilde panicipar de llo1is
de
Editill devcr~. pilril cada Ullt deles, aprc:~eflt~;.
alélll do dlf~ósito de 50'; (c:inqueot .. por cento) d..,
eapital, .inut.ll de 'aJter.açãô dos atos constitutiyo! onde conste a auml'nto 'do cõlpi"tõll soci .. ]
d('
.~ls o Ta,]or do capital lIIinilllo e:ticido para
cad.
do" serviços p·retendidos;

1'i,. . ;

qu", intel;rilll o quadro societário 'doa entidilde.

outra
1I1n11110.

~Ilpreendilllento;

. xo 111;

4.S - Fic:b. de C.dutrulento,- f'or~ulârio DliT-l,,*S.

e..

pro.a de d@p';sito,
b>lnco ou
1nstituiç;o .fin.anceira. de. no

50:1: (cinquenta por centr.,) do valor cr:r-

".3 - 'rova de c:u~prllllt!nto d,u obl'"i,ições eleitorai:f, .ediant.
sertidão fornec:ida peh Justiça Ele1t('r.l;
".4 _ Declaraç.o .~l$inad.1. po" tod~s os diri,~ntes~ confonllt "'n!
~.S.I

de

~
superiOr" ao valor do capital lIIinimo exir;ide J'ilriJ
o eapret:ndim~nto ~ e5ti .... ~t" t"ot.iJllt\~nt~ int("'l'"o'Ili:a
do ('lU prevista, nos iltos c(OnstitutivC's, .1 inte,l'";
11~,J~io .J.té a d."ta de entrõlda UI funeionalllentc d~
estação;
•

tiaos 5 (cinco) anos, be . . . ,siM d.lls localid.des onde Clll!!,!;
~. ou haja exercido, no _esllo p-eriodo, atiyld.des .con~.l
iI,J.ini~tr.dor.

Mo) cas .. de cntidilde .-inda nia extcut>lnte do serviço

7.1.1 - QUilndo'o C'ilpital soc:hl da"en'tidade for

que

radiodifulio.

COMO

r(l[IE-

rad:lodifu'õ.iio;

'rotl'stlU

c ....

DF; ItECn:S~S n:\;A~;;EIEC'S

L\

trlta o ftee. ólntcriel", 'lU •• pertencer lO
qUildl"o
diretivo de IUltid.. Je já f!:ucutilntl: dao lerTiço 4.

4',2 _ Cutidão

Outubro
de 1989I
,

).].2.1 -

prova de depósito. em bilnc""u
instituição fin.ilnce1ril, de, na

outr..
!l\fnilllco,

50% (cinquenta pOI'" c:ent.o) clo v.illcr correspondente .ao c:lpitil.! exil;ido pillr:l
.lIpreendillent a;

J.Ec,nsos TÍ:.::ncCiS

.\ dellcnstraçio dos recursc", técnicos .. "tUfo: se r~fere o
5 do iteM t do artito 1.1 do Rl:&ul.a/lll:l1to dos S~rviçt'5 de R.adiodi_
tu.io, co. a redaçii'o d;ld;l'pelo Dl:creto n'l 91.537/85, dcyeri ser ff',!
ta rrdi.ant' indic.açio das e~r.1cter~!lticas do tr.an:u~s~or c do lIi:!t!:
.a 1rradh,nte Onl!''Xo 1\') que .a entld.:ade pretende utll~::~r n~s
SUilIl"
'in!Ulações, cC'lIpreen.:lfndo: f.bricôlnte. tipo c .odelo d.estes equip!
•• ntos.

7.t.2.Z -

D'

o

duonstril~io

de diSl"onibilidade de er~
dito b.ncario ou de r;.ilrilnt.i·a.lr
fin>ln_
ci.aaento. feiril .. t.riJ.\·~s de
d:~~O::lJ.ent('lS
fornecidos I"eh..s instituições
prC:prh-s
Oll de financiillllento concedido pelo
filbriCil.ntc dos equip" ... erJt"s, de (C'I'"Il'"
a
coapletar o v.J.1Ctr" do c~pit~l lIf'ltcior.ad(l
DO subite~ anterior, il.t.; atin,ir, no .i
nilll", o teot .. ) do caritiJ.l l"'xi&iJ.:l
Plfj

o ellrrcoC'ndiacnto;
6.1 _ O capit.ll lIinilllo e1i.1;.ido paril o elll~reendilunto de qUI: tr!
t .. a al1nea "c", § 1'2 do i1rtil;o 11 do RC'l;ulil.lnento dt'5 Se!
viços de Radh~difus;.), eO!ll a redaçio da.:l;J. pelo Decreto nC!
91.S37/ôS. ;, ciI]culado eM runção da potênci;J. O!.l, no caso
de FH. da elasse J.il cstôlÇ.iO, 'ton1ar.c tabela ab.aixo. fix!
da pela Port01ria Me n' 316, de 11 dc novII'.bro de 19$5.

15T'1Ç~[S li!: JtlrH'I']T(Sl.O S{lS(!oIt,\
1A I: OUA lIti'PIC,,"L
-

E~

7.2 _ No cilSO de ('"tidado(' 'c:«'cut::tntc do :I('r"iso de

'.2.J _ QU.Jndo o (,.Jpit.al soc':al totoilhlente intelrol.]i:ado
for ~
~eriar i st'l!Iil. dos Yillorcs
fh:lld"!1
na P"r"uriól ~IC n'1 316/55. par.. c.da um de
:seus
!ervi):o • .acrescid:.il da qUol.nti.il c::dt,idil pal'"i1 O) novo
e.preendifuntt', .1 ent.idade fica isenta d.l dellonstraçio de disp('nibilidad~ de recursos
finilnceiros.

""u

~í:DH. ~tD.l cn.~

OSU

6.1.1 - Estações de potênch até 500 ~, exelushe
(cr.) ye:es o J:l.ilior \'illor de Ref(,l'"êncio1;

;.2.2 - QUilndo o c .. pit ... l social {OI'" inferior i10
100

.1n11110 u:ir;ido pillr; o elllpTeenclilllento
UlDil dils opções abilixo indic.ad.s):

6.}.2 .. Euaçôes de pC'c;nciil'< cC'lllrrcendidil entre 500 li. i!!.
clusive, e 1 klL im:lusi\·c - ~OO (du-::entils) ve::es
o lIaio. Valor de Ref-e-rênch i

1'11. b.uico ou u: \loU
tU inst.ituiçãC' finilnceir", de.
.1l1hlo 50;;; (cin'lU~ntil per cento)
do:)
"õllcor corre1ir~nJente do l:ol.pital
,ido F,lro1 n(lvt' o!llIpreendimento;

lt} aJ,nuU dr altenliio do • .atos consti_
tutivos par.. elr'u,io do capital 10clal. a .cr Iu.rntldo da .ais o valer nrl:I'!os~rio pAra o novo r.pT'tell!'ndi
.ento. na qual c"nlte que' a lU" int;
,ral1uçio total se.rá efetiv.'ld.. at;
• data rrev!st.a pol.r. a -entrada
fUnciOftil .. ento da elt.çio;

lOJO (lIi1) ve.::es

6.s.S _ Esta'iõl:s de pct:;nciil coJmprr:en.:lida entrr 10 kV,

e~

clu!oive. r Z5 k\i inc1us1v~ - :$0(' (duils . i ! e qui
ob«ntil!o) vc:.es O 'laior \'il10r J(" R~ferênci.;
6.1.6 .. Estilçõe, dI! rd't~nci.il C'~llIrl'"t'e'ndida entre 1.$ kW, ex
elusive, e )0 k\", inclu!\iv~ - 3000 (c1nc.o Illi.l) \.~
se. o .aier" ".lor de Refo::renciil;
~.1.7 -

$ECCIHH:

Estações dt: potêl'lda superior. iO kW' - 7000 (Hte .. il) .... 1I':es o 1Ii11.'1'" \"i110r d-l: Ref~I·~r..:ia;

1:51 \,~I:S ~E l..1,rll:'l'l HS:l.O Si:!~(lli:.\ E'f

ru:.::t"hcJ.\

'!CPCLU,\

-

E5tilç~es clils5~ "EI"
100 (du::ltotol.s) vII':-t's
.ajor "310r de Refer~nciil i

6.t.l0 _ EHilÇ;'::l da .. se ",\~
5('0 ("l.l,linhentil!d v~-:"s
•• ior '·i1101'" de R.:(~r;nciil:
r.ltaçõ~. c:h . . . "EspeclaP .aler Valor de IIlcftl'";nch;

Di"Ç~tS tE .".JQDIITS\O

!"It

1000 (.11) "te;,,..

7.3 -

SO~U E I!UCOS (T[u.:ns:\o~

t.

t!u~õe. d. potênch cOllpreeruUda entrc 2 kV, in ..
clusive e 10 IeV. ucl'us1ve _ :l:SOO {dlas .U e qui
nhf'rltas} 't'e:es o .iliol'" Valor de Ilerl:r;n('ia;
-

b) dC'.(lnnraçio de di.sf!(lnibilid.de dti
crédito
bancário ou dll' , .. r"'nti. de
(inol.n('iól.~nto,
Ceita Atri...';5 dI' doeu.-entos fornecido! pela!
instituições própl"'hs ou de
finilnch.enta

6.I.J,* .. [~t'liões de pot;'nch ,cC'.prtendld .. II'ntre lO "'ll', :I,!!
r:l\111'1t e 2S kW. ex<:1usivt: _ SOOO (doco .il) Te_
:u, o Maior Valor de Referinela;

::1'1: ~~::t p~:o o~: ~:~C::~:

li:

d::~ :~:~~:~;:~os ~

cCl.ple!!l,=nur;a~ de viI]or total do capital exi
lido paril o ellpr('t'ndilll('otO.
-

6.1.15 - Esu\~u de IH'têneta i &1.1 .. 1 ou .superiC'l'" 11 25 kV \ \ '
1500 (se: • • li e quinh.-ntu) vt':.es o .a11)1" \'>l1C'~
de .efel'"C'nc:h;
6.2 _ O:!l TalC'roe .. estilbll!']ecUP'OI na .eno:ion>lda PCtrtaria Me
.116/
85, refel'"t'.-se 01 cada nov. ct'llcll!'ssio 011 rermissit' pret"endUa, con!i~l:rad• .isoh~a.tnte, e o vIlor de
referênca.
&I. ler eC'ft!id.r;ado para o cileulo. é o "il"nte na data
da
,uUil::açio do Edital;

Sende a proponeonte u.a fundaçio, execuunte do serviço d.
r.diC'dtfusão ou nio, a eo.• pNuçio dos recurSC's
poderá
aer teita de u •• dol.s H~&uintes .iloeirils:
,ltlMElR4: a) prova de depósito. e. banco ou outra
irutitt.ljç~t' (in~n(,f'ir;\ dc-, oco "linho 50:': (Cin q ,\.,
ta por centa) do valOr" c(Orre:lp.~ndente ao .~
,ital exi(,1.do parõa o e.rrecndilllento c.
~

6.1.12 - Estações de pOlinda ..
2 k\'~ «xc:lusive
-1S00
C.il e quinhenul) Ye:.es o .alar Valor de It~rcrên
ela;
•
-

6.1.13 _

e. haMo ou (Out"a
inltltuiliio finAnceirill, de. no .{ni.0, 50% (d..n:JuII'nu por [:'I'"t(l) do TAlor correspondente ao cillpital eXi&i40 p.rl (I 110VÇ I!'ftpreendi.ento;
de
cr,dito baflcário (lU de larolnth
de
(J,naneiulento, feita atrH';s lSe dClcu
... ntol r"rnll'cidos pells instituiçõe;
prlÍprlas .)u de finlnc1a,unto concedi
do ,elo hbriCilnte dOI equipalllentos:
de for.a a co.pletal'" o \"itl ... r do eapi
'aI .enclonldo· no lu1I1tc_ an'terlor:
até a"till&ir. no .ini.o. o total
dgclpital e:li&ldo'par& o e.pr.eodi.ento;

6.1.8 _ E$tilç~e~ C]ilS:H~ ,"C~ - 100 (cc.) \'e~es " l:Iili.:or "·3lar de Refc r;oc: 1..01:

6 .. 1'.11 -

oi) pre .... de depósito,

li) dnonlcuçio de dilponibilidldll'

fl(

6<1.9 -

ti;

(qulnhentu)

6.J.4 - Estações de potêr.c:iil compl'"Iff'ndiJóI f.:ntr~ S kV,
cll.l:live, 10 k\i, inclusive .aior _.ill('r cle Rererênciil:;

C'ilpiul
(.escolher.

PRHIEIIl,\: ,iJ) rroviI de dep(:!oito.

6.1.J _ EsUç~~s de pot.ênciil cOllpreendid01 c.nt.re J kW,

:;~~~\':~ i:r 5\'~~:I'" i=:l::~:;~~é'~~~

rôldiC'dif~

SECUHDA: prov", d~ depê-sito. UI. ballCo OI.) outra
instl_
'tu1çio fin~nceLr., do tot~l do v~lor COrresp,:.nlilcnte .ilO (itpi~a.! flxi,gido polra o et'lpreen_
d!ftp:nto.
.

7.-1.-

Os tinôlnci.il.ltllto co. oos fitbriCõlntrs do,,- e'1uirar.l~!'It\ls
ou
cc. es~abde-ci/!ltnt<)5 de crédito nilci~n.. is nio p(l~erão Ser
contrlt: .. dol pl1' pril;'o sup.erior a 10 Cdl':') .a.nCl.5;
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8 _ CltAl'RO cO:trU:."1E:r\T,\I, À PK~rQST"\

I) EDSOr, SDRATTG O.t Sll'l~ .• flC~ CQm 540"OOí:. cou~. COI:'lO valor tDtlli

to.

.. 8.1 - A e-ntidade dev~rá IpreSento1!",
cC'lllplelllentólç,io i .sua pro
POlti!, O quadre (Anexo V), pilrõl os fins dls ólline .. .s !.
c, d. e e r do § 1~ do .ilrti~o 16, do Re~ul,ulU:nto dt'5 Sl!'r"_
;lç;!
R;diodifusi'CI, CO/ll ô1 red;p,çio que lia (.,1 dóldJl ~e

de

10
9 -

Terça-feira 31

n'

D~cnto

J!::

QI.S31, de 25 Ife outubro:' de:

I~S5.

Cz.S 540.000.00 louinnent.os

li!

oüuenti'l

b) ARIlTo~ BARRt:IRO:: O: SOUZJ... flca

COI"

Jr.;: Crl12<IClC.s "
6rl.DOt· cor.:aé.. C01I o lIi\lor

d~ CzS 60.00C.OC lses.senu !lul CTUZilOC!i. ..
Art. 8~ ~ lo res[)onJ;~"i1 \aisO~ aos sócio" :;er~ 11lr,j :a~ê: na iCll'''m<:
caoit~i

soclO\i,

00:;

teIT};J~

Q;;

oc ,in.1Jlw 2ç. IH. Le:'i 3.7Db de

Lei ao

(J'i:

t01:A".

n"IlJ·

oç

10/10!19i~;

J'lMIt,\X\çlO

9.1 - ' .. r.l .:feita doi' prt't'rlchi!l!"nto dos
i,,,,~

const.nt.: do

õlnt",rior,

óII

it"'n~

7

pro;:lOnent"':

I:

-

9 do .\lle:<o

...

\'

consider.l'ldiJ o inter",s!e n.cion~l lo óII finlll{d.llde educ.lI1:iTa t: cultur,l do scrviço;" de r.diodifusâ'o dever; c:IAb~~rõilr
""'tlS prO,r.lll1lõlS in(brlllõltivos, eJlJc.Hivos (oi' <1.0 >;i'"o),
b"'llI
ct'IlQ .I pUblic idõlde c~l!1erci.lll e " serv~ç~ n1:-ticioso,
de
for •• a Contl'it-uir p.ra (I desenvolvimento dA ~i1çãOI atrôl~
.,~! do .. perC.:!l;o,lJu:nto inte,r.1 do hoJmelll
brõlsileirC',

I
ru..Jt
:l" 11

CAPlTotO 11I

~'y,:

00 AUMrNTO DE C.\PrTAL. RE"TIIUDA DE 50C10 E DIMftltllc.l.o DE CAP1TA:,.

IrdnicilS;

Art.109 .. EII caSQS ele .umento de Cloi,tll. trrio DreferenCl. os. cotlstu em 19u1i.
dadr de condtcões. e nl pTOPordo u~ta' ClIS. cotu OUI: pos.suú"erll~'
Art.I1Q • Ea CISO de f.lecimento dI! UIIl dos ~õcios I sociedaoe não se dis$olveri. •
11I.5- prosseguiri co~ os remanesclntes. paçando I sociedade ou os só':io:
,.... nl!:~cotntes aos I'If!rdl'!iros do f.lecido SUl -cota dI!' êap1ul. lI'lllis
05
lucros liQufdos Itlurilldas Iti a dUa ao óbito elll dez par-t;ei~s !Jlenslu !
igu.i5. vencendo a orimeira 60 ch.u aoós a data do Ôo1tc.
Art.129 - Úl caso de dilllinu1cio de capitlll. Strz prooorcionll ao c.oitlll de Cid!

respeito is di(ereneiolções rl':1;i~n3is da
.:'u]tur3
br.slleira. pr.,cur"ndo rel.ci,;oni-1As
~eu próprio c(>ntt' . . t(l;

~

obsel"'v.ndo, entre outros, os Sl!,uintes critérios:
9.1.1 - prefer;neia " tem.llS, autores e 'intérpretes nacionais • • f:l.1II de inc~ntiYilr " cri>ltivl;:l.de do hé)Ill"''''
br.sileiro e (l Jesenvolvi"t'llto d.ls e"pre.sa.s prol1u
toras n;;eil.'n;z15, COIII. a consequente õll!lpli .. çio
d~
mercado de tnbillho 1 i,.do • t.od.s
.l'ti'o'id.ldes

".$

9.1.2 -

Art.. " • AI ",otu reoreltntutvU do cloft,1 sochl sio tn.líeniveis e tRel
níveis;. • Itstr"n!U!1ros 01./ orsson jurld'tcu;

..,:
DO txERc1CID SOCIAL. BAlANCO. DISTRlBUICi\O DE. LUCROS; E ou PREJtf!Za~

9:1.3 - lIli1nutenç.i(> de elt'v.JIdo sentiJo ;tic"" Jlori11 e ~'

vico;
9·1·4 - fidedir;ni.:!J.de da, in(ol·~aç;o e C'b5e'rv:nch.
nõl
publicidade'. de {lrinl.";rU'l!'o étic'-'lI
inJi~p~n!i~_
Teis .i. proteçi('l do públic(' e do c",n'\ulIlidor.

ti'

10 - a15POSIl;Õt5 FIKAJ$

10.1 •

10.% •

Art.139 - O exerclc10 social enCo!!l'rar-se-i no dia 31 de dezemol'O de CIDi:l Ino:
Art.149' - 110 f1l1 ce CIO i! l!Xerc1cio soc1l1 oroceaer-n-ã .. verif1cilcio aos iucrc~
• ou p~.i:llzOS. le'o'antacos ceio iUllnc:> geral. ooedeciaos ~s prescrl_
• cães legais e ticn1Cl!!$ [lert.lnent~5 a mati!rn.~
Art. 159 • Os lucros aporl:110S serão dlStriouicos elll partes pI'OOarc'ioOll$ ao C.D~
de c«d<ll SÕC1Q... pociendo a r;:ri'terio dos ~:lIIOS f11:arem em reserv~ Oi.
ri futuro aumento de ,cil.o'iti:.1;
Ârt.16ç. - (Js orejuizos que por ventura se verif;cirem seria mant1110S II!m COfl-;;i! e;:..
Pt'chl part serem ilmortiuoos lias "'l':ercit:Jo~ fu"tur-e.s. to não o "Seno::.. s.~.
rio suportados. pelo!'> sõcios nt proporçio exan aas CO';llS que oC'ssuen:.

o.

doeu•• nt.os de.,..rio s.r .. presentldoJ. pr,rerenci.l.en
te, e. ori&1rl... .ls lc,hell Ílcultad .... reprodução foto.:
tática desde que A' c~p1.t.s .eja. autrntic"da. e
lt'lí'''1.;
A u.1t.aç;o 4 ... propostas não !aplicará n;z. ('bri.catorh-

d.d. da ('utor.ca, podendo o Edit.l ler cancelado por .ln~
tlrelse da Ad.inistrliçÃo. '-edIante ... to do Ministro das
eo.unlc.aç~t's nos ter.os do ;zrtico 12 do Re&uIi1ll1ento dOI
Ser"iços de RadiodiCusi'o, SUl que I. ~I"-.)p.:'ncntes tenha.
dlrd,toO .. QUoIIQut'r rlclillução ou jnd~ni:ilç"l'I.

ri,

10.3'- Const.ati1dol f.alta ou incorr~ção
docullt'nu.çil' que .1::011I
plnba I propost.a, o [lE~nE1. poderá conceder U. pr.1;O d;
até 15 di.s .. proponente poJ.r.I. supri-I".
10.3.1 - No. Estados do Aailloll,u.• Acre. P~r~, R.j)nd~nh,
• nós T~rrit~rios ·do AMilpá .: Rorilli .... à
~ãe das t'J,pit.ais d,"" eit.40s· E~t.3d~s. 9 pr,,:.&)
po4~1'. '~r de at.; 30 diilil. 01. c:rit;r!Q
da

r:ArlTI1LO \

DA ADHIHISTRAC~C'. SUA. REH1JNERAC~ E COHTABIl!ElAO~

Art.17C .. A .soc1I!dad~ será gerl!nCüul' oe1c sócio· EDSON SOIturo DA StlVJ... ac
qual caberá reor'ese"tar. S(,jCledaa~"ltlv~;;~~ o..
fora delll. podenao prilticar too05 os no~ necessã,.,cs: para o DU> aeSelpenhllr SUIlS" fUl'lcõle!>;
Art.1SQ - O sõcio...Gerl:ntl!. no u!>o de SUil5 iltribuieãc.t. '.Iri USQ ó.a áenomin/!cic
sociAl aa sl:9uint~ lT'.aneirl.:

~~LTOk.
EDSOl(' SORADO DA SILV~

DlNTEL.
la·3·2. -

QUólnd.o o Editill !õe rlPferir " UIU lcoc.al1dade IÚ
tUoJ.d" na Yi1ixa de F'rontéira. e. para to eumpri.:
Menta da exicência for nece~sário o ilSl\f!Utí:llen
to pr';vío do Conselh:J dlP S"'luranç.a
?heiond-:o.prll'to poderá ser de oJ.~é 30 dias, oi. critério

do DENT!L.
10." - O Ministro de Estado da .. Cofftt:nica~õ,eil poder; autori:oIr
.. junta doi. de doeu.ent.os ... 0 proces.o JoJ.s proponent.eil
e
det.r.inar seu reestudo.
10.5 - O Ministro de Est.a.do doiS COl!lunicoJ.ções resern:-Sfl a faevld;zde de, 't"erifiea4.a. a c"nveni~nc.ioJ. e. bilvendl.l ro,.;sí ...
bilidade t;cníc .... outor&iI[' plH.issio a lI'l.J.is de UM3 proponente dentre •• que atendere= .is presentes condiljjões.

Sõc.io-~renu

Art..19t;l - Os adminiSt:ro1l1Ores ri" entidade serão br... sill!ih:Js natos e a sua inve~
àurl no car'9o :;orr,ent!; eooerã ocor~r aoó: naverem sido loroVaoc:; pei~

Ministerio das I:omunicacõ!!:!:;
Art.20t> - Pelos s~rvi(:os que' presur i soclleáa(lt o sõcio-g!'menu teri direito~••
u:M retirada mens:al a tltu10 d~ ·PRO-LABDRr·. que serã fixado etll COlll\J~
acordo.

Art.210 __ A sociedo!!lde II'lantlerâ os registros contãileis e fi5.cais necessiirios;

CAPJTUlO VI
DAS DISPOSICOES FINAIS
Art.2Z9 - Os sõcios ao assinarem o presen'te instrumento. d!!cbram lljO 1!'$"l:arerr:

- RAlHO PRINCESA DA COL nu, FY. LTDJ... -

..

..

1ncu:"'sos: em nenhum dos crimes: que os lmpessa:n de e;cerei!r qualquer ativ,l
dane mercantl1.;
Art.231f: - Henhurr:i alterilcão com:ratuill poderá ser rea.l izada S~~ a i!(1uênc:ia do M••

CONTRAHI SO;: JA.. •

nistério ai!!. C.otnlJnlCiíCÕ!lt;

Art.249

EDSDU $ORADo DA SILVt.. bra~i1clro, s:oltClrú. malor~ comerc"iante. !lo,:
lAdor di! C;duh d~ Jlientidadl< n9 S/fi.832.3Bõ. t!xpedid3 peh. SSl-SC em 11/11/17.
CPF n9' J4J.595.4B9-B7. resident.e e domici1 lAdo em Tuoo!rão-SC.. i Ruo! Anwnio De1-'
pizzo Júnior, 2564 - Oficinas e MILTON BARREIROS DE SOUZA. orasiltnro. casa.co •
r.diodifusor. porta.dor da Cédula de Identidade n9 265.126. exoediaa og.la S5I-SG •
eln 17/10/77. CPF n9 154.7S9,,569-Bí. rl!s.iaentf<' f:' oomici1illOO e~ lur,ariG-.SC ~
Kl.j,
dos Industl'iãrios. 193 - Ofit;1nas. res01vem Dor eSte 1nstrumento canHlt.uir
Ulr.a

~

r'iCll C"11:1tO o foro ali comãrca de Lauro
unaas dJ or~SentE contra't::;

"ull~r-SC.

par.. as

oue~tões

ori_

Art..ZSç -- Os casos orlnssos e n"io r"'gula.d~ pelo present.e contrato. serão regule"
dos J)ela'lel em "'190:-~
f. DOr est<!lrem ~iu!i'to!i e con1:ra'taco:;.. datam. lavram e aSSlnam o Dre5t!nt:~
" OS (c1nco) vias d~ lÇlwl.l 'teor e forma, ,Junt.amente com auas Itt!ste:r.tlnna!..
laoro Hul1E~:~C. 10 ce Sf:trr.lDI"O

Q!

198L.

"

$oe:if!:daae DOI" otY.lta:; a~ "'esoonsaoilidaa~ 'iimitlli::<', Que se reg!rl. M:las leis 3.70E
.de 10/01/1919 to /l.nó d~ 13/0111965 ;:lI~h.s Q@m.l1S d1SpOS1CÔes. 1t!gau e aohcâVI!1S:

.. esDicl~ r conÕ1CÕe!i IOlllXC

CAPlTULC :

~A(M SaCrA!... • .sEOE. OBJE'TIV~" lNlcJú- E PRAZO
Art. 10' - A SDcleddoe se re~erã 'SDO Il aenom1nat:âo socül de RAmo PRlNC;:SA D;

COLlHA FM lTD;.••
Art. 29 • A sociedade 'terá sua sea~ e foro na doaoe de Lauro Mulle r -

se ã

RLôi!

Henriau.e Lage. slnç. - Centre:

Art.

3~ -

li socieollde tera coma obJe'tlvo a·
;rl'[Juencia Hoéul iH;,-

CAPlTUlC t:
na CAPITA!... saCiA:". COTA:;.

CIJ:!STA~

ao raro ae radl0di fusão

I'!XI:'-Iarac'ão

A:-t.. ';' • 1'. soC:H~a~d; .1nlc.lari suas ativil1ades em 01
Art.. 5: - to. SO~H!llaa~ se.ri: 00· OI'U.C lnlJ'1ter-ml nao:..

EDITAL "'l 219/88.cM
Qg

!'>e"tE!iIIoro dt 19BE..

S RE:spm'SABIUOl\OE::
U:i !iOc,,,OOG.Oú t~elSr.em:o$.

mn

cruzados;;
Art. 79· O cacit~l soci<t,l suo!>crho !:' lntegrillizaoo ·nestE ato e- em moea.. correr··
'te do DaÍ!.. f1ca éjll'id'iClO elt GD!i.OOli co;:~s d~ C:! ~ .O[ lnUl!' cru<!:i1dc 1 ••
cadll oma. aSS1rTl dlstf"ibu;a;~:!."
Art. 69· O cacital sacia"l !>f'rã

(JE-"

DEHoMSTRAt~ DE REtURSIlS fêCHICOS

ENTIDADE: IWlIO PRINCESA DA COLINA FM LTDA.
CIDADE, LAURO IIJLLER - SC
A -RA"DIO PRINCESA OA COlINA FM LTO.... •• caso seja c:ontil'lllpbdoJ. dlf!ste E:dital. pr~tl!!ndlJ utilizar 'tlll suas instalacões 0$ I!l'tuipallll'!n.
tos de f.brlcaçâo nadona1. aba b:o dcscrttos:

12589
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I

I

~. R C C

TRAHSIIISSOR:
f'ABRlCAHTE: lYS ElETROHIC LTDA.
TIPO E/OU 1Il0ELO: FH-IOOOE

.1~·

;:::~

n prcgl'am~r;ÕO ~c ~cdio ::irl!:!.dr. fr~.. d'" l<3or.:J r'lull2'r ltd~Jhu':'C:2,'ré

.

:~:~::~ :~:;e:Ú::1::o·~:;~:t~~ ~;Q:~~:~f:~5:0~~~~::ç::e n~~::;~n~: :~u:

SISTEMA .IRRAIHANIE:
FABRICANTE:
MOOELO:

M.&.PRA - "ntoOSTRIA E COHE:RCID DE ANTENAS tTOA.
F~ 1 UI ,1 • .'!.

GAlUU:

3.46 dBd

Zllr.;enta dI! c!:t~~õ"!s !::.::!..:: ,"·f.~~t:.d~5 •
S.i!liC2 (' prlnci;-;".1.';,;cnte ;:) pror:"::~:J;~:l C:l:1ohtirâ d::
S

Lauro Ht.Iller-SC. 18 de outubro d.

..

'.rn"ç;;~_~; ~;:~:::'O~::":~:~::O:~m :"~~;:;::~~:'.~O:q U:.~~:~.,:' n::~~

eies :>or.!C1 ~f',p1l!lt:l.Imto tr.,.'1::~ltid<:.1'I

1988~

cm h~rfl!;'io5 dos l:}o!.~'·tr:Jri:;d:Js po!':

ral.avo cos accn~lt:l,.';.r;t.:I~ 10Cllis~~iC')ion"1• • ni:I!=!.o~.=.
10 atr~I:.~ d'll noticioll I: out ..::.. tn:::tórLJc. ClõI "''lp~ct.o inrorn:lHvo
:':e
qunlr:;t:or nBt.Ut'flZ.,CO"lo jlor 'h':(.(:I,10 ,.cP;Jt'tc~.~rnvltlii;) de !.onpo,a:'ti~~
ti!v41G,

~./~

ED~MôA"'SILV~
saCIO-GERENTE

:!~ndo....

.,neo

.!lO dO!lprucnc!o o f"lot!ci.:::"loq intl"rnccion:l ;:Idnclp'lll1-r.ta <)-l ua1 • c;uc
;.'I" n-:"l'S'
;:loCa; \H'tll'ic,d.,) ~.l];l'\pro,c l'"id~l!crl'\l:dc d:J~
rontlj !nr':lrl"\~thl'tl."l"'r~-o irr(ldl~"!o.. O" prolJrum;.'l~ ItA Voz de ~r:.::;11" I

q'.J. f1':d:1 !nt.:erc:"':J.

_ • R O G R kH A C ~

o-

os da 1nt.oreslIs do gOlJe:~o,!'lP c.1dob. r.Or.l :: ~!)encl. do! !:"r.l.ct'Cfl~

l!:

CULTUPAL doS serviços de radiodifusão no 8rasil.

.l.presentamo!> a seguir i:lguns. aspectos da programa cão que pretendemos levar

ao

eM nossa tmi ssor~:

Ir

1. PROGRAJoIACJta INFOIWATIY~: OS informativos por nossi1.e:nissora veiculados. se-'
rio Pm sua grande maioria- de interesse local. dando
prioridade aos fatos e notlcias da região.
2- SERVICO MOTICIOSO:

3- PROGRA.lolAS EDUCACIONAIS:

AindA CM rela.ção '" infàrma.tivo5~ teremos a progra·
Nçio exc1usivo\mente P10nClOSA. que extrapolará
o
cariter regional. sempre no sentido de proporcio-'
nu u:n ~lhor nível de informação a nos;a comuni-'
d;llde alva. Com este objeti\lo procuraremos m~strar •
os fatos 10cais de interesse di:! região. bem corno I
as fatos de relavãnda Nacional e InterMeioMl.
A fidedignidade da fonte de infomaçâ'o do fato será
condiç;lo -sine qua non- pna sua emiJ:são.
nortearemos no!!:sa programação educacional no mais
alto espírito de respetto as dif~renciações regia-'
nais da cultura. brasileira. procur<1ndo relacio'lã·' ,
elll $eu próprio contuto. '

11$

4-

PROG1lOO~O

MUSICAL:

"t':l!llI ..

t':l:r'Jiços r.e ut'tUdado pública D d:~ COr:lpa. _

nfll\3 ~~u:::!:Uv!:s at:l 'Jor=l~

'" programação da MOIO PRINCESA o.a. COLHIA FM LTDA•• haveri
de respeitar inÜgrall1'.ente: os intere~ses l\acionais, li! cumpriri de forma intocâvel a fin<t1idade EDUCATIVA

r:tJ r.'otIcl;ls.~1':." ~'!J

lair::l

ENTIDAOE: RJlOIO PRINCESA OA COliNA FM LIDA.
CIDADE: LAURO MULLER • se

2 - Cultunl I ., ~ú"'icl3 popul.ar ~ra.ilci.ra 11m torfo!o on .!I-.:lU!l c,!.
poctos • o obj'lt!vo 1ll31or :1., ... tll lti:m. ~ p!"ogr.::.maçã'o ob(ld'1CHá ..'! crité_
rio. dI! !H!1"lçi!o,vt:':3ndo Ur.! const:lnt. "~nrrLllç'J.3;-r,nto.
J Todrl c pro:'::"!.:":!;5" sorlÍ '30 vivo vi.ando COr:l l~so
velor1zação do pr:Jri!l~lon31 na r.~i;o •

,- .1.0 Yivc,
li

rOt'1Il3t;&O "

fl

.. -' e:duc3:1v~ I eM ob!"9't'vencitl li It~tr~ Itpl1'I,s"rio !rr~Gi.:l:::os
aUdições "!ild';:t.t.ca.-~duc.:.t:!\.·~.!I" pnre forn~c.t' &00: ouvintes i!3 p'Srsp.
c.t.ivl!l's t!o n::lluo·P"I.,,,;eu. vuI.tos hl;;;t~l'lco!l.'1ou, ratOt , é:::.tõ!.5 C!iJ1CO;

•

"ra~€ri'"!.8

nli1clor:_r.'z.~

c.em

<o;

rClJ'ião,o ':·I'It.-::.c;o • e

r:~çii::l.

8f1rã'o rcdl~:;::iiÓ:os l!O indl.pr.n,;vel • ncu::.~!I='t"io ;, r,.;;:r;otr.n.;&o firuJ.nccir" do (lf.'lJH'vsa •.'s 1t't'3 _
5 .. Com.rcicl

dl,),;õ~9 ~crão

I!'r.'I

••,.'1 non::ol)l!:nl'l e~rr.ereic.l.s

I

f'Orrl:tl CR

.to:'xto!l,l)inçle~ ou spoto,'nu~co ultrapz::;ccndo

a li.dt. d~,sota ll'Ii"uto~ e mote em c?~;:. I:rinto minutos dI: prosr~r..~ç2:o

,não ,:umull!ltivos.n~o l'1::lven~o nlltl';utn int'Jrv;~lo cO"'(Jrc1al cxcftdcr-.t~

d.

tll~3 minuto~.

;)1Jt'lInhl todo~ os prO;];:\",IO;S,Cl(;'r:.tU:·Hhs O!'l tr!ln:ll!\itiClos 8m :O_de
t'I lk;rJo !3r::l 1 1,.(lir~ :!I' :!::It!cins,~<:.~o irri'3dii:l!do.. comerctõ:ls provi:)r:Ulnt!l Solgci~no"1dol'l .....n n' "'!'!l2: hf.pot"Sl!,COI1'l tampo ~upll!rlor li tr.s min!!

com

tt"l",a

bem como ll!',;:i!llo.ç~o c;uo ro.. ule o !'xnrcít:io d<l prOri!lSDO c!g jorncli';;~~

[)l!I{lsa :Ot'lfli!l 8 :1l(!clo I"':!~~~e rfl r!R 7õ:l.1:r:- t>':u11er)c<.1!Jo vl!!nh~ ~ r;'.G.:ao
r(lCCl' D elciçeo dI! VO':3[l r:::xr.:clilf'cio P:Ul1 l:l~:,'::ut.er b~!;e c3rul~o =.~ =~di2
dlru5~O,da$dobr~r:í e ;:::rascnt'S ;Jro:r~~:\l:~cJnc, <;ent;ido de SCl"pJ::::l >:l.·lhcror
o r.:foU con::,~údolçultur-õ!11!n"l'jr-:.::~!vo r: r-;::crA"'U'Jo P:l.t"<l,C- ror:l'l:' flca=
• J:I.<1i~ zll1l'Jl!).c:Jlltbor~'-r 1':0.":1 o e.. r"or;:a <:!~ll 3u:::;d.c:ll~e!! ?plo bt'1:l d::- .-.::t.r!.a
r: da -~"'!li:l Sr::!ls11ei:r~•.

Ser. desenvolvid<1 uma programação musical no sentido de prior:.u..a,L ~mas. autores e intérpretes nacio·
nais. com a final id;de,(l'e-fncellttvar il cl"ia-t-illida.d.e.._
do homem brc1~i'eiro e o desenvoll/ivimento das Ilmpl"!,
us produtoras nacionais, como a consequente amp1i~

cão dl1 mercado de trabalhO ligado ao tod~s as atividades artl!;ticas:
Ce-post.a de alguns progrua!o de .tísicas txclust'lJ.G:

..nt,

r.gfOÍUlh~

MOSlELO

G~SIC{'

CIõ.l'I'Jh .. in!~lo dos tr:J!::Dlho~ - f!:'lho
~a~ r;'~,!'n.!l at.é l.l!J 1" ,CO~ '8 pro-;"::.':;;3Ç~C o!:ud.1'ccr;; o ,n~-;;"J!.ntn
c~:j'J

g":'fllJi::'llâ

a

1'I0r& ..

1)0.')1., -

:Olfl

!irasil _ ho't'a cntij""

00.11:111 .. :l;cntll lC!i(notíd::!) _ t-:ora ~~·rt1'.-."
00,11511 - Trlp!c~ - hora cprta
!lO,(lSh - o:t.'sh !:ló~ _ hora c!'::-te
CO, '3Qh _ ;::rr:>rh'o _ prr:cicn::J ~o tt.::'IiJO - hõJról ce:to
nO,Jll, - :'I!ea lC!5{P.5pi!l:O ~'~a: C~!!'"!osir'i"";e~,"iIV?"tD5,~tC) _ "o r::: c-;J;;-

... 'IJ8LICIDADE COMERCI.... :

A publicidade cOMrct.l obedeceri incond1ctonahten
te is norus íticas ind'fspensíVlis i proteçio «to ";'
pi'ibUco • do conSUIIlfdor.

OC, 3~h - rcn.t3 :,:Ór.l _ hor3 c:at:a'

Cri,to'ih - :' :~i,tol 1r1o; (not.!de)
C!{!,::Oh _ S:.JCI!S!;O d.:: 105

cl.. ~ l<:J:.OOh ;::3 19,COh -

7- AS,EcTOS GERAIS:

~ rtOSSI prograNcio.

aI&. de garantir I .. "atendo
.,. u. .1 eVoldo sentido itf co. IIOral li c1vica. aten..
"ri stmpre as d!.tenainaçÕes do Re91J1amento dos"

.">!~

..,;tX!~~5

da le5

:::. t~:~~: ~:/::O~:h -o~::::~-:~·':~~~:~~~:~~~:
2A 1 !JOo

.r.!~

dO:J

~:c~~::U}

trabl!1ho~

serviços de Radiodifusão. asstm co,w os .artigos 11
S§ 19 • 29 do Decreto-Lei n9 236 de 28 dI!

f._

• 16

uretro IH 1%7. e das Nor1llls .pro.,.... du pela

Por~

ria J«: nq 55. de 25 de janeiro de 1974. Decreto'
Jt9 5D.929. (Ie 03 de julho de 1961. -. Portaria In-'
wl1Ifnistlrf.l n9.S6S di 21 de outubro de 1980.
.'~'O

CIDADE FM DE LAURO MULLER LTDA.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 1'1\'·138, DE 1989
(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

1 •

MENSAGEM N9

TRMlSrUSSOR PRIr:CIPi',L

365/B9

Aprova o .ato q,ue outorga permiuão

2 -

'3IST:~!.'

IRlm)Jt.rH~

1.1 • P'lP!brJ.cantfl: :
2.2 -

ã

Roildio Esn:u~r.alda

Ltda. I para. explora!', pelo prazo de 10 (dez)
anos~
ce.m direito de exclusivida.de. sel'vioo d~ radiodifu'~lüpr~

.:io sonora em lreq/lência modUlada, na cidade de Vacaria, I:!:t:ado do Rio Grande do Sul. Pl!!:ndente de pare
cer d<l Cooissâ:o de Constituicão I!' Justiça e Redação~

Ind. _ Com. dQ Antentll'l ltda '--

Hpo/~~odda: ·fl.lfl... 1 (......

o CONGRESSO NACr"OtiAL decreta;

Art. 19

i :RAnro

FJ.Coll

aprovado o at.o que out.orga perrnflll:iãa
10

ESMERALDA LTDA., pa.ra explorar, pe.lo prazo d~

(dez) anos. .em direito de exclusividade, serviço de radlod.!
fusão sonora e.m freqOênc1a modulada, na c1dadR de Vacaria, E,!
tII.do do Rio Grande ao Sul.

Outubro de 1989
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Art. 29

dlodltuslo sonora,11II rreo:uenc11 lIIodullda. n. cidade de Vaca -

Este Decreto Legislativo entra em vigor na

data, d.e aua publicação.

UI, Estldo do Rio GuMe do Sul.

Sala dll. Comisaão, em la

à~

outubro de 1989.

Art. 20

..

Esta Decreto LeglshUvo entra

vigor na data de sua publlcaç:lo.
Seh d. COllllnl0.

Det1Uta o JOS~ COSTA

no exercíc o di!!. PresidêI]cill.

Rdatar:

' • ......1.

k

>.(""

J
Arnolt1 F1o-~ vlInte
...,.Dl!!putl
Federal

/
; : • PARECER DA COMISSJ.O

A Comissão d. Ciênci.. _ Tecnologia, Comunicação

_

Inforaitlcll, •• reunião ordinárta r.al1:aàa hoje. aprovou, por

COMlSSAO OE CIENCIA E TECNOLOGIA. COtilJNICAI;M E INFDRMATICA

unant-ldada, o '&r.c.r 40 ... l.t.or, O.puudo UNOLD
J'IOU.V,,ª
TI, favorával à Men ••qe. n9 36S/S9, do Poder Ex.cuUvo,
t.8raoa 40 o.creto 1A91tlat1vo que Ipr.. entl.

E.tiver. . pr.s.nt•• os seguinte. Senhores Dftp1t:..1ldol1l
Jo •• co.ta, V1ce-Pr"ldente no exercIcio d.II Pre.idencia, Xlv.
ro V.lle, Vice_Prutd.ne., Atl1. Lira, JOlii Ull8... 4. Ol1v.i
r., loblon Marinho, Ro.'rio Congro N8~O, Mathcll.Ja Ien.en, LUi;
XA5al, paulo Pimentel, Alolsia V••cancelo., Eduardo Siqueira ~
pc., Angelo Hagalhi•• , Pedro Ceolin, Jo••' Ca.margo,
Kaurtl10

Recebida 8 Mensagem do Poder ExecuU ... o remetendo ao Congresso Nacional. para I5PTeciaçlio e cans!!,

, quente aprovaç:io, a Partiria 074, de 11 de julho do ano
curso, do Ministério das Cl;)munlcilç~es. na Qual

I;)

elll

senhor Io!inl~

trO de Estado ANTOtHO CARLOS MAGAt.HAES outorg'a permis!>l'o

à

R'diQ .. Esmeralda Ltda." põlra explouç~o. pelo puzo de

'errl1ra Lima, Ervin Bonko.kl, EU.l Rodrigue., 00*1n90. Juv!,
nU, Maur!cio !"ruet, Ivo C.nó.imo, Paulo MArque•• Tidei de: Li
. . , Gerlon Per•• , MAnoel HoU, sadle Hauach., Franci.co
~.l. K1rc TeixeIra. e Francisco Diógenea.

dez

1IJna:

(10) lnoS. sem direito de I!Xclus1vid ü de. da serviço de radio~

dHuslo senara elll

freQu~nc1lil

llIodulada, na cidade de v.carll ,

Estado do Rio Grpnde do Sul.

Obedecendo la óisposto no
223,

i3~,

utlgo

d. Const1tuiç:lo cabe ao .Congr@sso del1beur, .pre -

ciada a dOculllentlçl!o .presentade, sobre I

C~nces$IO

Sala ", Coai••io, em la de outubro d. 1989.

ou nla d..

_edida. ou. se for o caso. solicitar esclarecimentos ou (Oll'Ieilr
as lrregullltidl'ldes observadas j.mpedit!vas

d~ ref~r1da

Outorga.;.

Cano rrlator desta Comlsslo.

l!1Il

re-

rereneh • Mensagem J6,S que ICOl1panhl a processo em causa ,
Que justificou a concesslo, aoaUsei os
c:olllprobat6rios de todos

idoneidade

~

o~

dccum~ntG$

Deputado

.oex.das,

atas de direito rjue respalda..

FIORAVANTE

Relator

I

condlçOes econOllllco-rinancelres da concess1on!

ria.

Os docullentos remetidos' aprecia _
çlo do Conoruso Nnclonnl e, elrl particular, de:;U C&l1lara.e1:,
tio em perfeita ordem, minucio5alftente expostos JI consldera-

MENSAGEM
N<:> 365, DE 1989

çlo do MinIstérIo ,concedente.
JI~ V{JTO DO RELATOR:

(Do Poder Executivo)
Pelo exposto sou de

parec~r

que se..

ja IprcvDda a referida permisdo, sob forma do Projeto
Oecn-to

Leg1518~1... o

à consid.ração ao Congre.~o Nacional o at.o qu. outcrga p.. r:lrlisJlio i RÂDIO ESI'lERALDA LTDA. ~ara explorar, pel'o

! ... b~.t.

de

anexo.

pra.o de lO (dez) .nos, Cl!'il'I dir.-ito
170

Sala da Comhs:lo. 29 AQosto de 1989

ee r.diodifueio sonora

êlJ

(As CO"ISSOtS DE Cl€tICU

d~

ellcll):"lividade. servi

ft'C!qCi!ncia ftloduh_dil, na cidilde

Gl:'an~e

d. VoJcerie, EJltado do Rio

elo Sul

g tEC:-<OLOGIA,

~

COH[JNICAÇ~O E IN!'OI\-

t1AT.ICA: p; DE CONi.1ITUIÇXO E JUSTIÇA! RE,oAÇXO).

PROJETO OE OECRETO LEGISLATIVO NQ

I

de 1989
I:XCl.LJ';l-!'L't:i!iW;t!': !:.í~NnorC!; MerinLl.i!.:

"Apro",a o ato que outorga perm15_
$:lo 11 RMIO ESMERALDA LTOA. para
t'"lCploT9.t' .l=t@lo prazo de 10 Bnos ,
sem direito de exclusividade. ser
",iço de ndiooifusAo Sonou
!:n;
f;equenc:ll ,"odulada, na cidade'
de 'Iacnil, Estado da Rio Grande
do' Sul ".

d.~ ,c;1.·~·r'~tc!.

COHISSAO DE CIENCIA E fES
HOI..OClA, COMUNICAC'-O E I,!:!
rORMÃlICA,

CmiGr.m,~n t!AC:10NAL;

n dp!:.:cll'

;:" iJo COI1'i'-';t!:l!:iO N.mJGII.:.tl, IJC"O'l\piUlh~'J:J ..:~

I;:~:f,v:.i.;::O de ,.1~t.:I_vo~ Li.., r:vrlhor lani:·trc. dI.:' r.tlt..do dils Co.-r.unic:1

çf":õ,,,c nlo {'OI1·~~cJl"Il(' d.1 PClI'L'lI:'in n? 074,d~ 11 do julh() u::ol~:g!,~
publi.::.:;dn no DiEirio Cd:l.o:.:!llJ dó: tld,;o do di.''! l i de julho 'd~ 19r.~',
t]Ul:: ""ut.o!:(j.1 l't',·,.,l~~~'':l ~ R1\DIQ 1.:~~!\":.:J.ti\l~\JJ\ L'1:D~.

pelo
~UTQfl:

uo

Nos t('!:rr."'::J (b <.Il-t.;ç::C 49: :loei..,., ):1;(, comb1..~,~uO
com § 19 do Ll:'t.l'jo 22J, d,1 C:::;l:.t'it.ui~ii.;) Fcr1cJ:'<.ll, 1.;("nho n tlC"'l"~

1"'1::1<:("1

<!~ lO ít1~7.)

;:H-,CJ",

vjço dc' 1·::~1t',"li(u:::i,) ~:("'?i"

:Il!.

Et:C'qC':!i1ci'1 rõ:.r1111nd'l,

df~ Vi'l~.,r,i 1'1. [;:.1'<1110 dI") lU o Graudc do
nr(\~'i:li",

parei

1::):plO7'cn:.

CC:M cliJ,'cito dI:' Cxclu<;lvh).,a~.

C'm 01

d~

o COHeRESSQ NACIONAl. decret.:

// 1''' _..
Art. ,.
.11$10 •

rica aprovldo o ato que outorgl pe!

10 (du) anos, ,.M

~lrI

uplar.t., pelo Prezo

d.

direito d. . . clu,~ ... l(jad., uTvlçe dI

li •

RAOIO E5MERALOA pOA.

/

.".'

s~~r

n~ Cjd.:Hl~

sul".

/~ ...<~ .. ~]<
.. / _.

31
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l.cretArl.1 .. CUAl
8ecr.t.rh: de Serv\c;oa de RAdiodl!Lla.1o
'rOGe.tlo Me n2

t'r) l'r::Z'j

2.
gui..r.l.'~

v~t .. ~···.IY{",··,

I ' ; , i"'\",'·r'.!l' .1::1

1-\ I:,

Ir. fla de .t_nder dett!!ra1n.J.c;.lo ~UP~r10r. sollctl:o
.utonz.çlo de V.Sol. DU·. provldenCl.J.r J õ1bertura de Edltat para
.xecuf;lo d. l!IIflrviço dI'! r.ldlodl t'uslo ~onor.. ~. FREQutNC[A. MODULADA I
con."..nte .JlpeCl !iClIÇ61l. aba UtO;

:.~

r!L)t.ld,I'~(':';

l'U1Il·\,:f.í1 CllT,~.U.~l\..l., n,·,':'.:
F;1i.r'JO U(ll·:";'::;".õ: ).1 r.'I':.1•• ,

...

1.
MIl. E Dl':~ Pl\DIODIFUSÃO l.'rlJ7I. ••
REur,; U'101::.l\L L11; E1l1SS0H1>S LTDl\.

f

R1í.D!O E::;r·~:R:'\LfJ;' LTn1l.. e
.sc.x:rP.!lI\tC ltoíDIO·tlt'\'l'l\'A to ruo

00 StL IJI'M..

CR~rr.:c

5ubn!t'tido o assunto ao exame doe órg5':ls
C'OTnpa
il!:!: conclUl'õcs. fOl',1m no sentido cb qu::-~
U:cnico r:: jurídic(J~
cnticlilrlcs
prDponentes
~.tti~U&':r:r':lh\ .;I:, ,')dlj:·IlCi.w !.lo Eclitil} C aos.t'('quisll:ns d(\ 109'i;.;
1;l(':~:1'J r'f:",~cLric.·a d(' r.1(1io;Jirllli~o. cxc~to .:l. Ju::m: LI'rolU\L
Di}
m·íJf;~U;·:"":.; L'l'll,\., r;t;:" ,'I'I·t".:nLnl inl~~_l1'lpc:a.iv.'11I011tC;:l.S
Certidõe~
tio:; CoJl.·lÔriOr. IJi:-,trjhtüdc',rcll cível, Crimilwl E: de Protesto de
'J'ítlllo~, do DiJl'lr.H', TC1.:ll:iv.1F: <3::; COlnJrC<lS onda rc~ldiu
no!:;
rllt-i~",!.> çjncu '1IlO~:. bCI!l C'OI:ll·J d.u: loc<Jtiditd"-5 onde exerce
ou
~ltnÜ\t'::rlo.

: FREQUENCr" MODULMA

: VACARIA - as
: 226 (9],1 .Hf{z)
4. Cl.ll.!llSe
'11
S. CapItal .t"l.O e"'lQldo
: 200 (du:r.:enta.> KVR
6. HoriJr-l0 de tunclonalDt:nto
tl1Mlt.1do

3. .

tell.te!!; dN\l.:.e

SerV1.ço

2. [,oc.l1
3. C.n.. l

nAD!O UlN:EM rn LTD1\••

Rru!Ua-OF.

de

,I!.

C\:; tl!ip0r:L~s

rool>

i.ltivjd.:ldc~

hnj3 f:x('Tc;jdo, lJOr iyu'll pcríCJ'IO.

s.

econômiclls.

[le .cor-do. Elabor@-se o
condiçdes oIC1.,). propost.J.

-t.

l\ss.lt:l, d':IS cnlirJaden que se 1lpr.t'!scntaram,
!lê
foranl con:-~idcraduz (ornO!lJll\;'nLC habili.t~da!;; iJe empresas
FUND~
ÇAO CUl,'fU1UtI. RIOGRl\1lnC'lSE, Ri'\PIO· Nor.m;STf; FH L'l'Dll.., RADIO IHA
GEM FM r:l'l)l\., MU. I: Dl::Z R1\lH,~hIF'tisi'íO I.1'Di\., R.'\.DlO
ES~'F.lU\LDX
L'I'DJ\.. c SOcrIW1\DC IU\.IIIO W\1'IV)\ DO RIO GRhNr:E 00 SUL LTD1l..

re.l!ll?~ctlVO.

tditilt

Indefiro. AQuarde-!Ie nova opot'tunr.dade. " SSR dever.1
COIIUntCõlr 01.0 lntl!r-~s:JOiIdo. QUõl.ndo houver.

5.
NCf-;r;us cl)ndi~õ,-,r;, ã vista Otl.5 cntirJ,;tdes que ..,.e
h .., bilibu·.:l.nl (ql.J.'\dro oltlC>:O) 11 C'):ccuç5o do scrV'iço obieto do cd!
tell, tenho a hn:ll:~ U~~ cnc~unilJhar o <J.5!,;Ui1tO à elcvi'lda con:ü(]cr~

RU3ílla-or.

;~~~,=~ ~~~~~n;~e~l~~~~:,~~~~~~~c~~op~~rn~;';'3~.d~ :~~i~~ tl~u~~~

g,~ ~()lI\cllle vir.l ~'t P[(",tlUi::'':: HQU~ efcitoc.,l!E'SF'lis apó$
dcliLcr~
ç:io do Cuugr.cs::-.o Ni1c.i,nndl,t Ui":. forma 00 pdx:'ig-':1:!.fQ terceIro,
do
iJ."J.'U:J0 273, da constj tui'i"~o.

Renovo a

VO:;;S,1 c~:cclâl1ci,.l ~1.01.JS
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AqO.to

d. 191'

EDITAL N2

294 /SS-Gt'I

Recebi.ento de propo_t.&1I pAr", .. eJtecuçSo e exploraç.lo de
l' .. diodif!u.lo .anor.
e_ tr~qUl!nci. _odulada.
na cidad@
bt.do do lao Oundoll do Sul.

J:xco1cntI •• iJllo Sonhar Pritnoh:o E(tc~(!t'ri~1
'1't::nho .. honra d.1IJ tlnc&lI'Iinho.r a el'lll. 8acrGtaria "
Senhor ltrcsirlentc' da Repúblicl'l.
Itcol1li,anlllldl.l de Ik[lcn,içüo de HoUvo. do Sonhor Mini8tro de F.~
t<)do 4 .. 11 COlll11niea';ôc13, na qllal' lI:ubmcte
.prcciaç5o do Con-

M~n~a9clI'I do E_cclputÍnr:imo

a

qre'll'lO Nitoional o ato constl!lntc elA Portar:ill nQ 01", de

11

de

julho da 1999, qu#Outorql:l perlllill~io i. MUIO ESHRRJ\LD.'\-LTD1~..

p.arn explorar, pelo vrnzo dll!l 10 (dC':t) ano", B@tl\ diroito dfl e.xC'lur.ividadc, [l;arviço dr.

rAdiodi!u~tio .aono't.~a

Aprovoito a oportunidado para
celênciA protc!ltot\ do elevada cntill'lll

01"1'1 t't'eqOênci."\

e!r . .

tsulada, na cidade de V.lcaria, "Estado do Ri

F..ONALDO

Ministro Chefe

J}

cão.

G~bintlte

DC'I)utólrlo J,tlIZ UmmIQUl:
Pri.ll\c'iro !kCrctiirio dn Cüm;lrii dos DC'putlldoe

rm.

a VO,"!l&

Ex-

O KIHISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇ!)E5.
tendo e. vutA o
C1i.po.to no artioo 12 do Decreto n2 70.568, de 18 de .alO de 1972 • • de
.. cardo coa •• nora.. !! • • t.belec:id.. no Qe<jlulaaento do. SerViços de
P.adiodi!u.lo e. viQor. torn. pllblico QUII!. tr.nlfcorrldol'l <l.!l {Q,u..rent. e
lnco) dia". contildol!l do diA IIe.Quinte ao d... publicõl';.lO de~te Edital no
Oi.ario Olici.l dil Uol.lo. ~.t.atr.t rec.,bf!ndo pf!lo prazo de lS
('.l.uinu)
di ••• propo.e.. s pilnl a ltxecuç,lo e t!JCplot'oIçlo de servIço de L"'ildiodl!US.lO

.onor-.a. QO. Ali car..cterll1tl<::...
L
2.
3.
4..
5.
6.

Civil

li!

c;onãlç15,ell que :te BeQue.:

Serviço
Loc.al
Canal
Cl.a•• e
CapH.d .íni.o t!xtQido
Hor.irko de tunc:ion...ento

'R.EQUtNCIA HOCULADA
Yac.. rh-RS
2215 ( 93.1 11Hz)

a

200 (dunnt.U1:) MVRõ ~C(j J~}l{

(o.:Q •..,

tli_itado

A. de.ais condiç6e. de_te ECli tal !.ufla parte da processo que
lhe deu oriqe. e encontr".-Be ~ dl.SP(,l5i;30 dos intf.res!lildos na
Diretorla Re~ion.J1 do DENtE.L. ea Por-to AhQre-RS. !lI tuada n. Rua Duque
de C.aXl.lS. 1279. ond@ .eUJ5 repr-f!.entilnt~lI, leQaul deveria fmtre9ar su...
propost •••

Irasí I i.&-DF, 20 de

C UTO

h fiml F.xcclêucii\ o !;;cmh6r

!!.n1t:<tf r•1A $.!!!::.l

IDO-

Grande do Sul".

~ov.r

serviço d.
de Qac.aria.

urtll!.bro

de 19tHI.
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ccsarçõ-u ..

UIUL ''11

ti_as 5 (cinco) ~no!l:, oelll 3551111 das localidades onde exer
ça ou ha.j.... ~xerl:ido. no .es.C' reriodo. iltividildes econô.I

UrClfçX(I r

ti'LClAçlo JlO SI:&Il\O ti ."!I'JODlflslo

4:,15.

I _ UTua" lU rlOrOST U

% -

.eCaMUlas I,-urnas

À

4·4 -

DccLar .. ção assinad;a por todos os d.tri~ente:JJ cORrer.e An.,!

4.5:- Ficha de Ca.!fastl"a.ento - Forlllulário lHlT-l.J3,
yias;

%.1.1 - Mo requerl.ento dnni conUar o ,ndu"ça

03 (er•• )

não pr~C'i.·ur~= ser apresent.l.dos pelo:l diril;entca
que int.e.c.raa o quadre societáriQ d ... entida.de, U••
'fez que a arorl!SeotõlÇ.io dos aes.os será feita aten
dendo os itens 3.1 e 3.2;
-

para

cor r •• pond.nela;
It .lt~r.çõ,.l luh."ql:!ent •• , co. I.S respleti"&' co.provações de reliltro ou arquiv •• fOnte na repU'tiçâo c."apctcr.te;
..

2.2 _ Atol CllnstltutLvo5

2..2.1 .. DOi ator constitutivos da. locied.de:l
deyerio
cen";.Ir dlspolltivo:l dl:l;:!i1rl.l1dll
I'xpre:nulI:nte
'UII

2.2.1.1 _ a. cctaa ou ações represectativas do ca
pitaI .ueial sio in... lie-n~vlti. _ ineau:
cioní....!a • • stran,eirol ou peSSoas ju-

rídicas;
:.2.1.2 _ nenhua. alttraçio contrlotuoll ou estatutária poder~ SUo r~ali:ada le. a
pr;.
"ia autorização do Hlni:st;rl0 das COlllUIIicaçau;

4.6 - Todos os doeu_entes, eOIl\ exeeção dl:'s que t.:nhaa 'validade
predeterainÓld. e dos coaprovantes de nacionalidade, doll'verio ser firmados, expedido~ ou revalidados e~ d::lta não su
perior. 60 (sessenta) di:u da. sua apreseotaçio:
• $ -

.DlouTuçla DE u:cnsos

roa nato. e • in't'estidur,a nos
carlo;
stlao,;nte poderá ocorre:!' depois de terea
sido ... provadC'll p~lo Jolinht;ric das Co_.!;!
nicações ;

2.2..2 - 1(0 est.atf":.o d.t Fundação deverá constar dLsposJ'Ci'fOi re!a,;tivC's, apenas. aos subi tens

~.Z.l.::

•

TÉcnCOS

dellonstraçio dOil recursos téçnicos iI qUII: se refere o
n l 5 do item I do ... rtito l~ do Rer;uh.• ento dos Serviços de RadiodifUllio, COII a redação dada pelo Decreto ol! Ql.837i85 • .:Iever;Í ser f~t
t;J aedi.ante indicação da!l car ... cterístic .. s do tr.,nslll!ssor It do !Iis":.;
irroldh.nt~ (,\nexo IV) que a entidade pretende ut.ili:ar nas .sua;
instillações, co.preenden.to: f-.bric(lntc, tipo c .a.I.:-l.-> deste .. equipa
aento.s.
A

.a.

xisuo

6 - CAPITAL

1.2..1.3 - ll~ .dllinistr ... dorel dl!yer.io .tr br ... silei

EXlCIDO r.U'\ O E:Ul.anIH:MF_'t'fD

6.1 - O cilpit ... l "'~ni .. o exi!:;ido:> pilra ,;; C'mpreendilllento de que trlil

t.1I il alinea "e". i I~ de olrtlgo 11 du Re.r;ul.u.ent" dos Se';:
vlç~':s de Ril.H"dlfus;}.:<. 1:,,'" ,1 redaç;},;o doldil p.:!l,;o [)~creto n Q
QI.8,37/S,), ~ c;llçulada c'" funçã" da patcncia ou. no
0:'0150
de F~. da .. h,!lse da est.a!;;,). 't;':'nforflu', tabeh abJix.I:I, ft.xa
dil pch. P<lrtaria JolC n'? 31b. d~ J t do: I'\oveabn~ dil 1985. -

.

2.2.3 - A. Joci~dadt'J, al1~ni.oiI~ ilindól ni" ex.t'cutult.S

do
sll!rTiço de r3diodifusio dever;;" apresentar, ,junto
(OS se:.! estatuto, o qUildre< sacietárlo ituaiJ,;ado
COl'lsUndo n "ti.erCl. o nll"r e (l tipo dlls il1';e~ de
eada s~d";

2.J • COr.lprt'lfill"lte d~ que obt~ve a'!~l"Iti.~lItc' pr;vio d!3 Cons'~
de S~~\lra"ça N,l.ci,n;:I1. oH a sede do lIlunidpi~. objeto
~.
!dlt.l. lI!.!otiver lcocóll i::'óld,l del"ltl'o dos 11.i1:e, dll FilixiI de
Fronte-iril :

2.3.1 - P'lC:l1l dispensada! da

o1prU,ent.a~Qo

docu~entt,'I:e~

rJo
que trata o ite.. anter:tol". as entidlldeil jo1 1I!ll. .t'JJ_
t.a.nte de qUoiIlqul!r ttpa dll! 'Sl!rviço de
radiodl ~ ~
são na F.. i li: li de Front~ira. devendo,
entrat.:lnto,
infct"llIo1r :I~ Pl:oposta e~:HI situil.ç.io>.
2.3.2 - A" entidades j~
Ca"O:l'!1.~ion~rlils/pf"r.. i:J5ion~rlo1'
que. plI:lõl pri,"~ira ve% prf"tendere .. execut:ll'" servi
ço de r.J.diodifIU.10 na f ... i:u Je fronteira
dev~r~;
prtlvidenciar a adaptdç'JO d~ '~1I'J O1tO., constituti_
'tos' ~1. di!posições do Decreto nll S5.00 .... , de :lá de
al.osto de 1980, a filll d~ obt.erem. 'ltrõllfés
do
DENT~b. (I a",,'lenti.llento de qUI! tratil~ '." ite. 2.3.

103.3 - .\S entid .. des que, para re!illtF;;: ou arquilfllr -'eus
atos constitutivos neçesllitelll do ass~nthlento do
C<lnselho de SeJ:,ura.nça 'lilClonill. Mencionado
lte. 2.3. deverão providenc.i ... e~;tll:
docu.ento,
... trav~s do DENTEL, b~1Il COll\O o conseqUen1:e re&ist.ro ou Olrquiva.ento do, .esmos • .1nt.e5 d~ data pre't'1st,a p,ara a entre,.l da propost.lI.
Relação Anual de InforD.1.çÕe1 SocÍoli, (RAIS), COlllO
prova
de cu.pri",ento d... le&illlõlç;o tr.1.balhista referen~e à o)Q ... er
't'ineia da proporclon::l.lidade de bril..sileiras n01 entidadc;

2.S - Certidio de quitaçio dI:' tributo, federais, exceto
se t.r~til de lI.icroempres.l;

quando
.

::.$.1 - Os documentos enulleradas n03 tt!'ns 2.4 e 2.5
pr~cisar.iD ser .Ipresent<ldos pelCis c:ntid:ldes
nio t.enha~ ainda iniciado SUil.!! il.tivid~de'.

2.6 - Del:laração fir.ad .. pelos ad.inistradores, conror.e

oio
que
'\,nel:o

UTAÇdES DF. UDIOftIHSÃo so:tOln E.'C IllJ'U M;;DIA, OU.\
,." t 0:'(.0.\ taoPIC.1L

6.l.l - [n"";,l::l d~ !h>t;nciil ar; 5,10., !t':<c!usive
(e~a) V~:e~ <' lf.... u... r \'<ll,Jr J,;- R<'ferêraci.l:

~3

6.1.~ - E!::t~ç';c.'!l

.;!e pe-t~n"LJ c,'mpr<'t'ndl,b .:ntrf: $00 Io'}~ft
~ltl:livo:, ~ I 11;..."
inclusive - '::C'O (dU':i."i1til~) ve:; ~
a .alor VaIt'I' de Refl'er:':'ncL1:

6.I.J - EHaçõ<.'!s de' p"t~nciil ';:~~tnpre~nJi,jd entre I kll,
o:ltUJ.ve. e ) Ir.lo'. itlc:lu!:i,i.·c - 500 (oj,ulnheollt .. !"l
:u: ,) lCôlinr \';1;101' de Refcr;ncid:

0·1.4 - E:lta?õ~~ de potencL'l CiHllpr'cendi,la t'ntl"'e ji kW.
~ltl,'nve. lO kli. incluO'livc - 10(\0 (lIlil) vezes
1I:i!.or 'l.lor de R~r~r';n<:i.:I;

6.1.$ - EstjLçõell de putênciól. cc'l!lpreenJi4a entrll! \0 kli. ex
clusLve, e 2$ kli illclu~i.ve - =500 (dui\s !!Iil ~ qui:
nnent.1..s) Ye~es .) ".1aiDr V.. lar de Referêncio1;
-

6.1.6 .. ~H.ções de potênci .. COlI!pre~ndio:!:l. ~ntre :l5 k'W. ex
clusive, e jO kV. inclusb'e - 5000 (ci.nco . i l ) ve
1:.1U o ·.a10r V<110r de Referêneia;

6.1.7 - Istaçõ . . , d. pot.ênda luperior a 50ldl - 7QOO
~ • •11) ".%c. c .alor Valor dc leferênci&;

...

U'1'AÇ&U . .: a.l.uDuFUsl0 SOlOU EX

6.1.8 _ Istações cla.sse ·C· -

R.lQebcu.

<..-

MODOUI...

-

100 (cc.)'vcus o _aior V.'-

lor de alferêncla;

6.1.9 - Suaçõea c:la . . . "B" - 200 (duzent.ul .. eu.
•• 1or Valor d. achrênc.í.I;

6.1.10 - Eat.açõc. elauc ".\. - 500 (quinhentas) vezes
•• lor Valor de leferêncta;

6.1.11 _ !st ... ções el •••• ·[spe-ct,al" - lOOO {.HI "IS."
..lor Valor de Referência;

.

UTAÇ61:5 1I IlUIODtra.slO ai: SO:rS I Ix.&cns (TELr.:nslo)

até 2 kW, uc.lusiu
1S00
(.il • quinhentu;) vezes o .alor V.lot" de Refer;.!!
cla;

6.1.12 - Eauçõu de potêncla

I.

6.1.13 - !naçõ . . d~ potência co.preendida t4!!ntre.2 ldi. in-

- 'OCCXEUOS U:UTtl"OS .t CU,\, COTISTA OU ,tcrOnsu

Proova da condiç~o de brasileiro. feita lII~.!i.tl.ntl'!' npr~~en
taljão de qualquer UM dos u'cuinte:l dllcumt>n'tos:
ce-rtt<1~o
d. nlael •• 1'1to ou Cala.ento, certiflcado de rt •• r"iJea. '-i
1:1.110 de e1ltltor, cArt,eira pr"(lsslonal ou de
identld ... de
cu co.prl>"al1te de "aturlll:aç.io, ou de reconheci.el'lto d.
iluilldade de direitos civ1"
para os portucuelleSj
3·l.l - "lc~ di3pensado
da .pl'e~entaç~o Jól proYil Je 'lU.
t.r.ta o ite .... cl.a, que. p'u·t~nc~r .10 qU.ldro
.0cle-tário de entid.1d.e eJilccutantc .se ler .. 1I;0 J.:! r .. _
Jiodlfu âo.
.1.2 - Fichade Cadast.r ent(l • f'orOllul.íri" O~T-14S (·\nllltO
lI).
•• 03 (tr;.) vJ.a.s, pilra os sócio. que l1~t;'l\ S:{ (cinco P'H'
eento) ou aail, da. cota., ou ao;;':;cs repreJl'!'ntilttv•• do capital social;

eluslv6 e 10 kW. exclusl"e - lSOO (duas "U e .qui
nt.entls) vezes o .alor fillor de Rcferêncll;
-

3.1 -

HC(lSUTOS ar:u.TnOS .\ CJDAI

UI

4·5.1 - OI docuaentos a que se re!'ertll 05 itens 4.1 e 4.S

1.1 - Ih'q\lerianto dLril1do ao HhiltN da. Co.~n.1eaçõ.. :

2.~ -

-

:0 111;

BnBUE

2.2.1.3...

co.o ad.ini.u':l"oldor.

4.3 - Prova ~e cu.pri.ento d;l,s obrigações elei,tor,1.!s • • ediante
ecrtidao fornecida. pel.1 Justiça Eh.itor<it.l;

AI .ntld .....J,r, Jntcl"t's •• d l l na I"un:ução • c:r;plor.,,"a d.,
.'1""'iço de radiodifusão deveria, por ,e-u repreu·nt.nte le,,,l, apl"'eaentar III,U propale •• dUlantl' o hor~rio de t'xpediente, na Diretoria
lelio.nal d~ rtNftL u

oS -
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6.1.1.1 _ ht.açõu de pot.;ncia .:oapreL"ndtd. entre 10 k., ln
clusive • 25 kW, eJ[clusive - 5000 (cinco .ill veIoe. O •• ior Valor de Itefltl·ênci.... ;

6.1.IS - E5T.aç.õ"s d~ potênci:'i i~u.ll >lU superior a 2S k'''~
7500 (set.e . i l ~ quinhentas)
de R~rer;neil;

vo:;e., o ••lior

"f,

O

6.! _ 0:1 "'<alures eJtilbe-lecidos IH! .enclconoild:\ l'ort.riil!tC

16

re{er~"-se ,a C... dil OOV.1 ';(lnoessi" "u p('rmis~i'~ p~e fol'lcLlda. I:cnsiderada isolad:Slll~nt~. e ~ v.lor de
ref~ren ~""
a .ler consicl1'!r.dco par.t co c.lculo. ~ o viltente n ... d.... ta
public.1çi>l do !dit.l.1;

85,

7 _ " BIlCOIISTUÇ10' DE IrSPOlCUIUbUJ: DE RECtllsaS FIK.\?\CElaOS 'ObE.ai lU FUTA DA s~unTl: "O_NA:

,\D~UtSTJAI'lIl

;)pre'Sen~.

'r"va d.1 condi.;io d.: brasileir" n.r" • • ,!di:snte
çio de .qulIlquer UII d~,s '~luln~~!1 J"'CUlllottltoS: certidio . @' f,
n;ucilunto ou C;lSolllllt"nto, l.:@'rtt!lc.hi~ de l·cs~rvista. t '(u_
lo de eleltpr, cartelr ... rrofi5sion.a1 (lU ,te i,ill:ntid"Jll'; ~~
.... 1.1 - riea dispenH,;lco da o1p.csentaçi'a Joa proV'ól de<jue
trolta <l' Ltu, ilnt~rl.;)r. quelll rertencer.1(1
qui.:r,'
dirlrtiTo de entid:ade já exeCUUnte do urvico doi'
radlodUusio.
'
4.2 - Certidio d05 Cartórios Distribuidores CiuiJ. Crhi!1ótis ~
coe Protuto!l de Titulos. 10s IOCOl1.5 d~ re5id~"ci:a n~s úl-

l.! - :io e.asc de entido1de .. in.!. não executól..lltl! di) .5erviço
radiodi rl.lsio:

'.1.1 _ QUllndo •.) capital 10ci.1 d:a entidêldtl (or

de

~

superi.)r ao n,lor >io capital .inimo exi{:ido l'Õl.ra.
o •• preendiaento e estiver i::ot.dm~nl';e inteogralb:a
do ou preYi~t.;.. fiOS Ito~ constitutivos, .=. lfltel:t'~
liu.ção "té a d:l.tl1 cie entrada elll (unclonilllle.n'[;o d;:
e~ l:açio:
~

7.1.1.1 ~ prova de depó'ito, el!. banco lJoU

l>t!t.r'l

!nstituiçiio financeiro:!. de. no

.fnü;.",

l

~
2;

12593
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I

SQ~ (ci,nqu~nt~ par centQ) dI) Yill~r carre$pondenr. 410 c.. pit.l1 e:ci~idD pótr.. '
••pre-endllilento;

OBSE"vAçlo: Se1.1.... tditill

iI

@:ntid.ade pa.rticipar' de'.ais

C&pital. aj.nutil.,
.os onde conste
a<1.1' o valol'" do
1.111 doa sU'Yi"os

de

r

:~:c~~~~~~:.f:~~:~:~~~::~.,~~t~;r: ~~~; n~ ::~~ i t,~ ,- j ~"~:' ~ 1 [~i I'\~,

do

de attl!raçio dos aras constitutio :lu.ento do capitól1 social
de
Cõl.pital .ioi.o exi~ido p.l.rit cadil
pretendidos;
-

1).1.1

-

ill~n,to;

tlr•• ll~ir•• prol:Qr.ndCl

,

,rio

n, Porf.rh Me n# Jffl "L rol1'A (lId. u ... J~'
.. ~u.
lotr\'lt:~ ••h·!"C'AC'iJ.r Ja <l;lldr:ti. "'U(iJol r"'I'óI .~ ti."·'"
t'arr"'l!'nJill~'n"'"
" ~'llti,triJ~' fl ... 1 i"i~nt., Jol J.'lh'Il!l.tr • .;ÃC' d", Ji"p~'niloitIJ.IJI!' .Ito 1·"""1",'.
ril1.ln.·~'i

I.·..

1.2.: - ~u .. nd<J " ~ .. plt ... 1
i.ll
~
• in!.lI" l!ll:iJ;i.J~~ r.rill ~. f'''tl·~~nJ11''·l1t.~
u.a J:olIS I."P{õto5 ab .. b;'~l l.nJi.·olJiu I:
Pl(!tEII'\; iI) pr."u' J .....·r'~Sih...

deYf'ri" 'cr aprr'''"ll:a,J(lI'. pr.r .. renc:lal.en
te. lI. flrl"lu.JA h.IvelA hrulta.b "·r.pr.'.hl(.'" r~to.:
ta.t1ca d~',d' que ,I!I ~~w.a'" s ... j . . . . ucentl~oÍl.h.~...
h'al-

fio.

,',' ("'.:"'11""1'.
.·.a.'lt.d

b .... ,·,·

innitul~;.: (1n.n.:oo:ll'.1.

.

• 10.3 - Co •• tatada falt:a ou incarrillçã" na docu.enta'jio Ciue aco•
panha • propo.ta. o DlNTEL pod .. rá C'.:mcede .. u. 1'1'.-:0 '!I;
15 lU. . . proponente para sl.lpr1~la•

ue

10.3.1 -

.'1.1 .'. o)~
no

dI!.

la." - o "ilIinro d,

data prC' .. .tsrol pU'õ1 OI ~ntr .. doll
(\,lnc.ionallento:> da -e.tilÇ ••,:

&

•

E"lud" das Co.unjc.~~cl' p(Ode,.~ autorhar
.. jUllt.d. de doeu.l:ntoa ao pro)c.esso J.s prClponen.r.es
seu l'.lIntud~.

d.~erlllnar

a) prova de d.pódto. ~. bõlnco ou (lutra

10.S _ O Klnhtro d. Eltoildo das C".uDicaçii .. ~ rt'~rv._'u·. t._
clll<bde de. ".rifle.da oi.: ('"Ctn"nntência. e. haven.jo poui_

inltituiçio flnilnceira. Je. no .ini(ci.n~uent:l ~"r .:'cnt") do ~a
lor·.corresr"nden!c ;to -:.1pit.al t:xiCj,do p... ra o rH'V" c.prtoC"n,liaento:

ao-. 50"

llíl1dade téCftlc.-. outorl.lIl" I'ot·r.lssiio a .als .Jc u •• 1'l"OpOllenCI: dentre .s qu. a.t:enJflrell . .i.s prr'll!"nt.c'I condiçõ .....

JIl:.onnr.:l'T;" do:: di:sponibd id.Je
de
crt4ito'b.tncádt' "u ;te l;ilu.nti.õl
de
fina.nd:l.l'nt~. reiu atr.H~s de doe!:!
~ lIentos r ..' rn<!ciJt's pelas institulç.ies
próprl.a!l ~'u de. fin.:ll1c.iulcntC' I:onc.dl
do pelo fabrl.:.antc <1,,$ ~qu1pa.C'nr.:J5 •
.se ror.óI iI ,:c!.pl~ta'r " vaJ.:Jt" Jo) cap!
~al .enclC'n",",h' n<" l!Iubit~ • • ntcI·ior •
.at~ i1tincir. 110 .[ni.C' • •' t"tll
'do
caplcal ~xi~lJ..~ p.. r .. 0.' '~RI.ll·"'~llJili~·n
to;

~~1f"o

Sendo,) ;t proponl!'ntc UlRiI. r\lllda'iil~" "x~cutanro! J ..' ~~I·Yi. .. t" .t~
... di .... Jj,fusã~ !Ou n.i~·, ,a cO.~I·.)\,õl... i., J •• ~ I·t'.:-ur"~'s
r"Jer~
~I!'r tl!!1fól Jt' U.oil das 'l!~\llnrC's .~n~ir".:
'll:'lEIIt-\: .1) p'·OVõL dc .iC'p~sit:". ~. bolnC'o ou ,'utra

.

tUI.,"~-: fio.II1.·.·rl·~ .t~. o.' l!Iini""
t;l

r"r ,'-:0,,,1 J" \· •• 1"1·

"'toll .'''tie.iJ.· r.lI·,1 "

.'1':

I,

-:,,"·r~"rl'"hl'·l1r,.

I',.

'h·O' -.
'..

III

SF.~rxn'\: r I·,·,· 0.1. Jl! J"p.:'dti'. ,'. (I,ln.:.' .'tI ,'11'1'1".1
11I!" i_
ruiçii,~ f10.)1\\",-[I"". ,lo r",till .1" \".11,'1· .:'.'1",'''1:r~n,j ... ntt' ,1 ..' O:.Ir1t;\1 ":,d~iJo pôll·olI ..'
·'·rr.·~'n
dilltonto).

"DtOSfA r~ I -

PIOl'OSTA ,,, 4 - MIL E

8.1 _ Ao entldade dev~l"olI oilpJ't'~t'ntal·. Itlll c,'·llplen.:nt.h7i... d SUd pr!
p<:l"ta. '" qu.tdr., \An~xo '·l. rarol .'S rin"õ .:ias ;l[in,;o .. _~ t·!·

;iç~; ~eeR=d~:d~r~:i:: :.:_:i:\:~~ç~: :::u~~:~;:~ ~:;aS;:=
~S ~e outubro de

19:<;.

9 - r.ocl.I!u,çlO
9.J ..

[E1 -

JWmD!Ft!l1o

P.r~ cf.. tto dI!' prt'o!'ncht.ellto Jt):J it'en" 7 Il!
con!lt.nte do it". "nteri<) . . . . pr<3pool"rltl!:

...

Jo ~rl'U:"

\',

~
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co. est:ll:lell!cill\('nt~'$ J~ o:n~dit" 1Iô1('i~'n.õli!o nia t<'.h'rà •• :s.:r
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({.III ZUL. tuÕp
.'do p1"OtQ~Oll.ddd: .ob '9 29102.oo144:9/8B

7.'" .. 0"

i

i.,.dQ

'!OfOS1'A r~ J ..

.: •• n.·.·,j i.d.' r~·I ... f,lt'l·i".1l1r,· J.''l "qll i r.IIII.'U· <'s.
•'U .Itl·i\ ..·.:s de- '~\Irr·.~'\ lIl ... I,'lC 'li'" .t.·"h'll~rl,·~; 01
'~~'.rll!''''''"T,l':;~,' J.' \-,II,'r r", .. 1 Li.' .·.Irj, .. l '~'(.l
;iJ.· ~.II',1 " C'llIrl"·C'nJi.~·nt".

Ql-.lDIO cm(PL~UTA.

tt. tI,O •

alI-o PJ"Dt(lcoU;;d;i '~.OOlOi,iã8.
P.Im:o N:KES'IE IM ~
.P"•• "lIi44a ••--.!!!-d.~dc U,-!!... h ..do
.i.do pzoototJoU.lladl2 .ob '9 29102.0014015/88

insti.-

.,

"lIlrl·'"'·llJi",,~l~'"

APE'$AClO

Df

PROPOS.A 'P 1 - ~= ~
.p.."•• ntada •• 17 d. N:M!M3R)

., ~~m:;I~~~;::;ó~~~~~;~~;":.: :'~;:;: :~: : ;.~:~: ~~

5 -

I~udo' do .'-"':I:-n••• Acre. '""~. lIeDdõaía
e •• s Terrlt~ri(O'Ii do '.ap,i (' .~ról i ••. ~
ção da. caplt~l:s. 4(1' clt.doll Estlldos. o pra~.
,oII~l'á ur d. at:é ,30 dia •• ",," c .. U';rio
'li •
UlTlL.
11 14it.l AlI: rer.rir a. u.' h,c.lld.d • • 1
tu.da aa raixa d. FronteIra. e. p3ra o cUllproL:
.e.~o d~ elEJ.lellcl~ (or nece$'~riQ o .'lu·"ri.CII
ta pr."io do Conselb~ 4. Sf:J;urançól
M.lcional:
• pra:z'O podlrr" !Io.r de at; JO dias.. iI critério
de n5TlL.

'0)-

"i

.U

10.3.% .. QU"l1do

b) .inutA .J. olltt'r.1o:io J~'" .UC'5 con.1:1ttltlv\,,. P"". ~ln'.ç'i\', ,I.' .: ...
to.. I
cial, 11 lI~r .:IIu.l"nr.Jl' .t,· •• l!'li "" Volller nec~!&$.i.ri" para o n.;oV(l ~1I"l"('endi
.erito, na qu .. l conlt~ 4UC .. !l.l.la int;
cra'1h:açie tata} .. r • • feti .... d .. at~

1.3 ...

' ..

10.2 ":' Á ac.lta .. ;., daa .r"po~ta' n,j.~ lllpl1ea,.. nil ".,(lril'-1:'<'rleI tI.de 4. t'ln o t'1I;1 , plIl'lS .. nd'" .~ r;Jir .. l 'ur .:.nc~l.. d •• ~or lQ_
t"re.~.. de "'d.tltlstraçto • • e-,J(oantll! .r.- <1 ....lflnt:tlll"l'"o da..
Coau"icaçõrs rias ter.o. do arri!l.o I:! do 1If'lul.lI.nro dos
$.ryiço. 4a •• 4iocHfus.". 11 ... 'lue 1" ,.rop~'rtoe'ntes teftbaa
direito. tUalquer recla.... çâl) ou indeni:.... à....

• í"hll ;11~ Icinq,u.:ntil .,<lr Cl!nt"}
40
v&1o,)r C'.r~e!lpi."J,wte j,., .:.p1r,,} «'xl&i4" parll n.:"·" <l!r.~r~el:·J i.~nt ... :

~)

p"~.

o....... ~U ... IH.,.

u.,:

1.:.1

·SIGUJti8A:

~u1tur..
sell

lO ... IISrOSlçOU FI.US
1041 -

trl

"li

o

li!

"I.·..

rcl.C'i""n~-ll1.

Ctllltl:"XU;

.

7.1.2.2 - dellollstrólÇ".io d~ diolponibilio1ar:íe de c.rédito bilnc~ric ou ..te .t;4rantia LJe
rinilncla.ent.a, fe:i.tol ;ltr.vês de
doeulIlo!nros
r"'rneeido:J p~l.as inllti.tui.'Tõ('''1 próprias
ou de flnõll1~la"'entlJ concedido pelo
fabrlcilnte dCl$ c.quipi'l.entos. Je (orlll;a
oi
COllplctar o 'u.lClr do colpital "encion:aJo
no !lubltc. ilnterlor, .1té atin~H·. no'

1'0'.

.rlvld.d ....

uda . . . .'I

9.1.: .. re~rrlto ~'" Jjff·rl'nl'i.lo;õra rf'c1<J1l1;1,i Ja

Qut:rol

respondeneoe 010 cOIpital I:xi,ido paril

~ i'lt~l"r"c.tl:''' 11.:1':1.,'-

.:lut.'l·>!,;

.lfrull" d. tr" .... lh'" llClldlo •
ar,fs1'lC'II:
•

llinL.o,
SOS (cinqul:l1t:1 por cent.o) do valor c.or-

e.prl:cnd

prC'fcr~n .. i.l .1 t"IlI,,~"

o.. i",. il. r1. J>! I n.: ..' nt i \'<1 I· ol .:riilti~·lJ,'de J.' 11 ..'111":.
brilo;ll"il',' oJ'~' ,1~1"[",·I,'j",ent., Jol~ '~"'r"'.·<;i1." rr.'.!tl
rotill'l Ii,h·l.<·ndi~. "~lll ,I (,'n"'t:"llIt'llrc .. t!~" i.,,,5..
,I:;

7.1.:1 - Q~ilndo o cl.pit.a.l ~acial for inh~io;'lO
~apitill
111.nlIlO exlcidG p'\r~ o eap.racncJil4ento ou for ~
ou superior, .il,! nloo c:<ótíver tot""t.ente integrali
lI.do. n~. prevista oi sua lote,ralizaçio ate 01 da:
t ... do inIcio de funeionUlento da est.&ç,ia:

7.1 .2.1 - proTa de depó~lto. eM banco ou
inlltitutção finólnceirol, de, no

<

consi.Jc .. ",nd ..• " illtcr~:»~.: Rõlcl.'n"l c iI rio.õlIIJ.,J~ t.Jlh"dtt_
voa .: culrur..t1 do _~el'"vic,·'-' J<! ...[JLo.,diru~.1'o J"'-I"·l·.í •• hlt..... I·oI!"
'1e\l~ p ...'ltl'ill'·"I'i inf.'I·"l<ltl ....':I . .:.::Iue.tth·os (., .'I ..' ,iv~...
no!",
('01110 oi rub1i':IJoIJI' c ..' rlC'r.:LIl·c o sef'"\'i~"\) R.., tio:r('sl:'.
,J ..'
''?r ....'" .1 cc'"tri1-ulr- p,lri1 ._ Jtl'soJ'nl'olvilll<'nteo J.I ,:.l~·ã.,. ,ltrõl_

d~ver;Í. pU'a cada. ua deles. I.pres~nr-ar.

ah. do depo3Lt.o de 50S: (cinquent.ll por c:el1to)

Outubro de 1989
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'I'OPD.t~ f., ~lIt"g ...
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lJ'lHtonV

(d .... te
ob. ...,tuÚl

S'"".. t • •cm.'ba.

p/fOrOsrA I~ ,.- ~ J'Imo KIa'IVA

ro

!tIO QM[E 00

fi:

d~

a. '1'1po .__ Mpdalol-'f"'I..-=-<.....
=..:_:..."-

m. L'IIJ\,

J>. fabrioant.el

"'.!..J

~J'• • • Jt-ttl.da • •~d'.~d.
t.~o
protooolhada: .ob 19 29102.001464/88
X x x x x x x x ~~

_"do

PROPo:irA .PIIK.- ~Jli x x

.Ju·••• 'd4da ••..e..u~d.

Ul'12L.,

_

WTJ: - TELECOKUNICAçOES LTtlA

a •• SISnJo!A IRRAOI.AHT! I. (% ) RACIONAL

,

) tNTERNACIONAL

t."d'"

'I

.lelo pl'otoooU.ada .ob 'V *1 X X X X X X x a
... x x x x x x x x X k X X X X X X X X X 11: X X X X x'
qp... ntada .a,at!.
xxxo:xx cf. U,.!!!,._ t.,.4".
_-I.do protOOQ U '<lIda: .ob .~x-x x :A X X X X X Ao
PROPOS'!A .9 i&- x x x x x x X Jt X :ic :é x Li x x x x x x x x ri .. x
.IU·
dada .11 X1OC4 'JClQOOOOOCl: d. ti ,~. tc.~o
dd" PI'~tQODz..t'44c.CJb '~A x X X X x i6 x fi 6 h Bit

&.

'ftOP04f'A .91Q1:c-

_

3. CON_CLUSXo I A entidade atenda h· .x19i~cb. tiicnicu do
. ZdJ.tal.

&,

- z x x x x;i x x :lMt-r'"X x x x x x x J[ x l6 x 6 x
epZO"4ultaàa '''JOCCd._~d. U,3!9S.. tn44
. ,1.4D p:'oeooo l"l.cdtl .ob -'9 ~k x x X 6 X A X x
~lU7POS~A 19 .. - x x x ri ri X X X X X ... X X x x li: X X X X X ri 6 ; M ~
~N' • • l'Itada •• xxxdll' . x:OOoooo:x d. u ~ t.l'ldo. .
• -tdo Jlz<oto",o%'bac1a ao1. Ii'-~x-x-x-x-x-x-~

fJIfOPO,rA. ,{J j

'ripa ti Hodelol-'."."'CP"-""L

b. rabricante. ,~L 'mt.z ELE'rRONICA LTDA.

.: oUEiwAÇO.s _, .....,'-;...._......

_

D ') MIto 'I DE:' 1W>lODI!'t1SAo LTOA

I.ata àata, d"II'"•• -l dO '~".ftt. pro~•••o « t.it
J'lf.ridu propetd'4., 4". pautt2"4IlI ti fa .. 2" pue. ht.,g,.4dll' do
• • • 1110, at_ • •• alã.o d4. outarlltl.
6, paPa oo,..-tu, %et'n'" o
nt. tll'l"ItO, (11ft
.,aol p02" .-l. 4"""400'-

!'JANSMISSOlt.. (X ) MACI.DNAL

1.

,p•••

(

) lH'l'ERNACIONAL

'-:'!'ip6 ... HoddOt~f:;I:..r:.:im::::..·:;.i-~,

b~ r&b~1canf;e1

_

W'l'J:. TELECOHUNICAÇOES L1'OA

----------~

&lSUHA I~~.

2..
ClK,J VA RADIODXFUsAo.·

a. Tipo •

Sr. Chefe da seçio 4e Radiodifusão

k);

AnAlbando •• prop:lJltaa apresentada•• cUante
da que dbpõ. o tItulo 111 do pr••ente Edital, 1nforJDalllO. o que
• eguet

A') _"'rt1ll=DA=c;T.o=-.;:.e:t1L=T;:.tmAL=:..RI=OG;:.IWI=;;DI:N:;;;:S;;E

a'.

c )

InterMeional
_

b. rabricante:
LBC. LTDA.

_

I

A entidade .te~. b

exiglncia. dente. .

do .41Ul.

(; OBn:ItVAÇOES I

_

TELAVO lHO. e COM. de EODIP. para 'I'I:

2. SIS'rEKA IRIlAOIAH'tE: (X) lIacional
lo.

(X ) KACICfUJ..

pabricant., KAPRA IKD. I COM. DE MrrzNAS t.TDA.

3.· c:c.a.usll)

_

'1'1po e Mod«lol,-:;IlD:;:_-'r:.:M=-l;;o:.:O;:.O....:.A=-

eX) Kaeicmal

1. 'rItANSKISSOR:

1

Moddol.....!r:!!""~''-

(

) IntemacioMol.

'i:1po. Hodelol,_;:..;.;CP=-_-..:3'-

1 •• TMlIISHI15SOJl.

_

I

b. Fabricante I

3. CONCLt7SXOI A entIdade

ex·)

NACIONAL

(

) :rwrz1l:NACIONAL

a. Tipo..... Moclelol-=l'M"'-l:;,;O;,;;O,;,O..:E'-

_

L'1S ItECTRONIC L'TOA

atende! i . eJC:1qênc1. . técnic....

40 Ed1tU.
a; 'Upo .• Modelo'-:rM.::....,.lA/D=I. ....
--'X"-

,.-

4.~.

h. Fabricante I ~RA IND. e COM

.). CCUCLUS~ .. A entid.de

ae

_
.Ni'1'ENAS L'l'DA

.t~ode.ia exiqêncla têctl.ic" do

J:DITAL

t. O"ERVAÇÕES I

• I

_

MoIO IIOIIDES.... FII L':DA.

;t.,.

,wursiQ•.,.

1~-).llN:Iawo" I

I IIft'EmACICIlAL
r)

a. '1'~PO • Mod.1QI_..:rK=1:;,;0c::d""."A'-"~:.._"_
~'. i'abr-1J"nt~1

J1DIO ESMERALDA

L'l't?A

--:,...

'mm:tI.AH"n5 ELZTRCAt:rCA LTDA

~.

~JWtSKXSSO.

2

ex)

RACIONAL

(

) tN'!'EP.NACIONAL

a. t'1po e Modelol_llD=r"'M_-...:::l::;OO"'O'-"-A
b. Fabricante:

......'tl~ •

~.lQt_'-..."::::CP",,-'.'L",~..

b. rÜ)rlcante1

_

COM. de EljUIP. para 'l'ELE-

2•. ~J:STEMA .:IRAADUNTE • (X) RACIONAL

&d1ul.. :_.,

( , ) IHnRNAC.IQNAL

a. Tipo. l1odelOI..;r;,;;MIl;;;.,.--:3
b. Fabricant..

-,-

~

COMUNIo.ÇOES tTDA.

_

~ ·T.B~ ELE'1'ltONIÇA LIDA

:..).., ~.e;::tQSlo I·A en~dad. ateM!! 11. ,exiginOi." t:ion1ete do

•• OUIUlVAÇIlE" '.

TELAV'O:mo.

_

MAPRA IND. e t."'OM. d.e A-~l1S L'l'DA •

_
3. CONo:.UsM .. .l\ enHdada atende h

Edital.

\

exigências t.écnica. do
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f.

?DSERV~!:S

I

-

_

In.1

IFI.I
ln,l
1.

T.RANSMISSOR

I

(x ) RACIONAL

(

certidio

O( •

b.

3. CONCLuslo

l

q I!.

~~r'l~o.~~~~uh;o·3~i~:~i~6~0~;1:~~cYpI:~3;~
.. ;ntend.. inlta1aT a 1St ação • qUI. não "XCI
der.. OI li.he. flzaclol DO arUla 12 do DIlc;n=
to-lei D9 236. d. 21 d. {av.reiro di "IH7. caso
Tenha a ser coa trap lada CCIIl a outQr&a:
.
b). r..lnhua .&cto 1nUIU o q,u~dro .ocletir"to U

_

r.ode1ol_.!!!!CP!E:~2!:L'-

rabdc:'nt.1 'I'ElL

d. )TJ'ibutdl ,.d.ub.

D.c:laraçáo finada palol adatnisnadorll d. qui:

i!

:i;~ff::i~~~:t:U:~cr;::oo~~~o

-ll. rabr1canter' rue EMPRES" BAASIL'!IRA n~ coo:rmlCACOES I"TDA

a. Tipo •

Quitação

re1açãQ Anual d. 11lfona;õ•• Socleil (WS), ttt-.!.
do for o caso;

2&

) IN'tERNACIeNAL'

a. Tipo. K-Jdalo;-lHP:!!:!:FH!Wl"'O""OO'-

de

do for o cala;

05

_:_----

TE~ ELE'I'ROHlCA LTDA

A .nUa.de ahnd. à. *x1genciu tiícntc.a d.o

.:1p~:~;X: t:,~!

lar I •• naçao, n•• de outras e.,r.... d. radi2,
.dll'lu'o•••. an.i'c!pioa 4ivlTl~ ~
uc...o aOI
11_1u. fiXI401 no UJ:!Jo 12 do ·l)ecrno"'le1 u'
ZS6,·d. 21 d. fneretro do 1967, cala. preua.
dente 'nnha a lU' cODtlllplada coa a outorla;. -

••-

1;.1

cOllprovlntes d. 'lU, a Intidade ,pouui OI r.cu!:
101 f:mme.iro- cxi&idos para o llIpr.endia.tlD'tc:

27·

..imIta di dteraçio'contratual QU .stltu~ir1aPo:
ra a elevação do capital locial, a ser a..Ullltlt!
do, d• •ais <1 valor PUy!sto para o 110.-0 'IITJÇO,
quando for Q caso;

le.1

Id.ital.
4.

O'SE~'

,

_

_"JAI),~

InJ

32 .. '9

In.l

32 • 33

ln.l.

recursos ticnicos:. indicação doi

I

~t05:

quadTo co.ple.eIltar i proposta, c;onfome lu• •
das Condições do Edital;

assenU.ento llTivio do Conselho dft Selurança Na

X-Jt-:lt

cional. quando for"o caso:

prova da qU~
sildros;

0-.

-

coth1:a. ou acIonista. sio

bra
-

prova de qUI os diretores ou sócios..&etentc5 são
brasileiro, natos;·

I

IA. I S6 •
üIR!TORIA REGIONI.L Do LlENTEL EM POMO ALEGPJl:

'J:çAo

DE

.r:roJt

JURlD!CO

Ie,1

PADrODIFD5A:o

70 '.

75

PJ.OCESSO N9 29000."07051/86-15
APENSOS. 29102.001437/68, 29102.001445/88, 29102.001449/8111

2'102.COHS7/S8, 2~102.001460/88·, 29102.001<1.51/88,
29102.00146 .. /68.
ASSUNTO. EDITAL H'1 29ÚS8 - VACARIA - M

~M2cn.

cUMPri.ento
I provadintores;
dfl

FI.! 37 • 39

das obdaações

eleitora h

do,"

t

Certidão dos Cartõr!ol Distribuidores
Ctveis •
Cri.ina.Is e do de Protestos de TItulas do! dir.
toru;
declaração dos diretoras. cie que nio pl'l'tlcipa.
da d!rcçÃQ de outra entidade executante do aes
lnO tipo de serviço de radiodifusão a quo se
rõ
lere o edital. no aunicípio onde se
pretende
lnsull't' I estação. ne. de outras empresas
de
Tadiodi!usi"o, •• Illunicipios divetsos. e. exces
so aos ·U.i tes fix.ados no artieo 12 do Decre'to::'
].,1 lJ. 236/67. C.so a proponente venha.
ser
contemplada co. a outorla • que nio estio
no
uercicio da, llaJ?dato detivo que IhtlS IS!tClure.
illunid!de 'Pula.enur, na. exerce. carlo ~l! 5!:!,
pel'vhao ou assessorallento na Ad.inistr.çao Pu
bUca, do qUII decorra foro especial.
QUADtO COMPAJATlVO ~S PROPONENTES

SRAD N9 005/19

A 'PTopon.lnu JtlDlo NoRoESTE l'H LmA
pTOpOSU co. os Ulbinus

_ _ _ _ _ _ tnstiutu' .ua
tos:

docuae!

Convocaçio d. inter•••arJos na execuçio • exploração do Serviço de R.!lt:UodLfu.io Sonora_
I'K, M cidad.e d. Vacaria, Estado

d~ Rio Gran

da do Sul.

-

AlXlrreru ao chamamento do !ditai
gulnte" entrd.lld•• r

ACima

Jl.enC10nlld&, ......

In.l

01. OS

[nJ

03 e 04

atol constitutivos a evutuais altlraçõl.
COII
as rup.ctlVIJ co.provações de arquiVa.ento cu
re,i"tro ~I repntiçio cOl'lpotenu:

-

A) PUND.Açlo CULTURAL RIOGRANDENSE

Dl ilADIO NQRnESTE FH LTDA

cláusulas ItXllidas pelas alíneas !' ~ •
1. do Irt. 14 do RSJli

.5. t,0

cl UDIO IMAGEM PM L'I'Dh
D) KIL E DEZ RADIODIPusAo LTDA
E] REDE LITOR,AL DE EMISSOR,M L'rPA

40 for o cno;

[n.1

rtlação MUal di In.fonlções Saciai. (RAlSl .. ''P!!.
do for o caso;

F) -IlADIO ESMERALDA LTDA
G) SOCIEDADE RAoIO .NATIVA DO RIO GRANDE 00 SOL LTOA.

'!

In.1 .-.-.

certidão 41 Qultaçio dtl Tributos Federah. q-

l>IC:lar&çio finada '0101 adainlstudores de que:
A proponente

:~1"n~o.~~~~Uh;o.~~i~:~:i·~~:o~~;::~~~cj;g :~~~~

PTJNnAç,lO CULTURAL RIOGRAHO:EN'S!

_ _ _ _ _ _ Instruiu sua proposta Co. os str;uintu

1:ril":~lr~:i~~:tH~~d~s e:~&i;ii;o qyt· ~~io De~~~;

doctma~

~:;~:i. n;e~3:0D~:.~i.1: ~~~.e~.~~~o~;.~961. çaso

'OI.

b) ,,*nhua sócio inteR;r& o quadro sOl;inãrio

I~J

01

[;;L, .
In.!

55. ]

51 • 53 '

d.

~l~~if:~i~~t::t:~icr;~~oo~~~os:ep;:~:~X: t:~~!

I

lar I estação. nell de autras cmpreslS d. racU.2,
difusÃo ••a .unidpioJ diversos t la eXCluo lOS
llaitu fixados no artilO 12 do Oect'e'to-tei n'
236. àe 2S d.
de 1961, caso a pUle!!,

atos c:onltUutiTaa e eVlntuab alteraçS..
l:Ga
as nsplct,lvl. co.provlções d, nq,uiv..,ntD ou

dente venha

rlli_tro na uplTt1~io tOIlpGtlnu;
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'bta o ~to, eoaelut.o. que •• '~lnta.
enU4ade•••tão .pu• .I outorga objeto do 141t.a1. n9 2'4/",

n

eh.uLado

LTDA

ai . . guint..

41 MIL. DBS lADIODlFUSlo L'f'DA
.) • dOlO ISHEJl.ALDA LmA

.. doIO

KO»m:S~

- IlJ.OIO

lJoWZM

.. DtE LITORAL

m::

EMISSOIWJ UOA

- IJ.otO EBMEJtALnA LTDA
.. aoc:tEOADE RlotO NATIVA 00 RIO GDN'rE 00 IOL L"fm.~
O proc.••o lo.$. exaainaoo pala Dlrat~

u'l'M Ltda,. 1lldl0 Ita.ag. . PH .Ltda • H11 • o.z hdiod.:ltuaio Ltda,.ap;'
HIlIt.a.raa • doCWlent&çio . . orcl_ e que •• 4-..1. for.. DOtif1c.daa
Rop.r:Lr falta..... 1ncorreç~. da. c!OCUIWl.tl.Cio.

.Pu.

ri. "g10n&1 do tEII'l'EI. ._ Parto Alegn I

Pau!»:'

~ 00S/89, • peita Divisio dtI I.ldiodifu..io dàsta

.&11entazoa qUe a. bd. t.1.toral ele hino:••
LttIa" &peinJ: de devidu..nte aotHiea.d. iltr.vh ckt otíeio n9 101......
',U oi,. .fI.: 2' doa autoa, conton. co'.prova .vi~ d. rtCflba.nto{U)
'jwabdo -aoa'auto.,. t'la~27, nÃo ee-plementou aua p~po.t& no prazo ••
.Upu.la40 ~•• Condiçõe. CSo EdiUl. cabe dDda ob.e"~ que'a dOeu.:
MIlt&çio compl. . . .ear apr:...ntada pela referida· entidada. ainda oon.UiIl talua. '
,
.' -

Departa.lllllnto (Inform.açio

JW)

n9 060/19), co~t.t.a!l

tSo-•• que .. entidades .~r...ncion.C!•• &t.nlhir•
.,. pJ.n.upo~to. do tdital, exc.to .. "da L.1.toral
de bis.oru Ltda., que apesar ~ not::i tlcada.
não
ee.pb. . ntoa ••t.1afatorlQMlllta ... u. p~.t••

Ante. o expQato, a.ti " proC!ll:•• o . . ~
41çõe. d. . .r .ut.etido .. devada cona:1Mraçio do
1D9 S:. Miniatro ~ Eatado das COawüeaçãe••

Diut. 40 ~,. .c.oa pel& deac'l••• l!icada' bd.. LUara! d. E!ll..or•• Ltda. -.otivo paIO 'q;;.l eu. antlda

4. Dia -conata: liatac!a antra • • •ptu a r.c.be~ a outorga objeto

nl LTDA

rM L'1'DA

'" MIL. I: r:t:1 UCIOtlIlUSlO LTIIA

.lIelu.c.... qu. •• proponente. ltÃdl0 IIJor~

d:;

pr••ente Edlul.

.1

~

ent1c!.adaill

- IUuw;lo CDLTUJA[. J,IOGIWHZNSI:

11, 'OCD:DA..DS dolO. HA'1'IVA 00 RIO GRMIOE DO SUL U10A.

çio

'ul.

.0 prazo .stipulado, aCOE':eraa

'l1ft!'rICOI

b) ~IO JIOJ.DI!TX PM LTDA
dDIO IKAGEK

Grande& c;kJ

UTUDO

a). l'OII:DAÇ)J:) CDL'l'tJlUd. aIOG1WIDBNSI:

.cr

lICIlDra . . f..re:qnincia lIOdu1ad.a. na cldadli de Vaca..
ria • • • toIdo do JU.o

Ir.. !~ia,. J.)

c1a;~

1,.,

~ERrO'~~ZA
Dintto;r~r~

OOD814u&Çio 40 8:. Dirator RaqlQn&1.

do DdrEL

FUNDAÇÃO CULTURAL RIOGRANDEtjc8<60o

lIWII'Dtf:tliOf 4.1 ~ No ~ -

cu. • .,. _ ...

hcelentlael.o Senha. Minlat.o de.

C. ACQJmO,.

IncPiaha-_, .o .praunta proc...o d. Ed t 1 *9 29V8B • • •UI .~n _

.ao-. i Di'lbão d. bdiQêlit'uaic pu. pr . . 9 ' U
Inte.,
fi4'
.crtb Aleqre,

e

e

O

NdIe

~

_

Y-sA_1tA (o

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

~",,7~

E'kd"'''.~'~

A fUHD.AC1.o CULTURAL RIOGRANDENSE,

COft!.

CGCMr 30b o•••• ~ •

11,632.11;/0001-09. devid.al'llente constltulda n& tOf'lla d.. • .l_ateia...
~ào I!Il V1aor', CQftl. aede na cidade de Cu!. ... do' Sul. E.tado do' ~lo

da 1989.

Orand:1IIl d~ Sul. tendo tOlllado-conhect ..ento atravé •. doDl.rl0 anel-

.~

a1 da
lECIONAr..

Unl~o

d. 2}.09.813. do Êdltal n' 29"'/88 mandado publicar por

•••e Mlntetérlo" convid..nd..o os lnterusados

à ueeut;io dp u,t"Vl-.

ço de Ud.lod1fuoão 80nora em FREQUrNCI~ MODULADA. na cidade d"

M.'J1111D

1$ v.otODI~lo

Va..

carla, Estado do Rl0 Grande .d.Q SUl, veJa por .eu D1retqr Presiden-

:'l'Ç"" ai AS.aftas .~DIc:os/.Ol>

te que .. esta eubscreve. dizer- .. V.lx•• que deseja eXlcut;'r

• .to:zSSQ Jr9 .2~OOO:-007051/a8",:ll

•• rviço. e qUI ae COllIpromete. de.sde-

Já.... ~ender

-;; tod•••• exl-

JtlimSa 29102~aOU37/.e. 001445-/88, .001449/88, 001457188, 0014&0,..1,
00U'I/88, 001464/88,
~

aêncl. •• de ordem leral que lhe' aeJa!llo t.-Úu 'por Ul8e Miniaterio.

UBonO& Beutal p9 294/88 (oonWc.aç:ão .,. "lntere•••&:l_ na azacuçio
do ••rr1ÇQ ck r.d1od.1~Ulio .onon u freqaência a:x1u1al!4,.
..Da c14..~ @. 17.,:ai::f..~... Ijl~do -do lU.o Grande do Sul).

condições

DeClara. na oportunidade, que conhece
~ ..te

I.'

auh•• te

UH.l para aervtço d;e radtod1tueio.

Neate •. Tert1c ••

LI .1n.tru;~a ba1xa4u
pelo
IWftJAL tE OJUEH'1'N;I.o Jtm1DlCA. . . . . eu c;..p!tulo 1I1., .. Diretoria
"'gional ao IEHTEL . . Porto" Alag"rl'l: prooedllu ao •• tudo prel1.iUnar
das propoatal apr."nu<ü. pIllu antidade.,
-Ia atend.Ule:D.to

p.de Deterhumto.
V.earl.{RS). 09

- dolO NOJUES'l'E I'K LTDA.

novembro de

a88-.

DIREtOR PRESIDENTE

.. mIO lNAG!H rM L'I'DA

CPF 080691400-97

- HrL Z DBI RADIOorrus).O LTDA
- IBM LI 'm1UlL rz EMISSORAS L'l'DA
-

d~

rid.~t.#v~

- J'tII01tÇJ.O ~ar..'ftJRAL :RI:OGR.mIZNSr;·

IADIO ESMERALDA LTOA

~ ~~.DAtB. dDIO IrA1'IVA DO no GM50B

DO

DIMONU....1'1VOS DE UCtrRSOS Tf(:1I1COl

SOL LTDA

i;ando Mitidtt ca &tapachcs

ae

1 • 'fIWfSMUSOR PftINCIPAL
fb. 27 .. 33 • o Par.c.r

$JU.1)

1'.9

q05/89 (fls •• 3,. • .53) "'l:Ju.en~ concluiu qUll aa proponont.•• ,,~da.çãa
Cultural ltioqrandena., R&d1o E...r-.&1d& Ltc!a a'. SoC1edA4a
Jt.í.<SJ.Q
U.Uva do Rio Grande do Sul Ltda., ••Uafizar&lll C. requ111't01
do
l:d1tal, exceto. JIiOdc Litoral de Emiuoru Ltda que apesar 4e no-

tifie.lh,

na.

~E,

nio oollpliUlantou ••úafatoriament• • • ua

proPo!.

1.2 .. 'flpo e/ou .odato
2 .. TIlA:HSMI!SOft AUXILIAJt

ta.
.J:'~ndo

2.1, - rabrlcan ta ~
2.2 - !Ipo ./ou .odeto:

btUiC&lGOI o eibdo Pancer n9 005/B',. .UlJao .n~nbatl\$ntQ do. autos 1 SecAtari&-Geral para proa. .qU!

.ento.·

a-

SISTIMA IPJWlIAIlTE

d. UIg

3.1 - Fabrloante:
3.2 - tipo ./OU .odelo:
Vac.ria{RS). 09 d. novelBbro da 19188.
,JlOC:ZIIQ "9 29000..001051/11&-13

'enho: 'eC-rtItlrio-Gar.l.

'1'r.ata O pn••nta proce..o do 1dJ.t.al n'
2t4/1.,. p&:ra·outorq. do •• rviço ~ l'ad.1C1dt!u.io

...

Edital e QUO; Itualmente r o_o, paroticlpa da nanhu.

&g~itIrtJ.;f
DIRETOR PIlESID!NTC

Cpr OAM91.(OO,..9'
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~

1 _

(NA'l'lItAIS

(premcher 1 ou 2

confOmll!!

_.

cu IXMICILIAD:S)
o

~..,

- nrca

~ pelSeotli)

lJl"bols para •

,-..

"'1::........... "

llruueíPIO ro
"'ITAL
rol.

!I~
NAT.

<

Vacaria, 08 de novembro de 19BBa

odeio 23' Dt/Nt 608-9S

rol.

S8nhor M1n1l!!1tro:

'remoa .. oatlutaçÃo de cumprimentá-lo o nA oportunidade em
que lIolicltMl06 Il A.tenção de Vossa Excelência ptLra .. eOnCe!ll!!JRO
de
Canlll de FM para VacarIa.

\.U!l

Conl!llderanda a tra.dlção da Fundação Cultural RiO-Grande,!!

w:ro:s CO< ","5 ,., '"' to CAPITAL (.....

2 -

l'\

>WlCÍPIO
EDITAL to

•

FI "",00
to
EllITAL

.

1\RW5 00 IC<ICILIAtoSl Sl ~ o
tnAR O VDa:I (pl"'eeO:her 1 CI.1 2 ca"l!or"oeMO"n.n:::a~~.me. .

""....l

"

~

NAt.

""'.

I:QoI.

Ile -Rádio ráttm&. ao lonp;,o de seus II mo!! de exletêneia. demonl'll trando ~~tar pert'eftAJ11ente integrada ao~ podet"cs com.t".1.tuidos do m!;!
nlc1plo e sua fllo!lo!'ia de ação, procurlliodo promover a. ha.rmon1a e o
dellenvolvlmento entre as autoridades e opovo, 8011citóUl1o~ que a co!!.
cessÃo lIeJa feita para e.!!ll'll'l I;;mpresA•
J06tlf1cllmofl n08SO empenho nesse pedido pe'lo expr:-eseIvo
de.envolvlmento· Qult1Jra1 que este M.miclpl0 vem Alcan.;ando, t:em co110 pelo slioU'leativo aumento de !lU. população.

rol.

... cert•• a de contartloe 0011 o apolo de Vo ••• l:)(c.1inol.
paro. o at@ndilllento da ... lvlndiçÃo em pauta, aubecr.vemo-nO.

Atencloeame,nte.

4 _ H:Jo\F.S

n:s

c;w.mo ro::ttrARro M PIO'OcaassrCfl!JuA <1J J'ERolIBSIm\.-

5Õ:ICS DlI'EGElAN'rrn 00

,.,.,. E,PERr»= A <X1I1lA

TIro DE

=r;ó

m.No\tEH\~

' ..... •.....1

5 ... JOC ta3 DIRETCJ\!:S ~m:s 00 q;Ar:M ~ OlRlcnm:s
na. Pf(I'(HME E ~ N.:1!. DE ct1IRM CQQl;SID-

KWM

PRfXlSSIa<A!uAs NA """" IJXAUllArf:.

~t9
cNMRA MUNKIPAL DE Yl:RE.\DORES
..... Or. FJ&.1l.2n .. U

eaax. ...... a

Fn.l .. 1,' Aod... $-'.. 2.
24MOO!
• AS·

- ' - {0IS4)

'1.200 )JACA."I"

~

- 1QJIPMHlt8

Urw:w05:

nWaussoo ~

HACIaw.

.....-.rssoo 4n.rM

NACIcrw.

SIS'I'DiA. IflRAOt.Amt:

""'ImAL

··

ES'llWa:1fO

· 60_

m<AS'\

_ m.cnmJAL DE 'I'WO DE ~ DrNuA REFmDII'E A
Al/l'OO!S E lIltt!lPRE'I'ES NACIOOAIS.
(Uit&êne~. leia! noo progt'll'llM de IZÚ8lea ~at': ltl{n1rIQ de
!L1I' di! _te. pcvular br-lleira)

8 ...

.

mro I'JES'I'INAOO 10

5fJW'Ir;o rmlCIlDJ.
I"rorAL""~
(eltI~la lep1.: mínlll1:1 ~)

I

D~,

~.- ~ OE m=nN;kJ PlUJS1'J DE AmJVN;k) DE
fwt!!lQ:

§

Antonio CarlolS M8aalhõu

DI

,Na posIção de P.r~$!dente da. Câmarlll Municipal de Vacar:'l&. e cOlllprom~tldo com o pr:'oareseo deste: Munlel ..

w;;AIS,

fI't!!!!!I}

pio. julgo im'P-ortante UIfI canal de FM p.r~ VacarIa. e por flste '
Inotlvo tomo a l1bl!rdade de me dirigir novamente a VO.,ltt !:xc"el~!!
ela. pAra solicitar este cMal seja concedido
8

progl'Ml:1Çoo.

'P'undaçio Cultu..

MO~

d@

de eXistência. tem demo!5trado I!'star, perfeitamente

lnt~2radA aos pocleres con$t:1tuic!o~ do Munlelpio. t aua. fl1osort.

de Prognrnação

Dli.rta de
de ndiodltusâo
periodo de tel:po de trfll'l9llts.são tntntern.ç,
to. ~rendl~ ent.re • ent~ no ar da estação, colnclôentc em o iniCiO
de
_ prog~ hebltual fi o ~rml00 das troosmi88Ões 00 perioOO.
coincidente

o encerranento oesu llle!lr4l

i

ral Rioarandentle - R~diQ FátimA, pois esta lmprel'S& ao loni,o

.eu. 20

1l1cro ~iião F.cooânlca Est.acbll

-tara OIS t'lna
00 dtapoBto neatas ccndiçõe~, ent~ caro ~
emtnora
o
CCI!\

!1OOO.Sr.Dr.

Ministro daa Cumunlcações

110 - PRAZO
P"'!" mmAi>'\ D< fillOIQIAlo01<N D< oernaTIID "" ES'tN;1D (maxlrra 24 me_li)
.' t •

VacarIa, 07 de novelllb:ro de 1. 988.

!:STIWa:Iro

ES'llWQ;IJI)

4e aç;io sempre procurou pt"omover a harmonIa e

o ~eee~volvlm'ento

entre autoridade. e povo, mantendo ll(1et'ança a nlvd local e

t'e-

.I10nal.
Tenho • c:ertet:a de que o 'MinistériQ das '

V-=:&r1.(RS), 00 do t"D'w'Ubro de: 1968

~~tJ,,f.
DIRSTCll. FIlESIWm:
~, ooC69t400-97

ISTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Sf:CftETARIA DA EDUCAçAo

23' DELEGACIA DE EDUCAÇÃO

COfntJnicaçõe~ através de V'o Excin •• será 8enc!vel a e~te pedido.

-..

Atenclo15amente

:e..., ....

~

;C

_
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OU'" I • •

'ta

11

.1\

ç l!

lutaunl, . . . ta data, o procetao

Q ,.

'''/r.

~~

a&iero-..2.102.001411 Ii ,nata Diretória, cc. CM ~..,..,.
.... !Mu- a _ _ ta 4& ""."AÇXO eut.'mML ltOGUHll"""
•

~-::--:-:=~:::-===.,.,....."..'par. exacutar ••rYiço de ra.diMA,
tlIlIio SotlOU EM .-REQtl!KCIA 1'fOOtJLADA"
, DOetu-. c50

11"0 SI. DI!

KllIrAt

lnono .,"Ul" "'GlLlibS
nnsno !lU CO"'é'lI:rOAçllr.l

JI9o...2L../...!!;.
" propoatll ~_ _'_O_tollwo ll~_ •

,.·b.'1QiO 41 l'n.1dlnte 40 !U..n41G!.
10' doa trabalhado" ... ~b 4. Tacaria, Int.1d.ad.. qu.1 pa.rUc!

17.11.18

.(lõ<íííll

do a•••nTOlnelnto d. oo-urld..d. r'(1onal. ju1ao i.porta!!,

plL

. . UJI

Jt&1r-..
Udo

J.1~rd.d.

caoal d. rv, • por •• t4 8OtiTO, \0..0 a
&

y.:n;w, p1~

lol1e1tar

~!tl

qUI . . . .

•• j ... oono!.

JUlllllçl0 CULTURAL BIOGRJ~Il!llsw-R.lIlIO !ln'"A, "'""

1

qui •••• Impr..., ao 100&0 d. "UI 21

It101

a.

(ditil

41

4,

ns

aUT1dad.•• t ..

4.~E1.. tn40

P"'&lll11 Tinwlo oca O .PrC«:nuo dlD" rec1io", aMPl" ao lado du Inti4&h. 4. el
inte.;ra4a, ao
t.••po co"," oa :POdl"_ COMU tu1doe
n'tando forte 11-

~o

,,,,ao
\

°

l1I1'llnça local • ragton.a1.

!tnho ou"hu. de que o

f'IlI'Ismro

....:' a?JlUD1caçÕ•• , atroa..... d. T. 1%c1a. "ri •• no!....l
. podido.

& ....t •

°

OI

Prl8id.nte do Sindle!'lto dOi
'fr&'te.l~:1or•• it'.lr&1e d.
Taoar1&.
OFiCIO 1191D8Q/18

PAI! 4

D. 13.12":n-

00. DInrol. DA DIIm'l'OJlIA JtZGIOIU.f., DO DEN'1'EL EM. POR"lO ALEGRE

AO.

.1'. niU'I'OJ. fundaçÃo eulloura! Illogra.ndena.

,lSStlll'1'Ol IOLICI1'AÇAo CFAI)

Sr. Diretorl
bl.t.lv...nt..· ao NUal 09 2!14/a8, qu_ ..1.. ~
. .ecuçio • exploz:açio doi ••rviçol d. ra4.1oc11t'uaio &oPOra..
na
oldad:" d e . '
Vacada
, Rlt.a60 do tio craftda do n1 ~
~

1.at'omar qu. • pcopolU .pt:e••:.ta~ por .... ilntl4ac1.,
foi e.naU••d& ~r .ata Dlretor1& "'licul .. UAdo .t40 'U19.a4a Ln~.u P't'l.OI "Vul1leel .:ot1YOI.
:lo)

.10 apr'''DtoQ 4eaouUaUYO . . I'GUr-o.

f

t1cniC:OI.

EJlI)

SR.

A. .La •• ftdo~ no praso de 15(quin••l 41. . COD'"
t.IIIcM ta natlbiMato de.te, 4cnr' ..... ...",1dad8 . r-.t:.ar a ..... Dj
hto~1a "'1oaal, 811;wa4a I
oU.qu. d. Caxi.... 12'1• • ~_
,~ aoiaa -.ae;l.onad.. IIUprl--'o • falha b4Jaada.

"a

m

.
O ftio ahnd.J.aento ao IIOUcitadG. no prno pr,!
-.;t.~to, 1ap11cu& • d..oh••Uteaçio de••• enU4ad.e.

~llIO Ol!lLOS IllGALHI!S
IIIIlI~a. 11111 COJlUJUOAçllXS

.taaal0....at;e.

lu,

.~b:;o

...1.J:a4o. ooaFo.. 'tido

_011 o progre..o 40 aunic!p10 4t! Taoaria. ja1«o DW'tlln:te ,..

oanai

•• R, • por iata aotiYO, tOlio a liberdad. d. dtr1pr-u: noTaJIiInte

• ,.koia, JU'a ao1101'tar Q._ •••• ca.z.l uJa oonce41do à WHD.lOlo
OIlLf1llI.JI. IIOOIUIIllZIl9 'lua, JOU .... aoqnM, ao 10_

°

umo

. . . .\UI

21

ano_

eun

'te 1Diepoada aoe pOdere. aom:t1tu.1dOll, 40 alIIÚo!plo, • l\lft tUdO-

na

4. . .~,

..ali"

prOC\lt"OU pr~ • bu'IIonia •

o d.. . .ZIYOln-.s

to entre aut:or1dad••• paTo, -.n"tendo lideran.;_ a ILÍftl loDal • 'I'!

eioDal.
•
DII COJlUJJJC.&.~, atra""

tallbo _

.. ta q

4•. Y~1a•••ft ~M:!,..l

lI111IftIuo

't.

OI tff/.)1.JJJUlJ.Íb

~ 'áazu. rDIWI1lItl

d. n:1Ihaoia. \e. d..lIOnatrado ••'tar, Jér:r.1u....!

. 1.·l'tfital: M4/88

pe414Q.

4.. can.l:, 22. C<I1:Sa 1)

•• Tipo. -ad.lo
AOflt -

1000 -

A

DI< ....., - DI/l'AII
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4. PftOFll5tONH. HAeJLITADO

TEUWD -

TEL[COKJNICACO~I

!ND. E COI1. de EQUIP. par..

.)

~:

,I:LAUDID LClRINl

&.nt-o Aaaro - Sao Paulo/RS

F,..qu.mcla d. [)per.c.o: eB .. 109 ...12
Ti po d. E.. i •••0: 2:;6 KF B EI-F
1.~.d."Ci.

d. tI.td.. : 50 oh••

Eat.abi l1dad. d. ,,..qu.nc:la:

n...1. e..pec:tf:lc.cc.. ..:

••

300 Hi!1

~n.)(o

tI) Cll•• r"vacoe.

o

Iii.t_~

d. Tran.",f •••d ........ tr ...... d. aln.1

••t.,.eofooieo

_ ft"diodifu ••o Eat.r.oi'onica •• FI'1. D T,..an.llII:l •• ~ encontra-s.
hoIIologado pelo DENTEL,atra..... do C.rt1fIc:,add de

Ho«lolc«).cao

nUAM"O 0438.(93

MDIO IIOPJlES'1'I: YK LTDA., COIl .ed. na clc!&d.

4e ~ ; neste Estado, t.n60 toll.l.do coohecl:=ento, atr....... do Di!
rio Oficial da União d. 21.09 .8!1 ~ do EDrrÃI. nÇl ;194/88. mandAdo
p.!!..
bl1car 'por •••• )t1nbtério t convidando o. lnbr. . . a~o. i
exeetção
'do ••"1ço ~ rad1od..1f'ua:ãQ .onora et1 frequincia DDdiIladll na cldllda
de VJ.CAS1A-R.9, vea; por seu .6ciO-=gflrente que .'.~~ .ub.cn.,.~ dizer
• Vo.... 'xcel.ncia que d.a.ja exacuta.i:' p aern.;o, e que a. coap%"C1l!.
U. da.da j', a atender a tOOu ... axiginch.• d. orc1lt'. Ucnica • 1.!,
,al q_ lhe •• j . . fe1ta1 ;lO%' . . .a K1niatêr:l.oa

TUL.' - ,.~~ttETRONICA ~TDA

Declara, n. oportunidade, ~ conh.ce"
~:

d~ _

( 1. 7"

••

• obNu ia t=end:l.çõe. desta ecUtal e qua, .tualaeD~e,. não participa"

1..5 vez•• · •• pat.lH\cia

r.·l.~.Q .d 'dlpal0

de OeMua edltal para execução da .erv±r;o 4e rad:l.odifUlÃo a

er.

1/2 onda)

Palarizacaol CI,.CLlJ ....

DI.Q,...... da J;rradi..c:.o: Onidiraclonal ( dant,.O d. tl.2 d• •
o..ai • • apee:lfic.cCMa:

Pede • Espera De:ferblento a

An.ICO.

eM

3. CALClLO DA PÔTENCIA _~~:~~~~~~~~~~~
E
~

UIP M4Ul •

Vacaria, U5 dl:ll DoTeJll.bro· de use.

2'

)I,t)( 6p M €f

(--)

./m..rJ.'óflí 1liilWifUo

E ...
Dnã:'

~-

i6clo-Gerent.

1 (..,;. dirlH;aa d • •&xi •• irrAdiac&D)

•

t;·NX

Bp • ~ariho d.;pat.ncl~:

a,s

~z ••

(da ant'ana)

"n.?.. dB •• ".lacio a"dipolo d. 1/~ o"nda)
CO~;TRATO

SOCI,\).

deO~'j

Entao:

~ ERP' H.. x •

1,-00 kW ERP (p.r. H/NtfT •

130 ••t.ro.)

Db..,.vacaD:

r.lo presente in.a'tl'u..ent. part icular e lia ••1hor rOl'a
rd.t.o, JLU.cU ELIZAl'ETE GJ:.lZZELLl rADt, brasileira..
easad
lnduatriaUs:ta, portadora da C,eduh de Id.en'tid&dc nl 601621 ~
11, ele 3SU00920/91, residente e do.iciU.d.. ·. à .u& xv de )i~
ye.bro. 5.U. I'l. V.acaria, Estado do R.io c;;~and. do Sul;
LUIZ
c1D:roo .M:"AOAI GtIEJUt.EIR.O, bra5ileiro, solt:.llliro, lIlaior, . •dv0l"!,
do, inllcrito na OAD!RS sob n- 7892, Cédula ,de Identidade
n.
'015575379 e eTC 'l71717900/72, reaidlent.-.&-...d(Aliciliado" J(ua
Siheira HarUns, ,(47 •• pU 101, e.V.c.·rl./~SI'~
VLAl'ntD
RlXISCO MAR1'l2S rnorn:, bruUeil'o, ~olt.eirQ, aúor, ,enl,!
cl.n, lnacrlto no CW!" .ob n. 35.803-1), Cadula
d.
Z".nUdad. 119 1000688585 r CIC 211e001So/68. r .. Ldlnt.. e doai
c:lliado À A.,.nida "oreira r.a, 537 ••• Vacaria-aS, conat.itue;
...... aocieàada eoaercial por quota. d. r ••pon.abilidade li.lt.
4 •••• dian~• .I. cJáusula• • condiçêe. reciproca.ent. aceita.
··lUin:t•• z

"'11'.

Irradiad. Max! •• Propo.t • •Sita d. acordo cc. . . NOf"'t1. T.cnt.c& pa_
..... El(ecl,lc.a • EHplor"cAo da S.rvic:o d. Radiad1fu...o Sonora

..,.Q

Fr.quencia f10dulada - Port.,.ia nu..

249 d. 23 d . . . . t.ftbro

lWJO,alta-r ...da p.la Por-t",r1. nUlllero' 017.d. 31.01.83 D.D.U
.~,

D. açordo COIII .. Pcrt ...ria nu_ro 017 'NDFU1A TECNlCA,pal"'a

::s

~1

"DIS.

. SEDE K Foao

A aociedAde eoaerebl ora eonetttulda .. 'por
qu~
t..s de r •• pon.abilidadl't liaitada, podendo oe,
ao
cio. quetl_••• ,
r"preaent.ando a •• ioria do eap:l.tal,"
quaX_
quer t •• po tranaro"••'" o tipo aoc:lee";'rlo.
-

,.

EHI9-

,

Pat..nci.

~: - .l .oehdai:l. terá por objetivo • exploração doa .e,!:
ylçoa d. r.dlodlt'u• .io, e • •ua. divera..
.odalid.

kW (4,9 dBk),a Jltura sobra o nival ••dlo do t.,-r.no d.

d.s, ob.decida. a. e.peciflcaçõea .. eXiJ[encla. coneida. na 1;
.1.1a"ão própria fi aquda• •::l[p~dida. peloa órc.i:o... autorid';

IMA EM Ffi CLASSE "B·,t.-aa CDIftO Requisito" "a)fiao...
ERP de-

1,1.....

n:ro,

°ü

02.02.

W •• tra. e • di.t..ncia aD l:Dntornc Prot.g1do (b6 dBU) d. 16

k.~

Coa0: H/NMT .- 130 •• troa
.. ERP •

1,00 kW

i-;:;;;:l:;~~--; -~;;;;-; -,-;~;-p -~~oo-;;~~~~-~;;--;

!

!

(M)

!----!------!

! kW

-----------! -------! --_..
!

!

d'l3k

! b/;,-P ERP ~dl}kl

kl!l

!

1:10

_-!
! 1,00!

Ent.o....t..r• ..,.. CU"'Prindo cc.

,ar. e Contorno . .' . . dDua

-

!

!

------!
lb
!.
------------! -----! ----! ...------! ------------=--- -------!

!
! VACARIA/AS
!

d •• ca.pate,.te:s.

'Z'U.t:EDA.z - A .cciedade ter';' eua atlde #18. roro na cidade d. Va
--carla, i Rua Doutor FloJ"ea. 401. 1- andar. coni:
.l-.&. ,edendo'abrir filiai. • • • qualquer- ponto do tflrrit.óri~ na
·cional.
-

-----! --------------O.O!

Q

bti.O

r.quiaita ••.)Ii.o

qlI • •

da 16

k.

RVAUA: - A .ochdade cirara aob .. deiiollinaç';o de WIO
_
DESTE fJI LTIt.l" da qual tar.i uso o .ócio
I(erent;
LUIZ CÃXDIUO ACA.UAN GUERREIRO. excluaiva.enta noa necóc1o. ao
eia!., .eodo-lhe vedado o snu _preito elll avda, l!anç•• ,
.;
dO•• Q., aceite. ou qu.. l.quer outl'o. ato• • •tr.nho8 aea
fia;

aoc:id8.
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2E!!!!: .-

A .GCi.d.d~· terá duração indetl!irlllinada.

iniciando

auaa .tividadea e. lO d. abril de 1.981.

DÉCIMA-JQ'IA: - Caso . .
- . .iori. do c~p! tal rellanetlcente nio
&8je adlllitir oa

lell.~:J~(jS

herdeiros

CUI'fAL·~

QUOTJ.S

()~I

.UCl':lIJ,~

fi:

r.a do int.erdito QU do pré-lIIorto, ou não haja interesse

.....

des·

herdeiros I!l &ucessorea !!la participar da sociedade, a .p;
raça o do capital será co- base 'no ~lti.o balanço d • •ociedad;
e 0& haveres. paIos elll seus (6) parcel •• , vencendQ-ae .. priMe!
n .pÓ. a hOlll4)loea.çio da partilh-a ou intl!lrdiçio ~ a.
ôlO;lIIai-;'

tf!l&

~-----:

.";:;";""

Outubro de 1989

d.e 30 t. 30 di...

nGt.5nu.~

-

.

A .oeied.. d~ poderá

AIU'

.xtinta a qualquer

desde quo para iato delibere, . . .atoria do

te_rm
cap!

tal.
eISPOSJ:ÇQES f.IJ(U5o

uctsIKA_PklKEDA !
c) - 'o .ócio VLADIMIR. FRA)(CISCO MARTINS PlHOTTI subscreve ce.
• .tl (lCO.OOO) quota., DO valor total de celll . i l cruc.adoll
(CzS 100.000,00), int:ecralizando-•• , n@lat« ato, e. aoeda
corrente n..cional ~
strDu.: - A r ••ponsabilidade d. cada quotiat.~ .e~do prec.i
-'tua a lel"i.lação vi~ent~, é liait.. da n. t.ot.al do c,!
ptt..al .ocial.
OITA"l: _ A. quota. represoentativa. do capital .oci.. l .ão ina
-li_naveia ,; lncaucionaveia a e.tran~eiros ou.. pe.
.oaa jurldica., deperldtmdo de préovi.a anu;'nci...do. Mini.t;ftri~
-da. Co-unieaçõlIJ& .. alteração contr..tual "tran..tll!lr~nci.
de
Iluota ••
PillÁCaAFo ÚIICO: - O eapital aoc:hl. na cua to'tal1dade.
p6r
tencerÂ .e_p~1l oa peaao•• fi.ic .. s 'bra.iIe!

e.

.mil: _ Obaervado O diapoato no artillo antol'lrior. o. quo'tiataa
poderio,
conjunto~ adquirir, alienar. onerar, hipo
t..ca~. ceder ou cO.llproaet.er aob qualqu·er. tor••• 'bena OU direi
t.os r.ais, ~. co.o t.ranaferir direta e indireta_ente
.u••
conce••ões • perai•• õea.
'

1. 1.t!lE'ialação

fi.

_

o. cá.o. o~in;'.no- p:-uente contrato de
constituição de aochdadll!l r~cerw••-io pll

vilor~ •

, .

t por estare_, a.al.. , justos

-

contratõlldoa 3 . . . . in•• o pre.~n
c.e contr.t.o social ea~cinco CS) ,.1.& de igual te·or 'e
fora";
·per.nte du.... te.t.If:-'lunh•• , obtlcan·do-.t! por aI ,.. por' seu. l*C{
ti.oa suce••or••• O. quothta. fif'JIl,(tir1ol!! dll!lclara. que
nãõ
••tio 1ncur.o. aa n.nhu.. cri•• que o. lal>4iça d. exercer a~ld
dada •• reantil.
fi

Vacaria, 2 d. abril de 1.9111.

~':~

~

.'.

JJ.;.~'

..it'~:~..,.._, "*~BETPGU~~~LLl
.~ .. ~,.•

~

PAIM

'w.;'~·a ... J JI- ,Li,..... 'UC"";17

LUIZ.,;XNDID~ AC~AA ctlERRELRD

""·~~-;.rl///(f
-

~IMI' "JIA~CISCO M'RTIMS rIMOTI,I

o

Ea c .. ao de divercêneia na. deliberações prev;lecerá
.eapr..... aiori~ do ~.pltal anei.. 1.

DieDlA.t

~snw;lo
Df:.cDI.A-.I'.D(ED.A: - A aochd.de .",rã ad.lni.tl".da pelo
.ÓCiO\\
LUIZ CÃNDIDO ACAUAX GUEP..REIJtO. deno.in.;.dQ
.~cio-&".rent., o qual terá pOdere. para r.proll••ntá-la.. ju!
ao • tora dela.'
'

»i:cnu-SICVlmI' - A r ..pon.abUldad. _ • ort.nt.çio
. 1:ual. act.lni.trativa da .ocledad•
• a-9nte a bra.llelros nat.o••

Iq._..

Dtcnu..TDC'lD.A1 ... tit.ulo d. re.l1n.:raçio pro l.bor. cabaré
<~'o': • .:)t.)
,aI!) aáeio .ar."~a u.- ra~J.r.d•••n •• l
cujo

AUTo

,"

DIc1ll&-0!'Aa"l'A; - Poderá o .ócio-,erant. con.U,tuir procurado
rea C~ podere. . . c~citicD. d. lId.ini.traçii;
• ,er."cia, oa quais d....erão •• r braail.iro. n.toa e sub•• toi
ti" .i. F_via .provaçãa do Mini.t.rio d •• Co.unicaç:õ...
-

•..ac....

bICOI .. O .Óelo-I~r..nt.. d• •ocied.de d..... rá
... r
"r•• il.ira nato e .ua inve.tidura no c.reo
. .ent. ,ode .... ocorrer apó. hav.r .1do .. provada pelo Mini.t.
rie ~... Co.unlcaçõea.
-

~ocial a. anca""a..á nó di. 31 d.
d.....bro d. eada ..no, oca.lão lIlIa que ... pro-

*nu,..OV:rnAt - O .x.relcio

.

Cl.U,,8 ao ba1an?o .aral p.r. apuraç.ào do re.ultado.

11e ",

lo. .eu critério, poderá a ••pre•• proceder'; l.v.ft".... n
to cie 'alanço intlll... edlár-Io.
-

I te .. Os lucro• .,erU'leado• • • bahnçoa anuaia .uão di'l'idi
, do... °entt". oa quothh. n. proporçÃD do capital. erl!lt!
. . . .nt. r.altaado por cacL& u. dele.; en.tretant.o,.
crit;ér:iõ
Ca adiaiftlat.ração, poderio ••1' . . . nt,ldo. , . cone. do fundI)
da
......n. ou 'la .uap.lI.o, d. acordo ca. o. interes••• da soeie

""....

'S P -

-

' -

O• •v.otu.1. p...juía" •• ilalançQ. anuais ..r.co

lIupor

eadoe pelo. quotista.,· na proporção daa quotallió dOJ c.ri
tal por el•• auhac.. i1:~";i .entr.tanto, a ~a. de
coapensá~lo;
cc- lucro. futUf'CM~ deade q.ue pOnlltido pela leci.1ação
do
IiIf!ô:ltoo d.. .Renda ~

Dk:UU-~"f - :~.~~:::;n=~.e:p;:~~.~::*~on=~:~;~::~~o ..~H~:~:
a" S". IH.lae~t. r,lode!"Á aep ~l?~e'Jaf.1. . .oditmtlill arménci'i"

to

fiO

9

• 1ql1"aiiN doe dalil.. i . 4l~GiOil, ana qU-i.ie ;""•• 1ll6ClIN,'l!:l.O, p('órnreiõ
ru,ho.nte ~ 1flIt:&$ quatro"" ú dlll".ito d~ t['aa8feõ":!m~iSl.. .
~

16Í"!.:'llVl... ~R.t ~ ~, livó"'~ 1II

GI8'hl"O

1il1.1~l:"Q C~ lié-aioilo

(::.@l

t.~'·.'BIllf5fOI·~Dl~:!'" til!! • I:!.UQtl:'l~

QUft entre si f'a.ua põr ute InstrUJI.flnto e IIC,l.hol' fora:.'
d. dlreito.MÁP.CIA ELIZABETE CUAtZÊt..LI PAnl.bra5iieira'rc=s~d",

!nd.ustt'ialisu,pórudou da cédula' de identid~de' ~96.Ô16zi6381,
.. 4,0 Cle n9 JsoêdonD/91.residentl!l '0 dOIll.·iciliada ii ru .. ;\ dt:
H'oyeabro.S44. nesta cidade; LUIZ· CÂNDIDO' ACAJJAN -cürmRêIRõ-..br....
aueiro.soÍUiTo •• dvoa.adO. inscriçio na OADRS 7.Sn.portlt,.dor
da 'Céd.ul~ de identidad.e n'l801SS7S3!'9 ,; Ct~ n921777Z9?'0/72.u ...
sldente e doalcil1ado i. ,Tua Silveira Martins ,441 .. 4(l~ 101.nesta cidade de Vacarh(RS),. VI.ADHflR ~FRANCISCO ~IAAT1IlS~,
brasildro.solteiro,enaenheil"O ci'VU. inscriçio no eRRA n935~
I03 ..D, portli~or da' cédula d.e identidade n97000688S8S e elC n9,
211800150/68,residente • dcaiciliado .i' Av.Moreira Paz. ,137, nos ...
ta cld.de de Vacaria-RS. sócios cOll1ponent;s da .:apresa ~
NORtlE5TE Ht LTDA., com séde i. rua Dr.Flôt'c5»407" 19 andar, nes ..
ea localidad. (Vacaria.RS) .coa seu c.ontrato .'Jocial arquivado
na MM JUNTA COMERCIAL DO .ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL • em sessão
do 30~QC.81 sob n'? 43.201.296.191. reso!vendQ e.m co.us acordo
alterar o relerido contrato atravis d:z. presente alte-ração con..
t.ratual subordinada as .et~n~6S cláusulas fi condições,:
PT"imetin:- hth'.-se da sociedade. ,õch. nKRCIA ELIZASEtl! ..
GUAlZBLLI, PAIM. cedendo-e t'tan~fat"indo .. sua cota de capital.
lu<:ro$ • direitos conC.YIle-nUt e todos os n!lv.res na socied;tde.

pala. ,q,uantia d.e e~$2aO.OO(J,OO (duzentos ail cruzados) ~cort"'espan
dttnt1& as ],00'-000, (dur.cnUs -.il)cot.lls de qu,-, ; titula}:.. por t::es ..
~.io .1IQ SQ~io LUIZ C.r..NDlOO ACAUAN GUErtRE!RO, ji 'temlQ recebida
i. qUilntilll. Il.fH'l.c!on..d.. 6!! Ilofl:da r;OT1'~nte "!lcioo::.l anterionaenttl
• ut~ U6 u Ji301tl qUifI lhe outO'í'g.1l « _als 31Sf!1u. til ge-n! quil':aç30
'Ole tOdos os direitos sochh que lhe !H!lrtench,m.nU1ila ces~io
vaUoSii!, ú :i!fiilt!. -:aando_lhr!l quit:J.ç,iQ integnl dos SflUS ha'Ulres
nf, ~<JdeJlãd.... o: o·
.

Sliet.lfl~i\~'-' Em dse(}.:n·§n~~~ (1~\ '~,Ul~ de CcU.'3 I.eb!~ fl dtuidên..
eh,'óm ~(j,~ir. sup':;! '!'Qün,:it'J~v ~-eo'(;li de C«lh',:l(;~'l qlJ~ !he perten..
~1a H~~ li&fI!!.d.:: B .I!'.), r.8~~,(j. ~e;5Êõil.ii'Tic~ ~i~fi,n.dQ G ca(jitat.
[,~dd. ô85iadht1'iÍjuhl(.l~ o'

~l:oi~2 5,~ç:iv l.Un ,GJ.E:;Ú}C~ ;,(~f"U}JJ GUEftr;',BlEü p ' 40l)9f3(jO(qU;jt'('JCr:'r.\~l:!lJ
E'!,! ] GOt:R.5 ..)'~, 'f!i'.Z@f.' Jo,(;2S.;.tHJ~iJOljoCtl"Vtt'\c,t~;;'O~ftl';\.tr.l:;

3':0":!'Ô VU;í31H<3R :;1RA1.ft:ZS;C('j, W<..B,TWS

~n ~t't'l8;!~I,M,jJ~

Pr;.;0TII[) 10iLl)0I)(C'I1'M u:,U

@,:;'GOD E6 "VeY~~':?' d" Cgt;!(jü.,CM~1J(j(~~ \BH ~/j'1.':00d'~3L

»
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o capital .odal perMIn.e. inalterado, no valor d. cdSOO.OOo.
OO(quinh.ntoJ .11 cTul.ados).!.t~~:- A rI!ponubllido.d. 0.0. ISdos continua U.l.uda

o yalor total do upit:ll SQcial. na

ao·uto. 19.

I'

('onfoT'Ml~ade

at'

do prescrito

Terça-feira 31

4) -Cláusula de de.eltlp.dlmenta:o~ .ócio. expre .......nte declarllm nio
..tarelll incursOtl

.111

nem~W!l erae

cuja .. pena vedll o dir..1 ito .. p:-i-

tiea de atol ·comerciais,por eonsequint8. dedlll.pedidoa para oa efeitos d. r.e-rcanc:ia.

E.por .~t.srell JURO• • contrAtados ..... ina
çio •• quatro (4) .,iA. d. 19ual toor e fot:1l1A.p
eqA,h.
Vacaria 15 de
bro de 1999

10. fine". !lo Dt.;rtto 3.701. l1e lO,01.lP1S1,

guarta:. r.raanecMindterDoda. as de:lAt'~l~
contratual. do eontrato social, ora ratificildu pc-lo sóc .
~
u:ctcao i c:lâsul .. de diuOIUçio. 'lu. passa & ter. lIeaulntr
(

redaçio:

t].....itO.

J. p:r:esent. altera

V!
mir Francisco Ka:r:tin.
. Pinqti
.... ~ &.~to Luiz Cândido A.Gu..erretro ••dnl\rãs '

b cato d. acrt_ ou disslcJõri~ de sócio, li soclcJaJo
..ra autOllat1cuenta dissolvida, te~.ntando_se balanço leral
.,.plei,..l, no aixlao d".,ntro d. 30~trJnt:l) dias do óbito ou
'.aida 'dt .ócio. para "oi Apul':lCão d. haveres de cauD. .ócio ,pa~tln~
do-se aos herdeiros ou luceSJ,oru de dinito o villor dos hav.rts .. pur.~os, ••• eondi~õe' que serio oportunamente acertndas
t:~tr. oa int."Uados e de acorda coa .&5 disponibilidades de

1\IIEXO

IV

DEHONS'tRAçKO DE RECURSOS Tt.C1ncos

. c.h•.
D.·...... fOMA s~l'i procedido ea cuo de diuldência
de sócio, o 'qual deve?i notificar a sociedade CQII. anhcedin_

.rni••

de 30 (trinta) dias, expres:5U1ente,&ssecuundo ao
outro .ócio o dlreito de preferência para • aq~is~ç'ão dos ha-

da

1 -

veres apurados no balanço especial.

TRl\lISUISSOR l'ntNclr~

1.1 - Fabricante: 'BANDEI!lANTE:S EtETP....i NICA tTDA.

Quintl:-Cliusula de d.esbp@!di.",nto:Os sócio", e::lpressa.
unte' declaru nio .stare. incursos ea nenhlbll. cri.... cuja a p4l_
\.",na vede o 4ir~ito i pritica de atos comerciais, e Fortanto.r,~~1.i.~d!.dd' "na (I relistra do coaêrc:10 I ao exercic:io da aer_
c:a.nci.....

1.2 - Tipo e/ou modelo!
CODICO DENTEL

FM LOGO A

0493/87

2.1 - Fabricante:

BiPor estare. jústos e contratados ..... ssinU\ .. presente
~ltera...io cont..atual I. qu:itl'o(4) vias de laull1' teor e fonu.!).
~. pr'$)nç~ de hste'lIlunhu. 'pIlU todos os .feito$ .let ais •
VACA~~A~ (RS) 3 de ftl"terdro e 1985
.

2.2 - Tipo e lou modelo:

3 -

S-r5TI:HA lnMDIMrrE.

J.1 .. r.br1cantu

3.; - ~ipo

o lÕt:lp lui: Cinrlldo ~

t

fl

TEEL - TELEEJ:.ZTnDluCA LIDA.

leu lIodelo~

BECP

:2

r..

CODlGO DEHTEL: 0227/85

Guerreiro IIssinará:

'-""{"
.
rsRi· 'j~~
~
e
..
~.

•

ES

f~'

~

rO?'fl?

T.st••una....

.

/~~~
WEXO

V

\:.
MJainhtradorea (naturais ou domiciliados)

1

- -

Ir'

t~'~;i~~~

2

NK

AlJTERAçAo CONTRATUAL' DA .EKPtu:SA -RAD.IO N~4.tT

Oue entra si faulll. 'por "'te inatrumento ~ Ilt· ~ tol~a
direito, r,DII ·C~DlOO ACAU1l.N GUERMlRO,bra&il~lro,lio1teiro.

'c
~

b~~lt~M.

LUIZ cttmlOO ACAIJAN GUERIU:lRO

do.lnlcr1o;io na OABRS 7.jJ92.il.G nO-;01S51Sn9 " CPF n07'7.777. 00/72.
r •• identft _ dc.lcililloo i ru.. SilvIlirl'l Ma.rt.'lh•• ( .... '1:.'...~,.ta ~idil 11 da

Vacarb.(RS) • • VLADIJUB. FMNCISCO MARTINS pnOTr,bruileiro••olteirc
engenhdro clvil,iucriçio no CREA nO)5.803-0, RG:n0100068,85SS,"
CPl nO'" .10'0 .150!68;r.ddel\t*·e- do..:Ecitiado i. Av;Honrira PlIJ: ,'37,

M'ata loealidade ••ôcioa Cl'JJlponentit. da ·'Zllpr.. a-~.Iq !jlRDE;ST! f H
L'l'OA. -. co. sede i.:rua Dc.rloriu,oC07, lo a,ndar' I· neat.j' c!dada d.
'tacarla, U, ';:0. aeu contrato social arquivado nl\ HK' unta CQfller"
elal do ~stado do lUo Crand.. da sy.l .ob n043.2Dl.Zn.ln . . . . . . io
d. 30.4.17, e elteraçio contratual sob n0936,009, e . . . . . .,ia d.
11.10 •••• reaolv.ndo •• .;:a.UJIl acordo.novJlmente alterar o eontrat.o

SóciQ)ll co!!'. ttlah d@ S\ do capital (natur.!lis

ou dCJ:l1clliado~) 1'I9 nl'!cea~ãrio usar
(preenchf!r 1 ou 2. g Gonfon;te o Ga80~

.ocial, aed1ante a • •elJUlnt•• clausula. • concUçõ.s,
1) .. 0

capital 1000!al

~ue

era de ezfSOO.OOO,OO(qu1nhenta. lft11

(:I

~

I

verGO i ~ 1
I!<

I MUN!CIPIO ,I il;EG!~?
1

00 ED1'TM.. 2

ri.'!,'!'

DOM

00 ED!'l'~

1
N~.'!'

DOH

cruz.dQ~

p..... r .. a ler da cz$5.0Da .ODO.OO (CINCO MILHO!:!; DE CRUZADOS) ,cujo

Q

au.-nto na ordem de eZ$4.S00~OOO,OO(qulltro fttUhõ•• e quinhentos .1:
cruzado.), i int..qralizado •• aoeda e,-,rrente nacional pelo. ,ódiotl
no ato de as.inatura da pre.enta ...l.ttlr.... çio contratual, mantendo- ••

• IM'•• dbtribuiçio ant.rior de quotas .ocial• •01 loctO., ,uaiA
d1atr1buidall !Q' ao .ceio pjoritar!c I 20\ 40 JIIino::itario.
a}-P.o sócio Lui:l, Cã:rt.dido Acau1iln Cue:("r:.iro uma quot.ii1 d. t::S,.~\jO•.OQO,

b)-"-o .õclo Vhdi.rnir

l.K~Pinoti,

wu. quota d • • o.H.~.

'Z'Ot!ll ••

o . . . . . ,o ..

~

......

~

IJ

l.MO.OOO

cztS.OOC.OOO~
2j~lt. I:esponRAbilidade dos .6cio. conUnlJa limltadll .atê o valor t.ot.i'!
do capital soch.l? nr. t'orma de d1r.!to~
·3i-l'.raan~cftft,in&lt.radll.e em pleno vigor &:aI d"')~i. cl.ãul§ul.u éolnt.rate.ie não kJúdiltCiBt!l1l1 no (lL"liItit:nt<8 ln.tru!WIntorO~i!'L~t:i.fiG .. dalli liO<il
10• • &eto ••
•

.. u

I
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I

e que se cOllprOOlett! desde
~.

doa .ócios integrAntes do <]uadro aocietarl0 da proponente e pertenc..ntea ... Dutra concfluilonár1a ou per1lli ••!
oniria, na mesma localidade

'tIPO

já a .. tender

.. t04~.

&I

Hi;inc1'"

dI! ord~1!l técnica c legal que lb., .. ju, relu, por .... Mini!

DE

tério.

SE:RVIÇO

=

l;mtHUM DOS SOCIOS INTEGRA O QUADRO SOC1ETA."tIO DE CONCE551
ON~IA OU PERJ.l.ISSIONARIA, NA MESMA OU !:H QUALQUER OUTRA

LocALIDADE.

~~;~o~~eg~~e~o~:t~~~:~E:~t:~s
d~eq~~~~~.d~o~~~~i~~~~!

TIro· DE

:1u/perml..1onir.i•• na JDuma loéal1d..d.

. SERVIÇO

o

DIRIGENTE DA PROPONENTE Nlo PERTENCE OU INTEGRA O
QUADf:lO DE DIRIG~S DE OUTRAS CO~CESSIONARIJ\S OU ...

PERHISSIOUAAIAS NA MBSHA I.C>CALIDADE OU t:M QUALQUER
QU'l'RA.
•

,
utl1hadC"o.:c,--õ:N=-.-c7'o-n-.7,-TE=-.-=t-r...
-.7"lr-o,1

Percentual d• .-qulp. . .ntca

transmis.or

• ht~lnI: 1rr.a4.1&nu

I.L'
,
100 ,

•• tüd1o·

,• .

100 ,

,

o. aNixo . . . inadoa, PADlD XASP&K De. QUADROS,
br•• Uelro, ca..do. medica, r.dd.ntl e do_icUiada ~ vacaria
U., n~ ru.- Lub J.cqu.. Manozza "2, 251, portador
eT; I
IdenU4,alte t\2 1016535609, 1nsC:J:'1to no Cona.lho ft.'i1et~!. de Hed!
cln.a eob o "2, n01, inscrito no ete sob "2 2"]61S5~~, FlAVIO
JIIWU çou:n:U.I. braaUe1ro, .olte1ro, rU~denU _ ~ic111Ad.o I
u au.a 15 da NovUlbro "2. 38ri, ~.c.dalRS, port"d~da Cédula de
td.nUdad. nE. 30122(5969, lnaC':t;.~t.o ~o Con••lho Re'lio~f. .l de Ked1c!
l1a eOb O AS!- 11154, ln.crlt.o no ~ -Oh oS!. J71057:asa,:..:, .rosl: A31'2.
no z::c AlIDUDIC, bruUel:ro, c ....dd, adainlstrador d!l' Eapr..... e I

d.:sedUla

t......

I ~.rc.ntu.l

d. t_po d. prograftl&çil.Q diarh ref.rente.
autore • • tntirpret•• nacional••
(exigência legal 1'10. pr09rana.. d. rnúa!c. popular I' .{nbo
d. 50. d• •ú.~e. popu1a: braaileira)

10

,

10

,

•

i l~r.1:0

de apreaentaçlio do prQjeto d. eprovaçio d. loeaia

II (máximo

t 6

mflaea)

I

:r.es••

02 (doia)

I

I
I

10

r

:razo... para. entrada efl funelQnamento 0:1 daf.1nIt1vo da
5t3Ç.aO

rc(máximo
•
..

z 24 meus)

08 (oi to]

! .. micro Região EconÕllllo;;a Estadual
Para oa fina do disposto nestas condições, .nteridf!-,ul como Tempo
de Pregrlllllação Oiliria dI!! e.lllhsora d. radiodifusão, ó ptlr!odo da
t9t::1po de tran!l~h.iio ininterrupto. cO\1Ipreltnd1do ~ntrf': a ent~o!Ida
no ar: da estllÇ"ao, colnc1df':ntl! cora o Início d. aua prQ9'rAUç'4o "!
bitual, e o termino da. transro.1I'Isões_no perrodo, cqlnc1d.~te cc.
o enéerZ'llltlento desa • .,ellttla program.açao.
18 I ·11 11311

'.TACARÜ.

L.. !l'), /;N., ...
rep.~~entaPlte

'l'ERMO

DI:;

tHS"~URAçXO

_-::-__- -__--::--="p-Ma I!Ixacut<lir ••oiço d. r&diod!,
f'uaio SONORA EM F.RmtltNCtJA MOOtJLAOA
, nos
t:e.aflg-.
40
o

n9-...3!!-J'-l!...

, o

" proposta CCftpraend._2_0_ _ t'~1h..

30.'

~ul.

441 14:ntidade n'? la 102994r)'15, 1naerlto no elc aob o n9' /
1I1421310/0Q, inscrito no Conaalho ~.qion&l d. Medic1n& .ob o n9
10'421 ..rolo CARLOS llAllX ~, br.ailelro• •oltairo. midieo. r.a!
4an.~ e de-lc1U.c!o "'D, Lat]'O& veraelha, RS, na Av. Afonao PC:i& n,91
CU-, Apto'; 08, portador d. Cédula d. Identidad. 095021418751, I

1u<:::'1to no Con••lho It"t;ional ~e....Ke41c1n& aoh o n9 11523. 1n.cr1to no ele ao!? o n9 24368571 O/53 ;··~r e.te instnU:llmto partieul.ar
• Da •• lhor toma de d1r~1to, r.solvar. . conatitu1r. ccno· na Vardad. c:on3ltituM. entre d t1:I.. ~ Roa CIJI'AS DI: ~

~

t.lXITItD&, . qu• •ará r.gida p.las cláusulas

~ II(~, •

nUl!M!lr~dq.

_

lilãtal .

.1Ido 40 I'04.r Público Federal,

Ao

• O iniCiO da.. operaçõell terá ccao lugar, _ da~~içiQ;'PclO~
tod.r público F..d@ra1, do COOlpt!'tente ato dI! outorga para .. execu_
~adlodi!usão.

4- O Capitãl Social NOftlinal declarado 1ft sub.!l:crito , de CZ$ 500.000.00 ( Quinhentos Mil CrU'zadoa), d!!idldo em. 20
(vinte) co tu no v.alor nominal unitário de CU 25. aO~1Jo· (Vinte 6
cinco .11 cruzadoa) • . . .im distribuidu entre os cothtu;'J
HOME DO CO'l'I5TA

N'i' DE COTi\S

V1cLOR CU

PAULO USPt:1t DE OUADROS

04

íM.ooo,oo

FLAVIO HAURI GUAZZELLI

Qf

lCQ.OOO,OO

04

lã:o..OOO,oo

04
_0'___
20 COTAS

lqO.OOO,OO
100.000.0D
500.000,00

O~

,..NDRAOE

$- A reaU.zAl;ão das ,=otas de capital or" subscri". dever. oeorrer até • data dA, 30 de Jllneiro dI') 19a7, em. t!lo:!'
da corrente do paIs.

Excelend.ssimo Senhor
HIlIlSTRO DE ESTADO DAS COMUMIC.a.ÇCES

t~t:lUnad& dos Ministérior; - 8lOCO I ... 81 ..Molr

~~~~.
A RÁDIO IHAGBH FH L'I'D..... COIll nde na Rua Jacquu ttanouo. 281

na cidAde de VACARIA, ·tS1:.IlÓO do lUo Grosr.d. do Sul. inscrita

t

no CGC (M,.) sob

.t

oOlO

nfl 9' .651.034/000'-00. apresenta p.:opoata

canal 226. Er8Qu;ncii dft 93.1 KHz - ClauiM'

conf"m'me r:ditfl! ntl

294~

de 20 de §'ktombr-o de

,aos

3- O prno de dur.açio da' aociedade i por tt!1rI?Q1

JOIO J.ASPER OE QUADROS
JOXO CARLOS HAHN FEllRI
TOTAL ••••••••••• •••

u8"~

.ubo.etl!!nd~-ae, lh~l!!9rab:lent.e,

ind.t.eminado. nio pod~ndo, entretanto, em nenhuma hl9Õtese. ser/
inferior a dols (02] .. nos •

JOst ANTONIO

pat'a concorrer

-

I.QII JACQurs KANOUO NI? 281.
2_ A Soei-.1.ade. e.ri por objetiVO upaclf1ca a e,!.
ploraçi.o dOI Serviço. de Rad!o difusio, mediante eoncenio ou peE.

. ;iocto Serv10'o de

1ft. n. ta

(o

sl!~in~•• :

1- A SOCIEDADE GIRARA. SOB Ao DENOHINAÇlO DE dolO
lua s~• • •ri na cidade õ. VAC7dtIA,llS, n. rua I

pr.eaitos •• tab.1..cidoll· nas convenções intt!rnaciolU.is e regulat'lll!n
toa .n.xoa, aprovados pelo Congresso Nacional. P01::U1as. Inetru:
ç&. ou nOD;as que .Xist~lll OU venhlUll a-existir, r~terent.s ou ap!1
cl"e1s ao .esmo tipo de serviço.

Instaurei, nuta data, o proceS'Q que rec.beu O
Ilmero 29102.,0010145·1 M ,neeta Oiretorl., coa oa docu:lllentOl
que -J.nstru-. • proposta da iADIO NORDESn: nt LTDA
.

EDI'l'AL

I

Aca4e.iCa di ~lreito.re'ident. e d.~lclU.ado ali L.t.90& Vena<!lha,RS
na tua
BonifáeI0 no 25t, in.crUo no ete aoh o no 117781560/
tSl ....:;.pOrtador da cidul. ~. Identidade n9 7003321441-SS;-RS: .Ja1to I
~ Im QUADIlIJC, brasUelro, c•••do, midico, r ••:idI!:DtII _ dc.ic!
11.&:' .,. Lagoa V.uelhll., U, i lua Pata Filho n9 373, portador da

,~a0~

!1ub1l

cado neo D:!.ii!'irJ Oficia! da União do di,') ~, õ. stt!JIRt.M tlc 1988 0

i- 1.31 cota... reprt!!.lentatlvAS do Capital Social .io
1tJ.al1anávei. e incallClonftvl!!Iis, dIreta ou !1:ld:lret~Il\'mte .. e~t,r"nqe!
roa ou .. ~essoas jur!dic~a dependendo qualquer alteraçio contn.-:I
tualusia cO&c.• tJ:'ansft!t:ênc1a de cot«s: de prêv1a autorbaçio do I
IMllr púb.!ic::o r8d~ra.l.
1- As cotas.

representativas do

C~p1tal

....

social, I

do ind.lvl.!veh .. soa transferência a terceiros, estranho. Oi scc!_
dali.t:otal ou parcialr.ente ••ó p6deri. ~er efetivaca. ::cedlant.e autor!.
:!açio prlÍ'l1i&' exprotu.a do. t'oder PübUco ':ederal e do. sócios, obs.eE.

"ando o

{Ul!r.'-<'Cst~

n& sli1.1lula olnte.!'i"t. ?ic.a.nd'J--lhe aiz'IquraâCl

~

r;?l!!
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AO direito d. opoio, procedendo-Ie n•• ta hlpóe... , da confontidade'
~ o detCIJ:a.J.nAdo no I único duta eliulular
.
• Ô .õct.o qu'!! de.ajar eran.ferlr lU•• cot•• d. I
capital, dav.d. CM.u.nlcar, por .scrito, i So<:h<!..de, o neftll do pr!
~nt•• o.preço ajultado • ai eondJ.<:õe. de p.9'. . . n~o. s. ao tir...
a1ncl da 30 (trinta} 41•• contados da dAta do recebi.enta 4a c:c.unL
caçio OI deftai. cotist•• nÃo tiverCft exercido o direito d. preta _

rlncia, o .õol0 aUenante poctad t.ransferI... I•• ao pretendene. 1nd!

7'.

cadG, ob.ervando o dispo.to n.as cláusula. , • •
.
1- Ei. con.onância cC*! o artigo 3:9 da tAi n9 3 ..101
4. janeiro d. UH, ao responsabilidad. do. cotht&., fica 1~it.:ld4
.. impo,etincb. total do CapHal Social.
,- A Sociedade .erã 9crlda., npreuntada jUf\lc141
• axtrajudicia".nt. pelol cotoista. PAUtO WPEft. DE QUhOROS, l'~l ..wro

'"

'.

.

".

MUR! (iUAUELLI, Jost AHToHI:O D& ANDRADE, J01.o Jl:ASPcR Dg Qlfl'\lmll;~f I
.roAD CAltLOS 'w..J'N FERRI.,ca. .. tlodgnaçio de DIRF;TQR SUP&R!N:TI~;III:~Te,

DIIlETOR FINANCEIRO: DIRETOR ADMINISTRATIVO, DIRETOR COHt-:ltCI.'I.,IIIH!;.

.1"

TOR 'tteNICO, respet:tivol2ll<entG, flcando •• te. dbpan.adol
t',m':oio I
• lnve.stldoa do•••i . uplc., gorai. e illA1taJ.w.h~. ~
CQAjunto ou ind!vidua1JMnte, gerir oa n~óc1oa ~1-.1.de, r ••-/
pe:l~oeada WI doa cotista. ada1nhtradon., .. ir•• da atu&ção ,J
do. d. .ia d. acordo cc. ai atribuições qlUt •• rio f1Xad&. pelo IAIq1JMnta Interno da Dir.tori••
.
PAIlAGR.AF'O PRIMEIRO I P1ca .xpr...... ~craJ.rla.nt....!1:. 'Ye4&do
Acà1n1at:rac1or•• , incluaive
procur.do~~a por el. .
nc.eadoa, o uso ou _prego da d.enominaçio aoc:lal . . n~oçl0' ou I
tran....Õ4• • •tranho. ao. do objetivo sOClial ou . . finah~... , avaU/'
eMQlaos °d. h.vor ou vldentuten.ee, .e e ..... garanti•• ~9.s," iaP'J!.
ta. i loci.dad. como condlr;õe. nectluiria. ,i r ••lizar;ãojd. conUa toa • dauia opera;õe. d• • ua conveniincia ou 1ntereut(t responde!!,
sopre, o trans9r...or do. prec.lt.o.t, pela. lansõ.. civil. J
cr1a1n.ai. coalnada. _ 1e1.

.0.

.0.

do;
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13- °MenhUli sócio ~eri ingr

r _

Jubo • pltl1-

,terar a cU.ióluçio judich,l da. .ociedAde
proy& d. priv1a apr•
. . .uçio d. propollt. Ul19ável, ·por ••crJ.to, ao. a..ais cotlltu:. U_ A dhsoluçio 'I!. sociedade scaent.• •a dar" pela
YODb@ de .ócio ou aócio. cuja. cotas d. capital .te~iva.en~. r ••
l1ud... repr."ntem. na j,!n14o 2/3 (doi. hrço... dI) Capital soei.ti:1'10 ob.ervando o dh'pot:tQ no 5 Onl&=o de.ta cláululal
.,MACRAFO ONIC01 Dissolvida A .G'OC'iedad., por qu.alquet' .otIvo, conVocado. pda AdIlIinl.traç'io~ OI coti.t... reunir_'A_
lo d•• de logo, ata d. tomar eonhae1Jl;flnto dt!la eleger o llquldantel
ou liquidante., ditar a toma 4 O prazo d. !ndiel!r;ão, Podendo a e.!lcolha. recaIr no. int~9'rantt!S da própria acm1niltraçio. Depois de l i
quld&tà, 'utbfeitu à. toda. as obril]açQelll .or:iah, li _ua extinçio!
del1nit1va .e dari II.utomat.icUlente cc:. a divis"Ão de .eu patrift'lÔnl0
antr. oa .ócios,na exata proporçio d• • uas cotaJII de capital, elotiVAment. r.Alizadas, cumpridas, toda. a. 4txigencia5 t!! deaa1. fo~li
dado! 1.gais e r.qu1.....ol'!ntar...
-

15- O presente ln8t.rumento social· é Modit1c&vel to
tal OQ parcialJlenta, ell\ qu~lquer época, nÃo só no tocanto - ,),c1JIini;
trar;io cOClla tAllbe. Cftl qualquer do SUAS disposições, "e!5peci,),laonto
para aUllcntar ou reduzir o c.pltal locial, .alterar 'Qu.. objetiVO, I

I

ft..

tr.nSf~r!r au. ud. ou dOllicilio, peh vontad'·~e ~!J"oH.
J6~
cio. cuja. cota. de eap1tlJll et'etiva:nente r.ali~~pres~ telll, rib
.ln1mo 2/3 (doia terço.) ao capital societário, produzindo, poh, 1
taia deliberAçõe., de.à., logo, toda efJ,cácia jurí.dica, desde que I
prévla e expr:e••6tle:nt. autoriu.da. pelo Poder PúbUc.? federal.
16- Por tor~a do dllpoUt1vo legal, .ao Sociedade d~

"'%'&1.
J9 - Ter o capital social, na. .ua totalidade, sempre na propr1edadê
d. bra'Ueiro. nato. na forma do Artiço 17( da 'Con,tÚ.utção Fedllrll1
11... - Hanter ... quadro de peasoal ... pre • proporção d., _IlO ai!nimo •
2/3 ( dob terços) de trabalhador•• brasileiros1
IIIlW - Atribuir a reapon.lulbll!dade • a or1entacio1ntetectu.. l a achai.
nlltratlvA ~. san"nt8 brA5iletros nato., na fo~ do S 1"', art.iqo •
l7( da Const11:Ui040 Federal.
17- Os co.thta. PAULO XASPER Dl: QUADROS, FLAVIO MAt

P.a.R.'.CRM'O SEGUNOCh A Diretoria d. Socil!ldAde d e i
ver,( ur eonst1tu!.d., .xclusivam8nte dn bra~ll-.iros n",to., c:uj.. ln
..... Hdura tio CUg'O d.,~nd.râ d. pr@via tllanit..tf.çio do poder Públ
CO Pe4eral, .. d . eocno a cleai9tlaçio por .1.. f.iil de Gerente•• ou 111
outorga d. kland.. to .. procun.d.o~.a cco poder•• para a prát.1ca de gaJ'

. I GOUZELLJ, JOS! ANTONIO DE ANDRADE • .JO':.O uSPER DC QUADROS, JO.l.O·

z:in=t.& ou administração.

CAIU.OS HAHN FERllI,

-'

,
lO- o. $ÕCl~. cca. funções atlva!S nll. sociedade fa ~
rio jus .. umAreUrad• •&n•• l fixa, • tItulo de ~UOOIlE levadA .a/
da.pua. qera,11 o\: conta. aubaicUiria f r •• ju.tável em qual~or época
do exereleio locia1, respeitad.l1. a. limitações e.tabelecidas pela /
~. lagia1acio viqente 40 I1lI.p.oato de Ronda.

11- O 8alanoo Patrimonial do Ativo (I Pa.slvo da I
Sociedade sará anc"rrado anu.1D.enta, a 31 de Dezembro_e 05_ lucro. f
!"l!quidos que entio forem apurado., permanecerão temporar1i!lllenta e5
~i:Hurados em P4trimõn1.o L!quido, i Conta de Reserva para Aumento
d. Capital ou .cJlIlhante e o. eventuais prejubos, no ativo pend.nte
i conta do prejubo i compensar ou semelhante enquanto nio decorrer
o prazo cOll'lpensat:õrio previsto nale91s1açio vigente do Imposto d. /
~enda, podendo 19ua11'llente~ i iu!zo exclusivo d. A4ministraçào o cri
dito positivo, .ertotal ou parciallnente, distribuido entre 02. 2.001oa Mo exata proporção d• •uas cotA' de capital efetivamente integJ:'!...
liuda. PRO a'l'A TEHPOIUS.
12_ O f1l.1&elJl1ento ou .. retirada de qudquflr dos c2,
ti.tu não ac.rretarl • dissolução da sociedade que prossl!guirá.. I
aea lntcrrupo30 co:rt os rezune.centes, salvo d.eliberaçio destes •• 1

7.

ora investidos n.... funções de DIRETOR SUPE.RINTEt
ADKINIS'rMTI~O, DI1U:I'OR COMERCIAi
tllJ.1ll0A
dO. cláu.ula 9", u~a-

DENTE, DIRETOR F!N1o.NCEIRO, DlRE'TOR

J>IRE'tOR TtQn:CO,

respe-.:::tl\'o'l.I:i1ent., nos

~tE:~;u~:::::~=n.õ~.;d

~IO ~ (jt

_'.

""1WJIO

'aulo r;"sp41r d. Quadros

RAD:ro

Jo.i'
fJlr!,!:or

nl.

;. ,f';~

~ !o~;

Diretor Finl!ln"c.lro

~ ~~'J.,...«l....:l~

dolO 1l1AGEK nc. LmA
Joio " .. pt':r d. (IuadrQ.

I!tJA

I

)<AGI'>! FM L:rDA

rlavIo JUuri GuanelU

f:r.to~r
"..UI"'. dnteM.-ente
~.

clu.1vo 1nte-

, a%:ade
&t1.vo.·

Duetor Ct»erciAl

.L.':tlt "

UOIO . - N L......
,João ~lo. H.hn perri

Dlqtor T.cnleo

contrirlo~

1'- Pica .1ut.o o foro d. yacarh.

,ARAGRAFO PRIMEIRO: Falecendo o cotista proeader_1
••-i ,ao levJl,nt.Mll!nto d. WI ·balanço patrim.onial, extrnordinirio do I

ativ04 do passivo da sociedadõ, dentro do prazo de 60 Csessl,,!nt.J di_
a.) I contadoa da data do õbito, com a asl1stêne1a do rcprcscnunte
leqal do espólio C!l do curador e.spo::!cial nOt'l\eado, Sf'! necf'!!Ssário, e o

que C?1l~r ao de -Dl: CUJOS- por ca.pUal, re.e~craa~~ ~
ui. havere., lerá. paqo aos .eus leqitimos herdeiro.s ou .UCC!:ls0L".P~
• qu.alquer titulo ~ 06 t •• 1&) prestar;ões mensais 19uda • Suca...!
r.pr•• entada.s por Notas Promi.ssórial vencendo-sé fi. pr1meira a
tQtnove:nt&) l:!i.. d", d.ta da tiC'lll.lno do BalAnce Patrll:lOn1al 8xtra-.
oX'dtnirIo, r"ulVando o dbposto do S 2Ç1 doe. ta ebuslfla •

v.,,

• PAllAc1tAro ItCUlftlO. t •••• qurado ao c~nju9'. sobre
ylvent'... aos .uel'SOA., a qualquer titulo, cc. • C.P4~idade jurr.1<:& plen.ll, O 41nito
l1vr.ent. 1n9r....1'_ na locl:edadl .. cc. I
.•• cota. de capUal 4. que o .ócio ·PRl-HOR'l'(l- era ti~~ar, •• con.
eocinc1a coa O que fia. acorda40 na r ••pec1:1va p.t'tll~ devendo pa_
ra t.anto, alAif•• tar. . s.u e.pr•••o d.s.jo n••te •• ntido, dentro do
,ruo iaprorrO<}1v.l de 90 (nmentA c1ha) f contados d. data do óbito.
_etIha 481•• por_ te:i 4ireito .. M111nUt.racio ••nio por ".colha l
do. d"'lI coti.t.s, atnvie da cC*pehnt. alter.çio contratual na
JO( Junta C~relal elo aio GraDdo do Sul, .ul:oetendo-•• ainda à pri-

a, por a •• iJJl iu.to• • contratados •• tar. . , aond"r.'UI
datilografar ••u inatrwaanto e. OS (cinco) vias d. 1'1').1 teor o for ...
... , que ..rio aas).nad.i.. por todo. oa cotista. juntA!!l.ente ec:. QII tl~:I
t . .urfh..••••ndo & pr1Jl.lra v"le arqllivada na MM Junta CaM'J:'cial dn

d.po~. de

anotadA. ~

,p.,J,:,#m' 2c~n~1'"\

(j /

"'"
21 de janeiro' de

pl\Ul.O~r R OÇ' QUl\DftOs;;:{
(
,~~I..tcrL. ~

J~!

IU~

,

DE:'

It.H~B __ • :

1087Ji/:"i.'ti';

fU"VIO r<d'JiI GU1\'ZZ~:"',r

~\~'.\.. ~,\,~ .•.

•

r..," '~ . .J~I" ~PCR

DE QUAI)H'n:i

.. .-'01.0 CARLOS HAHN rEMI

.se

''1'1••

-.x:pr..... autorizado do Poder ,úblico Ped.raL
• tAAAGJlU'O 'f'!:RCElROt

De•• jando qualquer 40. co-

ti.tu l'tt1rar-•• da sociedade, ••u. hav.r. . . . rio apu.raclo• • paqo.
pe>lo &4iUO aorto ••tabe!eo:.l40 no

S 19 d.sta cláu4ula, •• outr•• con- '

cS,lç&.. nla forem ajustada. 4. c~ acordo ent.~ ela _1D.t.J'••••do.:; I
4avando , por_ a' a&:lo r.tirante aan.it••tar_s. n•••••..,,'tido P;_I
I'ante a &4a1nl.traçio, por .. çrtto, c:ea \a& Ant..ced;nc1&..llj.nçA ~f!.
"-or ..

'0 (ncrvea.ta)

4ta••

t::.:

bdado k10 Graod_ do Sul ••• c1~1. vi... devolvida• .140. c:ontr..lt:..m..

tes,

PAULO XASPER DE QUADROS. brasil~iro. casado, an4Klico.
....ident• • d.oaiciliado à Rua. Dr. Luiz Jacques Manono nO 281,
nl. cidade de VacariA (iS), portador d .. Carteira de Identidade'
nl 101653'609, inscr~to no C.I.C. sob o nl 370171011/1:5: rLÁ VIa HAURI GUA2ZELLI. brasileiro, solteiro. l1;dico. r~5idente •
c1011iciliado à 2ua xv de HQV81l1bro nll 333.· aptl 102. na cida.de '
de Vacaria (RS), portador da Carteira de Idfmtidade n!l _, •••••
3012245969. inscrito no C.I.e. sob o nf 377051250/53; Jost ANTONIO D~ ANDRADE, brasileiro, caS.Ado. ;adJIinistrador de empre sas, residentl! e domiciliado à Rua José Bonifácio nl 259,
na
c::idadê de Lagoa. Verllelha (RS). portador da Car;eira de Ide"ntidade nt 7003321441. in~c:rito no C.LC, sob o oi 117781 ~60/'3 ;
JO~O KASPER: DE QUADROS, brasileiro, casado. lIlédic:o, residente'
e dc:wlicil1ado à Rua Machado de Assis nl 2000. na cidade 4e La-,
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gO& Ver.elha. (RS). portador da. Carteira de Identidade. n 2 •••••

~~a:O:~N ~~~~:t:r:~i~;i~: :~~t~i~~.1:l:i~~~O~:ij~~~:O
i.

do.iciliado

AVén1da AFonso P~na ngo 604. na cidade de Lagoa

:
I

Ver.elha (RS). portador da Carteira de Identidade n l •••••••••
502141875;, inscrito no C.Le. sob o nl 243685710/53. por este
in5trumento particular. na Jll.elhor forma de direito, resolvelK,
ALTERAR o Contrato social de RÁDIO IMAGEM FH LTDA •• conranne

.5 cláusulas .. seguir delineadas:

o inicio das operações de Radiodifusio será confonae
deterdnar a Legislação em vigorj

Altt!rar o Capital Social Nominal e subscrito
de
Cz$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzados), para C:S 3.000.0CO.00

(TNS .ilhõ., de cruzados). de acordo e ,proveniente de:

continua na F1.02.
Continuação da Alteração Contratual de RÁDIO IMAGEM fll LTyfjj

~

DeHOH5TRÁÇ~O I"! IU!I;lJm:IJS TI1c:t1ll:utí

- U "Il.oeda corr~nt. nacional, ntste ,to: •••• CzS 2.'00.000.00
~

- Capital. ser alterildo:
~

- C.pital atual:

:óc~~~~n.

e..

CI$

consequência.

'CtS 3.000.006.00

ficuÁ .assi.

dhtribuido .ntre

'AULO KASPER DE QUADR.QS:

:24 cot.s:

CzS

FLÁVIO HAURI GlJ.ÚZEtlt:

24 cot :
2" .cotAl:

Cz$
, Ct$

J2~~ AHTOno 0& ANDRADE:

500.000,00

OI

1.1 • rtlbrh·lI11t .. : VTJ:-~ellc:o.unicações r.:tda ••
1.l .. 111'0 "'/1111 wmldl':Tipo: 1M

600.000.00 .
600.000.00
600.000,00

.2.1·

jõXo

~ASPER

DE Q'"UAll=.O"'S""-'-24'-:cõ:tu: •••••••• C%$
24 cotas:
cd

JoIO CARLOS BAAl rER.RI

ModelQ SI-F'Kt1-B

(nbril,':uth':

600.000.00
600.000,00

~.~~11'!!

Cz$ .1.000.000.00
TlRCEIRO:
------

Õ

3.f -hbriC'lIlIll':TEEL

I

e

A Sociedade será geridA • repruentada Jur.11cbl
ntn-judicial.ente pelos Sócio!:

TELE-ELETROHICA.LTDA ..

1.: .. tirD "/u.. "lIllclll: Tipo: FK; MOdelo BECP-2L

JOXO CARLOS HAHN tERU. como Diretor Administrativo e Técnico;
'AULO J:ASPER. DE QUADROS. COIIIO D:Sr~tor Superintendente. CoMrela1; FLÁVIO HAURI GUAZZE:LLI. co~o Diretor Financefro. ficando
estes, dispensados de ca~ção e investidos dos mais uplos pcx1!.

rei

e. conjunto

ou individualmente. gorir os negócios da Soeie

dade. respeitando cada um dos Sócios AdftlinÜ'l;tradoru .. área

de

atuação do, decais de acordo' com as atribuições que seria riXA
da. pelo Regul.vnen to Interno da Direto~ia.
i'!~!!~:
Os Sócios Côtistas, JO~O CARLOS HAHN F&RRI, PAULO
U.SPER DE QUA.DROS f! nlVIO HAURI GUAZZELLI, ora investidos nas

tunções de Diretor ADministrativo e Técnico. Diretor Superin tendente e Comprci.. l e Diretor Financoeiro. N!spectivamente nos
ter-.os da clÁu'l la 91. usarão a denorainação social nos negó e
operaçõ
d.
••
.. d• •eguint.

~~,.~

~;i.&l.'

JO~O CAR:L

7:7.

eXC1:ii~~ ~:~:;rr~

F

LTOA.

H

N FEDI

•

C

""'" mIO

I~~H L~

PAULO [ASP

flI
DE QUADROS

'~"OUINIS'AAOOIIl:ES 1 ....Tl~"IS

I

I 'IlCIII~"'lt I

, ... "1110.1

mIO I A EM F'H LTDA.

:

rLÁvIo MAURI GUAZZELL!

ou I

COlIf'Cl11fI11

OU DOU1CILIADO'l)

o ~1l1O·
.

• • • e. "11'"

,,,••

lo

"la.

[[)tU!..

HA'.

00"

ri

J1tEQli'O DO

".T.

[DITAI.

X

X~. íl

Lrt/hi*

,perllanecerio em. pl~no vigor as demais cláUSUlas do
Contrato Social proiJdti~o. que aqui for" alterada$ ..

...

;

,
!

E. por assim e!lôtarem justos fi contratado~. depois de
lido e achado conforme. assinam a present:e Altcraçi30 COntratual
peranU ç!uas te~teXlunha5,' em. 04 (quatro) vhs de igual forma e
valia..
. '
Vacarü. 30 de setembro de 1988.

I

I

!f.,~oe'o WAO"'TAÍlI.
OATUUl .u OO",ellIAO'
e.tII.'."r.
I'"
'NlU'CIII. '~Ir

euo-.u.c.

1111I1111

••IA .....

u-

!'I "UO,e,",. 00 'I.•'.';:0 .0
fOI'''!..

'lrUIll)

[ANAl.

PAULO rASPER DE: QUADROS

I

I

4
.,

X

JOÃO CAnOS HAHH FERIU

../.d"' q~

(

..

00 ......

X

PAULO USPER. DE QUADROS

FLÁVIO KAUR.I GUAZZELLI

Continua na Fl.03
continuação da. alteração contratual da RÁDIO IMAGEM FH

i1f-"U"'Cr"IO IDO

•

FLÁVIO KAUR.t GUAZZELt I

DOU

'lPITAl.
NAT

X

X

11:

JOÃO CARLOS HAIDI FEDI

X

JOÃO KASPER DE QUADROS

Jost

ANTONIO DE AN02ADE:

0011

X

X

X
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1fj.. lMTIDAOI

PQIIUl DUTItA ClUT<HItA JIA MEIafA lDCALICA-

'OI'

I

SI"

I

)110 mM) O(HJI'II'IÇO
I x I

lnat.aurel, neatA dat4l, o procuao que recebeu o
lIr..ro· '"::19102..0014-491 I 88
,n•• ta Diretoria, cc:. o. ~t08
que 1utrua • proposta da ~o IK'aH EM Ll'Di\. .-.-.-.-.-.-.-.-.executar ••rviço d. rad1od!
fuaio SCN:IiA Dl ~ ~-.-.-,,-.-.-.-.-,.~
~
do
IDITAI. D9---12LIllL--

.....-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.,par.

Os sócio!; da RÁDIO IMAGEM: fH. LTOA •• lI!o participo ae
outra enti.dade que detenha outo~ plr... executar u·rviço 4e Radiodifulão.

A prcpo.1:A

CGtp~unde~folh&..nl.1M.rattu

•

le.11.M
(dita)

0" diretores ,da RÁDIO IMAGEM

iK

LTOA •• não partieipu

ct. outra entldade que detenha outorga para executar'
urviço de RadiodHusão.

'UÇf;lotTU.t.L DE r:OUI ..AN[HTOa UTILIZADOS;
lRAHSW.SlDIt

SlJT~A.lA

lSrUDIO

UUUOlAHTI

I

NACIOHAl.

..

UTltAHO!lltO

100

'10

100

%

~I

%

100

~l'tIlC[NTUAL ~E TEMPO Dl ,.ltOOItAHAÇÃO D1AltI4-lIl!:f!lltNTr: ... n:.....
IAUTOltU [ IHTl"""UI:I H4C'UptAI,S.

a.I
I

"-I

70

lÃ

"llretor'ia AlI!'litlonal

Lll::partUlento NacIanal
ponTO AU:GRE ~ nUM) DESTINADO AO SEltV1ÇO NOTICI01Q. DIAII:IAMENTl, EM

(AO

TOTAL

DA I"IlDQ".....

..,çlo.

:

Lle

~

JIIlft.... Ç... O

10 • '10

J

Tt!leCOlllunl~~.~Õ~e·Õ::.:~E)N:~_'=.Gl~":

-.-'"--_..

lUL E IlEZ _ nADIODIFUS}:O LTDA... c' M D4Ide elll
1
• Rua Marechal Floriano, 1225. cor" .• JntQ 4.1

L:IIIXJ,as do ~ul - RS ••

andar. "n.crUa no CCCMF .«>b o hl·U.215.U2/0001-09. lIrntl(
ato
r.p..... ntad. por ..u .óclo-l'!IIr.nt. LUIZ nANANDO LISBOA tRICHES,
lU: IE!

°1

02

~raanUt"O. cuado, .conclllllta. reUdente • dOlRlclUado ca Caxlas
,10 Sul _ M .... Rua O. 18 do Fort., 20&1 - apto .32, por.1 udor
da
l.:arUlra d. Idllntldaà. RG n l 1023060....31. expedida peh.. '!:!P/RS •
. . ~O.03.1I1. in.erito no CPF aob o nl 149.5251.120-00, E~np.1to.a

.It

.ente Vftlll .. pr.!tlJ,{nQ. d~ V.Sa. • t i . d. r.queNt'
.dlitn.~ a actn.1·
ti-I. na qudldad. d. Ücieant•• int.r••••d. QU• • n. (;:,,".nção da
autorlz&?ao para .:t.cução .. explor.çio ~. es.rvlçoe d. r ....'1odlf'U...
.io lonOra atravel 40 c-.na1 226 - el ••• o I!IJ 93'.1 MHz. n..: 1IlJIllC!P10
'de
Vacaria ·-AS. ,
na. tet'alO. do Edital 29.. /80 •• pa:-r.,
tant~

.. r'EI

Junta

OI

".uint.a dccWHnto'l

,
Ij

"ara os fins da. disposto nestas condições. entende-se Cl'Jao Tempo
cko Progro/lluçào Di~ri:J. de elltis~ort1 de radiodifusio o período
do
te·flo tle tra!1sr.is550 inintf!rrupto. compreendido entre a entrnc.la
no ::Ir d3 estaçno. coincidente COII o início de SUl pro1:r:UIIII~:io hn
biCu.11 e o térnino c.I,,~ tróJnsl1Í!;sões no pcríodo. coinciclcnrc:
'õ •• corr..e.'o de
, progrRooção.

.!

Vacaria (RS), 06 -de

;

U

l

a) Contrato Soe lal de

Conlti tUIÇll(', oavlda-

flliInt~.,-rq~1v.do na MM.

Junta

COM:rclal

del-; .. #..ta4o;
b) ftdaçaa Anual de tnto.... çõ.. t·, ·;:1aI...RAlS:

outubrO"'-d~"1986.

~lM f!l!Ctd~

c)' ~rt1dõ.. d. Qultaçio de Trlbt.'\'oa 'CIJder..

rUa;

-

di) 2(duu) ~ol.r.çõ......in.d. . "'110 reprc

. .ntente lesaI da MIL E DEZ - I1/,DI0DIru:
SÃo LfDA. e ANEXO V~

.r CertidãO d.

CUUM!nto n l :20.351:. expedIda pelo Otlolo de Reaiatro ah, 1 d. Pesa0•• Naturai. da li Zona da Cr.... urca
d•

.~!~_!~~~~~.!~-~!~~.

Caxias do Sul-ftS., relativ. .en'e

à quo-

thta VERA MARrA 'rRICUES SEIO:,· Certidão

~CARI~:_!~ •

de <:uUlento extraida da. Colh.
do Livro H' 8-04

I

aob

~

ti

110 v ••

HI lBl!!. Itxpedl-

da pUo Cartári·o d. Jbl'lietro CIvil de t'e!.8aoa. Natur&1a da l i Zona ela Ce-arc- .. d~

to Ale.ln-RS., a ravor do QuotUta,

lo. RÁDIO lKAGEK P'K LTDA ...

t'~

através de seus diretores U cor.lpro-

_ete • -elaborar seus programJ,s informativos, educacionais.

--"ãõ""'ViVõ, beiicOiõ-A"PUbúci"d.ad.

co"mercial • o serviço noticio

I~ da- f'ol'tlla a contribuir par. o desenvolvimento da Naçio,

~~·e:~r:~~~;~~~a::n ~~g~~~~:~a~r:~é~~~:~
.) PreFerência .. tel'llas •

u;'..

b)

brasileiro, ob!lervan=

Rupeito às d1feren~iaçõet regiona~s da cultur.a brasileira,
procurando relaciona-las' elll. seu proprio contexto.

c)' Manutenção de, elevado sentido ético, Itoral
d)

t!:

d,vico.

, .

t~-Foraulárlo llN't.-~48, ~;." Í;

ri. eha de C.d...
S viu para oa aoe10. d& IU1;. I:: DE",.-;

Ao. ~

DIODl,FUSÃO LTDA;

..>

.autor., e intérpretes nacionais. a f1ft'

de incentivar ... criAtividAde do holftelll broasileiro e· o desenvolvimento das empresas produtoras no!cionah, com a conse _
quente ampliação do mercado de trabUho ligoado a todu as '
aclvldadful artísticas.

r..U~

rERB#JCDO 1.ISBOA tRICHES.

~

certIdÃo He.aUva do Gtrtórlo de !)l.tr~
bUIÇão Cível f FaUmentar, d. FuenJa PubUcal Crll1linal e dle Protesto. d! ':omarea
de cul. . do !$u1-AS •• reCe .... n t . .
MIL E
DEZ- RAD"IODlFUSÃO LTDA.. LUIZ F-El\NANDO
~ISBOA tRICm:S e VERA...IIARIA 'l'RICHES SEI01.1

h) certidão d. CUlIIprlmento du Obr1la;ões elei torai. dos' .ócios da MIL !: DEZ - RADI~
. DlFU5ÃO LTDA;

.

1) DelaOnatraçio .doa recurlSol técnlcoiJ Que I!
r;o- utilizado. pela licitante;
".,

DemonstraçÃo de dhponIbllidade (;',e Re~~

ao, Financeiro":

'!dedig-nidad~ da

fonte de informação do fato, antes da l!!mis
1.&0 da nodcia. e observância ba PUblicidade de nOMllU étkã.
indhpensÍtveis à proteção d.o público e do consUIl\idot>_

Declara a1nda".. que a programaçãD atenderá às estipulaçõe5 de
gUluento dp!l Serviços de R3diodifu5ão. assim como os atigos
e 16 §S 111 • 2~ do decreto r.ei nR 236. de 28 de fev@lr~iro
19151 • das Horn:as aprovadas pela Portaria. Me nR 55. de 26
janeiro de 1974.

de

_ Carta

~onleeld..

pelo llanco

IkU!l:l!Irindua

do .8ralJll 5.10. •• _agência de c • .xllt~ do Sul_
RS •••• 17.11.j!&. ãaranUndo o ~npréllti
mÇJI d.., Ct$3.croO.OOO.OO(trea ""llht~"a
de

cruzadoll)':

•

•

-"lnuta de' .ltera,;ã;' do Contrate SocIal
conte.plando aumento do capital locia1
d& MIL" E DEZ _ RADIODIFUSÃO .L'1'D.\. •
de

Vacarl.. (iS), 06 de ou.tubl'O d.e ~988.

?o.....~_~~_ff.~_-:.~.:L.
~
nUG~ ~~~~
RApIO

Jte
11
de

_ Recibo de df!pÓ81 to bancÁrio r.~ valor
Cle Cd2.5:25.000,OO(do!s .1lhõe. f qu1nhen
to• • vinte e cinco 11111 c ["U;l:adollo) ;
-

--

CIt$

~SO.OOO,OO

k) Inatrwaanto

para C:z$ 6.000.C·JO,OO.

d. procuração .. outor,.ado por
NIL E DP::Z _ RADIODIFUSÃO LTDA., a
Cavo r
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de JAIRO DEALXO SAUTHIER, CARLOS
DAMIN • DOrt.VALINO TIZATTO.

~!.:lIill!lQ:

AUGUSTO

.A ~t'munf!'ro.ção do sóelo"i,prlt'nte u'rn tixadl'l

d. COI"lL!ft ncor~o
I!'n~N' Otf .ôc!':'!l-q:Jot1.t:a~. oost'r'l4C!os 0:1 l.lmtt.(.'s !'"IG!lftf'ntlll'
,..to.bC'LC'CJcloe;;

;:ioMÂCR.... FO ~:

Ef'lDEREÇO PARA. CORRESPONotNCIA

MIL

r
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DtZ -. RAOIODIFUSAD torD".
~

Q sua. 1nvC'&t1dul'o. .. 1ft .~u
-pl't'otl Ju~ QII';S tU\Vt r 8 L
~as Camutd.c-l'l.l;õ(·;.

Rua Marechal Floriano. 1225, 11 -.ndar, conj. 4
I~ .020 - CAX1AS 00 SUL_RS.

nhtt,rlQ
P .O.rerbllftnto.

Caxl';'

VIU - ~ DELIBE~"Çell::S ~;

o Sul; l?de Novembro de 1.98a.

As rl~:!.lbert\çõeo !loc1l11s s!:rã.o DClO':3d"~C P'e:& ~LorU.

plee d .... ca'lLtnl votante, sendo c~r~o ~1If: Ao cada uno.
tô1-pnrte ~o capl Ul ::ocJ.o.l cor!·e~cond~ró. ,±lI• .'~Ot: c~
d.f!'lJber.çoe.; .
IX

_ ~~--;1i:f\

~!!: ~. ~~

- ~ QUOTAS-PARTES

li

DAS SUAS Cf.SS3ES:

A.a ~uota~-::l&t".tes ela que, se :l,Ib-d.1v.í.de. o capl t"'-l soC'!.lsão
.J.ndlviJJlvels f:!I1 relação à lIocledadc ql.l('. parll c~'!a 'JI'II& C!:,.

~ ~ ~ ~""'';:'!'m@
~~ ..

las. reconhecerá. !fomente um. proprll'!t6.rio:
PJ\~ÁGllAFO ~ ~

A=s '3Uot.s-po.rtl!'!! r~prl!'sentat!.vas do Cll.pl ';01 t:ocl~l .!São 1,!!

::;~~~~:: ~":~~;:~~:~;o: ~~c;~:~~::~~.~;!~~~~;~~

~~:

LU~Z F"J:;U;,Jroo USNM T!t!CUF.S, braa1h1ro, cc.cut:'o, t'csft!ent,.
~.TC~ riarwi ~1tt: dO 1-'-:11"11:'. 206'1. apt".3Z. C'IP.
Caxilt"l do ~'ll .. 1\5',.', port3t.1or da. e~~ula d. id~lltldlick' ~C n t
1023060443 .. f'xpIl'dUa p~l. sSr/flS eM 20/t'J3/1U. cadll.,trado no
c~rJ:l~r _OI: nl 149.529.l2Q-Or.o, lf'\C't"1l 3.3st:'Qdo ,.
r'!AIUA •
ftIC11F.:5. S:KIOL, brl1fÜldrü. c~nKlI:l, rl.'II.i.L1t'ntr" If c:.'~r.':'clUtl.dn.
na roa 00 Dt''Zo~to 0:.10 Farta0, :206:. apto l?.-eltl Ca:r;Ja.!: <la Sul-ftS., ?(ll"tn;:~I·a ds cédulo d~ 1(!enl:1dade no nl lO~·:t":5;:2ge, '
t'xC'~::.!.d!,1 pc,!,,, '.:iS!l'/!l~
2e/~"/61, C';\d."strl1d..t no:- CPf"f:'':f
aob
r.;t 2:4.!l.57~.!j60..
abll.!.'xo !'irll'ladn _ r.~tAT"~. 911r ";Jt:a
I!!
nl" :MIlhor !Or'llt:l d. ::11 re 11.0 , Ir. ~-::-Ulç."'w t.:c u:!!,,, t:o:'~i"cl.d.
por <iuol:n:s dI:' :'espClnsabl1!dtld~ :'!.m1t[l~4, 30cIcd~~c dI' (.:esa .ata ql'" !"ll\vf;ri de !'f'gcr-~" PCl"lo pr~.t'f''''Ite ~!.!!B..~ ~
Ct.\L co. ·i\&c'l.lllo l.'m que- t's:e ror omIsso ou :t1.cunt"!~, .,cl:l. :~
~..~:;o q~1!! lhllt for Bubll1 d13du!Uent. e.pl1c~...el:
-

As qU()t.:l5-p.rt~!I do capital da. .socit!dlld~ haverão de· pertencer. sempre, _ pessoas ri!tlcas de nac·lor._l.l.~ad~ br.s1 ....
le1ro:

,,$t'"

'~~:
AS 't!Y~ntu!\..l.~ .:es~~es e tran~rerênclns de ~UQ~3S '.1e c:'!pltal erA .ocj·~da~a- ,!;",«:ente :::Joderlto ser lI!"et':vaG!::.!I em r!gor,2.
.n hAr:rlOnI.a COIlt os dlt::l.mll!'; lCIIAis cont!.:10s na lf"l."1:'llar;Ã:l
G!.l'IIl reeU14' na COf'cessões, t)ern:Issõcs 'e/ou r.utor!.::,.a~õ~s p..!
ria. .Jl:plor"',:;;'~ de s$rv1~"'1'I ~e ra.diodi:'l.l:::io 2un')t'u oi: :H~d1a.:.!.
tI!! expl'I!!~~.1. anu;;nc:1a do Jo:lr.istér'i':) das COl"ll.mtl:11!J,3e.s iItI f!.'\
t"ltO;o~o acntwnento i!'J norm3.S legais qUI! relI.:!'" o :11:0, co.!!
t~4a:: na :'e~lalQliiii.o port1nr:nte;

"/li.

""J.

.Q..

11 ...

!!!

OE~OIolIHhr:ÃO :';;0:::0\1.:

- ~ LIQUIDACl.O, ~ ~.Q.!! Q.Q. FhLF.:CtMF.:N~O

A aoc1ed.d~ ora c/)nl:ltitulda c!rat'lÍ sob
dO' tI.:1. ~ DEz: - aADlCDl.fUt~O !.TCA.;

o.

d~:1cIll1no.ç;io arx:j,al

~~:

Conetltu1-se- na Objeto da aociednd~, .:l Itxplor..ç~o dl" c:.r::e~.!.
.õe. t%u pern,IS5ões. para lIl'xl!cutnr Set'V~ç":S de rQc!!C'!! !\:2::iO.
-

M

A !locIedndl!' não er.trll:"" em di~soluç!io fi 1lI.:1l!. Qonz~c;,Uer.t"
rte:-,tc. t!11l liqu!.dcu;n.a, pot" retirade.. not't~. r~,lt:r.!:la t)lJ i!.~
ell.~Hld~ad~ f!~ c:.1.:~:qucr' dQS sócIos, d.e~d~ l1'.Jp. ': C'U'.:l"'O "'el!
bet.e pr'Je~eJ!u11' '.::om. .. me~m3.. f!: contento :Uf= Q'-ll:r-D Ol,l O!.Jl:ro!':
nócto3 ~~ja{l:I) ad",ttido(3): I!Ill !ugar do t~t1rll.nt~. t~lecl-r
(!o, .falido (,lU ·1r::eap4.z:;

~ SOCl&:

". sociedade ~r. SUQ .ede' " foro jur!dJCo na roa "!ar~ch.!t!
Flor11'\no n l 1 .. 225 _ con,juntc.. 4, !,t lHl~.!""- n.a cidadcc f!t!' Caxiaa C!O Su~-~S.;
-

~~:
Ucorrendo UIlI. do • •vento. prevl:ltoo no par4gra!o antecede!!,
to, Q!l hôl\lel·es. do .ócio qUlIl vIer ao t'al'!cer, ro .. l!ecla.rt'.do
ratitlo, 1nt'tt't!itCt, incc.?~z 0.1 que qU~!Jer .:"etINu·-=~. :::e,rõ'o ",purado:.: eQ:'l.r·)r!~e o41nnJ;o e=pe.:la.lm~n:," levurd:ado no
nêa C!!\ q~-= t.correr a evp.n!:.~ ~ pai'O {O.O
!S.õeto
r~c'
,
Df:"l.itl·herde1t·o~ ou rept'(HI~n"::L.,te= le;~··":c e'1'1 48{qll.~ co'.:\ C
oito) pl"e~tllç':;e:s men3nI1S, .:cunis e bur::es-.lvas, '$.1':1 ':~rCl"

~ OUfl"ÇJl.O ~ ~'JCI!D"'!)!õ::

A aocledarle- ;,,,rc!lJ!,:J,rú por priu::o lndll'tt'rm.ine(b;
VI .-

!!2 ~ li2f..ill.

nA P ....n:T1CIPAÇ;\O

!!.Ql! :!.9E:..Qi:

!.

~ ~rE~l\ll,:

".8

t'or!""lrir:!3s. I!lorietarlnmente ~r.:I tunçêo da ·viu"lOÇÕO do vrt""
lor nOlfl1:'l~l é!tI.:$ O':N',s cU outro ~ndtc~ que ll$ vannD..!;ub ,- CJ,
tuir. ~e':1":o a pr.!.!','!ira no ;::0 ~.:t. a~91n:J.tul":t. Il~ .1.1 tcrl .c
contrntu:ll qt:r h:wcrá de 51:'r p!"oce~ic!~ dentro cc :ICe,;
ta) di8~. r:ontnrlo"S lia alud1t.:o l!ven':.o;·
....~t.

o Valo!:" na""!n.l do capitAl da ~oc!edKd~ é de C~~ 950.000,00
(nov.c'!nto" t!' clnt(Uent:n 1f'11 cruzados) :'!Iub-divid!d~ l'M •••••
!lSO.vOO (nov':ccllta~ ~ clnqlll!flt:a ~1t) q:Jotas-par-t .. 'l de volo;nOlllin.. ! tJ~1'árI0 d~ CzS 1.00 \t:Úr.l cl·uzndc) totnlm":·rd.: :lub._
crita. '" :.n'';~'l:,alllt.C:.& nl!stc ,;,\,to em mON':a CO'·l"l·Ute- b["Io!;!.\._
lf:'lrio e am,J:'11I di.:3!;rlb'.l!do,:s tlntt·;- as 5tlClos:

:n-

Ef'al!.%3, n~~te ..to y l':i'S.t.:'OO (quatrocer,t'?s I: 3l:tenta. c:
ctnco lr.l1) q~ot,.s dlt' valor nomlnal u:1it;'1!"10 doe c..:$ 1,CO
{hU:'ll Cru:t3I.ic~ .. .,1"10 pr~ço glo!Jal (!~ C.:: 475.01:0.1.:0 (~Q
qun.t.roeento:'l ~ l'Sutc~~,3 " cinco ::111 C ["Q'Z;ldoS) • Dol,iO n I
.te'''.l;.~ em mQe~ft cor-re{ltc !:'ra.~ll::irn;
.
t.'

seUl; h~r
deiros p'Jo:t~rão ~f:'r ftctnitI~o:'l oi•." :::oc1e(:.:lrl~. conf:tlndO
que
t.al A<1mil:os~o conte com o b~napli..c1 to Co r.Un.lst';r.1o tlJl3 Co

lftUn!.ençücJ;

Xl

l1-xa, ne!;te ato, .ol.75.00{1 !quo.troccntas :- 5e!:.~nt~ e
'
cinco 1l'1ll QUOt3S de v31"r nominal unlt::lrl~ C~ C~$1.ro
(hum cruz(o.do) pelo pr'.!t;o ~lobAl ce CzS ""5.0QO,OO (qu.!
t:-ocrntos ~ sett"nta ~ cinco mil cro:u...:...s) ?;Ogo ne:te-'
ato (>ll\ 1ll0e-el1 ·co'orr/l'nte braslldra;
sil.CIOS será 11l!1tt~da
d.de do cl.lp!tal soef.l, na t'O~A da lt"!:

à

tot.ali-

V!I - ~ ADMINISt!lI\ÇÃO ~OCIJ\L:

qual1f1ca.do:

O IIdlf,lnI:straC::cr- r~rll!'r1do no Cl1pu.t d~st3 ~liusulQ rica dlsplms....lf" de c;,,\uç';'o de- aun3 gestões, lfI:).P no CXl'1·ci.CiO de ~mll.s
att"luuU;õr-s tnrn uso da: firma o1~eIuslvM~nl.~ ~m n .. g';c:!C's delnteresseo social, sendo_::'hl' c::~r"50 pr"star avaia n/ou ~lan
O:lJ; de r.:t!!"ro favor;

.

~~EEEill:
Am'Alfl\t!nt~, no dIa :]1 do lI"~~ dlt d.zulbro. ~roe"dl::'r~olt-;;o
a.s ""l\ooJO.':r.çõ." t.1nancejr•• da Doele-::!D:(!o. l!Jond" oa lu~r""~ vorl!'lcado!l. apó. a .v.n~u.l !'Qnnl\C'no ~II! l'e'lltrVaA dOll
o:inlleta"ll ti.> r,.torço do' Capital r.rQl)rlo ~! ... all'lpC'ltla l di .....:.':
I!In ~llU·':fS prQ!'orc1on:li1a à su."' ç:lrUcipt1C:i\.Q no eapl'
':c.J, \Jo':l"l, .ntr. o.' .';c.'.o. ~u •. pod .. r:io .:.ov.nt'Í-lo "'" te>:
d::) ou .:'1"1 p.nte. CO'1tOM'e '.) p":"!p..:.t1r a '.:1':UQ~;;0 'l:C1nü:nlcc,!!nar:-=e! 1':'1 d•., empre-!lII. S er~ t.rio d. ;8r;nelai

.:11

o.

~ye"ltu.1ft rNlju!::r:oa vltr11"1c.doa
bll1anço . . rão ''.Jj:C'r
t'll:10l:l ~.lo". s6c10s, pro~ore1ona:':ll.nt.: : . q~t.t.::.. ~or aI ••
PO,,~uid~~. 011 cUa,:ablJ'lzl1t10lS C'I cor.to. ;:rôpyoln, para ce-.p.nu;çQo e"'l 1uero'a futuro.'3 ou re~ll!'I'Va8 ,~xi..,t~n~~.. ;

:(tU .... ~ t'!sposrCO~S·6'ER1I.=S:

PM';'Gr.;~fQ g~.Q.Q:

1. Apltc."LlI.. sr l'lu'of:1di.rl&!llente .rI dll\p~.lçõ':I ::"ntr:J.tuaU:

Pora ~'_'n: ~ r~e'lml;!nt.t" dC'!>'!mpo!'r..har 015 Q';O~ do.' dlreçno ~4 :SQ_
eleda~e'. o ~.:)cto'-c.l:'rent:e S'-lrl.rQ. norr.lntlco fICa ;'nYest~Co
d••
tod,?!!! O!J podeor€s l'1el;:e-5:~r-:O:l, €l's!'.ào '" a t;alv3p.urr:fn
d~;
ne'goclo3 e doa lntl:'r~~sl!S ~dcl"is, b('~ Ct.'l'foI)
CCotl~f:cuçil\ '
do!!! obje~1vo~ da ~'c·(.'1'l'dQde, pO'J~ndo ':'nc~:::!;~""1!' .q!.l..m:ar "/0'1
one-rar b~n! :;tertlnentt'!'J no sC'u a!;1vo fixo e eon:lt: tlJlr ~ro

n

n

eüriãõi=ê. p.ll.ro 4. p~"tici·-d.lIFtirm1nado~ l'to!. d~ r:d>;!o, ltle
ular;tt- o. outor~. dlt pod('re~ u.p~eit'!eo!J· a'::.rAyf.8 c!í' In.tru-~
..rntos d. llll1ndõlto, cujos prazos de- Yai~d::-dt!' não ::... ria .u.,....
r1eores a UIll I1no. Quar..;o a procul"ar.no tjv~t·, por;'"" CO#l'O ob..
Jeto a outorr,3 doa pod("l"r!l cOrltido.s 11.::l c:.áu:-:u!c. ad ,t.3d11:1.L
parA o roro ('''' ."ral. pOdtori lJtr, 'O':Inre-:~d" por prazo
lnd~tenn!nDd:)l

"lItn !Ia (!cd1co:

~t-!T!l2:

~~:

" os

~:

b~tl1'J_

A sociedade set'lÍ i,erlda • •dllllro1I1tt"'ada ~ repreSl'!'nta::fA, f"1Il
JuIzo ou f 01"3 dele. pelo sóc~o Quo':l~ta '..!.i:;: F!rI'!~~.\NOO !.:s_
.:irlte~

-B!

quotlr.~.to. nA fONl'a prll;v!:!Ita Il!'m l:~r.., "'c~~!'In<;,~'') '.Ic.:t::'amfm
co d~ toda~ 1l:3 nOrrnrl.5 I~c.j'i!! qUI! J·.q.elll at: atlvi.dtdt'3 a qUt

XII

PAR.\CUAFO ÚNICO:

-

.. ~ TRANSf<!ISSÃO

A tran!'.:for:Il.:\.;ão em qualque:- outro tIpo jur1dIco l:Q' sociedade poderá. ~."!r t'Ol"'Jlll\llzAda por- d~l!.bern,;ào .1:11\
5t.':ios

b .. ) _ A sáe!.a VEl;1A )i!ARIA TRICI1ES SE::::>!. sub~creve e 1:".t:~p,['.- '.

~a~a'e dos

j

~~:
ri:! ~lpôt~:w de !'Alecimcr.to de a~gu'M dos :::Ióc1o~,

A.) _ O "~';eio W1:Z l'.!ftNANDO I..ISeO.... 1'nICllES S\,lbSC"~""" e Jr.t~.i

'50.... TnrCHES,

2Q.E. s6l"!!l~:

A .ocledade ~ntral"â em !lquldaçD.o nos ~nsOM p;:".1vl"to!! elA
1~1. A l1qu1dnção tU'bénl se ~ar3 po:" ':I.e:l'bt:r..ção ';ue
v6nh& a .ser n:l~t3da pels lnAlor1n do e3pI ~nl votM';':' i

.lJ;-~~~:

IV

ou indl-

PA!'IÁGnA:O ~:

eOT\tido,tl

neota lnstrrl.lllf:r..to,

n3.qul~o

"fi"

q-';I! ~!"I':I!' ~or.o

m1s80. dúbio ou l.rl.cuno!Jo, a3 d1ap"IJIçõe:ll :'1t~.1. conti'
da" no l'Jec:-fO J::o ,r.' 3.708/1tj. o..r..'gro..., JurirHc.;;.!'J A:UÕ
pel·tin~nte" contld.!ll.l1l na Lei 6404/76 ~. ':o",~lalll.neaC'l'len

te . . . t1:uc ~x..,urller!l

dlodif'.1&ão eonora;

da

1e111laçio "!"Ip.ci~lC3. r.~hro ro.:

2. A aoc1eo:!::It1e. por .eua Bocl0., 3fl obl"Jga A C·.·.lprlr r110
"&IIl~n~~ to4as â!J r'!'l&r-a8 .lega:!.. que ~,l'lan:;un do ordenMlCn
to jur!1deo que rea:~' a atuo~ão e33 em"t"~s.o que
d~:
d1ea.'lI a ox"lcl"açio d. e~.s;io para I'JJfecw;ão dO' .ervt
9°3 êe ""I.~lod1tu.:;'o;
-

ti.

3. NenhUMA alteraçÃo podl'!rá vir q a.r !n':.rcduU~.. no pr.unte CClntr.. to ~ocI ..l à rOVQl1~ do t'!1nlstêr!o du 1::0-
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~UI\il: ..çõoe:s. 9ue- ~e ....erâ pl"evta..'l\cnte a:J[·'::v:i.-;.~~. sob o~
na de lnef1e~el. da alteração I!m apr<1ço:
•
•

'

-

-Nome dos Sócioll
N' Quotas
Lul,z F~rnMdo Li.boa ~richea .... 800.000
Vera Mar1a 'l'rlchea Seidl
1.200.000

$

A l"tJ!llponsabl::'ldade tcenica, A or1enta~.nc adrr.inlstrac:' .~
VII e lntel~ctua.l dos serviços que ~e-rão eJl:ecuttlrlo~ pc- ~
la CIllPI'(';:J.:t, reei da ?elo presente contrato s~cl&l. eabe- ~
rÁ. sempre a. bra5!lc!rO$ nnt05;
•

A.

5. A el'l'lprl'l~. reatda pelo pr~lIente dlplomll.' societÁrio ~an_
ter.. !se'..: qua.dro t\e empregados ecns t~ tuid? sempre. por.
pelo t'I~no:s. 2/J(dol:: terçoll) de trallalhadot'e~ brullel

ros

n.t=~:

-

IS. li. aoc1e~.de obriga-sI'! .. :r.ei:!.!t,tr" 0.0 mD.xlrs-o II t'lccall_
zação ~Oll l!I"'V!.ÇOll que h*vcr-ú de cJ{ecula,., por põlt"te tio

)I'.lnl,terlo (!.35 COmUnic.1çõe.s. atend~ndo com zelo, prat.>!
dade c d,ll1c:ência. tOC:as Q.13 exiJ:t~nc!.::::r..!: ~~gAi!.i qu~""f!!stã
vier- a !'Qrrr.~lQr com tal propôs:' ':0, ~nquant.:o perd'.lr.;ar a
cCJncess3:o q,u~ lhe ~et"il outOl'l],a~n.~

'fatal do CapUal Social

\Im.\- ih ,~~';,b

-;(:ft

':'UIZ ?S;;'~A!mú LI5ilOA 1"nlCH!:;S

-17.1 :

/,f.,d/

.

VEM "":UA TRrCHJ::S SElO/...

10()

O Valor- do e8pitaJ da soeiedlldl! e de CzS6.000.OúO,OO(Se1!l MUhoe!: de
Cruzados) ...ub-d1v~djdo. em 6.000.0CO(Seh Milhões) quotae-p.rtec
de
V.ID~ nomInal unitArio de CZ.Sl,OO(Um Cruz.e.do), a:osllilll diatrlbuído entre:
c • • celoa:

Nome dOI! Sóc10e
J'U uota
1.\\12.' Fernando L1.boa 1r1ches 4.800.000
V.ra "aria "1'rlchea Seldl
1.200.0~

Val , r N 1l'lf

".600.000,00
,1.200.000.00

80
20

--;:::=-~-:-:--:-:-:-:---+---"-+-------l;---'total do Capital Social
6, 000. Oü()
6.000.000~OO
100
\\)." /

V'JI'

Parear.Co. Único:

A rl(Aponaab1l1dale dos .ócios, será 11m! cadk a to
taUdade do capU:al Soei aI , na torma da lei".

IV .DA

TSSTEM'JflHAS :

IS .000.000, O

6.000.000

DO CAPITAL SOCIAL, DA PAnTICIPAr;lO E DIt ~TLlDÃJHI:: DOS SÓCIOS

" IV -

E par estll"C'ern, assim, ju'!s~()S e con1:ro,tloc;ics. q~ t!.é':~o13 q\lO
t;!.s~:1S llsslnam este contrato '!!!l1 quatro vIas dI' i~UAl teo";:
ll: t'OrTno'1, r.:!l. presença de duas ~O'!'ster.t~nh!'_r"',!;:'r~"'ent1li!l.
ptLrr que 5 •• rtl'!. seu!'! juridiC'os e !.C'gals '~!'c"i~lJ:t.

ClIXla!5 do Sul. oa-. de ar.o~to de 1.988.

60
20

UI - 1)0 CAPIl'AL SOCIAL. DA PAJlTt:C1PAÇlo r: DA JlUPOftS.uILlDAO!: l)Ot; roo:JOS
ta faee dtL elevavat;no do ,capl tal Soc1al ~upr. aludida. a claul'lula
VI
do Contrato Social ora alterado, pa55&. a partir da dnta d.,ste 1natru, aflnto • • vigorar com a t1eguint", redaçÃo:

7, ~s ~óc1o!'l declllram ~ue !\iio se 5e ac:hnl'l incu:,za:s nAS so.n
I;Cf'):!J C'orrlnada3 'ã pr.3t'!.ca. c''! quaisquer crlm~s que o.s ;'~
~("sse:lt !r.1pedlr de "rat!C'Ar l1vrement.e q'.sa.lquer t!po ti;
ato:! de mcreanc1n.

(I

".800.000,00
1.200.000,OC

~

DAS """,,,8

ci.Ausuuus

)l.l~f'~::,#1f--t----

'todu .. de...l. eláu8ulaa. par"',raro•• t tena. t.~. e dlapos·.çõ.. CO!!
tida. no .;ontr~to de N!&;nc1a da aocl.,dad., datado d. 011 d! ...o.to d.

((g/)f,~",%",'Ji~i)~
CLAUDIO

.tlnto.

1.leS, • que não teMAIa 81do expre.aamente- d!rl"Ollad• • •trave. daa alteC'afi:õ•• cont.idaa n.,ate lnDtrwn.nt:o. continuaraO inalteradas e elO
pl.~
vl.or • • ãQ pel. . p.rb. contratante. rat1tlc~d. . II\fIdlant. eat:. lnatru...\

n' '.55.903.:320_87

Of'F

_

_

rt61ijl[mO
to:
~
~
ORO

ESTA roUiA DE Ht 3 fAZ PART! INtEGRANTE D~ AL'Et\AÇXO DE
CIAL DA MIL J: DEZ _ RADIODIFUSÃO LTOA •• DltTAnr~ DE 16 DE
1.988, COMPOStO OI 03 FOLHAS IftJM!MDAS DE 1 a 3.

I-iELLO

CPF

n'

<17fLS92.31~:"34

Y13~C:

~~~~~õt~!h2r~f~~[~~;~~:.::t~::.
... llM....... '11.

!Ia

t

1:. por •• tat"'lt_..... s.. just. . . contrat.datJ. a. partea f'1~_ .0 p["8ee~
te lnatI"U1Mnto •• OS(ctnco ) via. de i,"&1 teor. tOrllla, na pNl •• n~.
d. 02(dua.) t •• te.ur'lha., para que ·surta . . ua Juri"cucea • le8;..1• • r.ltoa.

do 1.•••.

iVõ~~I... ~.~;.{; ..:_~~~~~.:.T ~-; .~;i~~i~~l~C~ LOtlRDJ8
~",.;_,

C""'"kSU~.WQ;U'.""ro

__ ~ ......lOrU&U

Lu1:11io Fernando Liaboa 't'rlchea

;'M ~ :y.cfii4'
DL J: DEX - IlADJootf'tJSlo L1'DA,.
CGQI(-' li. 'Z.275.12Z!OOOl-O!J
ALTDAªk DO COIft'RATO SOCIAL

I

-

-

. . IÓCIOS~

LI~ fttaatS, brAsUeire. c•• ado, r•• li1.nte dOtlllciUado na rua Oa Dezoito do Porte, 2061, apto.32 e.f, Ca:ciaa
do Sul ... RS., porta"or da céd~l. de ldentldade RG n l • l02;':)60~"3,
eJl.paelida pela SSP/RS • • 111 20.03.81, cadastrado no CPF/~F aOb o
n' 14;.529.120-00, infra aSllllnado e VEJIA lIAIl1A TlUOIES &S1DLP~
.1Ielr., eaa.da, residente. domicIlIada na roa Os D.:':11t~ do
fOrte, 2061 apto 12, em Cadal'l do Sul-RS., portadora dI:' ceelula
de Id.ntldadO' no n' 102"05"2"'29&, expedida pela SSp/RS -11. 24..04 ..
• 1 " cadutrada no CPF/MF lob o n' 248.57S.S60-4~, aba!.xo C1rdetentore. da totalidadlll das quota'.em que se IfllÍ)-div!de o
Capital 50c1al 4 .. aoe1.a'daÓa pOC" q,uota. de rupon48blll'!;.de 11111!,
hda que Itra acb4 denollllnaçio de JUL E DEZ - aADlOOlnJS.W LTDA.
-C0Il .ede • toro Jur{dieo e'" Caxlu do sul-RS., à Rua ~ar"ch.1
Florlano 1225. c'onjunto .. , l' andar, cadaatrflda no coc/'"r .ob o
;2.275.122/0001-09. com .ou. -.1:08 constitutivos' ar'lulvadoll
• ob o 1ft 0(3.201.560.092. em 12 dI! ago.to de 1.988. na
Colenda
Junta Comercial .do e:8tá~o eto 'Uo Gt'ande do Sul, DELIBER IM por unâun CCI"MMO e 110ft op1n1õe. d1Yerge't\tes, promover .. segu!nh alteração no contrato dtl reienela da lIoeÍfldad", fazendo-o nolt termo.
d. . avença. a ae,g;uir 11vroemente pactuad"':

...

::::~!9f.~él

J.JJiz ~

o~-p.II'"

15329

".d.,

'fi

u. DA nnl!do DO

CAPITAL SOCIAL POIl SUBSCUç1D & mt'EG1tAJ~~~
'"'

DE 1lIOYA:!i QUOrM

-

~

,,,,--mO.

R.\.:lIOn=XO LTllA •
nua Y,.3.nlch<::.1 l1orir.DO, 1225, ll.andar - Con~. 04

1.

•

1. Partindo de Uniln'iMe consenso da totaUdlldl!! dOR 80c1: a. O VA_
lor do. CapI tal loet.l ele CZ$ 9!)O.OOO.OOO~ovecentos (; Clneoen
ta Mil CMJzadoa). aub-dlv'ld1dO Clt '950.000(No'leeentlllJ • . Cln=
coenta. Mil) quotlUl-partell de valor nomimll unltir10 do CzS ...
l,OO(Unl eNtoad.O), é ele" ..do n~8te ..to para. Cz.$/3 .00:'.000,00
(Seis Milhões de Cruzados). lIled1antl!l a l'Iubt\crlçÃo de 'S.C60.COJ
(Cinco Milhões ti Cincoenta"IH1) de novas quotAl'I'"'part'!'a do CApital So<::1al. no valor unitÁrio ds cz$ l,OO(Um Cruznjo)
e
que seria lntearaUzadolJ em moeda correntlll. nacional 10 prazQ
de lBOCcento e oitenta) dlas. contados da data del'lt<:. instrulIento, da acauln.te Jllane.1ra, l1vremente ajustada entr.! Ol! .ó-

CItO.:

l= TI =

do

!JWISIII,'OR
1.1, lnbrlcanttl1 ':'tK - telecomunicações LtllA..
1.2.

2.

!ripo e/ou.

J,,[od~lo:

SI-nIU-n

SIS~i_D=
2.1. Jo,briea.n:t:. ~ ttU'It.l - IndÚlstria. • Com6"re10 d.u
.Ante!IUUJ LtM.

2.2.

'ripo e/ou tI04elOI nm-2

.

al O ~ócI0 LUIZ FERNANDO LISBOA TIUCHES, aubMt.::r11I1t1 n,.!!ste ,ato
04.0040.000(Qulltro Hilhõlts • Quarenta Mil)
quota&-pat'tIllS,
,no valor untt.rl0 de Cz$ 1.OO(UIll Cru:ado), pelo p::-cço alo
bal de cd~.0-4o.ooo.0b(QuatroMilhões e Quarenta Mil Cru=
zadoo) ;
ti) A Sócia VEM MARIA TRICHES SEIDL. lIubller~vc
neste
ato
l~OlO.OOO(HulJl MilhÃo e Dez. Mil) quotll.3:-partes, nc.
valor
nOIllInal unitária de CzU.oo(Um Crutl"I, pelo pre·.~~ glObal
de· Cz$ 1.OlO.OOO,OO(Hul'll. Mllhao te n,..
1 Cruzados);
2. Diante da. subscrições das quotlls-pl.t'tes 31...
noaln*l do CapItal Social da SÇlcledade PAi'!;"
(Sei. Kllhões de Cruzados). '~ub-dlvlt1ido e
quot•••pllrtc,," "'\0 valor nomin.!ll uni tÁrio de1.1_ dl.tr1bu!do entra O. "'Qcios:

eionadas. o v~'\·
11;" Cz$ 6.0c0,OCO.CO
';;',)(Sehl MiIhÕt!s)de
<1]m GrtJ%adO) u - ~

_ _!'..!-!U1..9-. U' r -

S 'f A

n

t

A ç X 9

In,taurei, nesta data, o proc•••o que r.~u c

n_r-o-~_!1!_J~,ntl:8ta DiretoriA,

COta

o. docwr.anto.

que 1natrloHa. propoat.a da MIL E tEZ .. FADILDIl't1SJ'i') l-'Im~.-.-.-.-.~-"- ..-"-.----".-.".--""-.."'.-.-.
,para. executar ••:r:v1qc 4e radlodl
fusão 9'Xlo:"VI. fH ~ ~ ~-.-.:-.".-.- , no.
terau ,;;

~I1Woh"~~
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~~~----':"---=-------":'-~~~~~~~_~~~~~~--l

o,
b)

31_!olh•• numeradas •
A pro~ta canpreenda_ _

CJ..AITON LUIZ TDMIELLO HOFrME15TER: l0' do

seja 2.600 (doi:> milFe se!:lcent'oc

rubricado.

cot~s)

C~pital

no valor de cr$

Social,.

ou

lOO'~~,~e

cruzeiro,,) cada uma, nUD total d~ 2~O~OOO,OO (dm:entol ,. .urerifr~~"

mil cruzeiros);

\

21.lLS8

tíocali

idiEi)

~ ~\

\"\'

c)
FLAVIO LUIZ DA ROSA FLtCK: 3\ do Capit:al Social. ou ui'., ~.
(setecentos e oitentA cotar:;) no valor de cr$ 100,.00. (cem erunlro:)\
cadA UJ1IA l tnUJJl total d.e cr$ 713.00D I 00 (setenta ti oito mil crt.l'teiroa)

C~1JSULA UI:

Que a responsabilidada da cl1da sócio ~ir:aitada

até o 'to'!=d.l do Cl'I.pital Social e declaram que .1.5 cotn represent!, ' ]
tivas do Capital Social ';;0 inalienãvei5 e inc.aucion.i'vei::l' d.ireta
ou in,diN!tamente t a estrangeiros ou pessoas jurídicas t dependendo

qui!l1quer alteração con'tratual, assa como trartdcrinei.l de cotaa,
de prévia autorização do Poder Con~ttd.nt••

cL(USULA IY;·

Que seu ramo de atividade será o de R.!ldiodifusio.

CLlUSULA V:
Que a cerência da presente lociedadt ser. u:ereida
pelo sócio PAULO CESAR NOTAltI.

EJJ(I SENHOR HIJfI5;'lRO DE ESTADO DAS COHUlUCACOES

C~USULA VI:
Que a. gerência t ..ri uma r.tirada a«nul • título'
de "pro-labore", nunca inferior ao valor do salário ",ínimo relia'
nal via.nte~

066=1~~~~V~~a:~~:o~.~~~~.~~~::;

Ct);USULA VII: Que e. ca.o de retirada ou morte de ua doi aóciol,
.e esta ocorrer dentro dt': seis(06) JIlftU. após o últiMO e.lanr;o I
servirá este por bale. Caco contrário I urá feito novo Balanço )IA
ra 03.puraçio dOI ha.verel do IÓcio f .. lecido ou retiro!nt.~

iI. 8e' 649
. . da leg1!llaçÃo em vl&or. COll !sede na Av.nida Marechal FlorllU1o 920 1 conjWlto õl04. na cidade de Oflórlo.
E.tada do Rio Grande do Sul, tendo tomado conhecimento, atravé.ll do Dlá.r1.0 Ot'lci&l da. União de 21e09.B8 do
leUtal
294/88, mandado publicar por eue Minhterio, convidando oa 1nterel!lsado. à execução do serviço
d. radloditusão sonora em Frf!.quênc1a Modulada na Cid,!
d. de VACARIA. E:etado do Rio Grande, do Sul, vea por
.eu Diretor que • eata subscreve. di:er à V~l.x.~. qUII
deseja executar o .erv10o li ee comproeet., dude Já a
atender a toda• • • exlainc1_ de ordell tecn1.c&. 1.aal que lhe •• j . . te1t... por e. . . m1nistiÍr10. '

n'

CLJtUSUI.A VIII: Que o prazo do durllçÃo da proDen:o sociedade . .rã
por >tempo indetu'minado, a iniciar . . 21f de noveal>ro de UU.

C~US1JLA IX:
Que c lucro tilWllmente apurado •• !danflo Geral,.
rã diatribu1do anotA os sócios na praporçÃo do capitAl in",..tid~
C~USUL.A X:
Que a presente lociedade p<lderÃ inSUlar tUi.i.
ou a,enci.e no tltrritário naclon~1 ou .e.tr.ana.iro, d• •cordo coa

a' necessidade••
CtÁUSULA XI:
Que o IÓcio que pre'tenda Ntirar-s, da pr.hnt4 ao
ci.dad. devera cif!lntificar ........ , por .. scrito, co. UJIIA antlce -;
dencb IÚnima d. noventa(90) dias
-

cLXUSULA XII: Que, e. (:"0 de ll\O'!'te d. u. 'dOI IÓcio" a locleda'
d. não llar. diuolvida. podendo os herddros do .ócio falec14b-,
faze",_ partI da ...... mediante. c.on,o:ordinc-i. unini». doa de\&.à
.õel0.~

CIJ:uSULA XIII:
Que .. nenhu. dOI soeio• • pIIrmitido tranlfllllrir
ou ceder as aua. cot'a. a utranho... loeiedade, .em .. prév!a co!!,

eOf'dânda dos demais ,5ciol,.
CONTJtATO SOCIAL

Que en1:re . i faua, PAUJ-O CtSM HOTAIU, Z",ldi&1ista. portador
da eartei:ra"di identi4ad. "'.100 159 !39-RS,
portador
do'
'~IC 119' lU 6S9 530/61, residente c domiciliat.lo n.:J. rua lS de Nove,!! I
.bro n9 291, C1dade de O.ário, r~VIO LUIZ DA ROSA ruex. radiaUat
portador da carteira de identidade n9 100 ~9S 1811 2..RS, pOrtador do
ele n9 236 lU. 360.,20, rui.dent• • doaiciliado na rua Dona Ana.S" ..
Cidade de Porto Al~lre, e CLAITON LUIZ TOHIE:LLO HOrFHEISTEJ., publ.f.'
ch.iirio., portador d. c.rteira· de identidade "9' SOl 59S 312 '·RS.po!:
Udor do ele n9 3,55 &96 700/MI, r . . ident~ e domiciliado n. Av.
Ba
rio do Mo Branco.S6S.. Cidad. do·Tom.-~s. todo' br... ll~iZ"c•• ll4i;
.... , .olt.iro.·, r •••rvlataa, reaolvendo d. COllwa acordo conltitúir '
u.. aociedad. Etor cota. d. ruponiabUidade lWtada aob AI cliuau'

lu • condl~õe. s.lUint:u t

.

cLÁUSULA
XIV:
Que, todas . . alteraçõe. dav.rio Itr de1iber!,'
dai por d.dsic da uioria dO' C.pi 'CAl Social.
. E, POi . . . ia. .atarem jUI1:01 e cõntra1:!
~oe • •'Iin. . o pre'l!!nte instl"'UlMnto de Contrato Soei.l l em tris'

(03) viu d« ilual forma e teor.

O.ôrioCRS), 2'4 de novembro de 1912.

-

cLAUSULA
I:
Que a prl!:l!lente sociedade girarâ sob • ruÃo aocia1
de "REDE: LITDRAL DE COHUNlCAÇClES LTDA", com s~de na rua Hanod HaR
ques da Rou 1 S99. loja 06. centro,. na Cidade de Osêrlo- Estado
do
)tio Grande do Sul~

C~USULA. lI:
Qua o C04pita! Soci,Ú será de cr' 2.600.000.00
(doi&: milhõu e f;eill"ce.ntos mil cruzeiro.> dividido. CUI 26.000( vi!!.'
'te e .eil mil cot.u;) de cr$ 100.IOO(cem cru:u!:iro.) çada \1JlloII, aendo '
integr.alixado dentro di! nove (09) meSe8 a contar da da.ta do contra'
to inicial. e~ moeda corrente nacional .. diatl"'ibuidb ~ntr. os'
&uintes sócios e da seguinte forma.:

;!

PAULO CESAR NOTAR!: B7\ do Capital Social. ou seja
22.ti20'
(vinte e dois mil ~i!:ce'ittos l!' vinte coías) no valor de cr$ 100,00'
(ce. eruzeiros-r cada U1Ilae, nW!l. tot~l de cr$ 2.2§2.000,OO (doil
:li!
lhõea, duzentos e lessenta e dois lIIil cruzeiros);"

.• )

TESTEHUIUiAS:

1>J2~
~j),o

o~
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•• t.ja dl,..tlllUot. r.laclonado COIlll o. nelócioa

•

objeUvo. aoc1a1o.

l;,.:~':"."'O ;'*' .;\~~lÕIt

~

A infração .0 e:stabelecldo r1e.te garáCr&fo

ndJ,8U,.V.,

:a.
J,' ••i...."" .. ......" ;iCO:.UiI;
portador de Q4rte1ra Ó. 1d.nUdnde n Q 100 ;59 Si9-R3.
;:ortndor
40 ele n~ 103 669 ~30/68 .. ro.a1d'nto'. dodolU.do na .rua l ' d. [fo.,..bro Oi 291, ':14041' dI! c~ór10, .'i.,~,,!(,; .:.';n :;;0\ 'POSA. 2LECX, rad1aU.ta,. por'tt;dor dO. outcirn do ld(lntij4.uO I~" 100 t,.95 184 2_:tS. ~0.t
tador do CIO nO 236 6'59 3:Jo/~o, r(!ui:.!c.1W (. do,-,lci11cdo:ul,1"U.a 1:0aa J.n4 n~
Clde.à. Ü~ ••)r1Oo .-.lc.~n:. ~ CLAI'K'5, 1!.:1i:. 'ro~IU.:.o IlOll.

l*pllcara •• ra.ponaab1l1dadfl: pe.!lioal • direta

por parte do infrator quanto ao. atos de Infração

'4.

Aa Clá.uau'a_ D..é iim.. Sfli;unda. e DM::1JrIa T«rce1ra.pa!
.arao a t'.r a 8e&ulnte nova nd.çi.o~
O• •ócio. t ••, pr.ru,ência absoluta

que-r c.aaão

OU

nJ _ DAS DEPlAIS cLÁUSULAS:

.ooieêoô.. ~1r81'á ao'b • r_üo aooial.
:H,~!i:: .i.lrcH,~.L. ~:r.: ~~I,~~o"'\U IilZA. ooa l50dl na rua ...Qool1 tJlLt"Q.UI. da
Ro••, 599 - loja 06, contro. na Cldude ti.c 00&1'10 _. r.ata40 d.o :~10

ptnunec•• lnalt.r..d...

toda. qual

A~ d.... ia cliutlu1aa não expres'_nta IIodlticad..

... UO 11 11.N1I"llte

li'o _.u1.

.Ift

tranarerência de quota••

to. braftuêlro., :I:IOiore., ooUdroo. rCIlC.rT"1n1i:01 •• 110 IICeunto teor

.:.r..c1.

con.eq~ne1•••

• toda. . . au_

'II - DA TRAN5F!Rr:NCIA 'DE QUOTAS:

:iII';7.i1•• Plolblicitárl0, •. .>rt··d,or li'.! ~:lrtJ!liL'Q d. ldc.t'tld-:de:\;I 501
695 312 5-::5, l'0r-::J:Jor do Cl.: n~ 355 ~!)5 7oo/tm. rollÚ;5fl tl(!' e d0r11c11iado n. Av. DCI,·jjr;t do ~10 .iJrac.c:o. 5ü9, ":100d. d.. Zcrnc· .. l..:.. ti.

'i...

t

'

E.tanda juatas

.

t

concorde•• llIand.... rlclt.ir o pre -

. .nte 1netnuento. qUt dtlpol. de lido e .oh.dO contorae •• aI-

l'e.r có1;ttrGa ~u.~o. -. C10nt1'o1iI1ó'C1a, .ratificando ••
todo~ O. "\la t.er:lo.o uo(J.2;.al. o1iu.ulae.!lo cont.ra.tb ooc1nl. !1r;
CIlIa a pronln• • Ucru~o.o contr:c:60i. o,!tl.,:)l. 6e • tiro. 11.1,) ~ .1_
GbalSo ooato~1 ,'0 ;,lnCl:1.;& 4. d\U10 ~cut\l~O 11:lIltrllQ,ul1i&h.

81nado ·~.lo~ .Ócio. anti. . . tutamunhu_

TESTEMUNHAS:

PAULO ROBF.RTO BERNARDE3

RDSANE PAGA.NI DA SILVA

ele ttt!

ele 91

22S_S03.3~o-3"

51&.8~3_24o-S:3

.. .

RF.:Or. Lt1'llRAL DE: F.M]SSORAS LTDA

"

.,;;.~

""'"'' ""

C.C.C.M.F. H' 88_1549.0615/0001-se

SECUNDA ALTERACAO DE CONTRATO SOCIAL-

PAULO CESAR NOTARi. brall1hiro. solteiro.ma1or.r,!

J,J ..

d1al1st~. ln.scrlt~ no .Cle· sob o nl 1'83.669.530-68, por\ador '

da Céclula de Identldltde Civil n' 1009169"38" exp~dldA pda S,!.

··J:i ..

cr~taria do. Seaurança Pública do Estado 40 Rio Grande do Sul.

r.,b ri 0111

US ELECTRONtC LTDA"

I':

\1)10 \'/'llI

';;""'111: FM tooo f - UOIoIOLOGAÇÃO "' 0420/87
VALIDADE, 27.11.92

residente e dOMiciliado ;a 'Rua 1S de· Novembro, 291 em OsórioRS., 'MIGUEL ALF"ElEDO Pf;TRY. brasileiro.

lnacrito no ele sob o

ft'

cll~ndo. do comérc10

'178.717.000-"9,

por't~1or dA

de Ident"ldade. C1Vl1 n' 1003176078, expedld:

peli~

•

cédula'

z. J '"

r:Jh.,.II,::tnll':

Secretaria. '

"da S~au..r.nr;a l'úbl1cà do Estado do Rio Grande do Sul. l"etlde:n-

ta c domicil1ado na Av. Crbtóviio Colombo, 172 em Porto Ale Cre - AS

~ Lto RiCARDO PEtRY, bruile:lro. aoltdro, mator,do c~

.ére10. lnac:r1tq no ele sob ,0 nl 293.992.650-91. por~.dor

da

Cédula. de Ident1dl.de C1"\ll n~ 100"19108",e'xp~dldA pela Seore-

taria da Seaurança Pública do Es.tado do Rio Grande do Sul. re-

eidente e domiciliado na Av. Cristóvão ColomlSo. 772 l!:m Porto

J .•

~.Jl!~~IT~

1~1 .. rabrh·;11lr\·:
).: ... Cipo

.l.-/UII

MAPAA INDCsTRIA t COM~RCIO DE ANTENAS LTOA.

.11(1\' 111; FM (A/I) HOMOlOÇ.AÇÃO Mt 0308184
YALIDADE, 03.05.89

Aleare-RS. únicos .ócios da !ocledade Que I;ir. sob a deno.min,!
ção .ocial'de REDE LltORA.L 'OE: EMISSORAS LTD..... com--Ifedc na Av~

M.rech~l Floriano. 92'0 conjunto 205 enl O~ór1o-RS •• inseri ta
no C.C.C.M.F. sob O ~.

8,8~6"~.0615/0001-5B.

com

Contr~to

.1 .rell!1triLdo na MM. Junta CO!9lerclal "do t.l'ltado do Rio
do Sul sob o

ri.

,I

Soci-

Grande

0432oo5B8141 em 2.01.02.83, resolvem dI!: com'.Jm

acordo .. 1 terár seu Contrato Soc1al. medl.nt~ cl.ó.u5ulM e

I

con-

dlçõtta stlitulnhs:
I - DA AOtUNIS'tR~:
CLÁUSULAS QUINTA:

A.aoclediade
qUI!

~erã·admlnistrada por briudro n a - f

no cargo de cerentc.. repr-e:Jentari.

at1va 4!l ptUSS1vamente

te qu,IQuer óir,ão ou poder, rtrma.ndo tod:t e qualquer

taçi.o. !litlI1do que. investidura no

C3r&0

d~cumen

flomcnte pod~rá

ocor-

rer ..pós a aprovação do Minlstér'1o das: ComuniCAções.
Fica. ele! to para esta função, por pra:to

1nd~terlll!

Par;,sraro Cnlco:

t

e1tpress~ente vedado

I

N~ - ;'OR,;:) ALEG:.~

J

~.. 5a. JUHISTRO DE ESTADO DA1f COMUNICAÇÕES

n~do. o .ócio P..ulo Cesar Notari.

à IJoc1ed.!

60 • pr.e.tação d~ a ... atil,' !iancas. c.u;õe~ ,. a!nd ..

a participação' e~ qualquer outro negócio qt:e

não

RÁDIO ESKERALDA L'1'OA. com sede a rua lta-

.1ro Sveeles. 965, .6' andar: ed1t!c!o Centro Liberal. na c1c1a-
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I
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de de Vacaria, ItS, representada por aeua ,óclQS-ierent.l.

ln-

trat'tnaadol. V••• r •• pe1tclI:lllIlcnte. ante Voaaa ExCtlênCia.

para

"querer' aeja-lhlJ outor&ad.. cDncuiBão~p.r• • execuçÃo 11I

negócios do intere~ne social, ~m Juizo ou fera da1e e' indi&pensâveill ao
funeionaZlll!'nto cl"lqul~r da !'Jocieqade. ticando, entretaneo. vedado o UIIO da
denOllino1çdo social, em "vais, abono., fiano;as ou em· qualquer outro aSlun
to ou neg'ócio estr3nho "OS obJet.l.vo. sociail ,. por lIua natureza g'ratui ":t.oa: r>ARÁGRAP"O-PRIMEIao L Nas transações, que envolvam cornpr<3. venda.alie
J'.ao:io, pel:muta, .:::e.'ltlAO ou trAnslerência de bl!n~ llIóvel.s e im6vei. da so -ci.doade, ou n.a contr.u:.ll.c.io dI'! IPmpr';.timo. CQIQ e!lt,abl'!leCImenlos de cl:édito GU po!lrticula~e~, ~edianto '3ar<lntia cltl bens mêveiE>, lmõveh, duplica ..
ta., nota. prom1.SSÓr1.6S, ll!!!tralõ, mercadoria. ou m<'ltérl<l-pCilllil ~ sociedil"
d. deverá obriglltôrialnent8 reprl!!!sentada por tDdo!t 05 sõcios g<!'rúntf'1I de
que trata a prelllente cl.ilJsula. que. a •• inarÃc conjuntame.ntel PAAAGRAFO-Se
GUNOO .. ·0• • ócios qerentes estão di.spensado. dft prestar CaUç&OI CLÁUSULA
~MA - Por .arvir;oa e!4tiva::l<l;nte prestados i. sociedade O!l sócios. ta _
r.o )u. a WlIa r~tlr3<:3 ml!ns~l a título de prô-labore na valor que oportg
n&Jnent. convenClooarao tlntre Sl: Cl.AUSl.ll:.A-OI'l"AV/\ - Anualmente no dia 3i
d. ~.:U!1'abr:o, sftri lev"otad? 841..nç~ Ger.a1. de Ati.vQ e puuvo. p"ra 'a ap!;!

explo-

raçio do aervi;o de r-adlodlru.ã.o sonora em rreqU~nc1a lnOdulada.
na c1dade dI! vacari •• letado do Rio Grande do Sul. de

acordo

COla 115 earactar1ettc.a • condl0ões elSpeclf10adae no Edital

q.

294. de -20 de •• teJDbro de 1988, gubl1cado no Diário Ot1elal

da

Unlio.
.Inatrul o presente pedido..

Outubro de 1989

~a~~~t~~i~e:~; t:~~i~~~a ;~~~ ~~~e~~~~:i~~s~~ i ~~~~~~I:~~' ~;~:~:~e~Se;tl~~~1I

docUtllenta-

ção exigida. pelu normas leaa11l que relom .. concclSsão de amla-

r •• ultado para oportuna de.!.tinllção. Elll c.:uo de hdver pr~JUl."Zc. este fica
Ct)n1 resuLtAdos poSttivõs futur:os ou suportã
dos propol:cionalmentc com ~1I cotas de capltoll de cada: um na Socleddd~: =CLAUS~ - A trans(erancl. de cotas de ca:plt.al .. t.orcci.ros. sómente
-------...-:---... -- lerá perml.tida mediante expre~!I~ autor:iza ..-ão do? todos os
aõcioa da empl:'esa, cabendo-lhes ne~tc caso o dinHta de pl"l!f'H"~ncia
em
l!:lu..aJ.dlllde d'7 COndiló'á('s: CLAusuU\-OtClHA - O IIõÔC1CA que ,-!ul!:ier lCdIHlt't:'t"lr
cota de colpttill. dtlvl.!t"a OOmUlUC.1t" por escri.to u SQcledadc:~ ll\dh:.u)do
<)
noae do yre~endent.o, '{ue n5t? podqri :sur Qstrilu-'Jçi.ro ou 1-"'''!1U<I )ucidic<l •
•
0_ pnl(;o "Justado. 50 ...0 tut"1I'tO doo JOltt'lntal dl..a~. cont •.Itlún 11.1 ttolt<l
dQ

:r1 .uepenlQ para compensactio

loras d. r&dlo.

r!?cebimento

do olV~!I10,·u':t

"õcios não

1;.J,. ... lI!rl,lm

exerl."1.r:I0

Ú

d~rt."lt.u ~h:

vrefe..

ran?ia, qu. lhc~ c o1.sl!lquri1ldo. ou ".lo lnter:easar .. o1qullll.:5n d.1 t:nt. dCl
CIlPlt"'l_ofere~ld .. a v... n~ ... o SÓCIO Cl!dento podl.!t'.í.• m~I.Jl.l(lLI, '>{I'I'·~I/..1 ~u.
t.oriza(;~o de todolj ·011 S"o.:LOII, t.r.fln.fori-1.s ao pratuOdent.4.! Illdl..:.utt.ll t:LAu'
SUUt-DF:C1HJI.-PR1M~Illft - 0.11 oldlllinloltrlldor<.:~ uu.C'c.io 101..'r: lIr:<,ltHJclHl~
n:;t;'Cii'
I .ua inveat.LJur. no <.:.I .. qo .OMCntu·podur.i UCOr'C'or: duyui. Ih, lO.lt'L"·-;ldu!!
~rovadoa palo Mini.stél'lo ti ... l.:OK\UnLC.lçÔtla; CLAUSUl.A-OeCHV.-:.;r.(;Lôfl!llA.
~
oa.o de Jl\Orte. ratir..dtl. Jrlterdl,o,;;)o, f'lLênc14. lf'aolvl'nCI.1 ~;l1-:I;.;L;llld.J-

:.::

~~V~~~\.:~~,IJ~~..a'; .~::: ~~'l::;:'I~'::~":'·.\~'~7:::~~t' i 1.;;:.:1::::,' ::'I"·~._d:;~.: ~::: ::'I;~:::~ I~:
li

da aocJ,edad.8 4UQ·IIUr.1 IJrCJcu .... do unodl""to1acnt.tl, .alvo Stl d'l 11111..-0 nill •
hOUyefora decorrldol lllalM da: 90{novc"l.ol., d1••• c ....o em '-!Ull UI. h••v.Jr,·• •0C'io ólpur...do. V'oJlo. v.llor-:. do lIIelltnoJ ~A~"GRJ.ra-ONU,:O - O (I."j ... IIl~·llto
11o~
havere~ socials, tllIlo qual'4uer wa doa c •• o .. lll4Inc1.onll.do. na I-'n:.el\t,lt \~\';,u2.
la, .eri em Moeda Corrent;. Nacional e. 5Ceinco) paroe.la. igueis, I,.n.ao.
prim• .ir, a vi.toa e as dezuil upaçad.1 d. 90tnoventa] di.u uma dI!. outra'
coa ,uroa da Lei, paqive.ia a qUq ele dini1:01 cLAusUu"'OtCI!"'.A.. TtRCl:!I"A EzI caso de morte de sócio. a viúva ou herdeiros poderao f'l'Innanecer n. 112
ciedad., ae a •• im acordarem .stes e os .óciol remanescenttl., d.clar..ndo
qu.al
os reprllla.ntari undo viriosJ CLAUSULA-OtClMA-QUARTA - Ocorr.!
ri a di.solução da soci..dad.., quando a .a1.ori.. do CapitAl SocJ.&l a .. UIl o

deles

~~;::r:~:o ~r~~~':~~d~;:: ~e:::é~~:~i~OP:t~~~t~ç~~ed:n~i~n;~s~:J;~on;;i

1tADIO Z5MEltALOA S.A ..

ICGCKF.'!I. 51' .15" /0001-50
A'f'A Df: ASSEHBL!IA G!RAL EXTRAORDIUARIA R.!:ALU1J)A EM 06 DE JUNHO D! 1988.

.4·

Aoa , di•• do mi. de Junho do ano d. mil novecentol * oit;nta e oito
(l!ill!l), is I:OO(oito) horas, na sede lIoeial, sita na Rua Ralliro Baz:eeloa
118 USo .. 6Q andar'" na cidade de Vacaria, Est"do do Rio Grando do Sul, ...
r_un!rUl"'ae OI acioJlista. siqnatário. do L,iv.ro do Pro •• nça., ropreunt."n
do & TOTALIDADE do capital loci&1, rorolJll. El.itos PQr unanimidade
para
;·ieald.Jlt. . . 'e~ntirio rupectiv....nt., ·'0.' aé!onI.tiii JlODIAL FRANCISCO
CUADAGNIN e JOXO M1.RIA HOFFMANH DA SILVA, Iniciados oa trabalho. o Sr...
'r.ald.nta informou que ficou dhpensada .. publlc.açiio do, Editais d. Con
vocaçio porque .stavam prllsllnt.1I a ... ta Aaaelltbliia G.aral oa a.ionist.a. -=
q\ae repre ..ntav&.Ill • totali.dllde do eapital .ocial. Pros.eguindo o Sr.Praaldenta esclareceu que, COIllO ji era do conhac:u'llltn1:o CI. todos oa aeioni.t .. , .sta AI . . lllbléil. Geral tinha por finalidade deliberar sobra lo tran.toruçio do t1po juridico dtuta aociedade par. D do Soc:adad.. Por Cota.
de A.aponu.bl11dad. L1mi tada bl!!Zl come aobre o aW!lent.o 4de capit.Al .ocial
cc. • incorporaoio d. Re.ervas. Por un,anilnidade a A. . .mblii& Geral aproVOl,l • tnnat'ormacão do tipo jurídico, puundo ~ara o da Cotu de R.lpon
••biUd.aae LiltliC.ld&, conlervando o mesmo patrimonio, os melmOI acioni. U., modit1c.ndo apenas a denOllllnacio social, .em neMUlQ& loluçio d. con
tinuid.d. d. lU. PUIOA ]ur!die• • de leus dir.1tos e obr1qacõca, apro -=
. vando tlll.b'hQ por unanimidade Q .~nto de eap1.tlll proposto ..... ações po.
auid•• pelos acionista a • no valor nominal de.Cz$ 1,OO(Hwn eruzado),cadi'
uaa, •• rio convertidas I!rI cota. d. capitAL aé idêntico valor: nominal. Per
.nanimidade • Aas.mb léia Geral o1lprovou (I Contrato Social qUI pa.sará
..
re9ftr .sta sociedadl! o cujo texto.;
le9uinte: CON'!'AA"rO SOCI.-.L RADxo

~~l~~~.:ft~~~;~~a~~·~~~~;

~~Oi~~~e;a~?~;~L~~~=~~;~e;~~~:

bilido1d. Limitada, que girari .ob a denomin<'lçÃo aDclal d. RADxo !5KeRAL=
sub.tituição a RAnIo !SMERALDA S.A.JPARAGRAFc... QNICO
Ares.
pcnsabilidad. dOI aócio. i.,na forma d. Lt'i,lirrdtada ao valol: TOTAL do Cll.
pit.al soc:1alJCLXUSIJLA-~E:GtiNDA.- A Sociedade teCI por objeto à exploracãQ
408 S.rv~ços dll r"dio dLfusãõ de qualquer nature1'iIl, em praça. onde
for
concedida autoriz.ção dO'Denee-l da conCor!2lidade com •• norma. elltabeleci
4 •• na' l~lj1hlaçio I!speciôll relltivÕl a concess~o de serviços radiofõnicoe
110 Para:, J:)ello como Promoções. Rllpre.entaçõlP.'I, Publicid.des em Geral _
_
pr•• 't3"cao' doI" me.mo• • erviçoll ll!:ll empreus congênere.; CLAuSULA"'TERCEtRA...
A locier:1a~e tem aeda e foro jurídico na Rua Ramiro ~arcl!los,nO 965"'60 an
dar, na cidade de Vacaria. Est.do do Rio Gr.nde do Sul, podftndo, entre :tanto, .ant.el:' filiais, ag'ências, ~ucurso1i. ou e8critóriol em outros ponto. do PabJ CLAUSULA-QUARTA - O capital social é dt! valor nominal lIt tot.l.en-te integralizado de Cz$ U1.7BO,OO(Cento e quarentll e sete rnil, .e
t,.c.ntos e oitent.a cruzados I divi~idl) el1 lf1.7BO{Cento e quarent.A e .."'ti"
.11, settlcilln\os e oitl!nta) cotas sociaIs: do valor nominal dtl Cz' 1,00 (
hva cruzado) cada uma ti: di15trIbuiClas entre 0$ sócios da seguinte forma :
.ODIAI. P'RANCISCO GUAOAGNIN, bruileiro, cuado, industrial, rllaidente e
dCMI.leiliado na Av .Circu lar, 1862, na cidade de Lagoa Vermelha, 1tS, inscrito no CIC.s.ob nO OS6."!D.OO/oO, portador da Cart.4e lcient.Civil nO "4.
1,010182111, expedida pelil SSP/RS erft 13.10477, i proprietáric de "4.334 (
qUI:enta ,. quatro mil, trtlumtas " tl:'inu ti: quatro) cotat: sociais do va _
lor de C%.$ I,OO(huftlo cruzado) cada tL'I\lI., perfa:z.cndo o valor nominal gLobal
d. C.r.$ 44.33f/OOlQuarent.a e quat.ro rui, trezentos e trinta't! qUoltro crusadoa) J HEITOR JOXO TREVIS?L, busileiro, calSlI.do, industrial, residente
• domiciliado nA Rua Maxim.l.lL1no de "'lmcida nO.1810, na cidade de Lagoa,
,Venelha,AS, in.cn to no elC.sob n? 131. QU. 700/91, port~dor da Cart. Cê
:dent.C!vil nO 7010790257, expe:!i~.. ~... la 5SP!RS em 25.IH. B4, ~ proprie.t"
~io de .(4.J34(Qu.r.nta e quat.ro Illil, trezenta.s e trin'1l e quatro)
cota.
.QCi.ai. de valor nOll'linolll de Cz$ l,QOChUlll. c..ru.:r.ado), cadA UJla, pf!lrfazf!lndo
~ . UI.

4'

O valor nominal qlobal de C~$ H.33(,OO(Quarenta e quatro mil. tre.~entos
• tr.1nta • qUJitro c:ru:udo.): JOXO .MARIA HOFFMANH ,DA SILVA. bra5ilt:iro,ca
.'do, c~onomulta. cf!.!!oid.mt~ Il!' domiciliado na !w.t.:1rculo1r.142t1 na cido\ded. Lago. "'ermelha~RS, LOlJcrito no ele.sob RI) 189.511.'130/15, portador da
Cart.de !dent.C1:V1l nO 10016911131, expedida pela SSP/R$ em 09.04.BG.
i
proprietarl0 de ~~.'j51jIVLntf'! • nave mil, quinhentas e c.t.nqu6nta l! seis)
cotaa
de valor nOltll.nal.de CzS 1,OO(hum cr:uzado), cada Ullla perfll.:lendo o valor nOluna~ qlobilL de C:r.S 29.SSG.OQ(Vlnteo (' nove mil. qu1nhen'"
to. « einqulllnta e S81. l:ru:::ados); ALnOIR RDDRIGUES NEFOMUCENO. bra.~iei
rG, ca.ado, advogado, rê.ldlJnte e domic1.liado n~ Rua Monteiro Lobato J27
na cidadll!ll de Lagoa Verme!h.l..RS. inac't'l.to no CIC.~ob nO 113.708.070/15, _
portador d! Ca.rt.~é ~d~nt.C1'J'll n9 1020]07813, l':xpedl.da pe1.3 SS~/RS
el1l,
304Q5.80, .,proprletarl.o.d~ 29.-5S6(Vintill·e nov~ mil. quinhentos e c1n _
quenta e I~L.I cotas SDCl.il1.S de yalor nGlmi.nal de C:::$l.OO(hlJ1n cru1:4dol ,ca
dia wq, pe"F~a:zendo o vaLor global d. Cz$ 2'3.5S6,OOfVintlP ~ noVe mil, qui=n~ento!l e <:.t.nqucnt;il e .. eis cruudos) 1 CLÁUSULA OUnlTA _ O pr-az:o d~ duraç.C' da .o~i~dol.d9 e .por tl!'mpo ind~termin.:ldo. conservando como data de inI
c!o d. atIv.t.dadc:s la. O~ .1960;. CL!>.USULIt,-snrA _ 11 qerê:ncu t3 a administri
çao da sociedade c.Jbera aO:ll SO<:1.O,": RODIAL FRAlICISCO GU"DAGNIN.
HEITOR
JOXO TREVISOL, JO~O MARrA HOFr1'l..MI~ DA SILVA 8, ALOOIR RODRIGUf:;S Nf:;PQMUCE
NO, que a tlxel:'cerao er.& .::onJunta ou IJIl'!paradilrncntl! em todos o~ assunta!;

aociais

ou

vez l1quid.sdo o Pa.s,1.VO Social. tocari ao • •ócios na proporção do capJ. uI d. CAda um na SochdAde ~ CLÂUSULJ\-DtClHA.oQUINTA - Por deliberação da
JUioria do Co1lpital Socu,l. a looiedade. a todo tempo, poderá ser tra.n. formada elll qualquer outro t;i~ Juridlco d. Sociedade, cI.J.USULA-DtCI~.A SEXTA" Os .. ôcio. reunir-I e-ao em asstlmbliia geral .empre qu. forem coo"
VõêidOI por qua.lquer um do. sócio• • aerio acatadas: como .ob4llran"l as d,!
liberai;QeS tomadas pelos. sóe.f.as que J:tlpresentareN.& maioria do Capital ..
Social e todas as decisõe. conslderada. df'! rd.vante lmportlinc1.. para _
Sociedade, serão circunstanciadas em ata. que serio lavrada I eJlt livro ..
próprio; CLAUSULA-otCUiA-stTIMA • Para .,• .atividades .ociai. relaeionA dai com radio-d.i.fusao, adau.ssao e demissio· de 10eutore5, eletro-técrucol
e. .nca.rreq&dos dali in.ta1açée. I! nom~&"õl!s de sup«rintendentel: e prlPpolltOI, a sociedade contr41:ari exclusivalllent:e.. brasileiros natos; ~ ..
OtCIMI\-QITAVA - A Sociedade não se dissolverá, sob pretexto Algum, ~A a.!
.untos de order:1 politica., religiosa ou de intere.5e. de qrupos; CLlr;s!1LA
"'D~C!MA"'NONA - A. cota.s de C.J.pital !!lão incaucionivl!is e inalienáv~u, di
reta ou .l.ndirl!tamente i. estrange.l.ros ou a qualquer pe.!..oa ]uridiclI, 5.n...
do que a sociedade lerá formada unicamen'te por pessolls fis:icas brasil.i ...
ra., não podElJldo óe qualquer forma part.icipar da. :oesru. e!lt,c.nge.l.ros
de
qualqullIl:' pa,h; CLAtlSULA-VIGtSIM>. - toda a alteraçio contratual deveri •• r subr:letida previ.ment.e ao Ministério das Comunicações, para enquad.n.ento nas normal estabelecidas na legislaçio especial relativa a concessão dos .erviços públicos radiofônicos no Pais; CLÂUSUL1t.-VIGtSIM1t-PP.!!"!!:!
ll.A - A. dúvidas e d.iv~rqênciall que se 15u",cita.em entre 0:& !OCl.05 , a _ que não dirimidas a.miqavelZllcnt.e, serão àirimidas por juizo arbIt.ral
inltituido e regulado pelaI Leis V1.qenees ao tempo de sua instituir:io; ..
c:iJ.USULA-VIGE:SIMA-SEGU?ôDA - as casos omillSOI no presente instr~ento social. serao resolvidos de conformidadll com as Leu. aplicá\lp.:.r.s a sua esp!.
cie'i,CL1t.USUt.A-VIGE:SIMA-TERCElRA - Por consenso g~r<!l dos tlócio$ a CapI tal 'SOCiAl e aumentado em ma1.S C:r..1i 2.852.220,OO(OOl.S milhões, oitacl!!!ntol
e einquenta e dois mil, duzentos e vinte cruzildos), m~dlante Aproveit.&. menta clft parte do caldo da conta Rellerva da Corrtl'çio MonetÁriil do C<lpl. I:.al Social no valor de Cz$ :2.852.220,00(00i5 milhões, oitl.::lcl'!nt.as e C1.D -'
quenta e dois mil, duzentos e vinte cruzados I , pll.iu:ando p.:Irtanto o c"pit.al social para C·~S 3.000.000,00 [Trê.'l milhôes de cruzado5) em t.orno
do
qual a Soeie.dilde. iri girarJ PARÂGRAFO-ONICO - ,Facft o aumento d.e capLt&l
de que trat. li. prll.sentl! cliusuh. a conta iundam!!lntill da lIociedad1!: na importincia de C:::$ :LOOO.OOO,O()(Tres milhõI!:5 dI!: cruzados), está as,lÍJII dí.tribuida:

no.

RODIAL FRANCISCO GUADAGNIN:
l'oaauia de ca.pital Realnado •.•• C:Z:$ .... )3'!.OC
Recebe em 80nifil:<lcóes d" Cotu •• Cd ~SS.65GrOO CX$
REITOR JoAo TREVISOL:
J?OS5U.l.i1 de Capital Realizado •••• CU

'00.000,00 ..

30.

~OO.o~O,OO

-

]0\

60D.OOa .. OO -

20\

~:!.~.22~~2221022·

!22!

~4.J3C,OD

Recebe em aonifi.cal:óea cic CotAS •• CtS 855.666.00 CzS:
JOAo MARIA HOFFM.k.NN DA SIl.VA:

Pouuu de C3p.l.tal tlealizado •••• C.r.~ 29.5'SG,OO
"Reeebc em Bonificações de Cotas. _C~~ -nO.444,QO C'tS

!~!~~.~~~~

4

-

•••••• _

•••• "

4' ••

C4AUStJLA-VIGt5IMA-QUART" - 'Para resolver qualquer: qUf!lltio oriqinadn du
t.e contrato. üca l':lelto.o foro da cidade d6 Laqoa Vermelha, RSl Por ültI

mo Q Sr.Presi.d<lpt.e anunciou que a Il!.eeria eonatanee do! ol:dea de dia, havia ali esgotado, por iSlo colocava 11 palavra ã dispollir;ão do plonário. Ninquém deaeJando fazer: uso da defel:enC1a, o Sr.J?rf!.idente de.clarou en·
cftrrados O.!l tr:abJllhoa d~ presente AISl!lllbléi. G4!ral. lH1Spendl!ndo-. pelo·
tftapo neCl!:ls,irio iJ l"'YraturA~d1'!8ta .til. Redigido CI expedi~ntr!, 0_1111:IOfoI lido, Ilchado cont'orlfte li! ~lCllto f1~ todo I OI .~UI t.l'!J:IUO"', sendo final·
mtmtl'l Aasinado pelos prCl~... ntlu fi tElltftmunha., abAixo que ... tiv.C'&1lI pre a.nla. a t!aee ato desde o início até. o fill. lJ.caria. RS, li da ,unho
1111
19S5.

, v{.•r:/,L

ROO'IAL

flOl.~C.5·ÓUAD"'CNIH

CIC.058.<l83.430/00
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rK-3,

3.3 tapedfioe;açÕl!1 ficaie . . :.

Ganho: 1.116 dUo n,53 YU" •• potia.cia)

.,.lete

l1:r&cliat;ão: OoillUueioul

KeZl,a.o

'olari:l:açãol Cireulal:'
CõdllO DEWUL: O~OIJ/l!4

DIKOIS'I'J.I.cIo OI IICtllSOS TlcJncOS

I"'~

1 • • li.aro 40 Idital.

4.1~:

204
(1I.-11fi b"'2S -

IH);!l/SP)

%. O_e. tia pull11cacão do Diirio OUdal da O'Diãol

Ler ,7/1"

'.niçOI

I..~bdifu.ão SOnoU •• rraquincia Hodulada

Local

I

'UC,UU./lS

Cna.

J

226 (93,1 HHz)

Potê.da .idE.: 7,5 ltu _
A.telluaçio: 1,4 dl/l00.

Itldiocia prnhta: 19% para 7J
lapediacla
"u -

I

da" C&lI'o

50 oha.

J:MS'l'ALAClo ••OPOStA:

1.1~1

. 'ACAIU./r.s
0 ••• 1

2. l<lu!p ••• utll tr&o ••{•• or:

2.1 r~bde.nt.,
rlLA.'O-lndu.tri.l • Co•• rcio da .4ui'P ••• nto. ,ua
rehc.oaLl..Uicaçõe. Ltda.
(1'11& Jo •• lu•• dito SaUn. . . 120 - Saa.to Aaaro/Sr)

• aUcliacia •• lia". ti. tr•••• l ...a:

n:

latãol

lD'"-1000-.Â

Pla'.ãx•• 1.2 tv
roci:nda ti • • ~Id.: -1.0 ltV

. rl'iqv;aeh 4. o,u'ação1 l i .. 1011 N....
I.' •••• ei• • • • • l ••• JO oh••
l u •• 11111_4a •• rraquiDcia. :. ]UO ••

Cõitao DZ.tlL ali Q431/1J
(..... i. uraetut.Ue. . 'Ua AIZld U.

s.z

'atineia If.th'. I~radiada por ".dial:
A. potincia .fati,.. irradiada por: radial. 1lual a rEJ.!'

.ix..

calCllIlada 110 ic •• ant.rior l.I.a ve: que I) .i.t ••• irradianta
propoato panu! irradiação OHIDI1ECIOSAL.

'.~.ryaç;al O .lata•• lh t ...... h.ão pro,oato

.. ri atu,.;. 4 • • l ••1 .scar_afôoi
........Uodltu ••••&t.rufâllica •• ~ra~lIiDcla Ko4\11~•••

PA(~

Da .cordo coa. lartaria c.1t 011/I1S. lIOJ.MA "Tf.CNICA.

3. liat ••• 1: rradi.llta'

IncuçÃo ! EIPLOUÇAO DO S!1VIÇO DI! J.ADIOOIFUslo SONOIA

r.l:qut~CIA

HODU!-J.DÁ.

t • • o.

co.o raquillto

.â~iaQ

par...

rs..

~

el.... I 11• • patinei. a!ativa irradiada d. :1 k'll (4,8 d51r.)'
para u.a altura lohr. o orv.lll.idio do terrena de 90 •

:1.1 rabricall.ta'

"ti• •

KA.PI.A.-IlI.dú.tria e .co.eTcfo . . . . . talla. Ltd."

diu:.nc.ia

:0

COluideralldo

c.ontorno protea;ic!o
11. . .

(6& rJlIou) de Ui k ••

altura de antena •• r.la~ão ao

uI ... I

•• dia do t.rreno d. ISO .etro. . . a pot~oc.ia ef.tiva irra di

(h. A.aIUe.,.76 ...

'.111

halo!CP)

ada aleanç.da COII. o equipUill!uto propolto para
t'ta;ão da ;ae~'t.oa t_cnicol, tlrellOI:
PEJ.P -. 1.2 klot CO,8 d!k)

R'IMor· 1.50 •

~It.

de.oo.:

12615

12616
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condiçõ ••• a distancia 1.0 contor:'no (fS6 dBu) •• r.:

• • • 1:••

LOCALIDA.DE

R/YKT

(c)
v.a.Cj.I.U/I.!1

'1I,P

o.

CONt'OlUIO VE 6,6, d&u
cI~k.

k,W

66~I'U.~,(dJk}

kaa

150

"

SOCIEDADE MOIO N....TIVA 00 UO GRAND~ 00 SUL LTtlA.

ALICE JACQUES BRANCO. brasileira, viúva.
••pre";'da, cpr nQ 312 • .&9S .11<40-0., portAdora dA cédula d@

V4rific••OI qu. a inltalaçÃo apr",.",nt.da .tIP.ndl! pl!rl«it.. • antl!. ao adq,uadralIl"'nto na clasu! Z. u.a 'tez qUI! nio .ão ultr.!.

identlcl,,<le d. na SSP/RS 105039-4855, t"uident.e • domicilh...

pa ••• dos os r.q.ullita. llIaxi.ol prllvilta. para • • e, •••

da na tu", rirmino C&mIlr:g:O Branco, 804, na cidade de
7.

Vaca-

ria, M, SCYLLA JACQUES ONOFRIO. bras.l1eirA, viúva, proff'J!.
.ora •• tadu41 aposentada. CPF nO <132.934.840/3-4. portador.
dA ciidula de identidadl!! de n9 B032B01fi59. residente. dom!

Profissional Habilir:..r1o:

cill..d .. na Praç.a Júlio de Cast.ilho., '.fi, apto. 102, t1Jln por.
to Alegr., P.s. reaolvelll de com\llll acordo e. na melhor
!o~
do direito. con!ltituir UI!l1l. soci@do'-de
por cot,;,s de rel.l•• in.eur ..

&

ponubilidade llmitad.5. no!: termo. do Decreto nQ 3" 70S,de
1.0 d. janeiro de 1919, que !:eser-ae-i l">Cdiante ai seguin-.

Data:

tea condiçõ"8 e ci,iu8ulas:

t

-

DENOKINAÇl"O SOCIAL

A presente tH>ciedade girará sob 3 dencm.l-

nação social de

SOCI!:DAOE PJtnIO NATI\tA DO RIO GP.MWE

D:J

~"

CAlw.:"lUt!SrICf\S ltono-s PiUSCIPf<l$
~lo ••• " ••• ~ •• ~~ •• ~.~ ••••••••••••

i'1lrC1

c

r~ric.!C'ão •• a

.

!I

liDm -

~.OOD =

':M:J\\IO

=

Im. te ~11. ili Eq,;ipilm:·nr~!.:
• !\l.mic'lr:,WS ttdn.

ç&i
D<!n:-;mir.a.çâo êo ~sclo~ ••• ~.v

•.•••.

T1[.(1I ~ !>Icdulaç,::;o.q •••••••

llilc.ros de: carois

Jl. sede SClt::!.'!!. está

$<:rviço COI.-ercii'lt de

l:"....

aloo1!wo

v ••••••••

í-H. ~. nl. Stérco

<)

f H" S.C.1\.

f.&t.abiUdail'J de lreqt.&lcla••• " .......

DisLorçào lm:nÔIl!ca I:otal ••• , ••

Q •••

Nlvrl ~ ruíoo No{ c!'OO\ m:dulnçào.
Niwl de

ruWo

ne!.p::~ta

de áu:Uo fremência.

1l.b!l1uar.;~ til!

liM c!l00\ f100Ula1,;ila.
u

....

h.:um5nlr.'(J!; e espúrios.

[leS\lio d.'l ,pertadul:1l ••••••••••••••••

In!ct"Wl: a 1\ entre SO e lS.00J

v' 4

••

~ • • • • • • • • • ~. _ ~..

-c;

In

-

OB·JETIVO SOCIAl;,:

o rU10

1~

01~

at!\Jidl'l.d.... '& da pr'Hõente

aoci(Jd~

Infer.ior a -60 ds

Icem de:-infi'.SC de 75 us)

± a,S dB entre 50 c 15.0DO JIz coo pré-&fac.e &
75 micrc-sewl!1clos referidos e.-n 1.aOQ H:z:
t.. 17 dE entre 1 e lS :KHz)
~l1or

IV

-

CAIJI'tAL

ccmunic~çõc.c~

Socnl.T~

qoo ao c1B

JQ~

7S

(nctninali

ores

Corre:nf;Q

InJiCC! Ilc. MCU:l.lauwcão•• _•••• _•••

do Sul.

lOD;)'Jl~.!!.

t_ concezllio de Mini.teric das

o CApitAl 1I0cilll da presente Kociedo!'lde s!:.

UIT'i<!" ex 10001\

TensJio dG placa:

l?lr.Eq$3cs

i'i!'~~

do será o da execução dos lluarvil;Cl8 d~ radiodifullãol' rn~dla~

600

.

?J!iJ.

- S4 da

válvula:

1Ü.irrulllação

ltK'.õll!:tlld~ n1l

eino C'II'!\Arqo !lrancCl, 904, eo VaGaria., Cstado do r..io GrJIn ~ ,:",

± 300 Hz.

EstálJio final de PF ••••••••••••••••

tla.id,]..~ ••••• _••

~ra~

1 (Ll!')

Illped.incia da entr~••••••••••••••

I'Otil'l,;::i<J ncm.inal de

de

lao D')

•••••

de Ilr •••• "e • • o • • •

S"t:!JE SOCIAl.

Pa....l7I '!'elet:g;

fr~nc.L:!.
C3p~lUCi\.

88 a 108 HllZ, ajl.1sl:.ado PlU"ilJ.

'lipo de I:stai;.1.0 ••••• v . a • • • • • • ,

-

fi

d~

2.700

placa.: O.!i60

rã de C%$ 1."00 .. 000,00 (HutlI milhão e quatrocento!5 mil ct:uzlldoal. dividido. oPtt'l l(lO{ceJ':l) cotas de Cl:$ 14.000,00 (qua-

vt:x::
/!,

tor~e mil cru%.!l,dol5) cada Ulr.A, totlllml!mte .ub!lcrito 8 inteqra11%ado pelos .ócioD neste &to, eD trlOeda correntiE\ nacional, eOlt',o I:~ st!;que:

1.000 Wal:.t.. . c/re.wçâo até 220 watts

220 V tm:nofásicol
95\ (noventa e cinco ror cento)

r.àlrgura.

Altura

:

Proftn:l1.dade

~

0,59
1,60
0,51
120

PeSO

Jretros

ALICE JACQlJES BRAlõCO. sub!lCre'l0 e int.!,

a)

Ire!:.r:os

']ro!!lil'a neatfl: Ato 20 cotll.lI no valor de C:t$ 14.000,00, cor-

trctros
lUla!::..

rCBpcndente s CZ$ 280.000,00

t~u%ento&

e oitl!nta míl cruz!.

dos} ou, 201 do capital soeial.

TELAVO

JJOa~1.1'

.... "",
f_I

t CMI(.,ra

lll.IQUIU~IU

HU

llm:w~'Jlel'6U ml.

__C"•••_ •. In • 1:1' fl.i'U • 1_.... ' ,U
u l n I ........

~u

:r.u

""'n .......... ~.. "~"'.O.'"
ANEXCl I:

b) SCYLLA J.ACQOES ONÓFRlO, Aubt:creve ~ i,!!
tillg'raUZlI nestll at.o" ao cotas no v&lor de Cz$ U,.ooO,oa (qu!.
torze mil cru~&dolil), corre:Apondendo a Ct$ 1 .. 120:000,OO(hum.

.ilhâQ cento e vinte mil

Vacaria, RS. 21 de novl!mbro de 198B~

cru%ado~}

ou,

ao,

do CApital

ao-

eial.

ExJRo .. sr.

v -

Mln1fttro de Est..do das Comunicaçõctl

CISPOSIÇOES RELATIVÃ!I AO CAPITAL BOCIAL

H1nillotét"1o d~tI ccrnuniceções

70.044 _ Brasl1i& - DF
SOCIEDADE RÁDIO lJU!VA DO RIO GlUJiD& DO SUL LTDA. l!!n

S lO ... .a.. Cotas repre.entativ••':do capital
'oe!al .io in... U~n';vei • • inc: ..ucioniv.i • • • • tranq.lro. ou
jur1dlcAs.

!J4!'''o'',

tidp.cle devidamente consti tu!da ng forme. da Legls111.:;iio el:\ vigor,
tendo tom.do conhl:clMento através do Diário Of1cU,l da União

I

de 2.1 dI!!! :5ete~bro do eort"ente ano do Edital n i 294/8a. no qual
V.lxc!a. abre

Q.

p08:5ibUidl1de de in15talaç~o de emllS130ra de ra..

d!od1CUtlão sonora em frequêncle. lIlodulada

nk

cidade de Vllca,ria.

E&tado do Rio Grande do Sul. vem mu.i l:.'"espcitosarn,tJ,of:e habilita!

lie .. ll!xecu.;ão do !Ierv!ço par-a. o que apresenta

Q

1'0-

derá ser reafizada .em a priiVia autoriu\;io do H1ntst.irt&'"J,,.
das Comunicllçõea, apõs.a ,entidade havei recebido .. cone_! 9:t'~
sÃo ou pl!ll1ll1s.ão para exee'.lt&r <:lll ~rviço. de radioditu _ t"""

:{ li

são.

':I

proposta Oel s§:39

lTif:lXO.

Re&pei.to~"1ó'i n:Audações

m'"\t''t,.b-<~
Scylla Jo.equ-es Onofrio
3óc1a-Diri!!l'Í;:ora

-

Os ",;1;'11n.:!.atradoro• • ';0 . . .erir.l

b.r~s.ilelroti nato .. @ sua. fnve3i::iêllJra.s no~ f;&rgoc. açõa ..
emt.idac1l!! haver r~cebido li; concesfl.!.o ou perniõlsào fiara .x~
t:::utllr 0& .erv1';,o$ àa ~ad1c-difu:iffi':J, IlOl!lente podil!!!:.i oco~r.;
depOi.8 da ter«'P aido aprovados:: ~ê!.O Xin!stêrio das COnl'Jfl!.

eacõlli!~.

~

d

~~

VI
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XI!1"

INICIO DM ATIVIDADES

.põ.

Aa atividad•• serio iniciadas em prazo
d. acordo çom o preAII!nt@ contrato, de •• ia meses
a

DEL:!3E~.ACOES

COLETIVAS

No c ....o de daliberações coletivas.
em
que h.a.j... divergêne.:!-as entre 05 -aôcios, prevalecerá sempre
aqueh decis';o repr~sentada. pela Illaioria do capitAL social.

~

torg& da cone•••ão ou pcminão para qUI!: a aociedade eXllc!!
te oa ••rviços de radiodifusâo.

XIV
VIX -

-

_.

DOS CASOS OMISSOS. nDVIDAS OU

LI1't~!09

PR'ZAO OE OTJAAçJio

A sociedade terá dur~ção por tempo inda -

o. CU05 (lmissor;., dúvida~ ou litígios que
aur9irem os .óci.oa na. vigin~ia do presente c:ontrat.o It que
nio puderam ser rellolvidoll COl1l. o disposto no present'e,
o
serão coe base no Código COlllercial • Leghlação À,pUcÁvel
« espécie.

tllmlnado.

VIII - RESPONSABILIDADE DOS 50CIOS.

xv

A respon. ...bi11dad. do. sócios uri l1m.1t,!
da ao total do capital social.
IX. _

EXERCrCrO SOCIAL E DtSTINAÇXO

-

FaltO DO CONTRATO

riCll eleito o .~oro d. Cml'.Arca de V'U:,x1A,
Eat.ac1o do Rio GrAnde do Sul, párl1 propoaiçio de quentõcs _
que venham. ter fundamento no presente 'instrw:tento, renu.!!.

DO~~LTAOOS

cia.ndo-se • qualquer outro, par mAis privileqiAdo que PC'"
A (31) tr.1.nta e um. de dezembro de cada &nO,
lerá levantado o balanço patrimonial da socIedade, para fIns
de apurllCão de re.!lultados. 011 lucro. ou prejulzos serão di.tribuidoll ou. .uportados pelos sócio. na proporção de seus c~
plta.1s subscrItos e lnt.lI!:gra.ll:tados qUtl POSSUaID r.a scciedada.
ou ainda deixado$ em conta ...p~ci..l Q.e lucros acumul.~os ou
re••rva para aumlmto de capital e; no caso de prejul~os. em
. conta plI.ra futura compensação, conforma for dellbuado pelo&:

•• ser.
. , ••s!.!!!, por ~.t&r.. 'n jUl!l~Qr ~ coni::rcta"0•• .e~.i~~ c pr....nt... ~c J:a~ .. vi.'!\s d. i~u.. l t..or f2
t.Údo, junt....nt. C::;l.. .!l:l:l.& <:elJtPlun.~as... "b..ixo:

.!. Equipamento translftl.sor :

.õc1ol5.

x -

Pabrieanh : 1:8C..P~TI: !na_Maria de Telecollunlcaçõ. . J.tda
Modelo : KPTM-l00Q

RETIRADA E PRO-LABORE

Patinei. 4• • atda ; 1.0 kV

Os .óC!io.l que exercerem lltlvldadl!s na
ciedade. tll!trão direito a UJr!& retirada Inensa~ a t!t\Jlo

0

HOCIololação D!NTEL: 050 0/87

de

pró-labore, estabelecida d. G0Dl.UJl acordo entre el•••
~.

XI

-

Sistema lrrar;Slante :

rabricante : ted Tele-Eletrônica Ltcl:a

l'OXINISTRACXO E USO D~ DENOMINACJ.O SOCIAL

"od.10 : !ECP-2L
Ganho: 1,0 X

A sociedade seri admlnhtrada pêla

.õch

diretora 5CYLLA JACQUtS ONOrRlo e, no .eu impedimento ~h
• ócia ALICt JACQOES aRANCO. Indep,mdentr.mente du indicada., poderá a .lociedade admitir, mediap:t:e privia anuinch
do Hinistêrio dali Comunicaçõcs, wn administrador na. qualidade de procurador, de livr_ escolha d. t.odo.. 0& .ôcio••
!J lo - O uso da ~n01ft1naçio .oeial
seri
feitA pela .õci.a adminÚtudor.a ou por q\lf'!DI eata. indicarem.

Contuào, ...-pu UN da'a .60J.•• que exerç. . atlvidAt,4a. na • .2
ciedad., •• ainari pcl~ sociedade junto cora o administ.rador
indi.c&40, fic ..ndo.. ll\• •xpr••••t!IIlIntfl. v.dado elllpreqá-Ia
••
Req6eio••• tranho. ao. objetivos, principal. .nte _
fAvor
4e terc.irQ, .ob pena de nio valer, •• relaçio a aociedade.

S 20 - Sube.xhtlrá, '.Japr., a r •• Pon.abll1chd. pe•• oal daqu41i. que. til.r u.o indevido d. soci.dllld*
que r ••ponderá solidária e 'ilbtitadamente, civi.l. criJlll'"
D.1Mnt., pelo excl'ls.o 4. undato ou pelos ato. violadores
4g •• tabelecldo

no present41 !natrUDllnto.

(0.0 dSd)

El5p.cl:tlcaçõee técnIcas : Mtena d. polarizao;ão c1rcub,r, 00!
dIrecIonal. de doi. elellentos •

SOCIEllME UOIO NA1'IVA DO RIO GRl\NDE 00 SUL

LTD~.

ALICE JACQUES ~1U.NCO, orasUe!ra, viúva,
empre.!li.ria, CPF n9 312.4.98.8010/04, portadora da cédula de
. id~ntidade d. n9 SSP/RS 1050394855, redf!ente e dOlll.icili!.
da na ru.a l'irm1no ca.urgo Branco, 80", na cidaele da Vaca r1a,~, e SCYLLLA JACQ0E5 ONOFRIO, bra.il~!ra, viiiva, proh ••ora @fttadula aposentllda., CPF n9 "32.93".840/34, portadora da cédula de 1.dent.1dade de n9 8032B01659, ru1.dente e
dot!licll!l!da na Praça. Júlio de Ciutilhos, 1", apt9102, 811I
Porto A1eqr~1 RS t det;ntoraa do capital .0c:1a1 da. SOCIEDA,.-

DS MoIO NA'l'IVA DO RIO GRANDE no SUL L'l'DA, ruolvelll de co.um acordo _ ..tendendo c1eb~rl'llinllção do Hlnistério da. Com.!!
nlca.çõ•• , alterar a redaçio d15 cláullula de n9 V - DAS DISfOSIÇOES MLATIVAS NJ CAPIT'-L SOCIAL, § 39 do contJ:'ato

cial, altf!rando-.e sua redação para CO'ftO • • •eque

I )0 - Fied. aindA. as ·.aciu ad-.iniatr!
4ot•• ilçed:Ld... d.e d.ar avais, nanCIl•• endo•• o.l, .aque. de
ravor • outro., ,•• nOM.da sociedade.

.0-

t

Clluaul. V
S 3~ - Os arbi1n1sulldoru .'ri.o hrU11e!
nato. 0\1 ,naturali2:ados a ll'IAi. de 10 ( dez ) ano. « a • •u....
inve.tic1uras ·no. caro;oa .om~te poderão ocorrer apã. h.ava-

rUI. sido aprovados pelo Hinhtério da. COIIIunicaçõ.lI.

xu -

CISSOLOCXO DA SOCIEDADE·

.0

c.so d.· talecimento, . retirada ou i'nteE
diçio de u,=a 4as .ócias. a aOCliedade não .erá dls.olvié!a.

As de..,.i. c1áu.ula. do contrato soc1al
.erio 1.ntegralmente mantidas o AlI s6cias assinam a prellocnte
alteração .Ill .1't~!I Vi<U1 d~ igua1 teor e conteudo para todo.
oa efeito. 1egail:

S 10 - Ocorrendo .. hipóte •• d. f&l.cilll8nto de w.\dQJI sóclq., a aocbd'àde continuara CClal' o cônjuge
• herdeiro., .alvo
nio puderea ou não qui.e.rell. pt!Ilr1llane-

vaea,rla, .. 22.. de novembro de 1988.

_fi

cer na .ociedade, c.so em que cOlrlunicario,

por' •• crito,

ciência inequívocJ, ao. . .ócios rfllunescente. f dentro
de
30 dia. contados da Abertura da &Uce:U5do. Àti que se ultiae no proeeuo de inventário a paJ:'tilha elo. bens deixaõo8
ptIIlo -de cujus-o incumbirá ao inventariante, par. todo. Oft

efeito. legaia, a repr•• ent.açio ativa. pa.siva do.

inte-

re •••• perantai a sociedade.

,

SC'; LA

:~·-.~~I I
PZ\l I C$,'(; ....,

.rlJ

.,ae.,.~ót.1..'l

S 20 - •• c ..&o de retirada,

Q

'0010 r.ti

rahte deveri comuniCAr .ua intenção ao. d«mai • •ócios
antecedinci& mínima de 90 diAS.

COM

,(,..,.

"'CO"H'CO'G'~L",NC:;')..
.~'L,..,...,.. ~._
~'::L
.~ I
(lJ.c:C",.. otiOi'lUõ
.vr;"o.&UE.

V.::!U..&IIIl_

--_.-.... _.

,

_._I

12617

Outubro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

1261.8 Terça-feira 31

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nr,> 172 t DE 1989
(Do Sr. José Tavares)

E~tRbelece nOTlIIlIB gerailJ aplic&vcis la llllpoeto lIobre

pevh'JI'!nhçro e tf!rrapleni!l9@'1Il; ohr!!> hidriu11clS. tais

S1'I'ViÇOB dr! Qualqucr Naturez.lI-ISS.

barragens, diques. s1stel!l~s de .bo!lstecilllento de igua f
S!
nellm~nto. dreu"gem. irrfgllçio, can.1s. ngu1arfzllçio de 1e.i
tos ou perf't's de cursos de água t!' outra!'; (e~ceto o fornee.!
"'ento de mercedorias produz1d1l5 pelo prestador de serviços.
fon do local da prestllçio dos serviços, quando sujeito .0
ICMS) ;

(ÀS COlfSSÕES DE CONSTItUIÇÃO E
VE ECONOMIA,

Jusnç:.

E REDAÇÃO(ADH);

INOllSTRIA E COHJ;RClD; E DE FINU:ÇAS)

G CONGRESSO NACIONAL dlcrttl:

1.?.

Art. 19 • O 1IIlposto. de cOIIpetinch dos Hunic:tpios. sobre serviços

d~

qualquer natureza, telll co.o fito gerldor I prestaçio, por pessoa fh..!.
CI ou jur'dica, COIII ou UJI estlbe1ect.@nto "hlo, de serviços nio
CO!
prtendidos na cOJlpednch tr1butirh dos Estados, inclusive os consli
nldos pelo nexo IIn1co da presente lei.
Parigrafo Onico .. Os serviços de que tr.ta o caput deste .rt1go
fiClm sujeitos apenas 10 I.posto sobre Serviços de Qualquer htureu,
afnd. quI!' 1 SUl preshçio ,nvolvl fornecimento de Ilercldoriu.

Amplilção, demoliçillo e reformll de ediflcios. estradas. po.!!
tes, portos e congêneres (exceto' o ~ornech"ento de Jlerçad~
.' rills produzidi'ls pelo prHhdor de serviços fori'l do
local
d~ prestaçio dos serviços. qut!l'ldo sujei to ao ICMS);
Escora~ento

1.3.

z.

e serviços

congiinue::.
pre~

En9~nharia Co'nsu1tiva, s~r'dçns llUllilii'lres e complementares,
diretamente rell1cionados f! integrados com as obns descritas
nos sub itens I.nteriores (exceto o fornecimento de
lIerc.d~
rias produzidas pelo preshdor df'! sf!rviços, fori'l do
local
da prestaçio dos se'rviços, quando sujeito ao ICMS),

REPARAÇAO. LIMPEZA. IMUHIZAÇ~O. DESINFECÇ~O • • er.!
assl.elhldos. de bens .oVfis I! 1.õve1s, b,,. r:OIlO dI! logrldo\,/
ros pOb11cos. abrangendo, fnclushe:
CONSEftYAÇ~O.

ÇOl

Parigrafo 8nico - Mio 5~O contribuintes os que presu.m
serviço
quando ~1Il relaçio de emprego. f! os diretores e Illembros de
conselhos
consultivos ou fiscais de 50ctldades.

2.1,

Li.pu. de Chllldnhl

2.2.

Yarr1çlo, coleta, r"oçio, fnc.1nerlç(o IP deUtnac;io

f1"11,

•• lho ou d. qUlhqulr rnUuo.:

Art. 49 .. Cons1dera ..se local de prutaçio do serviço, pllt"a efeitos de
inc:idfinc:ia do 1lllposto:

11

en~ost~s

tador de serviços. fora do local dI! prf'!stlçio dos sf!rviços.
quando sujeito AO ICMS) I
1.4,

do estab~1eciJlento pr-estldor ou, na falta deste, o do

doatcl1io do prestador;
O locel dA rtspectin pnstaçlot nilS hipõsteses de
cuçlo de construçio c1vil, ~nullleradas pelo item 1

e contençao de

(exceto o fornecimento de lIerclldorias produzidas pf!10

Art, 29 .. A bUf! dê cil culo do iMposto ~ o preço do ser-viço, sem
n!
"hu.a dedução, inclusive de .Ueria'1s f:llI:pr-egados nZl sua prestação 0.2
'erVldas Is exceções constantes do nexo nferido no artigo'lnterior.
Parágrafo único .. Ouando se tratar de prestaçío de s:erviços sob
• forlll de trabalho pessoal do prõprio contr"fbufnte, o hpo!:to poderá
ser c.lculado, por _eio de 111'quotllS fixas ou Vllr1ãvels, -'em· funçio
da natureZA do serviço ou de outrb~ fatores oertinentes. nestes
não
co.preendidl! I f1llportinch paga a thul0 de remuneração do
próprio
trabll ho.
Art, 39 .. Contributnte do i.posto I O prestldor do serviço.

.. D

COIIIO

2.3.

C•• trel • • tr.ta•• llte d• • tllune •••• ~ulhu.r
.,•• cc.o d. aJl'be •• fr.leo • • 'doló,ieo.;

2....

• •• p ••••• t:.l.f.,t.ção. poli• .,nto •. ~u.,tr.ção d. p1.0..
d • • • • iviaóriul

2.J.

Di.trlbuiçio lio aJu, • O'lot •• onto •• oitido.

•• tur .....

,ar!,

ex~

do
anexo i:lnico;
lU • o local onde for estabelecido ou domiciliada o
amador
dos serviços, nos C'50S de .rrendlmento lIerclntil, li!!.
PUI e htgienizaçto de ia'lõveis ê vigilinch de
es o\s
e bens,

r:onsidera~

Art. 59 .. Para os fins do disposto no artigo Anterior,
estabelechento preHaáor o 10c&1 onde são exercidas as: ati1/id~des de
prest.ç.lo de ser~1ços, sendo irrelevantes parA a SU!
c"'rlcterizaç~o
U de no_i nações d@ sede I fi 1 h1, agencia, sucurSB 1, u cri tõri o de r!
prlsentaçioou contato ou' quaisquer outras que venham I SH ut111 Z!

J.

DlCOIA.Çl.o DE IIfTEJ.lOIES !

EXTEUOIES. coapr.ondido.

lOlr.dourol.

,ü"lieo., abra1llt'ndo. inclu.ivt:
3 ~l • . ralaalh.o. jardina.c. _ d.coucào;·
3.Z~

4.

Colocação de tapct •• ., corti.a,.

ortCJUCO CIIIlT%J'ICOS • • brana_odo. iaclu.ivc:
4.1~

'.1.

IDI«abari. d. qualquar r ••o ou a.pcci.lidadt:
Elalloração dt projoto., cálculo_ ........ nho. « planta"

de

.u.lq~.r .aturt:~a':

du.
+~3~

§ 19 .. A e1rcunstinch de o serviço, por sua natureza Iltr
exer:utado. h.bitulIIl ou Itvtntuahllenh, fora do estabe1e~il!lento, nio o
desc.r.cteriza como tstabthciatnto prestador.
§ 29 ... Sio ta",bé'I'Il considerados estabe1edlnentos prestado
res os locais onde forem uercfdas as .tiVtdadu de prestlçio de se;
viços de diversões pllbliclS de netureZ! itineranh.
-

Art, 69

A a1'quot/J Mhilllll do il!posto

e dl!

r.aqui.a. perfuração, ·ci.ItDtaçio, perfUa,.ul., pa.caria. esti.
xplor.çio o o~
,lot.cio d. p.tróleo. r.á. aa'tural • outro. racur.oa
.iD~

.ulaçio ."outro. a~rviço. ralaeionaelo.

co....

rai.;

4.4 •••• 11.çio, p.dcia, aDália .. ticuleaa I ci.ntific.s;

101(dez por cento).

Art. 79
Esta lei entrari em vigor na data de sua publ icaçio, rev.2
gldas as disposiçoes em contririo. espl!!cil11l'lente os Decretos
leis
4D6. de 31 de dezembro de 1968 e 834, de 08 de sdt.bro de 1969, •
Lei Co~ph~enter 56. de 15 ele dezelllbro de 1987.

4.T. 1:.010,1., topoarari., cartoi-rafia • •,ri.lnsurl;
• .1 • • crofo~o~ra... trh.

,.t.

Floreata•• nto a r.flor •• t •• eDtO;

4.10. CODtrola ecolá,ico • • • n •••• llto ••bi.ntel;
4.11. Pr.p.ra • tr.t •• ontg do .olg par. ~uli •• uar fin.lid.de-s. i~
clu.l • • • t.,rros. dos_ontes •••••• elh.dos.

ANEXO OHICO DA LEI CDMPLEMEHTAR

N~

S.

UECUÇAO, POR AOMINISTRAÇAO. E"lPREtTADA OU SUBEHPREJTADA, DE
TRUÇAO CIVIL, abrangtndo:

TIAllsro"TE 14UHICIPAL, por qu.lquer •• io. ele rlU'OU, ani •• ia. bens

... alorc •• abranlllnt!o. inclusivo. o • • arvi~o, de calct., re •• a':1

CON~

1.1 •. Obras de edificaçio. tais como pri!dios, estradu, lt1grAdo.!;!
ros. fer-rovilS. hidroviu. !'ortos e aeroportos; obras df! II
te. tais como pontes, tllneis, vildutos f! outros; obras
de

eu

i.

.ntr.....

HEI.CADOLOCIA., UICLIJSIVE ·rIJ~L1CIPADE. f • .ELACOES PUBLICAS Dl TODAS AS SUA'

"AS,ES !

rOl TODOS ns MEIPS, aSnn,.ndo. inc:lusivc:
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.!

lRTU.HEDtAÇA('l DE qUALQUER f{ATUPtZ,A.

braDII:Ddo. incluai"., • consolidação e • t.ransita" •• dt C,U',&"
'.2 • • rD'_Janda. publicidaõe, inclu,.ive pro.açÃo de vacd.:r.r:, p1,2.
.aJa.ent.o d. c ••panha. ou .isteaas de publi.cid.de,

çao dlt de.enhos, texto.

I:

.laboTE..

13. lllCOnOIAçlo lHOULIÁ1U.:

de.aía aateriais publicitÁrio,";
14. rOTOCl,(FlCOS. Cl .. tIIATOCJt~F1COS. FONOCrÁnCos. U~PkOCJlÁFlCOS.

6.3.

ri.i. da publicidade, por q,ualqult ,.cioo

14.1. Art •• ,ráHc'l, ••

I'l ••• j •• anto, or".lbir..çio • • d.ini.t~.ç.(> •• r.Lraa, •• poIl

'.4.

~õ."

CR~

PlCDS, TUOCPÃFICDS' l ~rl)lS, .. branp:}~ndô. lnclu.ive:

",H~

1.ieula,io. divul,.açio de te'Jl:tol. d . . .:nho • • outros

t"d-.... '....

uuu f •• e .. e par qUAlquer

pr,!

c •••c;

con.r ••• ol a conp.inar •••
14a2. Cinaaato,r .. f!a, foto~r.fia, IOho,u'.lr• • ~rav.çio

7.

diver.a. fa.e. e. fora:1l.

JUlfDtCOS, ICflHOHICOS, COtlr!IEU E ttCNlCO-ADHINIUP.ATIVOS, .b ... ~

••"0,

iaeluai •• 1

inchuive produção;:

14a3. Cópi. ou repraduc:io, por qualquer procelO'o, de

dOCUlIlf.:nt.ol,

papii •• planta. ou de-.enholO,
15. 1'UIIIHO. HOSPEDACEM E ASSEHELIIADOS. abl'an~endo. inclu.ivlI!, "apan-

7.3a
7.4.

11I01..1".

CODt.~llid.d• • • uditoria;

' •• hd.tra,ão •• qualquer n.tur.&a, .incllulv • .s. lo.n., n.~~

do • • conaó re lo.;

u.

FOIHECIMEHTO DE ALUlttnACl0

r.

!EBIDAS EH DOTEIS, :RESTAUlt"HTES, .~

aES, !I0ATES E t5tA!lELECtHENTOS SIMILAIU:,s.

17. CEJ.tHONIAL, lECEPCOES. OItGARIZACAO DE FESTAS, !UFE E

7.10.

PI.nej ••ente, or~anit.a,io, toardenaçio, con&ultori ....

ASSEHELH!,

DOS.

• e •• ori., .s. qu.lquer nllturez ••
11~ IISTALACAo. COLOCACAo E HONIACEK DE BENS, .braDa.~lldo,

7.7.

lDfor.itic:a

7.1.

r.squi.a, collta, anililc. tr.r.mento e fornccil!lel1to d~

IUI

tod.s as suas It.pa5;

i2-

for •• cõ.a, inclu.ive c.daS'tro;

1.'.

1'. CO.SEIVACAO, BENEFICIAMENTO, LIMPEZA E AEPAP-/t.cAo DE !ENS

MOVEIS,

AbranJcodo, iaclusiv.:

19.1. Lubrificaçio, liape::r.:a. lustratão. revisio. conc:~rto, reco!!,
dicioD~.ento, reltaura;io • •anutençio e conserv.çÃo de bens

Deapacbantea, inclu.ive .duaneir05;

1.10. D.tiloll'afia, estaDoJrafia. expediente, .~cretaria c. ,cr.l;

aóvaia. inclu.ivl recauchutal:em e rereDl!raçâo cc pneul;

7.11. Tradução, 'Versio e intcrprct.cio;
1,.2 a lt.cDDdicioD&acnto, pintura. hll:oeficiulento,

.1

indusblt.

.01lt.,.•• ioduscri.l.

7a12. Cobr.nç•• a recebi.ento5 por conta de terc.iros.

testoa. devoluçio de titul;. nio p.,.os • •anutençÂo.se

por

cor

con.. in!

res:

tíl!!,

••• to (eate it • • • br.a,' t ••h •• o. acrviçollõ preataôol

•e c!.

te, recorte, .odelap:e'll. poli.ento, plastificaçi.o.

4ireitoa .utor.ia, protcltor. d. títuloa, .sustacio d. '1'.2-

10' .. encidos. forneci.entos de posiçio de cobrança ou :cec!.
.,1•• nto _ outro • • • rviços c.orrelato. da cobrança o.u rec~bl

lav.,...

••• , tin~i.lnto, ,.ravacio, ~alvanopla5tia, anodi&açio.

incluaivl

19.3. Alfai.taria e coatura •
20. SEItVICOS POITUJ.Il.IO!l:, AEROPORTUÁRIOS. FEUOPORTUÁRIOS. DF. TERMINAIS
a,ÔDOV1.hlOS E rEIlIlOVt~ .. tOs, Et'I TODAS AS SUAS MODALIDADES.

i.atituiçõea financeir • • • •suaelhades);

7.13'. telul.ção de .iniatro. coberto. per contratos de

aejturo5;

iD..p.C io . . . . .liacio de ri.cos para cobertura de

contratas

•• aCJuroa; prcvcn;io e Ilrrincia de riaco' ae,urâveis
c.do. pOI: qu •• nio seja o próprio ae~ur.do

01.1

pte.!,

co.p~nhi.J,

dc-

21. ItJ'l,OCADOU:S.

22. CUAItDA. VICILANCIA E LOCACAo. abrafll':lrllOO,

22.1. Ar.az.en ... ento. depósito,
•• ot.çio e ,:uarda

•• ,uroa.

I.

lanco. de s.nlue. l.ice, ,.~ •• olho., .iaem e conFencrc.;

1.2.

'lano • .te •• üde' •• ~eral. incluaive.

õ.

que previlt'Cl o

%2.3. Gu.rda e .staeiofla.ento d. veículos;;

2J. DlVU.IOJ:& - .O.lLICAI, ."r.n~lIlh. hcludvI r

23. L
EDUCAçlo • • bran,..ndo,

inclusive, en.ino, tr~in"lPcnto e

.ovi

r •••

efetuad.,

,elo beneficiário.

,.

.rru1ft.ç.io,

bens; de 'Iun1quer espicie;

22.2. Locatio de bens .õveis. inclusivE arrenda.eoto .ere"flti!;

IlIVIÇOS DE SAODt HUMANA! ANIHAL, .. branp.endo. ·inclulive:

1.1.

bola0, p.lo pre.tador doa aervico&. ,da. despe.olIs

d~

inclusive:

c.r~a, d~5car,a,

Cin. . . . ;

IIvali,;,çio

d. conbeciaentos, de qu.lquer "rau ou natureza.

10. BANCARIOS E
10.1~

l~HANCEIROS,

ahranp.endo,

23.4 • • ail.!.~_,.~,~..ht",;'.", f.'thah, ucitais • oOD,in.r.s. iDclu,!
. . . . a,.táculoa 'lu, •• ja. ta.bá. tr.n •• itidoa, •• diantl
co,!

inclu.ive:

Forneci.ento de talio de cbequu; e1llias50 de chequeI:
lericcia de fundos; devolução de chequeI;

sust~o;io

•• nto de chequ~.; ordena de p •••• ento • de· crédi.to.
qualquer &leio i emi5são e renov.çio de cartõelO

de

trolltl.!,

pra lIe .ireitoa para tanto, pela tllavi.i.o oU palo rãc1ioi

P~'':'

por

.~lIn';tico.;

con.ulta • • m ter.inai. ttle"rõnico.; p,,.,amentos por cont. de
terceiros, inclU5ive os feito5 fora do •• tabel.cimento; el.!-,

23.'. Co.petlções .spol'tiv.a QU de d •• trc:u 'física ou

incale.s.

boraçÃo de fic.b. c.dastr.l; .IuJ!uel de cofres; forneci.mento

t"'l, co. ou ••• a_ p"l'ticipação do e5pact.do,. incluai".

tle 2a. yi. d • • vi.o. de lallca.ento e de eitr.tos de

.,enda de direito. 'i trens.iatio palo rádio ou pala

coot.:

•• iaaão •• carnia, fiallça, custódi ••

..0;

•

talev!

10.2. 'a .. vico. técnico ••• iniur.tivo. correlato. I. .ti,.i •••••• a
1•• t1tdçõ.a fhalle.h . . ;

23.1. l:ncuçÃo d. aúdc., individuabentl! oU por conjuntol;
2.3.1. Di..tribuicio I 'V.nd. d. bilhete • .s, loteria. e..rtõ •• ,

10.3. D••• h

•• rviC-D' pr.atados por lnstitulcõ.s .'Dcãd,.s, fiDa!!.

le. ou ·cupon. tIle apo.t.a. lorteio. ou pri.io ••

c.ir.a a •• a ••• II"'.a. qua nãD •• con.titu• • • • f.to &lra40r
ti. i.,oato. r.dlraia ./01.1 euaduaia.

11. IEr.llr.TAtAO I DISTlllUtcAo flE qUALQUEA ItATUltEU.•

24. RICaRE, lUtTICA. APRfSF.HTACAO r. CUIDAJ)OS PESSOAIS.

pu
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r_I •• p •••• o•• fisie., ou jurídic••• ,r.'l.clora. doI •• r"icoI

oaer.!.

lio. ,elo USo

CEMElES RELAnvos A ANIMAIS.

ci

A .adid. pretenôe ••nar • ev ••io fiscal. en5ejada, pIla

n.

FUNERAIS

r:

t.da r.d.ação do Pecreto L.i 406/'8 •• 'aslociações ou loci.dades

DEMAIS SEIl:VJCOS ,OstUHOS.

q'le,

.ão •• rcy •• tiudo 40 carÁter de ••pr •••• ou prafi•• iocaia autõnoao& •
. . . IliDI!IO coa0 tail. prlu.ta• • erviçol . . . . eoloe... ã i.1harlt& d.

21 • •ECIUIAMENTD, AGEHCIAMEftTO. SELEÇ10, C0J.OCACAO -OU FORNECIMENTD DE

,,,.ução

Klo DE OII.Â. lH.CLU$lVE TEHPOURU.•

cuida

I)

projeto, t •• bia,· de, iut ......iuuio • nor•• do

'V , cODceituar, atrav':e do
U. rOI.teIME.tO DE TI.ÁU.Ll!O QUALIFICADO OU HI.O. tlE QUALQU&1i.

tr.!

aunicipd.
.rti~o

artiKo

5P, O que uja •• tabeleci ••oto pre.!,

.tVEL.

lia ESPECIFICADO IIOS ttENS AHTEJ.I01ES. i; A IXPLOlACÀD DE QUALQUER.
•trInDADE: QUE JtErr&Sl:KTE .'ESTACAo DE SEJlVIf,O "ÃO CClKrp.EE!U1IDDI IA

ta."r • • •ar.icoa •
QyaRtD ia alíquota. 40 l.posto. ~tDda vo~t.dO

COHUTEMCIA TlIPourÁ11A DA UNlAO OV DOS toSTADOS.

tia autoRo.la ela, co.un.'. par• • • quais .1 advo,. a li"crdada do au!.

.J U I T 1

r

l~

A ç A

o

,.laci•• nto .... au •• própri •• politie •• ti.-eai •• o ant.proJeto.a

tr1l:l"
Aa ·.or.a. co.ple.antar •• ~ ora prôpo.tal. coacartl.nta. ao I!,

ISS. ino"••• ,ul.tiv .....!!
••
fár.ul. adot ••• par •••• c'tm.oninei. co. o inciio IV. do artiao
156
,a.to 10\11'. hr.. ico ••• Qualquer ".turea. -

"l.. tinir"

·.ervicos tributÁveh p.lo iapol to.

••• ndonlndo o ca,d.nllo •• drüJCulo. porqu.· i.lllcon.ati tucioall. 41 •

r1aor. ptlr u... volt • • 0

únic. tar.fa par• • ",u.l .utori%.do p .. ts L.i Ii.ior.

reli.e do n.creto Lei 406, de 31 Ih

Co• • i.il.r objetivo, o paTÓttr-ato ünieu do .rtilte 19

'.r•• n.o, ao ",po,h •.
.01

h • • • acuçi.o

da c8leulo 110 i.po.tc-;---o

aO)lu •• " •• ,

.01

a.tlri.ll

•• pr ....!.

.ervi~os.

.oa

'(;••0 úde• • XC.;iD' à r'tra. lura ••

• • •clar.r • •oa' cinz.nca .xiatant .. efltre o ISS. oa de.ais i.po.tos
tio li.t •••• aor.'ht. o lCHS.

cf)n.i

der. sujaito• • pana. ao 15S o. '.r... içea daac:ric.o. no ana.o único. ai:
•• ~ue. r •• p.ct.i... ,rllt.ção ·••"olv. fora.ei ••oto d.' ... rr.do"ia..
-

.rtl.o %9 coa.t •• r • • ela I,r ..... adol o • • • 10""

~ !r.ti.,

a

de:n.ltro

•• 19&8.

•• aurir. au' rol t'lI:acivo. 0!l a.rviços in •• ri.l~s na eoapatincia· lri"2,
tida dOI .uaicí,io., o projato se volt • • 0 cuapl'i..eh.to da Ixata

ra.!,.

• lh.a "Uat:uir u. li.h• • ;:xi.o.
rara· • • olução do. con[litOI c~. o lCHS. o projeto opt ••

t • • l'ai.l.cio. ala'. I. 'Vi.or, .obrl!: •.•atária, • J1'artlr aesaD.

t. CODltituicio.

pra.erv.ção

I

.tividadu do i t . .

li

'0 alll:ll:o lidco, relativa.'l1te à. qu.i, . , .arc"Qria. pro.uaidl. p.lo

Coa afeito, • ,x):Ir •• são "definidos el l .. i

coaple.ent.r", cc,E.

.ilnada p.lo inclao IV do arti"o 156 d. Conarituiçio, há de .er

tida

'exacutor

• • rvico.

.0

for • • 0 loc.l de .u. pr •• taç.io. nào

'.0

canal'.!.

radu p.u o eálculo do US d.vido, .uj.it.nd~-. . lO lCHS •

.. iat.r,r.t ••••• confronto eOIl o Irt.ilo 1,H~. inciso 111. do

Ii.Uar policioD••• nto "UIC. alicarce na própria Jlrátic • • •

d1,Io~••

'01' outta. palav,r....
••

til'

lei cOlllpleaeat.r atinente .. o ISS há

o ••••0 c.nit.r. da. d ••• t. dq-: sist.ma. constitucional

t.ribut!

rio • • t .... a- ••• por con •• ~uiat • • • 0 I.t.b.llci•• nto daa "no r...

I.!.

r.i. e • • • tiri. d. le"i.l.çio tributári.". a que .ludl o eit.do

arti

Ç.a.tltui~i.o ri~"i( ••

tieatra cujo. principio. se .ataapa o da
"CD~ ....

.0'

.0

l.posto • • • que.tio.
Co• •l.lto, •• corrldo •• já. vinte "!no. d. latroduçio do 1$$

ql,i.s~ inteir •• ant'.I~
CODtr••- •• oa CDntorDDI t.órico. da .ua b •• e .i.pon.i"el, •• j • • o pri,!.

'o 146. taciao lU, d. Constituiç.o.
1 a •• poderia •• 1' dif,erallt •• quando le •• tá di.nt. d ..

• ia _\l.lei,.1 a c",j •• th,o.i.çõu
ta. tri"lltida.,

.r

tri.. ut&çio p.lo 1S5 . . . . . co.o u& t.orl. da. obri".cõ ••• c.ujo.
.u....
.iol iIIa.t •• p.ra •••• rc.r • • ati.fatar-i ••• nt •• OI c •• pô • • • lt1ci.iacia

.Ut.OD2.

dheriaioaçiD du

.iat ••• trU,ut.rio bra.ileiro • • • d'.ent.~~••

• • •outriDirio . . . j . i luz dai cleciaõu judiciah •
! .Ra ,ode ri. acontee.r clb... r ..... nt~. Qu.ndo

rece!

I • • • ba

o

qUi

ISS ~toa., por fato ler.dor. ua. Dbrilacào d. faz..r. enqu.nto o

tCNS.

.UID.O r.cai .obre • circul.cio de .crcadori .... vi.1 i c.xacio

s.

••

o llu.h:ipio. CO.O I Udio .•• 1 •• Cldc,I, rac." ,le••• eu
Ii.ha•••ó ,.10 ,róprio tfIIxto conat1tuclo•• l • • coap.ti.cia
i ••.

Dbrhacõ. . . . d.r.

tit .. h

l.nt •••nta. au •• abrisaçio da faz..r. nio hi 4:o,it.r- •• do I.CKS. ai •••

,ar.

i.poI101 •• 'Dhu•• 1l0t., inf neoDSt ltt.lc:io•• l • •0 caIO • l.i

. l•••• t.r ••• taria .utori ••••• opor outro. ,ac••• tr• • • • ua
ci. ,ar. l •• tlcuir o llS.

to~

coap.ti~

'

Da.tartlt: idéia d. car.eterizlr • • • t.rllO' •• ploa. o

.!!.!

I'Dad., aeb.- ••••band. a...alto. aólida .po~o

doutr.!.

. . . . . . . . . . ho. lin..-o. 4. taia .. rvlc:~ •• hUc.a'o • • "a.'o
ri., • • •","h.na, allu

pactiv ••

.!

D.C •••

~.,tici.a.

•• t.nta ..... o c.rit.r ·a.nerico ....

~.ti.i •••••

r.l.clonad •• ,

• ••,r••• ia "altreal.ado iatluaiv. ' • .pu.e. a'. ... â.rio. ih.... ~

lidc.:

.

.6. alu.U. I.prenio-'

".l!
.a

{t.~.

l.i ,ropo.t • • nu•• r •• atr."".'40.

an.xo

.

0"1' ••

r.rllluindo • id_i. d.

\I • •

intlica~ãD

.... tÍr1c. d • • ti,vidad . .

l ••l.iar:1a 40 lU. o projeto r .. "iv •• co. O :ic•• 28 • • ,riai.tiv.

re ••

. . . . . . u·tiJo 7l .D CTN, 'hqu.nto 'e re,ort.va i. "de•• l. lor...
I!:O. OU

•••

.:

utili&.~io de a'qulna,. ferra.en

a • • • v.lculo .... (art. 71. inci.o VI. do CTII.

C~Cl a'

do;

allE.r.cõ..

At•• Co.ph•• nt.r. . 34/61. 35/L1 • 36/(i7)~

o,aracio. i.poDdo- • • • •a pri•• ira bil'tii:. •••• o õnu. do ISS _.

•• II.IH•• fund ••• nto 11 .. ord •• ttienicI. ,ort.",to. jl.lltUie•

fÕr."I. "oueia pelo Decreto Lli 13-', "e OB:d • • • t •• bro ,de un.
l i ,onto n,.tljo ,l1a Lei Coapl ••• fttar b9 5' •••
4. 4u •• bro
1117. p.ra • • U.polt ••• ntt '.iri.indo conULto.·.tlc.ro o. i.petlto •

II_!'

• ,oItltio, t-Xcluir. da blu d. cálculo do ISS. no' tocante

li!.

15

... içou,. oa •• t~ri.il

'lrvico ••

,.r.~ o.

lO .ere.tribut.dos OI .e.'viço .. da buli.. dr .j.rdin.~r., •• coraçio,
nutro.,
j~lIr'i.

iIIu.nllC" h,etavtl que.

cuntrot.r U.OI Ieata • • 101'.ac.to
ou a cOllpo.i(:.io d. u• • • bi .. nt., nirJ,uall·pr.le»de .dlp,irir

.0
12

n.cl'ato L.i 40ft"., • propo.t. e • •x ••e ot.rec. t-r-i• • xcacõ ••• co!!.
tiel•• ao,' 'iDei.oa 11 • UI do .1'1:110 .a p.ut.. A. . i.~ DO lóc.l ' d.

, ••,.etiva pu.t.cao .erio tributado. o • • a:rvico. d' CODlt'l'uçio ei.vil

o·r.I~.e1:ivo

cp.adlor. o

arr.~

•••• Dlo •• re.Dtil • • li.p.t. de i.õY.. is • • vililiDci. d . . .e'.oas

".oe ..
lo tOtals,te

.0.

t

por que óiatin,uir

Ull

••

,.
r.iço . :

o\ltro. rara fins d. tribut.ção. vaI. di% .. r, (lu.1 a ra=io •• f.l:'ul~ar.
ao •• 1:01'.401'. a d .. clucio 40 •• tarial emprllladc. não per.itindo o
.ar

ao, por axe.plo: ao (oló,rafo?
~ • • u•• ,

•• deducõ •• d@" .at.ri.l e.pr"rado na prtuaçio .e
I: endoJ;sad ... p.l.
L.i.

..rviço •• inautu.adaa pelo tlre.eto Lei 834/69

COllple.'ntar- 3ft/R7, por deu'.lid.s do .lieeree da dOJ.iticl jurídica,
re.ult • • •rbit'l'Ári •• e. 10fllt; d. dirimir- conflit.os entre
~SS • • caba.

por •••• quinha.r • 'l'eceit.

coneernen1: •

.I;

Q

ICMS

t

eate últi.o. pr,2,
t:.ributo

" •• t:. p ••• o . . . "Iuindo

-

r •• saltar Ilue

Q

.: ..... a linha d. raciocinio.

ite. 1& do .nexo único

re.~.ta

urlll:

• int.ire%. da

eêaci. aUDiei,.l p.ra • tribut.ção de .erviços. declarando

co.p.!.
.,.pre5a!

.cnt •• co.o taia. o. !ornrci.ento5 de .li.entaçio .. bebida. e. ~e .. t.~
rant •••

h.r.' e e.t.beleci•• nto$. do ra.o.
Final.cote. o projeto extiD&ult •

tribut.cão

dif«r .. nci.da

do trabalho p . . . oal • da. IDciedades de pro!i.sioaais •
Tratupl.ntada do l.pocto de J.e:nd. para o ISS, a

1'1:1;1'&

t.r.t&.eDto fi'c.1 •• ie baDifico p.ra OIJ rendi.ent:o. do t.rabalho

cODtribuiDte. do i.po.to:, fora.

•
.

ao

c •• oril', •••• 'i., to •• r ... rvieo.

eua

fio''''1

.0

••tI. for •• t •• alac:idn ou do.icili.do

.1Jun.

&

.u. preataçÃo.

piei.ndo.• ao !.tado • • t.lI:a,ão de f.to econõ.ico. ler.dor de

t ....~ão •••••• ,articular. à real'. ler.l •• t.ribut.ção ,elo lDC.l
•• ta•• I.ei.ahto ,r•• tador. ji •• po ••• a ,.10 aiada .... i •• at • • rtiSo

"

f'.~reJ.do. lU

,h

.unieip .. l.

Já o 11'(1,0 49 do proj.to • • tlU • • encioa.do. Ib:.
•••e.na.ate_ .0 lDtal de prlltlçio do.

.0

circul.ção da- aereadoria li in.u.o ••.!.'

ültia. . . . hcitliaci. do ICKS •

• •••• j.nlllo,•• o • •'&ai.cipiol. a idanti!ic.çio c:oncr.t. d •• hipót ••••• e

I.w•• ci.ento de tr.b.lho.

ai

••• i . ae prol:iI'e • • • eOll.unincl" co. OI .Iudido• • • t.tulOI,

.upri.U •. ,u.n&o Dia •• peeific.d.....

• t.l.. l ... d • • •0 it.a.ou ~u.lldo, no ea.o "o it •• 1. iat.ata- •• pr.v'Dir
• .... tlito •• tra ilufticipio •• At.ndo_ •• i .:... cuçio •• conatruçio
11:'1
-t1 • • h •• I .ai•• cl.ro ,ue .penaa .0" •• rvicol paZ' .Ia .br.nlido •
•• • plic • • relr •• contida DO inciso 11 dio .rt·i~o 49, ti. uiltut.cio DO
l'l:.l ••

•• d.r~ • t.xAcio •• f.ri pelo ICMS • •e.ao quaD'4o houv.r

.&alti.a•• ,r •• t'.cio ,h •• rvico.
I •• u.iodo. ou o .at.ri.l d.do paio pr ... t.dor e iUlu.O
1:.

••••• .... tido . . . . p01. ti. . . . . . nt.r • • 0 .rc1l:o 19 • • U, CI
,alcl.lo. tl'lltut.rio .ll"vlc:o. d. qualquer ~.t\lr •• a, Dio inurido.

'0. I.t••••.•

obrl~.cio

..r.lco eu o .er.iço .Jrea.do i

c ••' I •••• t •• o ,elo .n.xo ,úbico.

e ••

la cootrepertieia. a. ,r.ponderaot •• au•• cantr.t.~ão•

ca.po

o ,coj.to a •• '0' • • tr.duz. lO leQ .rl:iKO 19. iD.tearado

•••,.t••

• u., para o cuaprf.anto d .. liailar obricaçio • • a toral; Dlca•• irio
fora.ci • .,ato da •• readori •••

•• heUii.e.t • • 0 115, ,oI' .,ia 'a DOr•• eoapl ••• nt.r. 10011' • • • '1' ,i~

a.il"a,
.il"h.

pra..!.

Coa•• quentl!.ent ..... a o objl!tó de u. cootrato r •• ide.

'''b.titu!

••• a • • a,r ••• õ•• "eapr••• ou profi.sion.l autDnoao". p ••d...
p.r.
U •• tUhá-Io •• pUa .rti,o 19 da Decreto L_i 406168. f.h.d~_... "~2.

'UI' o cODferido

.os rcadiaento. do

capital

.II!

cDncr.~.DD

do ISS • • aqu.ato ved.d. a tribut.ção. coa ba •• Da r.ceitoa. do
lho c.b ••• do pe&.oII e d ... aocied.des dit.s d .. profi.sion.i ...

.0
do

iabitv
r.rab.!.
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'eri• • • HUDic[pio& ·flxar alíquota • • • nor ••

tod."ia. dude quaDdo illlplaDtad& . . . partir IIE ••O do CIH.
aiate_ãtica da taxação 41. CI'.~.lbD pescoal

It

das sociedades de profi!

"'a.

ti. ,u''I'loo.,

I'.c.it~ •• tai. cODtribuizn ••• consubstanciou.
i_Ju,l.:_ fl ...I.

.iDD&i., 41i ••oc1•••• &

•• n ........

C:••e.h. l •• xate, •••
tr.t •••• to Ihea1 •• h
) •• tard ••• io

tI·.... 1".

" ••••• 1 aca"'•••t.rl.'II'o

1t•• 'Uc•• 'OI' ••••'ID . . . ,ara ". an •• nhairo;
lt••• ~· c

aju'. ,.

coa,ut..'Il;Io''',

t

1 •• 4.

U •••

.-1(;0. ,"oluir

'an'o .q"III .... "to a,u,dado , lIu.drcu d.

~lçll~~çAo CITAbA

11

CONUlfUlÇl0 DA lt,OUICA ptOU~t1V~ ,DO n~I1L

c~

r"iço tiic.oico.

;!.
Si.,

,.rtlu. â lIu 'D' critirl •• hlaia vil.nt .... ' ,rllt,anll••• nd.;o. OU,!
.lI.in .uf.riri. r,"IIJ. ••"to. ,uro. 110 trabalho'. o •• cánlco r.ctlt ..
od,iftád.a •• c ••ltinaçi.• • • c'lIha) • tr_".lho.'
Por .ucro 1140. craDlÍara.da ••• y.rlS.d.ira, ,iftdultril •• I.
u.cl •••••• ,r•• ta46r

datar.inados

ou atá haD.tlÍ-lo ••

aoliuit!

•• laltu.~.td•• U •••••pU •• 'OI '1u.1U~ca4D1. 4. 1I1ol' ,ua u.
"r••• eitd.~., •• u •• li. ". n •• 1. Iju'a"lcrt D.O • .,.111h.dol t
,ouca. f.rra •• nt •• , ••• cut

,.1'.

12621

co.pl.xlll.d_.

111- •• I.~.1.,c.r lI ... r.lla .Irai. ~III WOIII.ri. d~
•• fi ci al •• n

a) lh{ifti~io li, tributo • • dI' lun • • ,pi,ele •• lJe. CO.D . . . . 1'.1';.0
i.pOIIO" diu:ri.illado .. al.r. Con.titui~iio, a do. r.apectivo. fa-

I!. •••,!!

I"tI,~'l·•• i I

... plos.
Par.
ta .. to. c.r.c:e •• hoje, teia ••I'r ••••• d. 1afto. r.curao. [i..nanCIt'i..ro5,

Ilcillla\';o lribul:'rla,

t. •ob TI:

to. lar.dorll. b •••• d. calculo e

cDhlrlbuillt.~;'1

a ••• , ,od.nlllo .ah ,".uc,á-JI' ~.r'nda lu.a ru~;.Ú •• , partir d. AI!.
ra conjulacio ••• l&1'orçol •••• u. ,ócios. Da "to. no •• rcado u,\ul
11. ,.r.lcoa. o. r •• ul .. allo •••• 'OCiltlhd •• , dit •• d. frofi ... .iou.i5.ori.
,iDa.-a. 4. co.juroa,"o li. capitll I tZ'.b.llIo.
&.

• , li'"

tu •• , já .... ,aue.a: terl •• , denLr • • i.il .... a

.oc:i.dadc~

•

'Itari . . . . . . rae.r o abranda •• nto d. c:aTJ:a fl.cal do ISS.

•••0. '0" ••

funll ••• ntol ant •• l!Iotici.dol.

Oh •• r,.- ••• _KDra. Il~e outro • • • • 1hor•••• 101 .;ldat.a par.

.,t.~.l.c.r, • • • 0 • • 4a j\laeic:a fiac.l. faix~• .I. triltutação pelo ISS.
.ulcaado inlpiraçio •• capacidade contrihutha do' lujeito
•••• h,o. hoJa ati 1."l'i4a. COa0 prIncípio. ao corpo II~ L.i Halor, P,2.

.................................................................
IV- •• r.iço. d. 'iuIlquitr nltU'-.1', não cOlllpr.lndidoa
"lt", daltoido' •• I.i co.pl .... nt.r •

.

~49 Caba

.
i

l.i co.pl ••lorar:

1- fixar •• alíquot •••• xi ••• doI iapoato. previ. to. 00. incilo •
lU • IV;"

J)EClu:roLEI N, 411I - DF.: :11 1>11: In:ZEMlJIlO l>y. IIIGI
e:.laIK'Il'C:u
-=,'rIlIN "" ,Urdiu (i1l;II~c&:lr", "lllinini" MU. Im)'ullo
tu. IlGbrc ftllrrlll..ilrN l'clllli\lll~ M c:ln'l\lIwl!1I ch' ,,,,'u'lulllr}l'.' CI .. "br~
.cry'\~II. dI! 'lUl,hl",'r IIIllurull, I! &I;a uuh'us 1II'"vhlc"cilUl

,,,,,',,,;.1"

Arl. 1" O Implosl o aO~ro opcrnçücl rclllLlvos • clrcul:açl&o de IIIcrcudurla'l
&em como llllo ~el'lIdur:
J - a laldn ~I mcrelldorlns de csllluuh:ellllenlo cUlIIcrclnl, Industrlnl U\l produLur:
li - • ~l\lr,\(h" em c"ll\llcl('(:IIlI~nlo comcrclnl, hu.hl!ilrlul ou produtor. de
.ncrcndorla lmpurllldu rio cxlcrlor pclo t1lulnt do Cr.LlIhclt!cillll!IIU1:
111 - O 1<1\ /Icr.il1ll'nlo di! IIlimcnLlll'Ílo, Imhhu'5 • uulrn~ U1e,clldOrml': IIIn res'
lIIuróLflLt&, 11:11 es, cules e c"ln~ch:ellllenlus ~lnlllares,
I 1: f:quipIlfll "" it salda l\ lrnns.lIIss:IO t1:, proprict1:u.h' de nlt:rclIdorln, quan·
do csLa niao tUlllsllar "cio c5LllbelecilOcnLo do LrlirasmiLcnle,
I 2,"

QUlUll.lO D IlIl'r,~'llloJla

rúr re.m'lhlll IJ:lrll Urlll:l...'1II j:cral ou

.,:1 rn

de·

póslLO fer.hado do prólJrlo cOlllrllJuluLe, 110 ",'!:i1ll0 Esludo. 11 :;aidíl eun!o.hlnrll·l'lt:'

o;orrlda no lu&!ar do esLa1Jclccilllr.nl,lJ rClllclrlllc:
J - 110 mormmlp do r.aitlu da 'mcrclltluriD UII arllla~':1Il ccrnl ou du ucpü·
5110 fechaàQ, salvo toe para reLurnar ao cslt.lIell'cimcllto UI: (11'if'Cm:
11 - 110 momenlo da Ira""rni~!;ilo d(' I'I'l.priccL:lul: dll lIIr:rcarJori:1 1II'Jlo!õlta·
da cm anulIz':m CCI ai ou em ucpúSILu Im;hlluu.
3." O impüsto uáo Incil1c:
I
sObre a salda ue prudulol' Indusll iali7.lItlos tluslinlltlo~ ao Cxll'flur;
11 - sObre, a alicnação íiducióiria em J!lIr:mlia:
IIJ - ~6bre a saída. de eslnbelecll1lenLo pl'e~ladllr (los scn'ito~ n 'I'U! se
J'elere o arlico 8.~, de mercadurias a serem uu que llmhll!l' sido uti1i:.::ul.1:O: n;:
prestação de lb.is ~ervicos:
IV - li s.11tla, de er.ta1Jr.lecimenlo de cmprêsa 51c Lrnnspol'Le ou de unpüsilo
por conLa e ordem dcsLa. de mercadorias de lcrceiros.
I c.- São Isenlas do impôsLo:
] - as sald:lS de vasilhame, recipienles c embalagens, inclusive sae:uia. quan·
do não cobrados do desUnalário ou não computados nu ""lar das m\;rc::t!o:-ias
que acondicionam e desde que devam retorrulr aOeSl8Ul!iecimcnLo rCIl:cle:lll!
ou • outro do mesmo titular:
U - as saldas do '\'asIlhame. recipifmll!S e emblll:lI:EJl::, inclusive uc.nili,
em reLOmo ao estabeleclmenlo remetente o,u a outro UU lnesmo tilular ou ~
depósito em seu nome;
111 - a salda de mcrcadorias dcslin:ld:ll': ao mercntlo inlerno e' Pl'ol:ul!dtls
emestabelecimenLos iudul'lriais como resull11do de eoncorr~:lcia jnt~r:l:J'l::Jn31,
com parliciptlção de industrias do pais., contra pa~amcnlo com reCUI'~IlS ",riundos de divislls conversíveis provClúenLes de, linanciamt:nt," li 1011:::;0 prazlI r;p insUtulçóes 1inancelrasiDI,cI'uacionals ou cnl.idadcs &:overnDIJUlILais esteall;dn~:
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IV _ as entradas de mercadorias em c!ila~ck_cimcnlo dll i1l1~orl.adul·. 'lo..::!I!'
do importadas do eXLerior e deslinadas à labncaçao de JJ~f;:IS: n1;"qum:.s e ~qllJ
pamenLos para o mercado lnLerno como resullado de concorrel-.Clll mlen:ll!'junal
com parlicipação da induslria do pais, conl ra p.ag:un~ntlJ com rceur~c:_."j)r~':!!
DienLes de di\"isas conversíveis provenienLes .de llnancm:uenlc a. ~on~.? ~'.'~:::iDsUt.ui ões financeiras internacionais ou cnLldatles covern:\Im::uals e... ~ru.I •• ~IfiIS.
ç
L '
.\ des' ·11····.... à
V _ a enLrada de me'rendorias impor\.lltias n~ ex cnor. llU:'UuO
.. :;":--;, :
uUll2:açio como malériaprima em proccl>sos dc Jn<1usl~lahwC~D.,e~ esL:I" ,,:c.·
lDento do Importador, ·desde que a salda uos pro~ulos mdus'.uali::õcos rcsulLtln·
Ies l1que eleüvamente sujeiLa ao pagamenLo do uno PDS\.O:
VI _ a enLrada de mercadol'i.as cuja !mpor t nç:\o esl Iv~r .i s c; 1ta do
, IIl1:õsl.o.
.
de CQDlpeLêncla da União. 50lJre a JmporLaçao de produtus t:liLrall~clros. .
VII _ a enLrada. em estabelecimcnLo do import.ador. de rnercac1ormlo iJDportadas do exlerior 60'0 o rCRime de "drllw back,,;
.
, VIII _ & saida. de esLabel!!cimenlo de empreiteiro ,de obras hidr;h.lln?~ C'I~
de construção civil. de mercatlol"Ía.s a.dqu!l·ldas de tercearo» c dcSUnlld3S ., obra
a cuco do remetenLe;
IX _ as Aldu de mercadorias de e.sl.llbclc:chnento dr produtor par:1 MIl.'
belechnenLo de cooperaUva de que .laça parLe. situado no 'mesmo ESULdu:
X - as saido!> de mercadorias de estabelecimento de coopernLlva de pr~
dulores para esLabelecimentos no mesmo Estudu. da própria coOpcruliVll. de
cooperativa central. ou ele lederação de cooperativas de que a cuopcrativóI rl'me·

.de:

te.Dte laça parte.
~ I.· O dllipolto no I 3,~. hll'lr.o 1. 1I1,Ihm r.r 1"11I1,,111I " Lail1:1 cln IIl\'rC'lIthll i:l8
d. tlL.bcl~'Chlll:nlol jlllll1ll1ll1ll1 elu do M!U5 ekplil'llul'o mll1l elc:.:lillll:
I - • cmpr6S1l1 cUl1lcrcinls quc ollcrem C'Xc:lll!>h'l\llIl!nlc IIn cUlIlércio ,.elc' Clt"

I'Ortaçlo;
li ..... armllzén.s aU...dcl:ntJol

l!

cnlrcposlu$ IldUlllltllr('l>.

I .00- Nu C"'i'" do , 5:. aa .cilltrl.duc;f'o· ...n lIu.:n: :uluJia .,::~~.":,(,,,'~~.: .• -.1
turllllr;i c:d:;lvcl o hIlPÚ:;LO devido pclu &Illdn com desLlllo lIU$ clilLlI!Jch:cllucnaoli
1111 II'lI:rldus,
• '1.- (lj: 1'::,1 :11 lu:, I! "11\111 illl dll 1I"'''·I';lr. Ih' t:l1l'ulll~':"(l c11' IIIn: 1I111ltlll!: 11 "/''''
d:l U VIlJ"('Jl', dh I!LIIIIII'nh' IIU C'lIl1'illlllltlur, clm. I!I'III" us (Ir '1'1 IIIICII";I IIl'cl'N,Íll:lIJe
qUL' t·lilll:cllil:lIrCIII, nau POcll!lllJO cslallclcccr !lHel cllçn em 1I1111;ÚO alôs que parti·
ç;j.:ilii· dii UIJ~'rui,:;iõ·ii;oülullia.
ArL. 2.~- A ÜllSl':-Ü~~ul~i:iiu:"·dü· iiiiJlOslo ê:
o

Viihiã da Ullcnt~'illt "" l)\\t' d"t:ullct II r.:IÍlIII UlI 1l1l~II'lIt1I1"'I1:'
na lnltll do volor a que 51! rl.'lcrl! o ilJcilio &Interior. o 'preço cUTfcnte
du t1":rc.doriu~ ou sua simllat. no IIlclr.ndo II111ClIClislll rIu prlIf;a do rmnclenle:
111 - 11:1 l:tllél do .\'alor l.! lia illlpoli~ilJilitladc de delcrllll.:.. ,',,:. ;-:'. ··~··.,•. ·11.
do 1\0 IlIeiso Buli'riur:
•
ai 51! 11 rCllIclenll! lur illt!llliL,.inl, o pn'ço )"OD eslllbelec1mcnLu IlIuusLrlal,
ia "Illla;
li) se o reruclcnle lor l'omcrcíant.e, o preco f'OD f!sLabelecimenlo comercial,
il ,'i!':a, em \"e"lins 11 olllros cumClcíalllcs 011 111I1I1slrlaI5:
IV - no cuso tio inCISO II uo urLigl' l.", R base dl' cálculo é o vnlor cons'
tar:h: do~ uocumcnlos til' importar.ão. c{l!Ivcrlidu em crU:l.t!Iros ~ tll~ól r.alllbial
ek~:":lIllcnte aplicucla em \~:l{I:I CélSO _ P :It:rc~r.icJ() do valor tillF illlpO!;LnS tle im·
r-oiLa~3C) e ~õlJre pruduto!' illdul>Lrilllizados e delllõlis dt!5J}Nõ:l!' nduanelra!i eie·
tíO:::llhmte pagos.
J 1." Nar. r;aÍlla!' dI' mercadoraas pam cr.labclccimcnLro em outro Eslado,
pm ,;.mcr.nLc ao mesmo tI!.ular ou scu reprcsl'nl:mle auando as Illl"rc..d0r13$ n;\o
Ut!"':l!ll sol rei. no I!slabclt'CUllcnto de deslino. allcração tie qUlllquer espl'cie. sal·
YO tl~.1condjcionamt!nto e quando A remessn rõr leitn por preço dE' venda a não
cvx:lJ';buinte. uniforme em lodo o pais, a base de cálculo sern equivalente a 'JS~.
J -

o

11 -

dí:j;tl'

preço.'

;::.. Na hipliLese uo inciso UI; "b". desle IlrllJ:O. se O esLnbelecimcoLo co·
mcn:::al remelente l1iio eletuar venda!õ 11 ouLros comerciantes ou a indusLriais. a
b3SC de" cãJculo será equivalente a '15-·, do preco de venda no estabclecbnento
n:::.:p·cnlc. observado o diNposlo no I 3:.
t 3,- rata :tpllcar,ãu do inciso 111 do ·capul" désLe arLi~o. adoLnr·se'á a
Inc,:!:a poadernda dos preço~ eletiv811lClII.e cobrados pelo estabelecimento leme·
leme. no segundo mês anlerior no da remeliS8.
f 4.,. Nas operacõe:; inlercsLaduuis entre estabelecimcntos de conlrlbuin',~s
dlh'rr:nes, quuntlo houver rf'ajusle do valor da operacão depois da remessa. a
dücrença ficará SllJCaa ao impÍJslo no eSlabelecimento de oriJ!em.
~ 5" O mont&mtc do impúslo sObre produlos indusLri::J.liz.ados não InLel:ra
de rJiJc:uln ~r:[inidn neste ~rUl:o:
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qunndo a operação consUlua 14lo gerador de arn~os os tributos;
em. I'elnção a mercadorias' sujeitas no lmpóslo sObre produtos induslll:\liul1os com bns~ de cnlculo J'elacional1õL com o preço màximo de venda no
YlUuJo DlArcodo pelo labricanle,
.! 6: Nas saidu!> dr. mercndorias d~orrentes de operações de venda aos
QnC':'rre&::1(Jos d:l cx~ucüo cb pollLica de preços minimos. a lmse de clilculo ~ O
pU."J'O nunimo ll.xlldo. pela. uuloridade lcderal compelenle,
• .,.. O montante do bnpôslo de circul:lção de merendorllls JntCl:rll 1\ bllse
de elUculo a flue so relere ~5tc IIrUl;o, comllLuilldo o respeeUyo «h:slnquc mera
lndicllçlio pDrn IIns de conh'''lc,
1 I,'" Na snlda de merendadas pura o exterior ou para os eslabelecimenlos
:. que 51! reine O I 5: do ,uU~o 1:, a base de ccilcul0 será o valor liquido [alu,
rudn. D ele não se ndlcion:l.ntlo (rele aufl'riul) por terceiro. sl'J:uro, ou despcslU
da,:orrcDtes dI,) IõCrdco do emhnrouft aor via Dérea ou marlUrnll.
I -

, 11 -

Art. 3.. O ImpOsto sObre clrcullltão de merc:ldorlas é 11;1(,1 cumul:lth'o. ahaluJdo-se, em cada operaçllo,. o montanle cobrado nas :\ulrriorcs. pelo 11ll'Sml)
OU outro Estado.

, : .. 0' 1lr.I'"ll''':' uh" C~IIl'I'Uk:IlI11~ 1111 lllõlal r cul:. \lll'r,llIç:H1 "llvulva (I lor·
111','1;",.1110 rll' 1111'1"1':111111'11111 In~1I111 ~IlJcllll1: /11I 1I1IIh l::tl' dc ('1J'l~IlI:J1:!lo de nU.'rell'

.hl"':''''

111:. 9: 11 Im'!" ,'" 1'li\l:1I111 cIo 111111(1:;111 r. o '1IfC'~'O cio 1........ 11;'0.
I" QlIancl" '," lrall" lI.. orr... lal'illl Ih' !;"r\·lI'lJ~. "oti
lurll1:l 111' Ir:lh:llhli
1)1\1"0:, 'li I 11c. Jll'lil'rtu "III1! "'''"inu','o 1t11111ls1 o "I'n~ c'airlll;I:lo, Jlor mdn rir I\li'lu"I:!!'
11':11', "li \'nriliv,'Il'., "~,, 11'1"':10 ria n:IIIIII'::a·,11l !,:,""ICC' lJIl 11" ItIJ,í'lI~ (:l1i,rrr. I Il'r lj.

n

!

1·""1 ..... ni'l'.If!!'I nil" 1·"'\IinCelll\!,hl
Ilc' ,.; "".. lo

l\ IIllJlllrlÍlIlr.llI

p:ll:lI 11 Ululo I\e H'IlIllIIl:rõlcãCJ

lrtliJnllh1

~ 2'
Ntl r.::t,~:;d'" 11.. o\lrus hiclr:illlir:nr 011 rir ('U 11 f'; I rucrlo civil (l llIlpj,!'to
"'?,' ,; o'::ir'lllnllro I'lilhl'l' ,1 'Jl'rco e\l'chl7.Ílit. !ia r, p:ln:rlnr. C')rr.·.. I)rlllllCIlI P.S:
:11 110 '\'11101' tl".. '\1l\I"rll\l,; n[\C)lIirlllot 11,.. I rl'rclr01", qU:\Ilàeo ·.io~I\~{'Íclos })':lIO
prl'~ I

'l1or ri" M'f\'I~'n!:;
hl no vn!(Jr ,1m, 1ó.. h(·mprrllaclnr. j:i trihlllllcl:u: uelo illll){I~tO.
~ ~ .• Q 11:\llllCl m; 0, n'Í('o!: H auE' !>r r .. frrl'llI li!; llt'n!> 1. lU. V I:lJl('II:lS o!o :.r.:l!n·

h'!> ,I" 1lI''''!Jl'lcd~'[l1' \1\' :u·:I rialt V e V n dn li!-:\l1 :u",:m. 10\'\'111 r;r':c;~:'rio~ pur :;Uf:Il'ri rn r:Íl' "U il'i1 n!õ :11:.. InllJi,Mo Il:l for m:1 do ~ 1.', caklll:Jôo PIO rttl:JC:lo
11 .:-:.,':' ;'l'ori!'sinn:11 lt"l'ilil:ulo. I'ficin, rll1prrp.nrl{l 011 n:IO, "ue pre!>lr srrvico~ em
dnr\~', I'~: nr.

norr.;· I:~ !'tClclf·r.laetn. rr.l;)llrn 1I,,!'ullllnuo le~~(lm;nbillr1;lde Jjes:;oal. /lOS 1í:'nlO!o d:l
Ir: :Il'~:r.;i\·el.
.:i·: lO, Cont!'Il11'llllE' r o pre!'olllclnr eto servico,
r';I·"~l"afn tini'·o. :"1:10 sflO l'OlllrihllilJte~ o!'t Oll!: nrw;lrm r.crviros. em :rl:1'
dio ;'" r li! jJTr ..o. (J~ Imh:llh:ll1orrc; nVlIl'iO!, O!o tiirclores t' membros dt' c:on!;elhus

c(m~:l!!II\'nr; Ol! fi~"'lIl li:' ~or:irri:J(lm.,
,\ ,I. 11. Fi[:n ;""'11 ti 110 Imn{)!>1 rr :, r.,:Pr,lId'[L '10r hrhnini!'olT:lr;rlCl 011 rmprl'I'
tW~a ,';" (\hrnt: hlrl"rillLrni!' 011 dr' r.nnslrnr;1O r;lvil r[lOtr:lllln:1I; COIll :'I lInirm. F::;.
t.:"lo o•. Oi!'l'rito FCllrrnl r Mllnlr.ipio!<. IllJlaTQllin.!' r e'llmfl"~Ui!' cOTlc:cl"<jomirias Ill5Cf\'i('0< l1Iibllco~. n~~illl ('orno 8!' rrsprclivus subrllUlfcilDU3S,
.

12. Considrrn·sr local da prrstnCÍ\o do !õervICO:
elo m:l:cbrlrl'imenlo prl'stllcJor ou, ns fn!tll de estnbeleclmento, o do
domidlio rio preslunor:
'
bl no CRIO de construtÍlo civil o local onde se efeluar· a prrslacõo.
•l\ "',

nt

II

LISTA DE SERVIÇOS

LisLa de Seniços

li

gue se rrlrrc o :ulil:o 8.- do Decreto-Lci n. 40&.

de 31 de dC7.I~mbro de 1968
I - Médicos demtistns, veterin:írios. enlermelros, protéticos, orlopedlslas, (i.
&ioterl1l.lt:utns e ~ollt:i'nl!rCf;; laboratórios de amUises. de radioj;rl1Lia ou radios,
c:opi:c, de eletriclwldc O1l.ôdica e conl!éneres;

11 - Hospitais, sonalórlos, Rmbulatórios. pronto socorros. casas de SólÜUC,
rocuperação ou repouso, asilos c cunl~clleres:
111 - Advogados, 5011c1tndores e provisionados:
IV - Agentes da propriedade industrial, :Irtistaca ou IIlerária, rlcsp::Ichilnlr.s,
peritos e avaliadores parLiculllre5, lradutores e lnlerpTI!Lcs juramentado/; c CO~l'
,6Deres;
V _ Enl!enbelros; arqultelos, urb:mlstof';, projeUsllls. çulclJl1slu, desenhJstas
IIcnlcos. deeoTlldores, paislI&lstas e com:éllcws:
VI - Servll;os por .dmlnl$trll~l\o. cmprcjtll~a ou subc~nrl.!lladll,. ~r. ~~s'
truçflo civil, terraplellacem, ck:mollçao, com~lIrvl\çIlO ~ len:1rac,;uo. dI' e(~lhclll... «;~:
tradas, pontes. oulras gbras de enl:enhnrJll. inclUSive obras hldrliuhr.a,
CO' aux1liares e conl:énercs;

5('"'
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VII - Conladores. 'audlloh'!s economistas, J!uarlla-livrus. lécnicos em coma·
bllldade;
VIII - Barbeiros. cabeleireiros. mnnicures, pcdicurcs c cOn,l:éncrcs; lm;titu·
tos de bele7.a e coOl:êneres; e>labell:clmenLos de duchas. mass;J~cns: J:in'l!õlit'a..:,
banhos e seus c:onl:éneres:
IX - Serviços de transporle urbano ou ruml, rl(' car:::Is ou de p:J!',,"~':l'iros,
estritamente· de nl,lurezn muilidpaJ:
X - Serviços de djyersúcs públicas:
a) teatros, ctnllmas. circos. auditório!'. p:lrquP~ de di\·ersões. exposir,';'''s com
cobrança de Inlre!i!lOS, e, l'Olll:imerml de natnrC7.:l pel·III:II ... nl(' (111 Icmpl.~;:·:I·:
bl bllhare.o;, bolichl's e outros jo~os permitidos. cx('clO o IOl'O('cilllr·nhl. AO
recinto. de bebidns. alimemos c outras mercndorias. QUC fica sujeito ao i:l~~~:ilo
de circulação de rnerclldorins;
.
I a.· A lei eltndunl dlslJnrai ci(' leU'mll' '1"(, ti lllUIlI::nlr I\.. \'I!\ll rI:!;II"'·. c\., cl',
'crcnça • mnlor. CI1'l t1t'It','mlllll,ln lJl!rlullu. 1:1111'1' " In"",'.II' 1'1'1"11'1111' h'" 11·· .. ,•.•.
dorlRr. Mlrlnl dI) Clr:lnlll!h'clllllmlll I' O 111I1'11 rl'lall\':IIIII'IIII' h .. I11rrc:llllllla·. I' "Ie
,nlnu',,!., O ~lIldcl ycrlhrlllJo mn Ih'Il'rIlIIIlIlCln IIrr1rn11l li '111\'0\' clu (:UIIIII"'::I)I('
tr'W:oIit'rC5C! PIUI o pcrilltlo ma 11I'11I1l11ll; ""I:lllulL$.
I :l." (lS F.l':III~IJS 1IOIIerllo ia~lIllnr IIW: 11I"lJulllll'r. II (11"::111 Imlo Il";,I':,. '1,;"
de uma JterCrntnl!1.'11\ lixa. Q UI ulo 111' 111011111111 C' do 111I11(':'1" 11:lJ:U r{'h.I .... II: .... :~I·:
fll ,"ri clldorlll$ Imll'llll:l~

11(1

rCljIJI'!'llvo cslllhl,ll'l!illll'lIlu

I 3." 1'1úo !Ir rxlr,iJli o 1::.Ii'fIl0 tio illlpiJ~lo rtlali\'lJ iH: I'IWll!::llol'l:'''' ''':'1:''
d\l~ IllIra ui IJ i i.;t I,'flO , C!1I1110 1IlIlIl:I'lIl'l'rhllll 011 1IIIIII'I'illl ""I'1I1"!;l1 ICI, lIi. lah,:,' ';' I
e cmhal:'fcm lIu!- '-'l'CllhIlU!- til.' ('I'" Il:uôlln o f :1:. Ind!-lI I (' (l f 1:. 1Ilt'1 ,. : 1 ~.
do IIrlll:o 1.', O dirpnlJI'r1 1I1'51C Jlallll!l'IIflJ IIUI. l;(' 1I111iclI, ~1I1'" II i !'1'lI'-"'ilfI (i:' ~ ";.'
lacflo (·!:ll.dllal ('m conlrlirilJ, h:; 11I:t1(:riu~'JJllmas de' ol'l:: ..m n:um:11 r.l: \., '.1 ~!
Que rrpTl'!wnlmr" 1Il1!i\'icJllahm:JJLC, lllal!: U~ r,uI~" do vlllor 'ÕII llrutllllo 1'1",,:. :..'
de r;ua 11Iduslriilli~ar;fto.
t 4.' As I'mprf-...:l5 Ilrlldulorm: 11~ lli:a:lJ!' Icmo;:nHicor. I' ,1,· IIlILl'w; 1l:.I~
"
dI! f:rn\·:.dlo dI.' som 1J1lIlrrfto nlJIIlt'l. (\0 IIl11nlanll' lio illll\l"'\1I I1r '·U""'!:!l.!: .':'
mercltc.lurins. o \'lIlor d1l5 dirc\llls r,,"ul'lli~, nlli,;lit:O!: c ('IUI"'."" .. (:OI11)lIt"·';· .....
te plll!O!' vela rll1)lI i!c;a, 'l(l mCSll1C' l1C'rioclCl, :m:-: nlllol't':-: r :t rll~I:I:;-, uHe:!!:... ."i
dOl11icl1h,c.lo~ no plti~. n~SIl1I (:0111(> IIt1S !leus hCl'llcll'os C ~1'I'I'!:';llrCl". 1111.':::... · :. ":"
vés de t'1'IliÓlldl.'s Que OI': 1"pn'l'olmlf'I11,
,
f 6,' Para e[cllo IIt1 l':ilrulo 11 11\1(' SI' lt'ferl!.o t 1.' lli·.....· Ill'.lif!o. m· r;;:, ... •
ptldem cJ.. lcrnllnar 11 ",:dU'iÍlO dI' 1111)1"11'01(1 rclt!lrnlc :J 1111'1'1 :1l11lJ'im; f'1l11':1.:-~ :: 1
est:lur.ll't:im!·llln qU~lIllt, (-1'011' Imp{lsI (I tiver sido llcliuldlin. " I ' 1Olil/ nu (l" .,' 1;':',
DO pnipflO ou 11 olllro~ ('olllrllJlIlIlll'S, por llualcllll'r enli(I:\Ilt· lJ'ibula!llC, :'.! .... ~: .•
sob Jonm. de pl'Í'mi(l ou eslimulo.
Arl. 4.' Em su1Jsl illlkflO an sir.II'Tll:l ,leqlll' t 1':11:1
tado!' rllOc1CTã." r1i~por (11I€' " impô.sln dC'\'jclll "1'.~1I111· tIa
monlllllLr. do impóslll IIllnLl\'o iI oprJ:Il'Í'lt 11 hih\ll/lr

(I n 1'\ i; 11 ~:ll ('ri o:- .
\' , ,.
rliJ'·I'I·rt'::1 :, ll1:Jiol' " :~ (.
f' O P:O;:1I 11l\ j\lt:itl(!I1~:l' '.::'

terior sôorr a n1('Snlll lIlcrC'HdoriB, nas SCI-'Ui.IIICI' hllJllIcl':('!'
J - r:alda. de e!:llIbr.lecimen:(J~ 'rom"~ciais vlat::'\dil':!H!': CII ct~ coopr·:::.·;-;
de beneficiamenlo e venda em comum. de produ Los ngric"Ja:; MIO r13lnl';," ."J
5implesmcnt~ beneficiados:
11 operllçbes dt' vendedores ambulnnle.s e de csLabch:t'ilTlcnlos dto l:xlr'~;':'
cla transitória.
. Art. 5.- A allquoln do Impõslo de clrculnçi.o de mp... ·lnlll'ins !'-CTlí 1ml":- : .•
para lôdo.s as mercadorias: O ,S(,llnl!o Federal, aLm\'és de rCl'ulucfro adota:I:, ;; ,:'
InIclativa do Presidente da nepüblica. fixar;! ns allquolns m:i:dmns para W' C';::'
rações Internas, para· as operações Interestaduais c para ns upl'Tuções &:lI! e:;;F~'r·
laçio para o eslranl:elro.
PafRJ:ralo llnlco. O Jhnlle a que se relere ~slc arUl:o IIubloULuirá a nli(Il11l:a
Ilnda CO) lei esLadual, quando esLa lbr superior.
Art. 6." Conlrlbulnle do impOsto é o corrierclanll!. inrJuslrinl ou J1ro.!t:lur
que promove a salda da rnl!rr.l1doria, o que li im)JorLa do cl'!t:riur ou o (1'1" :.1·
remlla em leilão ou adquire, em concorréncia promovida pelo Podcr l',ihh,~".
mercadoria Importada e apreendida.

I 1: Consldenlln-se lambem contribuintes:
I - as sociedades civis 'de fins (lconillllicos, Inclm;ivr. CIllIpefllt iV:lS (lUl" l'.~ •.

Uquem com hllbilulllidnde opcrat;úc!: relntiYlJs h circlIlnçilll 111" ml'fClldul'i:I~':
11 - as sociedades civis de fins hilo pcollómlcos 'lU" ('xplnl'('l1l (':;I::il" 'o'i,
menLos Industriais ou que prllliquclI1, com bablLuullàade, vl·uc.la de mcm:w i..; ;::.;
que para 6sae Um aclquirircm;
.

111 - os .»r,:illl:ol ri:! admlnJI'lrncão plibllen dlretn. n!: AulnrQulas ~ clllprésas
IluIJlh:as. fcdl:mls. "!(\llduuis ou munlclpnis, CJue Y{'hdillh. nlndll que Dpcnns a
.:tllllJlrlldorcs di' ch'l,l'rmlnndll cnh''':orin proUS510hlll DU fWlCional. merc.'\dorlas
flur. IJara ês5r. lim. IIlllJufrirr.rn fJI1 produ;o:in·m.
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• 2.- Os Ec;t:uJfll': podcrno considerar como contribuinte aul6nolbo Co'\da C!'õ'
talH'll.or.imenlo f:ulllcre:;;ll, Induslri;al ou produtor. pcrm:mrnle ou temporário. do
"lInl:-lbulnll!. int:lnsivc vt'lculos "UllmdCls vor este no comercio nmbul:mlt'.
"3.- O dl:~posto 110 I 1.-, lnciso 111 orla se apl1ca 1 Superintendência Na·
rinnal do Aba51l'eiml'nlo,
Art. 'I" Nn~ rl'ml·!';.~I!'õ de mcrcndorln pnrn (ora do Estndo será obrlg:\lórl3 li
C'mi!l:;rlo df' 'docUlllcnlo (b;cal, 5ea;undo mol1clo ~tabelecldo em decreto do Poder ExecuUvo Fl'dl'rnl.
J\rl. 1.- O hupllslO. de compcLCncla dos 1\!t1nlciplos. sObre scrvh;05 de qual·
(tllrr n.'\tu rcz,,\. '1'111 ramo I:lto I(crndor la prr.lltnC'3o. por emprésa ou proCissional 1l'll6nomo. com ou sem eslulJeleclmenlo lixo. de servico conslante c1IL lista
IInrxn.
, I: Os !'('rvi.,Cls inclultlns na IIsl:l fil:am sujeitos npcnas ao JmpOsLo prr\"i....' JM:Sto arU:,cu. IIlnw. que: sua prcsLação rnvolva lorneclmento de mercado-

ri:lIl.
t.l ":111:,,.\1;. l'I"h,·<; 11111 IIrll'I' , t1:III1:i1'·... I,..il'''' " '·U"",· ••• ·r"::: 11 "'"':''':'''''
lo, no "l'IlIln. el,· 'lI'IIi.I:II:, 1111111"1;111:, I' ""11'''', 1111'1'\'".1111'''',. 'I:I~' li,,:, "'1, I:" :...
IIIlJlU"ICI 111' I'ln'III:u:illl Ih- III"II'mlo "':t~,.
(\I ImU.I·".l' 1I1Il1'l\!, l\'lIulitl'/; llúl,h\'I"', '"111 UII t,"'" I·tt!tr:tllr;, \~I' i"""
~, CCllnJl:'li"j'I!!: 1·r.JI!II':I\'lIt: 1111 ,Ir' li"~'lt i'a li"II':' 1111 1111"11 .'IIi:ll ,.,...
'. '!.
CC'blun,:,', IIr IIl;':II·r.!iI' 1111 1,l;I;,tir i p,lI'itl , li.. I' 1I:"'I:t'il'r 1111'11".1',(, 11'" n·;I:~'.,:, "li"
:H1dlhltlll~ Ih- l'~I:'~'i1I': r:lllillltlllll'.I~, IIU l;!' 11'1--"j-;;1(I I' • 111""'11"11'::'
fI I M'CU':;'" 111' 1II11',ir·:.. 11111 ")I"'III:IIIII'~ ln:lh'itll1:lI' 1'11 "111 1','II!:""', I.::
lrltllsllllt hln por 1'l"m·I:r.M. 1I1('I'lIl1l"l', "1,,;, 11"10 0:1 I·!..ll": :,..,
XI - A~l"lri:l" 111' lun"IIII'. }m"",'I(I!' I' 1'''f''I''!,jl:'~; 1:11:::" 'IIrj.··.• (:o'••. ':;~" : .....

'r.s;

XJl -

m!~·\'nlf'I:i:II';·'''''

AS:C'llrilllll"nICl, \:nHrlllr.1'11l n"

(1.,

"('nlr;.l~.•1.

('. "'!.~II

("III1lUI'1l C' '·"lu1:. tk 111 li!' IIIU\'''I', "" 11""",,, '. li" ';f "\'1"1" 1'1" ::l':'i,~ I: ' •. ' ,1:.':',:
rUlhur.7.h. t: f1\J: .. ~nu~~' h1J\" itltlf Ir": r·ttll'·(·IlI'.·I~~. (lU ~ huil:III~'l' """'-111 ti ~t'f :'~~,"". r~,,'.
t:llnrllll:l'lll ou illll·I·IIII,.ii:II·i111 ,Ir tillllll~ 1111 'ali, ...·!' 1\I"It!li:;.:-i,,:;. 11I';:lil' 'i,,', 1'1'11I~llIlIjl'~lC' ellll' eh'lu'lula
1II1I1I1'in'(';1II Ini'·I':.I:

d:i

&"

Ol'rnnil:lJcj.o. prn:lmlll:IC:;IO, plmll'i:UlIl'nlr, r 1'()n~lIl1l:ri:1 ll'r!~:~':'
t:eirll ou ndminic.\rnti\'ll: n\'almdll' r11" l"'a~, I1I1'n:minrim•. ri~I'o~. nll Il:l!""~'
ralchlus clt· RII:i1i!'CIOõ hi['IIit':H,; })J"lIl'I·r.~,:tnll'nl(t (Ir ehHlll!'-. :;c/'\'ir,;us r ..m·'··..
': :.".
-'i\.I'!;ull!S COII~!i:IU'I'rs ou ""llIilarr,,:
.. '. ;:: ~ •••,-' v .... ni::lJtÍlo rI(' h:irar. !lI' nmo~tl"as, rir. CIIII~I'I:S!'O:< r 'tu:li';'":'

XIII -

~l:::':-'

iai"('
..... c'
!oiJlli,

hnes;

X,,· -

ti!\'ll'lna~

rrC'p:Ir.:mrl;t r

\lllh1ic:ic1:IIIt', ill"II1"it"C'

111:1111'1:1/11('111(0

ui'

\·:'·ll;::... l:;o'. C':I

f('VlIllIll'!- OI' UIIl.Jjr:illllll(, :, ,'lah"':lI'ilfl IIr "'~"t:III1(l~, 11':0;11'" .. "".:~:., ..
nuhliclllirio 11'''1"1'11' :<IIH itl1lltl·~.~ilC' 1C'1I1'11l I1Il"i1l I
lall:'II':II';' ••. a di·

Imlll'rinl
"'1
"u1rar{'(1 dr lni~ llr!S("IIIIO~, \t'ldll'. 1111 'nlllr"" 1l1:1INI:II~ IJllhhr.ji;;nc": (;11: r::·t:h,arr
nlcio nDlo n I orn:j.Jus lIrl·~:~·it·rl!l no lIIil.. lit-l.-, 1T!r:-ll1SI\'!:_ I'!lr n1l'10' rI'" '1':' •• 't· .'''';iH'
1.."",,"11'3. 'adlofünick lIII h''''visloundn. C Im:! _m!':rr,~i," rIU .I11rn:e;:., ll'" 'I,,;!!:':";

livros:
XVI -

OU

Dnclllnl!'rnllll, rsluO\)J!I'lIl'ln:' KCrll'tnhn e rOlll'i'II\'l'm::
Ell1borllçilo. ('ollln ou rrprlllhll,'Í1o dr plnlllllJl;. dCl;I'nhllf

XVII &0&;

'"'vrll -

f'

IIr lI'll!m ri'

Locacio de bens móveis:
1.N:J1l,:ilCl Ih' l'!;11:I1;0 um bl'n~ hl\lh·ri~. n til1110 de hospcd:ll:cm;
Armn70lime ,j:I·mil'. n~nlR7,(ln!': Irij!nrUicCls. s\los. drJJIS~lIo!'; c1r Qualquer

:-: IX XX -

U:thl.. ·.·~~. J!'l:lrd:HlllI\'I'ls I' fl('r\"I\,OS C'llrrl'hllcll'o; ~"fI:iI;QS de cn"~:t, âl'sc:lrl:lI. arru.
I! 1:1I11rdll dus ",'ns e"'lllI:;lIl1dn!'l:
.
:,X I - nO~"I'dal~I':n em 1t1l16ís. p,'nsll('l': l' \'on/:úJ:\crcs, (,'xc('lo o lornt'cimcnlo
di' :lllllmnL;Il::lo. IJI:I;íllas l: lIU111l1> mcrcnduri:ls quandu não incluíclas 110 preçu da
111:1

·".1

dia :-i', 1111 11lC'n.'\,11idnt!..:
:.:.~ 11 ~

Admlnísl r:I(":1I1 dI! hlms

ou

nt'

nl'J:ricios:

",:aJl - , LulIl'iUl::IC!IIl. r.llllscr\·nç:IO e lIIa nuICIICi"IO;
XXI\' - Em)JI'Í":.:I:' IilllJ):utorns; .
X.XV - Eu!;inCl dI' Clunlllucr Itrau ou nnture7.a:

:{X\'. -

AUnint('!), r.ll~lurl'irns nu con;:tnr.rr!;. qu:mdo o materIal. S:llvo avia·
I'eju Jornr!C'idu prlu llsu:irjo do sl'f\'i('o:
:-::n'u - TinlumrÍi!s e lav:lndt:rl:ls:
~~;': UI - E!:hiilil)!' folll~nificoli c cinrmatoJ:r:iJicos. incluslvc revelacáo. :Im·
ph:l": li, "opius folol~l":ilir:ns e 1l)10\ito~r:lIi3:
sumI!"'.

X:~IX

-: V.eocJa

d'~

bilhetes de loll.!ria.

to ..1 1:1. Rp.vnl:llln·~';t! 110; :lrll~os 5:!. 53. 5-1. li5. 5G. 57, 5R. 71. 'i:! C' 73 da Lei
n. r..ti:! ,. I. de 25 l"~ l'U!UlJro de lUlifj. com suas U1odilleuçõé$ posl('riore~. bem
''!.'·:'.I I :·!·!;lS n:; deI91.1:. disl'osÍt,'üe'" rm CODlrá'rio.
~:·I.

H. Este P"t'If'h,l.ci l'olr:mi

.... ld'''Lól c NJ\"ã1 -

I.'::';,

I'm

"ll:or em 1.- de Janeiro de l!lfi!l•

1'l"clójut'nLc da r.cpllblica.

La,::.......:.. J:.....:..i.

.~.s:.

1.·1;.,
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..-."E:c.:m:ro·L1':I N, 1I3'I - D':: fi JJE fi:·:n:t.IDHO DE 1!l(i!l
Ui! :lii~ "i,hrr II tlllfl'~:' d-a:J ,,:,rr,:I:,,;, l.rrh'II("'III.,:, :.u=: I\h:lIÍl'iliill~, I\U
lu ... ~lIlll &1:1 I:.fl('I';t,i:l,\'llll li" hnl'it=:11I !>i,hl:4' l'in·III.lçá'> d,' llll'II:::I!llri:l$,
I';l:':,hrll··~e: nUIIIl:\=: .,rr:,is l;i,!lfC tllnnil" .IC' ",lI"llll'li'uria ttihut.irl~,
hübro () Im:,ü:;!.o ele: f;cl"\'h;(I!l. ~ dà "11 Ir:", l,ru\'hli'lIci:uó

o::

Minlrotrus du Zõhrinhl1 d(' Clurrrn. dc' i:y..\rC'iI!' r

rui 1I1!f(lIl:illllca Milllar.

ll:>;"hln U'l': n tI lIa:II,:':"':' 'llI~ Ih,!s r.llll/(·fl' li I' rl.h~\J J' ÚIO /\~I' lm,lI~I"'IOllaJ n, 12 (0 J.
do: :lI th! 1I1:(''lt.1I ril: Ir,j". '~f'\mh':lllllu CI)In o ~ .. do l1rtl~~o 2' do IIl(' J IIr.LJLucional
11, $ '.', &li: 1;1 de C':"(lIIbro UI: 1!)[;n, d"CICt:Ul1:

/111.. I'

i':lr:. li I!L lribllll;:,n,

111'

f'l:r'leÍl'il) U:.'

]!li(l.

ci:J:: pari·... !:':.

ll1'rl~"~"lItt'~

t,~t't!lf:~:-l\l:;. do ]HUlhll,o Da olnt:,'a:l:ll;;1lJ UU illli'úSlr :.iJbH: CU'cIJlaç:1O ,l~ mClr::rtUl'ló\l\, I~l' llllr. l.r:La () D'·CI'.. to-J.ci n, :1Il1J (0). dc :!:\ dI' uC<;l:n.bro flc I!lGe, os
r.:·I::"t"!i ""llrI'51' III.l'IIõ\~ .. ~; llldl':I':: )Il"""1I1,Il:lil' l"IiI·Il'::)'llllllcIlLC:. li Id,I'::1II r/lllr :I
IIH,r:ula,,r1U d,'LI"" (~(I II;lJlO::I~' "111 :;(:\1 II'nll~l'll' (. 111/ .i!' ea(I:, t.llllllrllllt' ,Itt
rnu ti,: 1!1l:::. Cr.I ~lILJ$!I!Ui ..;1O no ~·.al()r das VJlctll\,ilcS t..-iuuL;ivel.~ PI'C\'i:;,us 1111 :ull!:u

110:;

:l'

c!~,

lllt':o:mo tleo:rclc·leL

Arl..:l'

N~C'

-

l;cr:i :l.;:>I!C'.:.dn pellalitlndc por dllcrcnça de hnp(mt.o sObre drruIr.,;••, tl!: tIlerrflliorl:li: ,11:.. 1110 nas Lmnskri:nclns unnt e5Lahclcr.irJl~lllCl dI) mes11I0 tlllll::I r/rl (11111(' 1;":\ :I(I? dt'~:dl' (11It' o I:ontrll'lillll.l' rl:IlIt'I.~III.r. ou F(lU rI'j,rr~,~il!·_:il"'. t~:I!l:l 1'='::(' t' 1.IIlJul.o 11. U'll tlus Es la dos, (1lIer o tJc (/I11:cIII. (I"er (1 UI'
ci~'st

mo,

f]O

exil;1f

(l

O

(:I!'Jl:'~Lo IlC:\~ nrUro ni,o PIC.illdir.:l.
Cl111!nd~ 5!!t-1IU' Uc\'iuo.

o t1i1dl.o de qu:.lquer EsLado de

lmpôsw que

,,:l' E\' C' CI :.rlb:llnLl: hou\'er pLlrO ooimpÍlsl.o f' lIm E:;l.n.rio (.uaudo à("Jido
out .... lera direi' à rI:::liLukflO do (1lI~ ilou~cr n'l:ullllne' 1l1tir·.. ilJ:~lIIrnle. 1r.1I:1
pro\'1l do )lal'am' .LO ou do inIcio d6sl.!' au EsL:lCllI o/ldt clcU\'al1l::nl.c tlc\'ido,

:l
;I

I~' O dlsrC'r.LO 1Il'SLe arLi~(\ DPlk:n·... l i operllc;j,cs reaU:-.:u.htll n parUr de 1°
de jiUlelfo de 1961, nãu IC:, feSl.ít.uIUdv. porém, as nlUII.'lS Já parll.~,
ArL. 3° O Decreto-Lei n. fOG (.), de 31 de Dczembro de 1900. l,aaaa a vllorar
com as serulnles I.LILerllções:
I - o .rUfo 1', § 3', mclso 111 pass:l a toer a .SC1!Ulntc redllç~o:
-UI - sObre a 1I111da, dI! esl:lbl!lcclmento pre5t:uJor cios senlços
a que SI! relere o artlr,o 8', de mercal10rias .. serem ou que tenham
.Ido utlllz.'\tJns na prc5L:I.l;ão de tais serviços, ressa.lvados os CllJOI de
Indd~nclll prevb;Los n::l. listo. de serviços tdbuLD.dos-o

11 -

m-

o MUgo 1°, § to, lneJso VIU passa n Jer n ;cgulnl.c redação:
.
-VIIJ - a &aIlJa. de est.abclt:ewll·nLo de empreiteiro de const.ruçüo
clvll, ohras hJdrnulicllS e oull ns ollra:; 1:t'lI1rlhunt.cs, Inclu:;ive uni·
ço:; .auxiliares ou complement.ares, de Olerc:tlJuri:\S Ildqulrltll!s de Lelcelrus e dcsLln:J.das 1l.s conSLruçúl:S, obrlLS ou scrviços rl:1cridos ,. car&:o
do remetente.
o arllJ;o 8', § 2°, passa a. ter a se~uJnLe redação:
-§ 2' O forneclmenLo de mercndorla': com Prcsi.'lçf'O d~ !c:\'Í('os
nMo eSJleelllcados na. lisLn lica 5ujelLo ao fmJlósws6brc ch"cul:v:Jao tle
DlerC:lldurllLS",
•

IV - o artl~o 9', § 2°, pa.ssa n vigorar com

V-

li. sCJ:t1lnLc reui\I;r,o:
-. 2° Na prcs.lal;áo dos serviços a que lie relerem os 1Lrn~ 19 1: 20
da llst.a. anexa, o unpúsLo selj calculadu z;i.llJre o preço deêuzldo à115
parceJas corrcspoudenLes:
a) ao 'Valor dos nlat.crlals fornecidos pC':~' prestador dos ro:r\'il'lJ,"õ;
b) ao valor das subempreitadas jl1 tI"lbuLauas pelo impustl'."
o arlJl:o P', i 3', p:t.SS:1 li Y1J:orM.l: com n 5C::ui:Jt~ J'ctlaçho:
-§ 3' Q'!Dmlo os serviço,!; .n que se fl'Ir.:c::l os l:.cns 1.:!, 3_ ~. li. U.
12 e -17 da IIsln. aneAB fOTem pTcl;lado:t 1'"r ~!':clrdud..:;, C:::r-.IC ri~::!'::~
luJc!las au iml)ustu 1l:L forma du ~ I". c:alcul:uJo cm rc;..·..;:\I :t I:;,;I;a
profissional habllll.:ldo, sócio. cmprei:ndo ou hão. que prt':>l~ lIC'n'ltO
em lIome da sociedade. cmborl1 a:osumlndo rc::ponsabllhbcJll pel'"c1nl,
nos térmos da. lei apllC:Úvcl."

VI - fica, rCVOf:Ldo o i 3· do ar~J:o 6';
VIl - a IIsla. de' serviços de qualquer nilluRZ.:l II que a: relere o u.·1Jr.o
passa a .II:Olar COIU a ael:ulnte rcd:L~o:

a

LlSl'A UI!: SJo:ltVJ(;OS
Eiervl~os

de::

1. llt:t1lrus. dcnt.lstlUl I' Yct.t'flu:\rlllS.
2 1!:1I1,'rnlt'lru,;. rnntllllcfls lpl'úh:lir dl'nllírln I (t1l=,I.:1 rll:" OIlÚI'II\','.:, lIillll''''.
dldh'IlO$, p~ICt'll'l:u:t_
•
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3, 1'::IllIm!lil"los d:, hmíhr.r3 rliuit'lll: r c:kLrldclmh 11I"C\i1';l'
4: J1o::~lt:lis, s:ul:1luJ'lm:, :1II1hlll:llllrio~. '''lllltttli·J;l.'1 vil":;, IJ:IIJC'O:': dI' !.:II.:~Ilt.,
I'JIf:II' de Io.\I'I(\l', r.a!l!a.~ dt' JI'("\IJI\fr:a\'ÚU IIU ~"ptIUSIl :.olJ 111";l:lIt:'''':I(/ IlIli cllc:1.
6. lui\'~.·m'u~ ou plU\'I::hm:ulu:;
·G. "rCII~N. 1111 JII·(lJ ... lnl:1l1t 11I111I"t .. IIII,
'l. J.l!rnt!:l; U~ JltllJ'lI InJ:cue nrLJ!ltil:u ou Jlh;c;iria.
B. J'l'rltos e II\'nll:\Ill'r1·:;.
11. Tradul.ul"c$ r lnléIJuru:s.
lU. 1'>,': paclJant,C5.
11. F:'·"ItCtlnir.ll1s.
12. I '
orc:s. r.udilotl.", l'uarrla·lil'l'or. c: I.t:c'lil:o~ C'III C'1'IIl:tl.'ilicl:\II!
13, ~1""'"\ZIlÇht', lJll'l:r:I1\1a~'ãC', pl:!II~'.I:IlJII·II111, m::õ!'!,:::·rln. I"'l(lr.I·:";:'III·, li\(' clt
d 11li O!, eom:ullol"ln h:cnici! 'mõlllrrirll ou :lOlIlillislr:d.l\':1 I c'\(rrlo o:. I-I.r','i'·,,~ cJ!!
ll.:;!:I!:I.{:IJl:ia k::-nir.:I pr~::llllJ:Ir. ;} lerrf'}ros e rUII::l:rJlelll\·I. n 1':11110 de IllIh:slnn uu
comr.rcl" c,·})IOUlàu.!\ pdll )lTI'!oI:tüur dosl·niço).
J):ll1l!'l-'rulla, C:l:lrlwrmh:l, Itoerrlll:lo. e. ~'?:!'\'tllt'nLe.
15. AtI III In Ir,Lnu;íl(l rir uem: ou 1I(:rliclo~. hll:hli'lvl;",r.l1Iir.ún·loF 011 '"ll'llIS mliIUIJ:' "nrll lIqlll~i\'rlO de tI:-nr. wflo III)fl,III:lúu:l ur. llervj~'lm'I::l:d'UI,:1I1C1:' )'UI' i:l;óIlLlll·'
\·õ!:~ 1I11:J1ll'l.'lrllS),
J6. Jtrr.rlll.nJllenl.o, r"lll~~:Il;;.n (tu 'l1fnrrimenLo 111' 1II:'Il·d!'-uhrn. tlll'illq\'(' )lO!
c:mprc&:adul (\1) presLadur de scrviços ou pur trabulh:IlJul'cs IJ,vulfiuS PI/I l~;l: C~OIl·

u..

n.

FlIrrnhrlm:i. lIrqllill"Los, urh:mlsl:u.
rro.lr.lâllla!l. clalc·lIU!;L:l.s. d:':;r.Jlhlr.Lllr. ltcnlcor..
I!I. E:"tccuçi,t'. pU" :úlllllnlst.rlld,o. c'lIIorell:I(Ja OI' 'SlIhcmDrrltllda, 'dI' construo
\'ho dvil, dI' obnl!: hhlnillhcar. C' ouLrar. Obrar. 1õr.lIlrlh:Ult.c5. inr.lIlsll/c scrvico:< nuxlliDrl'S 011 complr.lIlcllLares ICXCCV't o fornccilllcnt.o dE' nlcrl~cJII{ias prouu:.ld:u:
llClo prl!5U1dor dos !::'!rvlços, 10rl1 do local dll prestaçáo dos senlços. que IJcnlU
clIj('iLllS 110 ICM).
20. Jlemollçno: cOl1!'crvaçiio c rL'j>arar;rto de cdlCiclos (lncluslvc elevadores nL'''
10.0; Install1dos), est.radas. pontes o con~i!nercs (exceto o fornecimento d~ mercndorlas produzida;; 111'10 prc5L:uJor dos serviços, fora do 10cl11 da prestação dos scr••Ç05, que flCo.bl auJclLns no lCM).
:1. l.lmpez:\ de.: JmÓvels.
22. Raspagt:1ll r. luslração de llssOalhoS.
JC.

23. Deslnfecçáo e higleni.:ll;ão.
:,1. Lustrncfio de bens móveis (quando o serviço (01' prestado a usuário linal
do çt,Jcto JustraJu).
25. Barbeiros. c:llJl:lr.lreiros. m:micutes, pedicures. tro.tamcnl.o de pele e outros lõerviços de .nló~s de beleza.
26. B:mhos, duchas, massagens, glnãstica e congêneres,
:7, Trnnspo:le c r.l'municaçücs. de natur~· esLrltament.e municipal.
211. I>lversOes públic,,\s:
111 1cetros, CillCmn'5, circos; audiLórios, parque:; de dlvcrses. taxl-dnncings'e
cOl)!:en~res;

b) exposições c(/m cobrança. de lnlrcsso;
c) bllha.res. bolichc~ e oulro:; jogos permitidos;
d) bailes, ·show:;", JcsUvais, rL'clt.'Ús e congêneres;
ti compellções e5r>arliv:LS ou de dest.rcza (lsica ou lnlelectual, com ou sem
":-l'II.:lp:\I;50 do CSPI.I:t.UlflT. inclu;;ive ll$ rc.all7.õldas c~n audlLório:; dI! estações de
rd~l\) ou de ~Icvi:>i\o;
t. c.:::.ecução dc llni!;I:::l, lnd....idll'\lOlcnLe ou por conjuntos;
i! I Jomcclllll'nLo dI' müslca mt:tl!:'l1L~ tr::msmlssfio, por, qU:l!quer procrsso.
29. Orlanl:açüo de (estas; "buUc~· (exceto o fornecimento de ;lUmenlos 'e
br.bldM, que fJca.m suje.:llo:: ao lC;\U,
;:u, J.:i!nc1as (11: l.uri::mo, pn~~cIOJ c excursões, (rulas de tur!:;mo,
31. Inlcrmedl.'lç:lI). Inclusive correl.a~em, de bens móveis c ImOveu, e.xceLo
Oll ~er... lço" menclotlf',tio" 1105 Itens 58 c 59.
::2. ....;:enel:am!'nh) c. rrpresl'I\l.l,;ão de qUlllquer n:aLUrez:l, não lncluldos no
ILem :anterior. no:; Item. 51 e 59.
33. A1I4UsC3 Uenlcas.
3,1,

Or".'lnI7"'l~:';1l 1:,'."lra: dI' ~IIIUI!it,I'II!t, \~OIll:rt!!I!iO:; e rUlI";'III'rd,

:.:;. 1 r~J':l::llllCb c 1.~:iíllrld:ull" 11\t'l1I:.lvr. lliallC'jl'IIll'IIIC) dI' (':!IlIr"Úll~:I:; ou !'lls·

Vllla!! ti: pllhlll'hl:ulc: "I,.l'('IIIÇ:UI c1cdl':;Cllhu::, t,,::(L,,:; t dr.l1l:lI~ JII:llc[I.'I.IS r llbll •
cHarh's: \hVllh::u;lu. ,I,: Ic:.I'>lI, c1c:Jrulllu c: ulILruli IIll1h:rialr. 'tiL- l'uilllcitl:ltll:, IJur
'1II'II'IUl'r' melo,
3'j. .\tllluz,llll' 1'\'1 :tIl>. nruln:ÓJl!i frl:~l)rHitu:; 11 f.lln::; Cal,:::. d"!'~·:l.rC:l, nrruma.
çflo ,. l!U:\Idn de ,be11I., .::rhl::I·/C I!II:" da'móvt'l~ I! lill'·I/I.;C1lõ (:l.'r.rt'lôIW:'.
,
::7. »","\slto:; f\l' WI.""'lcr n:l.LIII'l~"~l (e:wt:Lo dCl.(;siLulI '.cl\.O$ ell1 bancos ou
OULrn:o III:;lIllll:;('~:1 Im:III"I·,r:::.).
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:m.

C:u:ulb t l'''':·th·":IIIlCIILn \I:; \'clt:ulm,.
1'.";''''\1:",\,,,, rlll h"I':'~', ,,, .• ,:,,,,::: CO C'''''''''''If''I'r, 111 "111", 11:. 1I11f1I1I1IWirlfl,
CIIl:lI1tll' 1...:lultio '1\' J'Il"'" 11:1 111:'''111 (lU 1111:11':11111:11.11', /i('a· ."Il)~'ILU :w IIIII·..·!;I" &;l,lire: ~'l-nj~usi.
010. L\lhrHIC:l';ã(l, lil1l\.'::·.:t I. Jc\'I;:;Il' cI:: n::'lllfllll:':l, ::J1a:~lh(,;; c' l:q:.lr:"Ill."II'.r)S
Iqumllln 1\ 1'l·\·I~.r,(,) hlll.I.!:ar e:m C'OW;Í!l'lCI OI.: I1l1h:;ULllir;llV tlr J'l.'ç::!>, "llh::::-:;c (I dl~
:111

JIUS\O lIO lI,I'lI) 411,

41. C'nn':i:tl.o C: '1'::IIIIIlW::\l. til' 1l1l:,IM/II"r 1'1,.lrl.nT. fl'~·I:III .. I\'I·, I'n\ li 11:111, ""r 1:111'0 o 'orne'rilllemlc' til' p;·,;a:: t: p:.rlt:r. 11 e' lIl:"t}II'IJ:Ui C 1I1':lIrlhos, tu,'o ":1 I 1.1 r 111::1
.u;rllo no InI)lbr.1.o OC ciH'ula;;ilO de IIlcn':lIi:J.iaSl,
4:. 1lI'I'IIl.dielon::IIl!'I!III clt: 'IIf1L')IC~ lI' \'aluT c\a!. l!l";::!; Ir,rm:::ir:n:; 1'('1" )",:s1:ldur di' :,I·n·l"o flr.a 1i1lj':I\1l 11" hlJ!,il~L\I dI' ru r.ul:.chl' ril' 1I1l~1l::IIItJ"Ja!,J.
'
43. J'il'l:Ha l~llr::'I(1 11:' :.CI"IÇo.~ rr'l:J~'ltm:lIll)r,l~t'm iUIl;"l'IS) Lll' lJ"jl:l.ur. 11:,(, dcslL"l/ltlm: ~ ~CJJl'c:'t'lnli;::I~r!c' (lU IlIdu:üriah::-.a:;lio.
4(. I:1Il'ino de qu:oh)Ut:T r .:lU ['lU IInl (j/l·;,;n.
4!l. f.Halales, "'!ldj.. I:I~. cor;turriwr. lirm:!.:lclcr. :w \I',;;:,~i!l :mal, lIualHl:' (I IIH1~
l!'rJal, Sl\It.'(I o dI: n"iall,en I~. S!!j~ 1ClTJu;cido pI'io USI:anC'.
.
4C. Tlul uraria l' hl\·:llJü~ri::..
• 47. Beneficlament.o, );l\':!reln, !'ccnrem. tlll:.'iIllC/ltt'. r:Il\'llllflpia::ti:l, :ll'und.rlohanlCnW e opl.:rl1ç'~et. sIIuiJares, de ob.ieLO~. não tiC!itlll:lriU:" II cllmell:iali:r:I(,,;-oo (lU
lud ustr iala7.& çitt:
4t!. Jm:lnlar;io[l P montnrrlll De IIp:nr.lno:. 1TI:if'll!in:.:!' r' rqulP:mH:p.lur llrCSL:,do.!' ao usu:irio Ilnlll di' l':!'r'õlco, e,;r.lur.l\·:I'llt'I1l~ CO::I m::~n:,1 ilC: élr· H'!l1l'rlllC'
lexr.etu2-st' 11. prcsLaç1l!1 do ser\'iço (lU pouer }lÜbbL:o. :l :J.:Jt:UqUl::'~. :J. empresas
concessionár.as de protiucão oc r.nerr-m eJélric:l).
'
49. (",(,locaç1ao de ll!pcLcs e cort.lnas tOlJl maLerial fcrnl'cida pelo uSlwrio iin..i
do servJçu.
50. F.sltidlos fotol1~l\lJcos e cil1('m3lo~râ!icos, lm:lu~i\'(' revela,:;!). 11lll;)!ir.l:r.o,
cópia e reproduçAo; eshidios dI! f!ra\'ação de "vldco·lllllC'::» p ... ra t~l·hi~;;'tJ: f'~lt.i
dias lonol!rátícos e de j!rll.\'açâo de sons ou ruídos, inclusive uuIJ1:l~em e "u:.il<llrem- sonora.
.
51, Cópia de dacument{)s e ou LrO!; pllpc.Hs, planh.s c de:;enhos. por qU:llqup.r
processo não Incluído no item llnterror,
5:l. Locaçiio de U!.'lIS .m)\,cl!.
53. ComposlçílO I:t~l1ea, clic:11 e r.!n , 7.111 r.o:::ra Ua, llto::r:!!J':J e 'lolD:!I~r:a~i::,
S4. Gu:uda, tratamenlo c :unes1.ramcnlo dI: :Lllim;."i~.
55. Floreslamento e reflorestamrnlo.
56. l"aisaJ,:ismo e decoracao (exceto o material lurncCitlo para C':l:CU~·~'.;). f/Ui:
lic:L sujeilo ao 10M).
'57. Recauchutagem ou rel:enerllcfiu dI' pneum:Hll~u:,:.
58. A:!encinmcnlo, corr:!tagem ou lnLC'rmediaçno UI' d~:nbio e de ~~:-'!!'_'l::.
59. Al:cncilllllento, correlll~l:m ou lntermcdiaçno- dr. titulas qll11lsC}ucr (exceto
os SCl"Vlços ueculados por m:.~itulcões lm:mrciras. sO~'i~:1:\(Jçs disLliil:lÍt!l:rJ.s tir
UtuJos e valbrcs e soc'C,rl3d~s de correLores. rc:::ula.rmcl1l!: aULOlIuadas :1 1um:1lluar I.

60,

Ellc:u1~rnaçáo

de lI\'ro$ e

rc\'isLa~.

61. AeroloLo~rllmclna.
62, Cobranças. lnclusl\'c de direll.os :1uiorais,
G3, l>it.lrlbuição de lUmes. c1n~Jll:llo::r~ihcos e de:
&t. DLo;tl'llJulção C! V~1lc.!3 de bilhcL::!õ de loLcria,
65. Empr~s3S Juner:iri:ls.
6G. T:u;ldermist.:..

Art.. 4-

:I~

Cllllt·rrlitl:. 11

:;"~t:l'ill\t:lII\(·III'1:.

"\'itl~o-1.apcs~.

Narillllll d" I\ha::ll:dllll'l1t..

\"·II1 i :·.

::!'(l Ih: quaIMI\\I.'r' t1chillm 110 hllI'II::Lc' /1;11" I' -C:iH:llla.;", II~' nll~II':l\lllrlll:; :llIh': ","":'

.. rllIl:1 (li'Ale J 1('crN(I.Jri.
~

1- (lum:hll'rn-::c 11'1'111:" 1IIt'1I\t' \'01" õ.dro, Jl:1l n t':' Jíll!; l1u

~lil'lil'(l :\' Iln 1 "'I'[L'-

In )"" n 'lI"'. I'" :11 Ih' Iit'i·,·",hrll 11" I!U:II I' iI'III)"'.lo I' lI"" 11" Í1'; l\tl:!''''''l "I,,!. ":11'
Ilar cw 1·:.~.:I"dl'c1I1I(·lIlu:: c1w tôl'NII)I \'1: 11" :;1'''', ICI"""""I: ••• h':: 1111'/1,:,,,11-: .1.·....:.,.

1/1""'
" 1I11ll0' i.::adl'~. IllI li! \':lIc.r lW( li 'Ih:ltlúr, 1/lI IIt\11l1 "11'" t1c\'illc' 11\:lr' 1"'111: '''lIIullUlul;u &111 I'MnlJclt'C""t'lItll dl,.. tlllllnl"lu
~:. )"íl':l1lI r:lIl""I:III:1" :to: }lI'HlIllcI:Il1t'" rl'lalll':::: ali:: tI·'I,'itu:; C' 1:11"'1' I':: Ih. in'·
.,C,SLO IoulJl'l' t:1lr.ulilciu. dt' IIlI.:J'catluIIHl. ;1 1111:' lól' n:IL:n' o Il:llaí~"ult. 111111'1'11':' .
.'111 r,'

t,rl.' tlt

J!:I,I'.

)"Ic:o Ilrl'" I" /11 ,leio 1111 1I1'\i::u ~,. 11... Dl'I:.. rl~' lei 11. 40&, ele :11 ele d,: •.I'I1\co' lõq:uillll'
:i::ra'<J:

".\1

.. ~ 6" (t ,li ·Jll.~·;LI." nu !':lI:,::I":\lI, :J:llet inr 1\:10 rol' :Iplir.:l a mCIr.adCl.•. _.•.... - rial; cUJ:t··111.!:'<11 i,I":'.;"';;"1 h" ClhJr.Lo d:: 1IlI:I.:lili\'o Ii:-c'ul, p:\'lIIlo ou
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t':.lilllllll': lr~dl~~:'c,l1~: J:!,:tlllh~'l'JIlIl'IlI() 1111 COIl('l'!;~;;""

'JlI::ll::li\'o a:;:"[;I1I n :11 u~·

'tat\;::ll JII:;:II:I!t'.1l1:1 :Ih, :1

tll';,l'llIbr"

1IIe'~;lJla

adml-

data".

hrt r,' l~:~ll' tJe'c:":!ll·ld P.lltl :Il:i rlll \'i~or !la da~a
:~:Ida:, :'!> rli:'f1":;i';('l:s t:1II ''''III ..:ir i(,.
.
(\I:;:'!:';~"

Jlur :-.tu

dC' ll)"1I e l'a:;~ada 1:11I J.ci E:;-

de sua publl::::Il;ão, rc\'o-

1I:I/II:1:1lI :~:Il;~I;I:llu'r (jrblll:w:t.hl

,\u··'JiI, di' L~'r:!. "1"::'. :!I'l'.~
;\l.'IlI';1I cle ScoUJ.:J. c ;\lcllo
L~I

COMI'Lllf\JENTI\R N. 56 -- DE

DJ

DE

JlI~n

"""Q u'(/fJ('liu ,i Lisln ,li' SC'" ';('1'," " '1"1' se- "'/crr 1/ c:rlÍL:o
8" do D,'c"'Io·l.ci 11. -IDC> (' l, ,/c :;, lie ,lt':c:ml-r(J c/c
H168,

f:.::l' : ,!,cr que
C~.. r:;:)·.II'~ .

l~•. pr I)Ei'.Er\1UHO

(I

C l/ú

COJ)l'I~H(

mJllo:

'-..!:.::il'lwl

I'fLll,j,:i/l(.;"I~

li~':ICI:1 c CI,! !;a1;.d('"~1 li'

lIl·rui.\i":

I.~i

::

Ar:. •
11 1.ir.I:1 dI f,':f\·ko!. :III'_'~:;! :tI' 111 .. ,'1(··1';; n. ·\(Ir~. de' 31 tlr ti," :11,
01'(" d~ Il;
~(jm ~ /(·t1a~r.() dl'h:II.ÚIW':" ,d" Iht:lrlf;·LI'i 11. ~)4 f). C~, J: :1.
.~I(:lllhrD O. I ~Jú9. p:l~MI ;, 'Ier li Il:C!:oI;·'.1 dó: 'li~l:J óII)("·;'-:: I' c~lót Ld CO:llj'k :,':ó"';:r,

u"

/.rl. ~." O ~·3.~, (i" :lrlir" 9.". ,icI fkrlc li,·1 ci /I. 4{1(,.
J I d~ 11:-. ::Pi'H'
d:: l'I',f.. I·!lr/alie- ).(·Ic. I ire n·\(l·1.c:i I.. t:::..;. th- ~; t-k h'l\'llIhll' cit, Hl:'!-i, !'::' .:' ,

ler •

~:TlIir.11:

11:11:o\';'U:

"li 3.r
25. 52: ~r.

oue !õr lrírlc:~' o~ Ílem I. ,i, ~l.
{orl'lll /,1 c~;1;"hl~ 11(': ~'::':;;.
tluüc~. c~::Ir. fl::óJr;1C.1 SUjril:J: lJ(l Ílllr(J~H' 11:1 ll:nllu cio
1.", C:\!C;II:;...IC·
em H·I.'lr;:."1(l ;, catl:J J?I('.ri~~il;II:J1 hab;IiIJ:!~', ):ó·lcio. l'm~'I.'f;llkl IH! 11;11.1.
qtl~ I'rc~l~ !.~n·il'tl~ em II(l!;W d:' R,=iitl:Jti~. 1:llIhl'l'ó1 I,! ~lIl\1illdo 1,:"pJ:"
!,abiiiuildl: p:·:'~.1l31. \lO. ICIIII:J~ da I::i ::j,li:::1·:~!."
O\l;I\1(}c' o!' f,(;rl'irN

li

E~'. !lO, 9 J e!!: O:l lir.la i',nc:\:!

*

Art. 3.r A~ inl(lrm:J~[lt:s itl(li\'Í·JlI:Jlj~:Jd:J~ ~t,brc 5er\,jt:o~ pTI'Slntios I, l~r
ceiras. m:e(s:;ários' à cO/llrro\,sç;.C' do~ falO! !,~,.~dorc! ci';l(hl~ no!' ilcll~ ~;, l
96. ficráC' DI('~I:Jdas pelas illSlilllicllCS rll1;lI1cc:ir.. ~ n:; Itlrlll:J .I'r,:::;críl:: pelo lilri:óc'
li, dc' arli:!o 197, da Lei n. 5.172
de 25 OI' mnuolC' de Jl!(1l' - CàoiJ.'t1 'I rillll'
t.ârio Nacional.

el.

Art. 4.-

(Velado).

Arlo '5"

(Velado).

Arl. 6..

Esta Lei Complemclllar entra el11 vigor na dala dc sua publicaç50.

Art, 7,· Revogam·se
José Sarney -

a.

disposiçõcs em contrário.

Presitlcntc da República.

Lui: Carlos lJresser Pereirtl..
LISTA DE SERViÇOS ANEXA ,\ LEI COMPLEMENTAR ·N.
!l6. DE 15 DE DEZEMURO DE 1987
Serviços de:
I - Métlic05, inclusive Iln:ílises clínicos. c1clricidnde médica. rudiolcrílpia:
ullra-sonografía. radiologia. tomografia c conl!éncrcs.
2 - Hospilais. clíllicílS. sanalúrios. laboralórios de análisc, ambulal6rios.
rrontos-socorros. numÍt:ômios. casas de saúde, de repouso c de recuperação c
cUIIJ!':ncrcs.

:i -

Dancos de sangue, l~ite. pele, olhos, sêmcn e congélleres.

4· - Enfermeiros. obslclróls. orI6pli::os. fonoaudiólogos; protélicos (prótcse
dcnhíria).
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"i _ Assis(~ncÍ;1 mçdica C con~ênen:s prcvistos nos itens 1. 2 c 3 desta Lista.
prcslados atruvé5 de planos ue mcuicina de grupo•. convênios. inclusive com
cmpr::sas para assisléncia li emprc{!sdos,
(> _ Planos Ul: suúuc. prcstados por empresa que não esteja incluída no
it.:1U 5 desta Lhaa c QlIe se CUnlJlram atnl\'é:o de sCr\'iços prestados por terceiros.
cOnl • .JtndIJs pela ClnJln::Oll ou Opllllll5 p:Jgos por esta. mediante: indícnç5Q do bem:ne!~1 iu do plólnu.
7 - (Velado),
8 - Médicus vct.:rimírios.
'J - Hospitais vct;:rill:írios. cUnicas velerinárias C congêneres.
10 - Cuan):I. tratamento. UIIlClttralllclltlJ, :ll.kstramcnto. cmúdcz:ullento. alojllOlclIto C tOl1g':nct'cs. rdalivo:l D :lIlimais.

'1-

Hillllcil'Ul>. cabddlcílm. lIlallil'ut'\lS, p~tlic\ll"us. tl'al:III1,'nl~ lIc pcle._
lIL·:.il:a. dU e I:Ull:~'::IIL'''C!;,
I:!
llallhLl!;, ,Iudlas, ~;II"':', III:1S!::ll'L'lIlo, "illi,:.l iClI:: lo: CUIIl'~IICI'CS.

ca:o,

1'\

VmlÍ,'ii", "\111:1:1, h'llItl',:llo

1·1
I;

LilllI'L'l':1

.llõIl::tfclI1 de

illdncr:lç:'lI

pUl'lllS,

rius e

,k lixtJ.
c:Ulllis,

liIllP":l.:I, 1I1'lI1l1lcll~'r.U c CllIlM:rVlJ~:lu tlc ill1Úvl.:Í:.,

póll'I\lC5 C

Il; -

lo:

t:

.illclusive "ias públi.

j;llllillS,

DcsillrCI.'Ç:ll',

illllllliy.a~ão. !IifiCllizw;:IU, t1~sr:Jli7:Jção

e

cOll[:~neres.

I; -- ('lI"ln)l~ c 1I11tall1C'IIIL' tIL, Cflll'.:lIlrs lil' IIU51'1"L:1 nalurczól c de IIl'cnlCS
Ji~ kli~ t' biL11':,:!k(ls,

n

Icsídu(lf, (IU:IÍ~;,!uct.
19
Limp\:;:ll de ::h:JlIlillés.
20
SUIIClllllCll1tl 1II11bicnlal c (.'(III:·~lIcrcs,
21
A!osistêncio téc:nic~, (\'cl:lI..Io).
,
2~ AS~CS~LlriH OI' clllI~ullllrj:! tlr qlJalquer t1alllrC7:I. llfio I:onlid:.. CII1 OUlros
lIem .ICI'ID Li!'l:l, o'plli,::I~';Il,), I'loL'I:III1:I~lllJ, pl:lJll'ja Ill::11 IC', lI~f'C~SCriõ!. prOl.'e~f,:J
IIICIIII' ,k U;ldll~. ':l'I1~.IIIIf'li:J ll'fllie:l, firl:flll'cil:1 uu :1l.\lIlillislrativu ~vrlnJo),
23 -

)/ICill~nl;::ll' de

rlallC"Í:I/II~'IIIO,

(,(HII deI .;rr;llú,

fin:lIll'cir:: ou millliIHr.II:J1il'a
I.

I" ('r' :1I11:II;rW ou

OI pJlJi;::I~'iru

'

2< - Análi~cs. inclusive de ~i~lcllla5. C:;:lInes. pr!>c]ub:.Js
e prClcl:ss:Ullcnlo tlc eI;J(!U5 l.k 4ua1qucr ll:1l1JICzn.

25 - Conlobilid;nlt·, lIf1( li l."j:I,
t:OlIl'imcrc:. .
26
Perícitls. };,udus t C:;;lfflC5
27

TradúçÍler. e

28 - ; Avnliação dI'

29 -

h:CIl iCH

(I'['laelo).

/.'II'Hd:o li"ros, lL:l'niro~
IÚ''l;('n::; ('

:tn:ílisc5

I.' inrLlrma~'(';:5,

I:olc·

.em conlabiliJ:IJc c

lécnicas,

inlerprelaçilc~

bCIl~,

Dalilogr!lfi;L f:S!C11or.r;llií', c;;p{"dicntr. secretaria cm ge",1 c eOI\f.é.

neres.

30- Projetos, rákuJos c desenhos técnicos de CJualqu::r nalurez~.
Aerorol(1j!r~\llI"11 i'l (illc1usivl: inlnp' cl:JçiIO), Ilwpe:lIncnlo
31
grafia.
32 ~ Execução, VIII llumíllislr:lçiio. cmprCil:lllil ou !:lIb:~lpreitatl:... I:: CtlOS'
lrução ci\'il; de obréls hidráulicas c oulras obl as scmclil;:I'ICS e resp;'L:;\;"L'llf.:':·
nharia consultiva. inclusive sei viços lIudli:m:s ou COT:l)ll.:li~~Ill<tlCS (C'.l::'.' " li·rIIccimento de mercauori:n plOrluz.idas pdo }JrcSi:ltlol de s;:rriÇOs. (or:>
hl;:r.l
da prestação dos sl:"i\'''!', tjlW riell 5ujdlo PO IC/I,j).

u;.

33 --..:: DcmolíçiJ('.
l4 - Reparílçiío. ~ ~JI1scl'vação e rdorllli! tk edifícios. ~·~ir;ld~.s. POi'·-:·•. p::tl"
los e conl!cneres (extélo ó fornecimento ílr. IlH:rcaocl ri:Js plL;JllZiullS pelo r.:-~·::;:,JI}r
dos serviços fora d(l },,,",,1 dí' pll'~\i~~i'(1 dDS sf.Hiços. (jU\: Ii:::a sujeito ac. 1::M).
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35 Pesquisa, !lcd U! ;J(w, CiIllCIl!;H;i".t, pc dilaFclH, 1.\"Clnuo), c~I,i'm:lat·:~o
c oulros !ocn'iços rc1(lcioIlHki:; r;Olll (l C):pkll;l~rIO e explot;l~'C10 de pel1':I~'''' ~ ra~
natural.
36 - FloreSlallJt'I!'" r rdl(lf(·~t;mn·nt[l

37 -

F-scorllllH:Il!<'

f.

(;!m~cnç;'o dl' en::osl;ls C scr\"iç~s conr:: ncrc :,

38 - P:JiS;l~islIlO, j:lHJinap.cm (~ dcctln'ç:'io (exceto o iurnccimcnlo ,k 111\:rcadorias, que (ica sujei!'.' no teM),
39 -

Raspagem. r~laf("!l'ç;;L" J'fllirpr'nlo, Instração de pisos, parcdc~

l'

di.

\'is6ri:ls.
40 -

Emillo.

quer grau ou

jfl(II"''';''I"'l, ftf.'iHHIII~lJt(jr !J\;·liiíçáD

de conhccimenlos, d~ ,,11:11·

1I~luleza.

4 J - 1'I:mej:um:nlrJ, olp.:Jllizaç:JO (: n~llllillisll:.lçiio lk fcir:ls, c"rosi;;~,.':;' l:UII'
arcssos e congêneres,
42 -

Org:lOiznçiitl {te.: lcslns e recepções: "uuffd" (I:>'I:\:lu U rUrlll:~illll:lllu
b(+jll;,~. <jl",' fi<;;· sl'jdl n 1'0 I('h1).

de o1imcnlaç50 c
43 -

AcJmini$!~l!çiin de brns (' 1It'r.(lrin~ ,Ie Im'ciros c d~ consórcio (\'cl;"lo),

,,~

Al.IlIlilli!oII:l·;ãu de fllllllu:: 1Il I1 1t111r.

-

11II11II i:lllla" 1I

rUpcil'llllr

Pc!lI

1\:IIICll

,li AI'I'lId;lIl1rnlu. Cl\l'I'I'l:Il~I'1Il
·C li,: I'l:lIlU~ ll~ pl~,'idi:lIL:iu pri\1 llllll ,
l'I:lll

(l'HI'lu 11 ll'alil.ó1&1:1

llll

illlL'IIIIL'Jia<;50

ut:

:t'

1\'PIlU5

I.

47 ..- A::CIII;i;III1CnlL', 1:III'I'CI;II'CI11 uu illll'IIIH.:úi;.t·Úl' U::
,h: ill •. hIMl'Ínl. IIlli~,I;éa ou lil('"il'iu.

,'r -

UI! pruprit'c:J'

.

t1~ ralllr;I~'iiu 1"lal'IOlill~!"1 I.'XI'CIU:lIl1·"·~ l'~ 5er"j<;u~

itl~tillli<:ôcs :t:II':JI'i/.nd:l~

,In -

úil'cilu~

At:l'õl;imlll'nlu. I'UIII'I;I1'I'1I1 ou illlclllll'tlinçjlo de eonl rnltl~ dt f r,m,

'Iui:.. ("h:lIlchisc"l c

prer.1U1ios

u f U111: iUllar pclt· ealll'o Central. , •

'\:~cnci;J!llt'l1lo. orralli~:lçfIO. )'1, 11l')~':ll' t' l':-'('Cll~'iio dI: prt',p';Jl1lilS d.:

luri;,I'C', I',i:;~do~, l'\t'urS'lCE. ruia~

11:1,:,

dmbiu, ÚI:

·H' ,- AI".'IIl"iallrrllll'. CllI'll'IHt":11l IIU ill\'.'I,m'di:Iç-i'I(I &le líl,\los C1unisqllcr (1::\'
I"; M"rvi'.'l,'~ \"I'\·U\.!Jl'~ pur in:.lilui,'l·::! ó1l1IL'ril.:HI;I~ ;, fUllciulI:1I' pelo UõJlICU

(,\:1111

\ll'r

!'\.Ir i\l!:lilui. ,..... ~

(\'111 ruI).

oe

t~ri:.II1"

e t:l'ng~nt:rcs,

1(' -- !\r:C!h:i,111l1:1I1CI. rOIT,~I;lrl'11l ou illícllll::ciiaç:io clt' h':ns lIIó\'ds c imlÍ\"(:is
45. 46. 17 e 'IS.

:l' .... II1~·idcs nu~ il~l:~

51

J)t:T;\l:bll'::s.

i::

"1~::n""5 da

5:>

t\g~lih:s

3·;

Lciliiu

: •

HCjlllnç;lo lI.- ~101~11'O~ C(lbert05 ror cOlllrillos dt: srruro:;: impcção c

J'rv)':'it',!ad:: i'Hillstrial

Ja pl{\;JricJmJc UrlhlÍl.:a ou

lilC:r,iri~.

lo!,crlunl OI' conlrall,s de s~f.ur(l~: rreycnri10 c rcr::nci,1
pr::slUúus por quem não séj;a u próprio lõq:urauu ou comp;J'

:1\'i1:i."',I(' de ri<c\ls P:lI'lI
s'::1=ul'úYei~,

cl,' ri:n.l:,
IIhi;1 Jl'

scguru,

5é Arm:J7;:-Il~!l1Cl1lo. l!apú"ilo. cargn, desc:lrpn, nrrumnçllo e fllarda d~
bens UC lJlIil1qlJcr ~s:,":ci~ (..:xceto ucpósilos leitos em instiluições financeiras aulo·
l'Í7.a;I,,~ a Iuncio;t:!r Jldo n:ml:o Cenl~'a1).
Guarda c csln.::íonamellto de veículos aulomolores tc;rreslres.

57
~S

-

Viril:lIlci:1 01.1 scgurlln~'l\ de pessoas c bens,

.59 Tr:lnSpOrlc, colcla, remcss:l ou enlregn Je' bens ou valores, dentro d~
leni::irio OI,) rll\Jniciilio.

60 - Oivcrsé::s pl,blic:ls:
a) (velaúo). cin~masr (vellldo), "laxi-uallcinlls" c congénercs;
11) bilhan:s, bvliches, corridas de ;milllllis c outros jogos:

(') exposiçücs. eum colml1lça d:: ingresso;
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d) hailcs, "SilOWS". feslivais, recilais e cong\;llcrcs. inclusive CSpc\;jculos que
sejam tal1lu~m trallsmiliclos', m~cli:lIIIC compra ele elirdtos pura lanto, pela teie·
visãu. ou pelo rádio;
c) jogos eletrônicos:
n comp:.:tiÇúcs esportivas ou cle destreza física ou inlc1cctuu1. com ou sem
~ participoçfio du cspcctauor. inclusive a venda de direitos à transmissão pelo
r:íúill ou pei:! leit:vis50;
r.) cxccuçiio dc música. imJivicJualmcllle ou por conjuntos.
(Vctmlul.
61 - Distribuição c: venda de bilhete de loteria, clJrlõc~, pulcs ou Cllp~
aposlas. sorteios ou prí:mios,
62 - Fornecimento de música. rncdialllc tróJnslIlisl>l'O por qUóllquer 11I~l\.~".,
para via~ públicas ou ambientes lechndos (excelO Irunsmili!ouC) radioJúnicóJ:' UlI J~'
televisão).

63 -

Cravoç~o

64 -

F0I111~l'afia

c dislribuição de filmes c vidc:otcipes.

ou gl'uvilçflo UI: ,ons (lU ruídos, inclu:iivc lrucar,cm.

~II,~I!.I'

lem e miugem sonora.
b~ -

l'Cpll.till~:'CI

b(, -

ft,lCJFafill t dllCll1al(l~'''lri~. illc\lIsÍ\'t: \l·vela,'f'L'. 1I1111,iilldil'. ('C"pi.1.

e

U'UL';Il'l:lIL

r"'oll~iJ(', I'MII wITl'i"u~" 1I11'cii.ll1h' uc ~::in 1.'1I1,;I,JI:I"IlLl;,

",,(-vj;). d.. \.. \,,,.

1lÍl'1I1~1~. cnll~\'j!;am t' nIIlL:i'II~II.'~,

b' - COiU:':lf;'ijC' de I:I)1CIC5 c. '~CIII;I::t~, c:um IIl:/ll'Iial ll:rl'('ddl' "dcI
fi",.1 ,lo "l'\'\'i~·LI.

l! ;,.':;;

t.r l.uhrifk:lç:ftC', limpe7-l' c I""brlo dr \11:í~luin:Js, \":i::'1I11'~, t1j}:H':: '". L'
t(lllip:IlCIl\C'~ k>'lCIO (' hli n~cinl':nlo dt: l'cÇ<tS c palie!. qUI: ii;;a ~ujcill' ar' IC:-!:.

6~ -- Cum~r\(), IcnlJllJ~!çflo, IlJaIllIl::I1l:::0 e nm~L:l'\'ll;;r:O de n;:'fJui:,':·.. ", ci,
dc\'adlll".·:. nu 111.' IllIalqu:':1 IIb,ielt. (C.\I:L·'" o 11l1"1I.:t:iIl1C'\IIu ti:: ;':0:::"

C'"I{'~. lllll\(l"e:~,

.e palies. que fie" HI.iciw ao ICMI.
7{1 Jll'contiicilln:ITlH:nlC' de 11l01UIC~ lo ,'alor
prcsllllJor do l:crviço fica sujeito DO ICM),

cia~ p:~":3~rurn::t'Íc:.,~ ~,.l;1

llsu:íric fim.:

71 -

Rec3uchlllarcm ou ,·cf,::ncracãll cle pilem, 11alll

7'2 -

RccondiciClllamcnlo, 3col1llicion::mcnltJ, pil1\l1rr.. h!:ndiciamC11\; '. i.n ."

lO

rcm. sc:cafcrtl. tinplll1l'nlo. paiv:moplasliél. anouiz3cDO. corl&.:. recorle. p;;.lilll;r>~,.•
plasliriracão c conrénerc!>. de objclos núo des~inDdos à inâuslri:llizüção Oll ('c::~:f·
eialização.

'

13 - Lustração de bens móveis Quando o serviço lor pr~slóldo para usuóÍ:·j:.
final do objclo luslrado.

74 - Instalação e monlagcm de aparelhos, máquinas c equipamentos. pn=~'
'ados ao usuário linal do serviço, exc1usivmnenle com material por ele fornc..:i:Ju.
~5

mente:

-

com

M,

.1j;!CIlI

rna..:dal

industrial, prestada ao usuário final do serviço,

por

ele

76 - Cópia ou rCL,roduç:lo. por quaisquer processos.
,apéis. plamas ou descnhos.

77 -

CXdUloi'·;I.

fornecido.
U~ documcnto~ e m:lIL1.

.Compoliicilo grãrica. lotocomposic;flO. c1iclu:ri:r;-7.inco~rafi:l. lil;li"n1li"

e lotolilografia,
7f. - Culoeélçílo àc moldurlls e afins. encadcmuçflO, lll':J"m;iiu e duul :;;;al'
de livros, revislas c conl!éllcres.
7Q 80 -

Locação de bens móvcis, inclusive urrclldilmellto 1111.:rcantil,
funerais,

te I - Aif:Jialllria c costura, qu:mdo o malerial
fimll. t:li.cclo aviamento.
~2

-

83 -

Tinlularia

t:

"T:Jxiilcrmia.

lõlv;ullleria.

(OI'

fornecido pelo usuário
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t;.J - RecrUlumcnlu. lI~cnci:lmento. selcçiio, colocação ou fornecimento de:
mã\)·de-obra. mesmo em Cllrúh:r Icmporúrio, inclusive por empregados du pre~
luJvr (iu .crviço ou por Ir:Jblllh:ldon:~ avulsos por ele cC"'II •...

1'5 - l'roplIll;II11la l' I'uhliddlllll.'. illL'1mive 11/(.11111'1;:1'" '.', , ,."\ '.• ,; " • ,', 'm'
,li, 'C'lIll1l'llllha.. (lU !.i~l~tlIa5 IIl' p,tl.lil'hlmll:. dó.hvIIIÇ:'ll dl" U~',;L'lIlms. h:lIlu!> c
dl:lII;lt!. lIl11lt:rilli~ rul>lidllirio~ l.:.. ~clu SUII i I111' H! slo:'O. ICpIOUlIt,:ÜO ou I:lbl'Ícuçüo),
t:(o - Vcku\;lç:.o c di\'ul:!IIC;iio til: II.!Xlus. lJr:~cnrIO$ c (llIlros m:llcriui. de'
pllHidtl:uJe, por ljl!illqll~r meio lctocelo l'll1 j0nu~i~. pcriúl1icos,. nidios e lelcvbão),
10

S':l'viços ~·u,.tuúl'io(. c "~'n'l'o"Il:l'1I iu~: IIIi1i':"lçiio 11:: pllno ou n~'l(lrOllc:
l'III'III:llia: 1II111i11L"Wr':1II iull" /lU, L'\Il:llIóI, l' l'sl'l'L:illl: ::111" iUI;:/Itv l,h:
:""l'vil;uS m'C)~ÚI il'S; 1II0villll:lIll1~'jlll de ml'n-iIll",ri:J lorlJ llo cair..

1\7 -

li" :1:''':':1(':

lil~lIl1,

(:~~

t\th"°l':IUOS,

,q~'

EnCl'nl,dros,

Y<'

Dl:nlil'tas.

q\

Econultli~las.

III í.juilcIUl;. Ul"lllIni~\us,

~:

P!oicltlo~05,

1.'3
N

Assi!Õ\Clllc!õ r.ociais.
R~laçüe~ públic:IS,

af'{'I\~'JrIo:o,

~'~
C.lll'rlJl\l:ll~ l.' ,c.:.:billlel\hl~ por cllnlll LI~ I rrc::i r(lr., illclusive, dirdltl~
1l1l11l!:II~,,-'''l'll~St05 LI;: tílulos, !õll~I"';Úll tk prl'IC'~loS. dcvullldio de tílulo~ n:lo
p:I~·O::. I'IIllUulcnção de tilUl05 vencidos. lornccimcnlo:; de posiçüo Ih- coorum,:a
Olí l'C'ú~Htncnto c outros !l.:rvicos l"orrclóllOs d.. cobranç2 ou rcccbil'llcnlo (c51::
il(,nJ lih..:,"~:: lumbém os scrvicos prCSlaOU$ por inslituil.:úes nUlorizucias a lunüllm~o Cl:lllrall.
Instilllkõ.'$ financcira$ aUlnri:r.auas a luncionar "'!Io B:1OCO Central:
rornct:lm~n1o de wlão de cheoues: emissãu de cheoues lllimlllislralivos; trans(erêllci:1 de fundos: ticvolução 'cc cheques: susluçã(l' de pap,lÍmentu de cheques;
ordens de rap.amenlo t' d" créditos. por qualquer meio: emiss:.o c rcno\':lç!lo de
cart\k~ magn~tícos; cunsllllns em terminais e1elrônicos: paramentos por conla
de terceiros, inclusive os feilos for:: do eslabelecimenlo; e1abornção de ficha cadastral: alu{!uel de corres, fornecimento de 2.- via de Dvisos de lançamento de
eslralO de contas: cmi!\são de earnés (neste ilem n50 está abrall!!ido O ressarcimcmo, a insliluições linanecirns. de l!9S10S com portes do Correio. teh:gramas,
telex e teleprocc:ssamenlo. necessárius u prestação dos serviços).
97 - Transporle de natureza estritamenle municipal.
,9f. - Comunicaçõcs Icldünicas de um para oulro aparelhu Dentro do mcsmo município.
99 - HospedaJ!em em hotéis, moléis, pensões e cOII}:éncres (o vaior d:J
.timcntação, quando incluído no preço da diúria, fiel! sujeito ao Impustu sobre
Serviços de Qualqucr NDturcza).

ciunílr pelo
q(, -

100 lurcu.

Distribuição de: bens de terceiros em represcnlUção de qualquer na-

JetG!SJ.,AeAO CrTADA. ANrXADA 'ELA COORDtNAÇAo
PAS COMISSOtS PEkHANENTES
Capitulo I
DO SISTEMA TRIBUTARIO /'IACIONAL

Seçiol
Dos Prindplos Gerü

Titulo VI

DA TRIBUTAÇÁO E DO ORÇAMEl'lTO

Art. 146. Cabe 11 lei complementar:

12633

X1JI
.... '-;-

....~ .•t:-eesta~,c..r normas gerais em mlllérilJ ck ~gi51""áo
u"'''''',_. 5peCJa menle sobre. .
7'
li) definiçáo ck tributos e ck SUllS especies. bl!m como
em reIllçáo.105 Impostos discriminados n..s\.!l Constituiçáo li
dos r~s mlos geradores, bases d.. cálculo e conlribuinl~s;
ela
Iançam..nlo. e~ito. prescrição e ckcaden·

.XVIII - Locação de bens mó,.els;
XIX - Locaç!io de espaço em bens
bDóveiJ... titulo de hos.pedagem;

fIO$.

~UlIdo tratamenlo tributário ao alo eoopl!rativo prll'

auv p"",s

:xx - Annazéns gerais armazéns
frigoríficos, 'Silo;" dé;:óSit'JS . de qual-

lOCiedades cooperlltivas.

V1tt _
SeçilO V
Dos Impostos dos Municípios
Art. 156. Compele aos Municípios instituir impostos sobre:

Bá.~·t!lib21elR!lf&,

mil-

nicurês pedlr.iu'es e l!ôtIgênerés; 1I1sütutos ~de MIm e ~erl!s: ~
t>H~tos de
llu~ba!. l!If\~ens.
ift\s<tlaa. l:i1!t1h!lS t' lõm~ r~filf!rj~es:

IX -

a~ Cle mri$lfte ur·
ban3 ou rural, õe carga l1U de }JMsB-

ienos. I$tI'ltall1en':é iJe nlltureEa mubicloR!;
IV -

Sl!rviços de qualquer nlltureza, não-compreendidos

no art. 155, I. b. definidos .. m lei complem..nta r.

Elaboração, cópia ou re.
plantas, desenhos e do-

. ~ 1le
~1iD&;

ut6:ngllçbo.

tic-..~
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X -

SerYJços

lie

d~Ve!',,'iP.l; Públi.

CllS:

1t) tbtros, eifléftlM partlues de d1.

• erwes, eJt~E!$ t!om e:Jb,a.nça de
lbp!'~ssos-;-l!, ctitlg~""tll.'...de natureza

períllllft!'de biI ttfflljlórâtla;
IJ) bllhares, bollclles e outros Jogos permitIdos; ti fomedmentt. no
teclnl.o, lIe lle1:lidás. e.1lniéntos e' outra;l metta.dffl'lss, INe fica sujeito -o
iin!)ãstó fte ê1fr.'1lál;áQ de Inllrcadotias;
",
'
C) Q,bil.ffil,eJUlJes. lloturnDS, ·dan·
e!nlt5, bO'ites e ~õttk~etet; li fome...
elinento, Ji6 tel!liito, de ~bldã!, alimentos l! ,lnittas liíétcadQrtM, que
fica SUJélro 110 b:dflOsto de tltculação
de méréâdórliS;
Cl) balles e oütfÍls reunllle! ttftbu.
009, llàtll cu aem êGI:Irallça dti In.

rteuo; .

~I

-

-L,ubrificaçáo,

e manutl:nção.

de
destreza ·mlca ou intelectual, com
ou !em t'tibI'ànÇá dê IíIgrtsso ou par.
t1clpaçrlO do e$eétador, lhéltJlilve . .
tea.1ltads.s trti &u6Itótl08 .e ~f,aÇ6ea
ralUofGbIi:ü, llIl 8l! Il!1Maio. écm-

Em1Jl'ê.lPas. lim~adoras .
XXV - EnslDo de qua;quer grau
ou natureza.
. ..xxVI·- Alfa:ates, oosturelrlllõ ~u
congêneres, quando ó materIAl, salvo
tvilim~nto.s, sela fornecido pelo usuário 'do serviço.
. XXVII --Tinturarias e lavande-

.ri4!:'

.

XXVIII - Est6d101' fotc,riflcOI e
cinematográficos. lnclualve revlllaçlo,
ampllaçáo e cópias fotoi1'áflc&5.
XXIX - Venda 11e bUbete6 de loteria.

-.

ou

teneJti;

1) Ixa!ttetd h tIItWeti, Jõr' ftecutan{e. tftdlTldUats lJü ft1 IlllUJUtlto
ou tranaJnltlda ·llóf 1ifllel!IJIó mecA':

nlcu. NttlOê oll ·ellltrMl6D;
XI - Agencias de turtm!o, JtliíIloI
• excurilleal flIJu. WfIItlcos e SnUr.

•

1:om~Haçáo

XX1V -

.'

.t) éamIl~lçlies l!SpattiYRS

p~etee

quer natureza. guarda mó, Ela e ae:·
"iço~ correlatos; SErviços ele ..ca1l<a,
descalga, arrumação e ~uarda .dos
bl!nS deposltacos.
..,XXI -,- H05PEdag~m em
hot€is,
penEõe5 e congêneres eltcato (J for.Dec1menfo de alimentação. bebidas e
·outras mercadorias quando- não inclUídas DO preço lÍllo diária ou men.a1idade.
JtxII - Administraçllo de bens.

.

~íl'f~_':.....

~'"':

.f'A(f'..
.

1.~
.<·'·'"---·,

;":"IE'~' '.
..~.,.
ifr'.
.' ."
• ,'M
:-~·if/l11fr.~

~r;Z'

~'~~ií='

~~*:.:~~~

_to

Agericlamenlo, c~rl'elaifm
_'1n~edlaçAo ele seguros, da com. , . ~ venda de bens móveis óií ~ó

tltIt,:~dN~·'.QUI·"
~ o ~ .1' • Alo UitlttlJalo-

1IIe:e11 OU .emelhantes,

do

. .]tU -

ftla. l....quaisQuer atlvlll&:1es ',CClOile:r:ee~

o .4gen-

~mento, corretagem ou tmer,n.ttlla. .o ~titulos ou valOres .mo/lUl(tnIH
Fll.ticlUIo, por .lvJtitUIÇáo OU/!, a~en

!fI4 de. Cl"tOTfzaç~o federal.
'. . XIII -

Organização

programa~o,

~Jamento e consultoria técnica,

lSna!lcelra ou .aQm1tilstrati~..; ..~a!1Il
.iCIles de bens, mercadorias, riscos' ou
1ldan06; laboratórios de análises técIJJlc&s: .th1l1ades .oongêneres Oll' 514I11la.res.
· XIV - 01'i!ll1Zaçio de'. fe~as de
;!Iamo&trlls, .deOCJllgl'~ 'e 'reunlões
~Iares.

• XV ~cluslve
~ ou

Propaganda. e puJj1iclcl.ade,
Planejamento de campa-

sistemas regulares de publietdade, .. 'elaboração de desenhos,

'texto!; e Idemals materlal publicitário
:(eJ:cero &U8. lmpressáo, reproduç!l.o

ou fabtlcação) e a divulgação de tais
d.esenhos, tutos ou outros ln9.têríais

-Ilublicitári<>6 por qualquer meio apto

• torná-lOs aceiSiveis ao público, inclUSive por. meio de transmisslio' telefônica, radiofônica ou te1evisíona:-da., ~ sua inserção em JOrnais, peri6.41C06 ou livros;
XVI - Dactilografill., estenogralla,
~ecre~ia. e congêneres;

H'::

de 11 111
'de lHO•
com ·oJ ·1' ·40 ..rtkO·to

~ ~taueJona.l 11' . , .

[a-.

dellNl1* de 11188. decreWn:
Art.' l' Pan a
dlJtr1bulçlo,!Io
.exerc1clo de 1970, 'das pa.r.celaa 'perten.
cenl& aos MunlcipllJ6. do proc1uto 4a
arrecadaçAo .do 1lnp6.sto l6bre circula·
(:10 demercadotias, de ·que. trata (l
i>ecreto-!el n 9 aso, de 28 de dezembro
de 1988, os atados 'J)OderIo adot.&r
OI fnd10es percentuais ~ponden.
t.eI; • relaçA.o en~ a ~. ete·
UVIl. elo 1mpOllto em leU terrlt6rio •
ilo de cada. MUlllcllllo iDO ~no de 1968,
em .ublltlmiçfio &O ~&1Or csas opera-

.

ç6es tr1butAvels ~t&s no:.srtigO 2'

do mesmo decreto-leI. .
'
Art. 29 NAo será ..p1ico.da penal16ade por diferença de ~t.o sObre
clrculaçrto ele merCll.doJias devido nas
tlmnsfe!'ênclaf; para estabelecimento
do ·mesmo tit.u1ar em outro Estado,
de6de' 1l'J.e o contribuinte remetente,
eu aeu %'eJ)I'ftent&nte, tenha· pago o
tributo ...1im dos 1!:5tados, q,uer o de
Gl:I,iem, quer O de destlno.
.. 1 "1', O <l16pDrlto neste .rtigo nllo
~Ju4b... o dtreil.o d.. que.1quer.
'ti:11e.• exigir o 1mpôlito que entenda
.er-medevido.
I 29 Se ooontl'lbuinte hOuver pago
o imp&;to a. 'u!n Estado quando ·devldo a outro. terá direito 1 restituirão
do que bo·J~. zecolhid<> indevidamente, feita a prova .do pagamento

E s - ..
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ou do infcio d~te ao Estado onde
efetivamente devido.
§ 39 O disPQ6to neste artigo ..pUca.-'.ge ~ operaÇ1ies realizadas a partir de 19 de janeir.o de 1967 n!o se
restitUindo, porém. "&S multas jã pa-

ras.

Art. 3º O Decreto-lei Dº ~6. "i%e
11 de dezembro de 1968, .passa a vll!\'orar com as seguintes &ltera.çlíes:
I J O artigo 1º. I 3º. Inciso m
passa a ter a SeguJnte redaçlío:
*ill - Sõbre a sald·a., de estabelecImento prestador dos sem~
• qUe se refere o ..r.tigo 8º••de
mercadorIas l< serem ou que ,tenham sido utilizadas na pre.s1açlio
de t&is IlJlrv.lços, ressalvados Clf!
ClUoS de Inllld~n"'.. prev\ltoI J1a
lista de aervlt;lC* tributados" •.
n' - O ..rUgo 19, I .9, tnci!o VIII
pa.o;sll .. ter a seguinte redaçA.o:
-VIII - A &IIlda-. de eIltabelecImento de empreiteiro de constroÇA0 civil. obras hidráulicas e
(lutras obras seme:hantes. 1ncl'Jfllve serviços auxUia.res ou complementares. de mercadoríal; adquiridas d,e terce1rofl e defl1.lnada.s U
e<lll5truç1íes. obras ou I!ervlços referidos a cargo do remetente. ,
III - O -.rtigo 8º. I 2". pa.'<SlI. a ter
• seguinte redacll.o:
•• ! 29 O fornecimento de Jl!-erelldoria.s com prestaçlio de s.ervu;05
nlio especificados na lista fica IlUjeito ao ImpOsto I!Obre clrculaçAo
de mercadorias".
IV _ O artigo 9". , 21'. passa a ngorar com ·a segU:nte redaçã6:
~ ~ 29 Na prestaç5.o dos serviÇ()f; a. que lle r.eferem 05 Itens 19
e 20 da lista anexa o impOsto
,e-rá cs.lculaão a6bre o pTeço de-duzido dlls parcelas correspondentes'
(lI ao \'810r (ios materiais 101'necid05 pelo presti.dor dos servlQOS'

bl

~o \'8101' das robempr.eltadu
já tributadas pelo ImpóSto."
.

V _ O artiilO 9~, I 39 passa li. "lgora:
com ..11 segu:nte redaçãO:
• ~ 3º Quando os servIços • Q"le
se referem os itens 1.2._3. 5. 6. n.
12 e 17 da llsta lo2IeXll r ore~
'prestados por IOcledades. est11.5 tlcarlio su1eltas ao tmp6sto na forma do ~ ',calculado em relaçlio a cada profíMlO!1lIl habUltadO,
80cio. empregado ou . n~. ,.'CI uto
preste ser.viço em nome- da, ~e
~e. embora allSumlnáo'lteSJlODflabllidade pessoal, nos têrmos'~
lei apl:cável." .

'VI - -ftl& teYOI'ado .~t

afUgo . .

'W -

•..elo

Á~·lt ~oat'a.,·Pal

:t\J.I H ··~·.f{F·
~ar eom,~

QUer naturea ..

_o 89 j)M5& •
te .J'ed&Clo:

. LISTAS DE aERVlQO.s
Ilervl;oa 'CI':

1•. ),{6dl~

dent.ialu • -.eter1nt.-

1'106.
.
2. Enfer.me1nls=t!COI5 (próte·
se denUuia>.
o b s ' , ortóptlOO5~
ronoa\ld:6logos;
ogos.
.
3. lAboratérlotl .de análllIes cl1n1eletrrcipade médICa ..
4: ·Ho6pl1il.iE. l!Iall&tblio.s. ambulatórios, 1Prontos-llDCornlII, 1!anCQS de
sangue. casu de saúde,'~ de recupera~o ou repoula -.ob ol1entaçlto

C&3..

'médie&•.

5. Advogados 0'"1 ~JIfO'\1tl1onadOll.
6. Agentes da propriedade .mdUljtl'.lal.
'/. ,Agentes da propriedade artf~.t1te. ou literéna.
8. Peritas e aVllliadol'u.
fi. Tradutores e 1ntérpretM.
10 . DesJ)achant"r; •

11,

Economistas,

.J2. Contadores, aQC1ltóres. P . . . .
JhíUlII e técnJOO5 em contabilidade.
. •' 'Orranlzaçio, proEramaçAo, ~.
lIi,amento, ...euor.la. prooeasamenlo
de dados" consultórla técnica: flnan·
oelra ou
ac1mln1J;trativa (exceto os
IItVlÇ05 de &SB!st!ncla técnJca preso
tados a terceiros e concernentes ara·
mo de- indústria QI\ comércio explOrada! pelo prestador do serviço).
14. Datil0gt'8fia, e.stenogafia.· ..s~.
cretarla e expediente.
16. Adm1nIstraçlio de ben.< ou m·
r6eios. Inclusive ooll56rclos ou fundo>
mútuos para aqulslçlio de bens (não
abrangidos Oi eerv1ço: executadas por
instituicões financeiras).

16. Recrutamento.

colocaç!l.o 0";
fornecim....nto de mlio-de.obra. IncluI!lve por empregados do presta.dor d~
serviços OU por trabalhadores avulso'!!
por ~le contratados.
17. EngenheirOs, arquitetiJl', urlm.·
nlstas.
.
18. Projetistas.
calcul~ta.s, d"ew'Ilhlstas técnico.s.
lll. Execução. 'Por adrnlnlstraçàJC>.
flUbempreitada.
de
empreitada. ou
construção civil. de obras hldl'áu1ica~
e outras obras semelhantes. inclUSIve
serviços auxiliares ou oomplementllr~
(exceto o 1orneciment.o de mercadorias prod-JIllldas pelo prestador d~
lIerviços. fora do lN:al da prestaçli o do!
serviÇOoS. que ficam lujeitas ao ICMl.
20. Demoliçlio; con.servaçlio e reparsçoo de ediIic.os <lnclusive eleva·
dores néles
instalados) . est:'ada.!.
])O!ltes I' congêneres (exceLo o fornecimento de
mel'cadorias produzidas
pelo pr.estador dos serviços. fora do
local da prestação dos serviços. qHe
ficam sujeitas ao ICM).
21. . Limpeza de imóveis.
22. Raspagem e lustra.çlio de assc~·
lhos.
23. Desinfeqão e hJ~jenizaçll".
24. Lustração
de bens
móvel!
(quando o servIço . fOr prestado ti
usuári<l ·final do <>bjeto lustrado).
25. ,BarbeiTOõ. cabeleireiros. manlcures,"'"pedicures. trataIt:1entoO de pele
e outros 8l!mÇOS de sal1ies de beleza.
26. Banhos,
duchas, massa.gens,
a;lnáStiea. e -congêneres.
27. -"'l'ransJll'tte e com unlcações. d~
nat-lreza estritamente municipal.
28. Diversões pl1bllcll5:
aI teakos. cinemas. cir~. lludit.orios, PBt'ques de diversões. tax!-da11cings e "Cong!neres;
li) exposiçôes com cobranç~ de ID'
gres,w;
C) bilhares. boliches e outros Jogn~
permJtldoo;
cf) bailes. ·shov;s", festlva:s, rec!tais e cong@onel'es;
e) competições
esportivas oQ de
destreza físIca. ou intelectual. com <lU
&em ·pe.rttclpacão do espectador. inclusive as realizadas em analMrlos d~
estações de rádio ou de 1l!levlllo;
f) execução dp ml1.sIeà,.1ptUvidual.
mente ou ,p:>r _conjuntos . .
...!) -.tomIc1mento de '1II!le1oá med1aD~ :_n"'1aIIo,
_810.

.

~ ~Ull1' .....~-

, . 28.. ~ b . 'ftl$tu: "bufiht"(exoet,o o for,nec1n'lento 4e &1\iD1entos e bebidu. ctJe flea.m lUjel-

tos

&O

10)4),

.

10. Aifnoa" de tUJ1lmo. 11II*I101
eltOura6eI. II1.I.M de krIlD\o.
lU. IntermedlQç!\o, InclUl.lye «JT1'e·
.tagetn. de be1l& móvel! e 1m6velJ,
'oeto OI> Bervlços Jn!'Dclonadol; mos
•

·.x-

4tens 68 e 68 .

. '32. AgencIamento e

.represen~r{\o

t!'" ~1l.aIQuer natl1ffZll. Dlo InclJldolS"lM!

"""tem emterlor. e :nos itens 68 e 59,
~J!ô.!.1~es

têcmCMe
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14: .Or'olan.!J'.aÇl0 d~ feiras "Clt
amostras congresros e COOllmeres.
35 . Pr'opago.nda. e publlci4ade, Jn~u.slve p:anejamento de campanhas
Ílu Iidstem1i6 de publiclda.de; t/labCrllo~lo de dll6enhos. textOls e demais mR'
terlais01iubltcltáTio.':
dl"ulgaçlio dr
textos. t\eHenhos e out.ros materláis de
lDubllcHlade. pOr q'J&lquer melo.
'36. ArmazeIlfi
gera~s. . armazens
lrigol:iflcJS e a110s; carga. descar~.
.'arrumação e guarda de bens. IncluS!),1' guardll-tp6veis e serVIçOs côrrelll-

~~7.

Pepó.Sitos de qUlL.lquer nature:
em ban
fmaneel-

:.a
(exceto dep6s1tos fellos
00:. ou outras Instituições
,......, 1 •
38.

Guarda e

estacionamento d.e

vej~ul03.

39. HObpeda~em 'em hotéis. peno
aôe.,; e c:mgênereS (o valor ela al:men-'
\taçiin. quando Incluldo no preço da
'diária ou mensa:idade. fIca sujeno ao
.irnjJÔ$to sõbre servJç,OS) .
, .0. L-lbriticação. lImpeza e revisão
.oe máqUinas. aparelhos e equir'lJllen 'tos I,Quando a l'evJsão Irophc.ar em
IlonsêrtoO ou subst~tuição de peças, apll·
u-se o dUpOdo tio Hem 41>.
'. . 41. COD.sérto f'
restauração (1e
;quauquer
objetos lexclus!ve.
em
oqua~quer caso, o fornecimento de. peiças e partes de miquinas e apare·
1ho<. cujo valor fica S'ljeito l.'.~ Im·
pé.-IO de circulaçã,:l de me1"~adoríE.s I •
42. ReccndICiollamenlo àe motore~
(o \'a:o:- das peça<. fornecido.s pelo
prestador do servlço feca sujeito ao
. imDõst~ de é_rcuiacão d" mercudo.f'i2#o'-' •

1•

. 43. Pio tura (exceto 01' se:'viço" n:mc'OI1ados com imóveis.' àe Objl't01l
não destine.do.s a comercIalização oU
lndustr:a:ização.
44. Er.sino de
qua:quer l:rau ou
lW. ture7,a.

45, Alfaiates. mocLstas, cOsturelr.<l!
prestaàos ao usuario fm,,!, quando o
material. salvo o de aviamentú. seja
forneCido pelo us""Járlo.
46. Tinturaria e 1avandE:1~.
47. Beneficiamento. lavagem. 81"c:agem.
till;:imento, galva.nojJlas~ia.

llconàlcionament:Jo e

oper.a{óe.~ s~milaM

de objetos não destmad()s 11 come;'cialízacão OU induslriaJizáçãl..
_.a. Instalacão e monlaf:em dó
aparelhos, máquinas e equjpa~-nentm
prel>tados ao usuá.rio [,na: dJ se~vlço
.exdu'õi\·amente com material po~. éle
tOI'~e~idG I excetua-se a p:-e.' t.ação do
serviço ou poder público. a 'llU' arqulas,
a empréSas llOncessloná!'ias dewo·
lSução de energia -elétrica 1 •
: (!l. Oolocação àe. tapet~ e cortl·
nas com :~r.tertal fornecido p~)o usuà·
·rlo fina) do serviçu
50, Estúdirx folnj;':.\fic.>' p d!1em.tográn"cos. inclusive l·e"Caçlio. Hl1lpl:.ação. cópia e l'ePl"ôducáo: est.l\di~

'ft$.

.CIe gnl'4çAó ct.l "'rideo~lapeó" p.ra
"televlsli o; .tdcllO/; fonogri!tC06 e &Ir
«ravaçAo de lOlI$ O'l ruldO/;, Incluslv.
dubla~em e -rnlDgem" .lOnO·",;
li I. Cópia de d<>cumen tos. outro..
papNs. p:antall f! dl!8i!nhos, pt'r qual·
quer p:-oces.,o nA.:J Incluido no lIAm
antC:·lor.

LDeat:llo de ben~ móvel~.
COll1po1'!çAo eráflca. ellchtrla.
II1nc-ograt:a, htografla e totolitOlrl"a6:?

1J3.

.fil'.
64.

.

Ouarda. tratamento e amestra·
mpnto de anlma~.
55. Florel;tamento e ret;or'tumen~o.
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A,.t. 19 - A Lista dl!Sl!rviços .neXl lO DeC,.etoLei nQ 406. de 31 de dezembro dI! 1968. ÇOIll 1 redaçio dHertli
n.da pelo Deç,.eto·l~ n9 834. de 8 de set•• b,.o dI' 1969. , . ;
SI • ter I redação da l;stl ."exI • esta lei Co~l'.entar. -

Ac'entlanuIDto, ~t&gem ".

. U.

tnt.er"1fld,1aÇlo·.de ~blo e de ~
t~.

Agenciamento, cocutagem 01J'
de
tltr.ll~ qual6quer
os lervi90l executadOl5 pM'

69.

lDterm~lA.Çio

~l'Xeto

Inlltituiçõell

tIZl&ncelras,

.0

aocledal)eI

Art. U • O ; 3Q
.rt. 9Q do Decreto-lei "0
.06, OI 31 de 6ez••bro '_e 1968. 11terldo pelo Decreto-lei 110

dJstrlbul<1orlll 'Cie tituloe e valOres .•
.-ociedade! de oorretores. re~larmel)o<
t~ autorJut1as 7. funcionar).
Eucat1ertla91o de 'yvrll5 e ~

60.
V1.sts..5.

834. de 8 de sete.bro de

rn. Aerofotogl'ametrIll.

112. Cobranças, .IDC1U1l1Te de dlrelro.
..ut.orais.
..
.S ..' Distrlbulçlo de filmes cinema,..
·r.o«rál~ e .de "vfdeo-tapes".
.
~,. 'i!)istrlbUlçlo •• Tenda de bllh..
1lI!/;"''de ~oterla.
65. Emprêsas funerâ11Hl1.
66. Tayjdermlsta.

1969.pass~

a ter I seguinte

~çio:

-§ 30 - Qu.ndo os serViços ~ que se refere. os
itens 1. 4, 8. 25. 52 •. 88. 89. 90. 91 e 92 da Lista
anexa forel! prestados por socil!d.des. utas fiario s.!!.
jeltas ~o i.posto na for.a do § 19. c.1culldo e. rel!
çio ~ cada profissional hlbilitado. sócio . . .pregado
ou não. que preste serviços e. nome da soci.dade.e.b~
r i anu.indo ruponubflid.de pesso.1,
nos ter.os d.
lei aI' li ciwe 1. -

Art. 4' 1!: comie<1lda a SI:lperSn"
Nacional do Abas~to
r.emlssão de quaisquer débitos do 1m..
p&êto sbbre clrculaçáo de mercado..
rias anterIOres .. data d&te OecretQ....

~nd(>ncia

leL

Art. 39 - As infor.ações individual!zld.s sobre
eerviços prestados a terceiros.necessirios i coaprov.çio dos
fatos geradores cit.dos nos itens 95 e ~.serio prestad.s p~
1~s instituições financeir.s n~ for•• prescrlt. pelo Inciso 1I
40 Irt. 197 d. Lei ~O 5.172. de 25 de outubro de 1966 - Código
Tr1butirio Hacional.

~
10 COnsldera-se
regularmentl
t:Obrado. para Cl5 fins do artigo 39 do
Oecreto-leJ .1;1' 406. de 31 de dezembro. de 1968. o Impôsto =et'erente àS
mcrca"m:ia5 saidas de Cl':!Albelecimen~(I~ da SUNAB (YJ d(l seus represen..
tantes mercantis devidamente auto"
r:zado~. cu.lo valor Ilerá abatido do'
m:mtari'2 devido
pelo contribuinte
Wula! do estabelecImento destina ta-

rio.

, 2° Ficam canceladas as penalI-

Art. 49 - (VETADO).

dade", relativas aos débitos e crédl!o~ d'J lmpósto sObre circulação -de
mel'c~dol'ias a que se refere o parAgrs.fo ant~rior.

Art. 59 - (VETADO).

Ar!. 5° Fica acrescentado ao Itr..
!'go 3° rl'l 'Decreto.!el no 406, de 31
de dezemb,o de 1968, o seguinte pará1;1"afo:
• f 6°

41t.

O dispos!<J n" pa!'á/Zrafo

Art. 69 - Esh ll!i Co.ple.errt.,. entra
sua pub1icaçio.
Art. 79 - 'evog•• -se

1l.r.·tf' )0: não se ap~:ca a rne:.ce.d"-r, cuja jndustTiaEzaeâo 1M
<.

~e

as

disposições

ftI

vigor ft.

.. contr!

rio.

L·': ~,-\ df' incc1tiv,o··1iscal. :l"p:él"l11o

ou p.õlirnulo, r&ultante di! reconhecimento ou CDI1Of&lio por ato
IldmlnlBtratlvo IllIteI'lor I 31 de
der,embro de 196a e bMeada em
Le~ Ef;tac1ual
promulgeda até •
ln!"Sma. data. ...
Ar!. r,0 ~t.e Decreto-lei I'ntrar4
em '\'10:0· ·na duta de ~ua pnblicaçAo.
rP90gam as dl.sJlO-'iç1i~s em contd.-

Brasil! •••• 15 411!
~
1669 .a ladl'pl'ndêncil e 999 d~ aepüblica.

rio.
BYll.;I:!a

B dp· p;r\"rnb,'o d" 1969;
da IndependtnciB e 81·
da
RfpúbJica.
!4Bn

LISTA J)!: SEIlVIços

At'Gl'~lo HAKANN RADD!.UtIlt

(kfutEWALll
Atl1ltLxo DE LYRA TAVoUES
MAR('~O DE SoUU I: MELLO

1 - JlÍidiClOlõ. .tn::1.ulúVI> Ialii.U_ cl.1niCal;.. el.et:r1.c:1dII 1Iid1ca. Dd1o-

A "1611ío Delfim Netto

1.[1 ~M 10

H.* 16

talIp1A, ultra-aanograful,

*JlIIIIoro *

•

1117.

*

Di nov. Ndlção i Lllu.
krvtÇtlS I que
H rtfert oart. 19 do Dtcrtto-l'1 n9 406 •
• 31 clt dell.ro de 1968,' di OIItrlS prI)
v1clindu.
-.

o ,

~

[

5 I DE N T E DA

aE,

.~ciona1 deç~et.

DI l 1 C A

e eu s.nciofto •

~.
~

t:i5rlOIõ. prcntoe-.occxrros, ... ~ciml06. casas de ...ide. de
li! de reo.pe.ra'1'Í'" e ~.

rtIpCIWO

1- -.aac. di . . . .' Ww. paJa-.~. 1IIIIln. lI:lllZ' I

4 - .-.rc-l'W, dat:et:m.,
fFiI:6- dIiltirW •
5-

Flço 'Iber que o Con,resso
seguinte Le1 Co.ple. ."tlr:

ralioJ.o9ia. tal'o9I"'fill e

2 - ~tais. clInioas. SM1Itórioo;. laboratéai.c8 ~ anilUe.

~1a 1I1d1~

•

~,~..

~ ~

JllCldtI-

noa t - . 1. Z. J

~

toa IJ..8ta. ~ attnk di ~ ~ ~ di 9ft1PO, CIlbI!.
Jú\», .1JIclua1w CDl ~ puII ..utind.a ......~ .
, - P1MIca OI
~ per . . . . . - rpa aio ~ 1JIchI!da 110
:1.. . . 5 ~ L1ata • r,pt • ~ atalVia OI ~ ~

.tldt:.
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~ ~-,

QJl'l:i::at:io:I:. pelA

~

ou

1*9» P' -.ta,

allarltle ""kw;io 6:> bIaef1C1ir1a 6:> ~.

7 - C\ErADO).

Terça-feira 31

40 - EmWD,. 1nstruçiio, ·tre:lnamlnto. lMlliaçio de OCI'lhac.lJ1'Éntos,
qua.l.quer grau ou natureza.
l!lltnin1Bt:nt~ de feizas,

Clrlpnização e

41 - Planejal1l!Ilto,

.-~~.
t - Wcwpttat • "'1nir1o.,

oongresoos e cx..;êne:res.

cl..In1c!u

~

• c:cqIi

12637

di!

elqlO6i~,

-

fdtas e ~: bJffet (exoet:o o fomec:lJrento
lillJlelt;açOO e 'bebidas. _que fica ft\Íjei to ao 104).
43 ;.. Mtiinist:ração lIe béíls e- negfx:1os de 1:erÔeiro6 I! -de aW.ãrcio (VÉ
42 ., Organização de
de

10 - 11BrcIa, tratanento, alEStrMento, adestran2nto. eIlt>elezamentO, ll12.
jlllel'lto e ~ , nl.a.tiVOli .a animlls.

11 -

llari:clZOs, c:aI::el.e1ré.i,

mmiCLtrC6. pedi.curo6, trataJlento-de

p.!:.

46 - AI;'etcianento, corretagem

15 - L1Jlpeza. lMl1ut.ençiio e ~ de :I.nóIIoeis, 1nclus1w v.t.a.
blic.as, parques e jaJ:di.rls.

P.:!•

Inc:i.J1eraçã:J de resíduos qtaisquer.

e cxngênéres.

1Wna ciMta.Jdlta. cqanl.uçiP. progranação. plaw~,
~to de dId:ls, CXlMultariA tic:n1ca,' f1nanoe!

ra ou Pinlstrativa (WI7IIX».
0Xlrdena1Jác. ~

23 - Plane)llllento.

p~

organi~ téc:n1ca,

f!.

de dado6 de qualquer natureza.

25 - Q:!ntll'b1U"""... au!i1:Xrili. -9\l!U'da-liVI'Oft, -t&::n1ooS fITl --o:.ntabU~
de e oa>qêneres.
26 - PerÍcias, h\D:Is. _
27 ,. 'l'radIçÕes ,e

ticnieo&

~

inteqlreta<;Xíes.

29 - Dntil.ografia, esteoograf1a, e><pediente, secretaria en geral e ~

gêneres.
I

31 - Ioerofotogxanetria U~lusive int:expretação). mpeanento e tq:ogra
fia.

- -

32 - ~, por admilli.stração, ertpreitada ou subellprei.tada, de ~

tru;:ão civil. de oI::>rns hidJ:áulicas e outras obras IIl!IIelhantes e
re&peCtiva engenharia CXIISU1tiva, inclusive servi<;os auxiliares
ou ocmplenentares (exceto o fornecinento de nercad:lrias FOduZidas pelo prest:aOOr de 1IE!rVi.~, fora dO local da
ErVÍÇOG. que fica sujeito ao 100.

~

à:l6

33 - DeIIOliçiio.
34 - ~, ~ e reforne de ediflcios.- estrlldas,

ClOIl<JÍifleIU

(e>k)91::o O -forMC1JeItO

p:nteri,

de arOaoorill.S

produz!

daa pelo ~tador doII- ~ tOA do Jooalda pnstação

doG

eerviÇOG, que fica sujeito 110 1()\l".

perfuração,

Çio e -outros

~. ·perfi1.a~ . (1./E'OOX» •

esUnula

lIer'Yt~ relàcialadosOW' a'ap~ 11 ~

di! petróleo e ljJáB ~tural'-

institu1.çÕe8 a\ltoriAdu a ~

47 - llgeIlCisrEnto.

ou ~ de direitos &o propri~
artIsti.ca !lU liteBriA.

mrretagBll

~ irdustrial,

48 - llqencialtento. carretagem ou ,in~ de cxnt:ratos de

fran-

quia - (~) e de fat~ (factoring) ~ os

DeJ:V!

instit:uiçÕes autorizadas a fIn:J.ooar pelo Ilancx>

pramr;iío e ~ de ~ de ~

risno, passeios excursões. guias

ae

tm'1.illD

11 ~es.

50 - ~to. coo:etagBll ou intenre'liação de bens lIÓIIe1S e
ve1s

não

1aI'r

lI1rangià:ls ros itens .5, 46. 47 e 41l.

S2 - lIgmtes da propriEda& 1rdustrial.
53 -lIgmte8 da propriedade artIstica ro literária.
54 - Lêilão.
55 - Jegulaçiio de sinistros cobertos por rontratos de seguros;
1.nsP,!;.
çio e avaliação de riscos para o::bertura de CXlI1ttatD5 de seguros;
prevenção e gexéncia de riscos geguráwi5, prestalbs p:lr qten niio

fi.nlmoelru

autori~

e guarda de
1nIttit:lJi9ÕeS

a f\zIC1lxlar pelo Banro C2:ltral) •

57 - QJIu:da e est:ac:i.cnanEn dé veIcu10s autalotores

te:restres.

37 - Eeooran-ento e

QJllt:en;lão de

38 - 1'aiJIagi8llO. jan1ina9'!Jlll e

erJXl8tas. e ~ÇOG ~.

dl!cxração

(e>o::eto

o fornecJ.Irento de Ire!

100.
- 1lasp!lgem,ca1afetaçào. polinento, lustra!Jáo de pillOS, paredes
divis'irlas.
C8lbri.as, que fica wjeito

59 - Tranaporte. coleta, renessa.
6:> -territtt1o do llU1ic!pio.

OU

entl:ega de bens

OU ~.

1IO

e

dentro

-

50 - 0iver&Ões pii>licas:

.) -lVE'D\OO). Cin8llaS. -fW'DlOO). atixi

dim:::ing5".:e~;

b) bilhares, J:>ôl1dhes, <lorr:IiIas de -llIúnlais e out:rcs jog:ls;
c)

eçaúçiies,

QJlI\

d} b1úle6, ~.

cob!:atça de ingresso:

feStivais. J:eCita15 e congêneres, .inclusive as

petáculor; quê sejam tanbérn transmitichs, Dedi.Ante CXIlpra de
tos para tanto, pela telev;iaão, ou pelo rádio:
e)

~

f)

~ eIIpOrt1vu OU de dIllJtreza

~
-

eletrâúC06;

.f!aica ou 1ntelacbJa1-.
inclusive a VWlda di!
d1ztital i tralWll1aio pelo ridio ou pela b1lev1Jlão;
9) .-cuçio de . .10&. iJIdi~ ro F CXlI1jlXlt:c8.
COIII

ou

_.

partici~ d o ~ .

(VE'lm».

61 - ~. \WlISa de bilhete
CIÇCIIlS

oe

lbl:er1a, CllIIrtDes.

pulas

-ou

c1Il JIpC»tU. ~ -ou -~.

52 - ~ d1111Ú1ica. ~ ~ pCll' qIla1quer

36 - Flccestalll!nt:n. rena:-tllrnento.

3~

quai~ .

interlredi.ação de tItulos

58 - Vigilância ou ~ de.pessoas e bens.

30 - P:rojetos, cálculos e desenhos tácnioos de qualquer natureza.

35 - Pelquisa,

00

~F

Eja o p:ép:io ~ ou 0:IIpanh1a de EgmO.
56 - AmezerIl!IIIent. depósito, carga. desoar9a, arrmação
bens de qualqbér espécie (excet:ó depósitos 'fcltos _

anãUses tá:::rd<::aJl.

28 - Aw,1iaçio de bens.

porto5 ~

MI:V1Ql»

Sl-~tes.
OU

nanceira OU aàn1.ni.JIt:nIti...... (\IE'WX»).
24 - Anãli.ges. inclusi~ di, siatmw;, _ , pesquisas e ,infclJ::maçÕes,

e

c.

~9 - AgencisrEnto. arganizaçiio,

(VI'."I1<ro).

-.oria,

a>1eta

institui-

QeIltra!) •

22 - Assessoria ou CXIISU1tar1a de qtalguer natureza, niio CXlI1t1da . . OU

m.

(-.etc

906 prestaobl F

19' - LiJJp=I de clwni.néS.

20 - Iiani'..srento lIIlbiental

wr

relo Banro Gmttall.

c:ionar pelo lIarr;Io 0Intral) •

16 - lJesinfu:>;:ão, i1rl.m.i.=ção, higieni~, désratizat?io e ~.
17 - O::ntrole e tratarrento de efluentes de qualquer natureza e de agerI
tes físicos e biológicos.
-

21 - Ass1sthlc1a técnica

autorizadas a funcicnar

45""- Agenct.anento. -can:etAgan' cu inteDtedi.ação de cânDio. de &eguros e
de planos de previdência privada-

õalDa. mwsa~,ginásticase ~ .

13 -~. ooll!ta. ~ e lnei.neral;ão de li=.
14 -lJnFeza e dr.gagan de p:>r1:oI;, r.l.os e eanus.

18 -

-

44 - AàIIinistração -de tI.mos 1IÍÍt\XlS (exceto a reallzadá

çOOs

le. depilaç.õo e =ngêneres.

12 -ll!lnb:ls. chdla.s.

nwG).

p:OQSIII

ao. para viu pjbl.i.cu ou lIIbienteB ~ (~ ~
Dldi.otâl1c:u ou de t:tieviÜo).
53 - <Dvaçiio e dUtribuiçiD de r1111l= • v1deo==t!pes.
54 -l'alogrlIf1a OU grawçio de 8:nI ou ru!dc&. inclusive~, ~
blagl!ltl e lI!JlageIn a:nra.
55 - 1btcgraf1a e e:u-tografiA• .inclusive reveleçio. -.p11"Wj,iO, o§,
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p1a.'~.~

66 - ~, para ~. ~ ou _

~

privia, de '!.

petátWca. tnt:nrV1stM • or:rqâet".
67 - ~ de Upetes e ClDrt1na5, can _terial fJ;Jn8::icb pelo
68 -

'9 -

-!
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95 '. ~ e .moebillll!llt:oll por,a::nta de taree11'o8, 1nc1mi\.e

"dimtos

autm:aiA, proteIIttllHIe ~~, a~~ ~ ptOtlISt08, de-«>1uçã:> de

Utulce

No

posição de

plI9:l&, ~

de, 1;j;t:ulos ~b,~tl» de

ailrllnfi'll ou rec:ebilllento e outroG aerviça; CDrrelatc& da~

rio f1Ml ~ -.rvi~.
WrlfiC'llÇio, liIIpeZlI e reviÃo CIe 1IIÍqUiJlU,....rcwc., .~
• ~ ( - . t o o ~to de peço • .,.rteB, que f!~

brlmça

aJje1to ., IQ() •

oS:lB. per b.Ut:u1C;ÜS 1IIItXrl:r.àIB • fuDc:Lc:lnIIr pelo 1lIInrx> 0I!ntral).

~ , ~ e ~ de áquJnu, -!.
c:ula5, a:Jl:crelI. ~ ou de qualquIIr objeto (-.to t> bn!.
t::d.--.to de ~ e putes, que fim sujeito .a Pl .

Q:Nc'to,

70 - ~to de lDt=es lo w.lar das per,;a& tomecidas pelo
pnIlIta&r tt> -=viIp f1cB .uje1to ao 101) •
7r - aeceuchutagem ou legtl1leIaÇio de p1I!US pera o IIBllãr10 final.
72 - 1IecaId1.~, ~jclm!ll!f!flto, p1ntU1a, benefio-to, .~
1Iagl!JlI, ~, tinglJnento,

91Üwncplast1A, AIlClUzaçiiO, ClClrte, ~
corte, poliJIIentD, plutlf1ceçÃ? e ccngênera, de cbjetoc llÍiD de!.
t.1nl!Jlb; ã :1JWlt:I:iaUzar;io ou lXIII:I:CLill.zaçio.
73 - Lustr-rão de bens .:iveis quardo o.-rviço for pII:tlStIto6:> prA ~
rio final cb cbjeto lustrado.

74 - ~

e ~ de ~,.1IiqUinaSe ~, pn!!.
bid:l6 . , uNírio. final cb eerviçO, exclusiVlUlBlte oan
_terial

por ele fcK'no::ià:>.
75 - lt:rltagBn 1Mu&trtal, p:estada ao ~ final cb eerviçO,
&iVllll8lt:e can _tetial por ele famecicb.

eJC1l!

76 - a:ípi.a cu ~, p:r qu.ú8qUer processos, de cbc\meltoG e ~
tros pepéiI;, plantas COJ desenb:>s.
TI - Cl:rlpoeição gráfica, fot:elCX:iL(Xlfiiçio, clicheria, z.tncografia,

lit:2

ou

80 - F\merais.

81 - Alfaiataria e 006tUra, quanOO o ..t:erial for ~ pelo

UBU!

rio final, eM:leto llIIillllEntO.

82 - Tinturaria e 1avIIrIl1e:ria.

83 - _1dMl"IIla.
84 -~,~, Rleção, ~ ou ~ de
~ , ESIID lIIl c:arãter t:.t!IIp:ririo, inc1U1l1W ~ ~
cbs cb presta<lar cb 8erViIjO

OJ

por ~ .wt.s per ele

<Xlntrata/t:l6 •

8S - Propagarda e plblicidade, JJx::lusive praroçio de."e:das, planejaIIlI!Ilto de C2IIp1/lllas ou sistslBS de jU>Ucidade, elaboração de de-w:,,;, textos e deI!lois mteria1& pDl1citários (exceto _
1m~ OJ fal:Iricaçã:».

_o

• - \II1cWaQio • dI.~ 61
bUc:l4*, p:n: p1qI:ar

t8xa, dMedlla • ~ ~ 61 ~
(.-to _ ~, ~Cll», ~

• uleY1Ão).

17 - "rv1p ~ • ~, llIt1U" ",.no • •~
to, ~ , ~ ...
1IItItma, extIUna .• ~a1,

,:.m ....

*' ...

18-~,

19 - ~ua.,
10 - blntiatM.

.-vlP ....-5o.e:.,

. .tau.,

11-~t:a.

12 - P111oSlc9».
13 - AN1.aWntM .x:iai&.

I. - IlWçÕIIIpibliCl&:

ca..-nçc. pata-

a f1nd.cmIIr (elo 1lIInrx> DIDtr:a1:
~to de -t:aJio de'~; -..aio de ~ àIdD1.at1at1_

t:1WBt'l!rird.a de fmã:B; dnolu;io de d>erpBf ~ de PJ!IiWSíb:»
de cheqIBJ;

amem

de'~" de CD1ídit:oll, per 9JIllrp!:r

~

~\:oIlI, Aj1ÕiG&».

..

~

11!10;

f!Ildssão e ~ de tm:tiies~; CDlBU1t:-._te'D'lnals ~
trâl1ccs; l*Ji*I!!'lltXlB por CODI:a de te1I:e1n:Is, 1nc:hJI1_ la fiI1ta1 ~
n ~ l!llJtJbe1ec:twmto; ~ de ficha am.tnl; al.uf,Jzl. de ~
fzer;, ~ de ~ via ele aviBos

to

de

a:lI1tII5f

-..ia de

~,

de 1. •

!lo

de ~

e-te 1.'- Dio ~.lbJ:Mgtdn o 111!.
~. de '9'Bt:oII ex- prbS d:> O:I!.

c::BDlês

• tmtit:uf.9ães
reto, telegr_, telex e te1eprxe-sW""tD,

Ile:'
íidOF à pIHtaçiK> b 1II!r'Yiçgs).
" - TEwwfOl1:e de Mt:l.1mza ftrtrlt.-..1te 1Ulic:ipal.
98 - ~l:2IÇÕe6 1le1 rfíinirw; de . . pau. 0IlItt0 apuelbo dent:m d:> ~
IUliclpio.
99 - ~ em botéi5, kJté1.s, teB3es e anfiua_ (o -ror de ali~ , lpIIIIb 1.Dclufà:> DO F'l!ÇO da dl.iria, fial ~tx> ao JJiIIo!.

to

8<bm ia=i1çcs1.

100 - D1.stdbu1çio

de bens de

~

_

~

de qualq!Jer

ftZIl.

~

7!l - IooIIçio de bens JÉlIIei&, :inclusive ~ t o ~ l .

Icà

~
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'18 - Cbl~ de KI1duras e llfin6, ~ , . ~ e
de UYr06, 1eYiBtas e OÇIlgêneles.

~ de Ip,

mnmge

t6 - btitu1çÕes f1nlInarrl.DIII ~

grafia e fotolitografia.

pressão,

18llI!!b~ (este 1~

DISPOE SOBRE IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
O Pre.idente da Jlepública. no u.., dos atribuiç6cs que lhe confere o an. 30 do
Alo In.titucional n." 2. de 27 de outubro de 1965. e
Considenmclo que a conceulo de isençõe•• reduções e OUll'Ol fa""res fiscai•. no
que lO relere ao Impoolo ..,b.. Cir<:ulaçlo de Mercadorias. constitui mat~ria de
relevante' intereue pa... a economia nacionaJ e para as relações interestaduais.Conoiderando que n aniao 213 da Lei n,· 5.172. de 25 de outubro de i966. j,
pn:.IU o .'''Jlme de <on\fnlO enlre E.tadós- para o estabelromenlo dê aUquolas
uniformes do I mposto de Cir<:ulaçlo;
Considerando que 00 con\fnios li ~lebrados pelo< JO",moo do Nordesle " da
Reailo Ce.ntro-Sul di.põem sob.. polilica comum em ma~ria de isenç~s;
Considerando. entretanto. que. por moti,m; relevantes de interent nadonll.
faz... necessário dar plena efe.i.idade • ",luçlo con""nciona! do problema da
harmonizaçlo da. políticas "!lduais de isençlles e reduç~s de Impostos sobn:
Circulaçlo de Mercadorias;
Considerando ainda as demais conclusões da reunilo de oecretários de Fazenda
ck:K Estados. e munkípios das capitaiS. realiz.ad& no Minist!rio d. Fazenda. ent~ 23
e 25 deja".;", de 1967.
~

b.mll" O MlUlIIlr AIO Compllllllllur:
o'EstadooeTarrh6rio..Itu.c10. . . .

Art. I.· -

ma_....

~

aica. denlro de 30 (triroll) dils a contar da public~lo deite 110. _Iobrar&o .......
aios estabelea:ndo uma polhica comum em .. a~riu de iltnçlles...duçlles ou outnll
favom fi"'''. relaliYlmenle ao Im",,"to sobn: Clrcu1~1o de Mercadorlu.
ra"""fo I.· - A _OIaçao ou II.. roçao da disJlOlto _ eomfnlol a que lO
...,.... nte a.tiJO ..,mente poderi ler !eiu por outro c:<:>n,enio ou por prolO<Olo
aditivo ao "",.enio oriainal.
Pa.á".alo 2.· - ' o. ~on,enios e protocoloo independem .. ralir"'lÇlo pel..
Assembl6as upslativ.. dos Estados participan....
An. 2.· - A paro. de primeiro de março de 1967. alo revopdu. para todoo
OI efeh", Ietai•• quaisquer disposiçlleo de leis. decretOl e outrOl 1101 que Irnhim
oul.",ado ou ...nhim a oul.",ar iseDÇlles. reduçlles e OlItroo fa.ores liJcais rt1ari.a.
_nle lOi impooloo sobn: Vencias e Cocl5ilftaçlles e 'uhre Cimllaçlo de Mercadc>riu. nIo previstoo "'" eon,enios e protocoloo I que lO mere o artico Interior ou DOI
j.l celebrados em conformidade com o que Dele lO displlo:.
An. 3.· - A Lei n.· !I.l72. de 25 de outubro de I~. """j u alteraçlles
illlroduzidu pelos 10100 Complemenwes números 27 .. 31 e pelo Decreto-Iei n6mem
28. de 14 de _embro de 1966. passa • riJOrar com as "lUinte. alterações' (I)
An. 4.° _
(2)
An. 5.° - Olli.posto na. .lterações 2'. 7." e 9.". quanlols obras hidráulico
ou de construçlo civil. .plic.~st;
l-À. obra, contratadas 1 panir da rilfncia deste 110;
11 - A, obra. ~onlratadu anlerionnente à .;,tncia lI... te alo. deode que o
pnsUdor do lO...iço acorde com a entidade coctralaDte a Inislo do preço contrau.
da plra efeilo de redU%i-1o da montanle da impooto sobn: lIeniçol a que estaria
sujeilo. (3)
.

_wno In_.

AIt. 6.· - O diopoalo no an. 5.· do O'C'...1eI D.· 28. de 14 .. -.Itlbro de
1961>. Dlo te aplica 10 eafi lacftdo. dntinada 10
usIm _
..
lUa'

p~parltftn. (4)

~

Outubro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

""0

Art. 7.' IR"""odo
Ato Complnnmfpr n.' 35).
Art. a.o - O art. 3· do Ato ComplemeDtar
31 puu • >!tor.r - . •
.,..inle f*Illçao:
"Art. 3.° - A n~ • '11'" "" """"' D . . . . uterior .n ~ da
• ,..in",lorma:
I - No cun dr .nled~ao ou dlkrirnonlo dr impoolo que ill1J>Ol1e 110 . .u
nrolhimento em munldplo dllerente do da Iocaliuçao'do _1rIbu1D.....bstltuldo••
enlre,. lOri .kruada II~ D 6ItImo dia do .e. ....1D1e ao etll . , . mtuou D
recolhirnoDlo;
_
11 - Nna clemai. c:uoa, • tntnp lOri efetu.da pelo pr6prio IIFftIe iJlcumbldo
da .rnc:adaçlo. deDtro do prazo .1Iluimo dr 3 (tm) diao • partir da data do
recolhimento.
Art. 9.· - Ficam estabelacida. as ....inlel aõlquolaS lIlUilllU para • ~
branç. ele imposlo munícipaloObre ..rv\çoo;
I - EaOCllÇao dr obra0 bidrlulloas ou dr .-tnoçao ciYiI.li 2"";
11 - ,.,.,. e di",n6â publicas••~ 10"";
111 - O'....i...rriçna••IH".
P.......'o únia> - O .......... dor do Eotado da O_bara. o pnfeito .,
Distrilo Fedrral e na pnfeitoa dcsdanais munidpiDo baiurIo na Atol -'riDO.ao
cumprimento do dispoolo nes" Ártilo. reduzindo•.1lIl tabela do impoolo sobre ..r·
viços .•s .líquot•• que eacedrrem os limiles est.belecidoo.
Art. 10 - O Impoolo sobre Cimllaçio<de Mercadorias Il1o iJlc:ide:
I - Sobre . . .Ida de me"".dorias dêstin.du ao mercado intemo e produzi·
das em estabelectrnonloo industriais como rault.do dr COIICOr1fncia in\Zl'll&Cioft.1
com p.nicipaçlo da indúslri. do País, co.nlra p.,.menlo em divi... COIIv.colveis
prov.nientes de fin.nciamenlo • 10OJo prazo de instituiç6es financeiras inlern.cio·
n.i~. ou entidades IO"cmamentais estran,eiras;
11 _
111 _

,

•.....

li.·

,

.

,

(5)
,.. (6)

IISDlivo da relllf:l", em "'laçlo • me"".dona que Ior .....IJ'DciuZlDa 110 _ a o
IDtmIO do pti•.
i " .• - NIo .. niJir' o aotorno do eridito fiscal COINIpODdooto la _!&lu.
primas e outroa bens utilizadoa ISO f.bricaçlo e embalqetn duo produtol de que Inla

... am,...

i S.· -'- O dispooto no parilrafo anterior nlo .. aplica .. "-riu-primu de
ariJem U1imal ou ..,....1que: ~, bodmduallftl!llte, nsak de SO'ló (dnqtlen·
la por """lo) do ftlor do produlo "'""lta.nte de ou. indumialluçlo.
Art. 8,· - Poderlo ..r cobr.doo Do ...releio de 1967,- tribuloo municipais

a~ 14 de março do cormlte &DO. tIade que
pardem cDllformidade com o dispocto lia LeI n,· 5.172. de 2S dr outubro de 1966 e
"" De<n:ll>-Iei n.· 28, de 14 dr _ b r o de 1966, UlÍm como _te Ato COlIlp!e·
-.ntare "",de D6meroo 27.31.34.
Art. 9.· - As dúvidas SIlrJidas em cIec:ontncia da elauilicaçlo ou nclassi·
ficaçlo de produlos pelo Minislllrio d. Apicultura na forma do I 3.· do art, 2,· da
J.ej D.· 4.784. de 28 de ootembro dr 1965, par' e1eilo de determinar. ""mpelencia ISO
cobnnç. do Impcxlo sobre Vendu e ComiJllllÇllel; • IlOO CUOI de tnnslerencia de
mercadorias d. um Estado p.ra outro, nlo darlo Iu,ar. proeasoa fisc.is desde q""
o mntribllinte baJI 1"'10 o impooto com base Da referida classlficaçlo ou ncJassj.
flcaçlo. Tambml nlo baveri proo:esso fiscal .. ineaistindo classificaçlo OU reelauifi·
eaçlo. o contribuinl. houver recolhido um. vez o impoSto. 11m cios Estadoo da
Federaçlo.
PariJralo único - Os prvcess"" j1 iDstauradOl na alva administratioa 0Il
judiciária serlo .rquivados • req""rimento do contribllinte. qualquer que tt:j• •
iDstlncia ou • fase de tramitaçlo.
Art. 10 - O presente Alo Compl!:rnontar entra em wito< na d... de sua
publicaçlo.licando n:v....dos o i 2.° do ano •. 0, do Ato Compl!:mentar n.· 27. DO
.ru. 7.· e 11 do Alo Complem.ntar n.· 3-4. o p.r'..oIo único do art. 95 da Lei D.o
S.I72. de 2S de outubro de 1966 e u demais disposiçlla em COIltr1rio.

cuju leis tenh.m lido public.das

P.rigralo único - No c:uo de isc:nçlo prevista DO IncÍlO I deste .m,... lf:fIo
m.ntido< os .rtdilos fisc.is d. emp"" induSlrial. correspondenles aos iDsUIllOO
I\OCIOlSirios • produçlo das me"".dorias menc:ionadu"" referido incilo.
Ar>. 1I -

Árt. 12 -

(7)

Este Alo.ntra em vÍJOf na data de sua publieaçao. ficando"""'P'

cIas.s dilpooiçlles em co.ur1rio.

ATOCOMPLEMENTAJI N.· 3! -DE 2*-2-J'"
ÁlTERÁ A LEI N,· 5.172, DE ZS DE OUTUBRO DE 1966 E LEGISLAÇ'\O
POSTERIOR SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL(8)
. O Presidente d. República. usando d••tribuiçlo q"" lhe confere o art. 30 do
Ato Instituoional n.· 2, de 27 de outubro de 1965. resolve ba.iur o ..,..inte Ato
COIIlPlement.r:
O
. An." - O .n. 'lI da Lei n.· 5.172. d. 2S de outubro de 1966. p.....
'l~orilr com I 5q:uinte re~,çlo;

.... i:~.· ·i. ~. ~ .Od;~,;.;.·,~·~~~;.;i~~·i.~·;~I;;;.~~ ~·;.·r~;~;;d.d·Ú~d;; ~~'F~~do{:::

Parlkip• .;io d~ Municipios a partir do mês de fevereiro. i~lus.ive.
. Panigrafo úntro - Até lO (dez) de marco. o Tribunal de C.ntas comunicará
ao Bant:o d<t Brasil S.A. ~ nO\'os coeficienleS a \'iaorarem .. dislribuiçló das quotas
.\ida~ lOS Municípios. na forma deste Ato.

Arl. 3." - A Lei •. 0 S.I72, de 2S d. outubro de 1966, .1I...da pelo De<n:IDlei n." 21\. de 14.,. """embro de 1966.• pelos AIOI Complement.n:. n•. 27. 31 e 34,
pII'U •

vi"".r rom ....,..intes

An ..4.' .It..",/Ie•. (11)

.ller~: 110)

ATO COMPLEMENTAR N.o 36 - DE 1{)']·1"7

o Presidente d. Repúblic., no uso das .tribuiçlles que lhe confere o art. 30 do
AIO Inslitucion.l, D.· 2, clt 27 de outubro de 1965. resolve baía.r o ..,..inle Alo
Complementar:
.
Art. I.' - Nas saldas de bem de capital de oriilt:m estrallJOÍra. promovidas
pelo "t.be~ ..c hoo'lcl ,,,,ahl'&d .. il JlIlpOll .. ~ .. ü • • L... Ó .. ui.:u.; .• ún
impaclo lObft tin.-ul&çao dt rnuadon.l'S Ie"" difcrcnçl. enll.. . (, nl,~! d. opt'rli~.o
de que decorrer. salda e o custo de aquis:;'(l des referil10J Ixns, ndll" eotnprKndidos
.. tributos paios por ex.silo dt 5etl deumbaraç'(llduaneiro
I 1.· - Em lubstituiçlo' diferença .pur.dft nl 'CrTll' de.slc li"li.lr, po.derl(l
DI importadoTt1 optar por um. bue: de L:ikul(dlu. eqDh Ih 11tl' • 24J"" h'intt por
. . .10) do valor d. oporaçlo.
'2.\ - Para os efeitos dutc .rti.u, con~ldefllil)-'e b.::ns d;- uÍ'ila' ti Ilí'Qui
us. c aparelhOi. bem como IUI' peça50. aCCs.s.óriflS t i,ohruu·k'1I1U. c1usHicadm nos
('lpilUkrs 84 (oítenta e qUltro) t 90 (noventa) da Ta.heJa AntJlA &(l Regul.men1n do
Imposlo sobre Produtos Induslnllil.ldos. qu.ndo. pela su. n.turua, se d<slin<m I
empre,o dirrlo na produçlo .,rittlla ou indusfd.l t: n. pRst.açlo d; Rrvi.;m,
Art. 2,0 - As emprt:.su produtoras de di~01 fDnOarifi:.w c cwllm m1.t.:.riais
de JIlIvaçlo d. som poderio .batcr do montanl. do imposte JOt,,,, rircnl<.çlo de
mercadOlias O valor dos direitos IUlorail., .rt:htír.~ e COneXD,i., CUD1í1TO",·.d.smenlt
N°S pela empre:s.a., no mesmo periodo. IM .1Itoro~ e IrtÍitas, Dlcio~is r. domicilia.
doi no Bruil, aS5im como lOS KUi be(dtir~ e IUct.s.s.oru. ou As enti!lldes que OI
rqtresen1em.

Art. 3." -

A. saidas dD4 pruJutl),l' qlle s< reI«. " .. ,I. !>.o d .. rl<.,,,t,.. lei n

..,..iDr..

I _ ...mp..... comcrciail quo _ _ uc1ualv_.. DO

ratIlO

da apor·

11 - aos .l'IDUin. ,.rais a1f.ndepdoo, OtItrepoatoo aduane;ro& e zonu
lraacas:
'.
111 - _ atItrepoaloo iadustriab de """ trata o o.cnto-IIi D.· 37, de 1I clt
_ambro'" 1966.
. .
t' 3.· - No caso doa incitoo I. 11 e IIJ, do jlan,ralD anterior, fIc. --.ando
.. sujeito atioru da obripçao lribllttria o di~ de ~. do ~to oIarido PI!'

o

104, de IJ d. j.neiro de 1967, promovid.,.•nlre 1.° ck 'ev,reir., , 31 d, o.li" do
corrente &.DO, por es:tabelecimento dt f.rma. qut.

O Alo Complemenl.r n." 34 p..... .;,orar com ....cuint..

An. S.· - IRn'Of:adol. 112)
Art. 6.· - Os ES1&doa. o Distrilo Federal e DO T.nit6rio1 Federai. llIl _n·
tualid.de de queda d••rrecadaçlo nlo rompen....1 pel•• quotas do Fundo clt
Participaçlo dOI EsI.doa. fic:am .ulorizadoa. reajustar, durante o eam:loÓD clt 1967,
.••Uquot. do iml'O'lo sobre circulaçlo .,. mm:.doriu .I~ o limite moimo de la""
(tInoilo por <enIO). _diante ""nvenio ..,lI:br.do eDtre as Ilnidadrs federaliv..
pertencentes.um. ou m.isre~..-6micu.(')
I 1.° - O limite fi••do _te .rtito en.lobl • quota de lO" IYinte por ..nlo)
devid••DO Muníclpi"" n.lorm. do § 7.·. do .n. 24. da Constituiçlo de 24 c1t;u.;ro
de 1967.
I 2." - Os ,.,~ustall"'nt"" .,. aliquotas e1etu.doo de conformidade l:OlTl o
dis~lo nest••rtito "'Iratlo.m vitor llIl quinzena
data de publicaçlo do
convrn"K) no "Diáno OfiCia'" dt tada unidade participante.
I 3.· - N<>pl'UO de lrinta diu dr ..... publicaçlo e aem prejulz<> do diapooto
"" p.riç.fo .nterior 00 COtnfniOl de que tr.ta ate artiIo serIo IIlbmetidOl 1
r.lirieaçAo da AS5Cmbléil Le,islativ. e, DO caso daqueles de que participem o Distrito
F.deralou os Territórios Federai•• tam~m do CDllJreUO Nacional. (')
i 4.· - A nlo ralificaçlo do coovfnio por p.rte do Poder Leplativo de uma
IInld• .,. nlo prejudica sua v~ncia em relaçlo" demais. (')
Art. 7.· - Noo termoa doi S.". do .rt, 24, da Comtituiçlo de 204 "'janeirode
1967, o impoato sobre circulaçlo de mercadorias nIp incide sobre na produtol'
industria1izados, quaodo deslinados.o ..Ierior.
I I.· - O disposlo ....1••rtilD .plica·.... merc.doriu sujeitas ao impoolo
àre produtol bsdustrializadoa. "rundo .. especificaçlles constantes da tabela
• ne. . . Lei n.· 4.502. de 30 de novembro de 196<1, alterada pelo Deereto-Iei n,· 34,
de 18 de novembro de 1966.
i 2.· - Para os e1eilos de .plkaçlo do dispoolo neste "rtipJ, ~m da men:.·
doria objeto de oporaçlo de eaportaçlo. comider.·.. destinada ao alerior • reme·
Iid.:

1llÇ1o:
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(;to

t~CJtiVC~ indllslrullJ..'.IIQ,

dulo I.lX

NlPf:Clivoo adQuirenles o direito 1 um ~dito fiual em itn""rllncil .qui..kole •
quo resultaria da aplicaçlo dt a1quúl. ink'o'll do iJul'O'to iobn: "n:ul~u de

~doriu, alnd. que o referl,b n.'FCk. I. uh.
.... _rnoou potoulro Estado.

ol~.1 F"i" "lO" , • .>,',
'J(, o:moodld,'
.

Aft. : .• - N. ren:nda do trilr' imp"tlJD 1'<1" \k" 'ü do .ilroiU 5.11.. = 0
aeeutor o monop6lio de Import,,1o Inttituldo pelo I~, Icrl n" lI\) dó 27 d<
.....relTO de 1967, cot>slder.·.. Ioc.1 d. orerqln para efdú> de o:...r.~",L ~ f.",
.....dor do impoolo sobre circulaçlo dt DJen:adortu, o 10<:.1 d~ .. d< a::d!:!
Jlamo
- tmnoo d.ol 1.•• do .rt. 52. da Lei h 5.172, ti: 2:> de outubro d-; 195~
,
~~~. - O Alo Coml'lt"",,,,,, n < 3:> pu., ;, rim7'l' Mrr ., Uf'llnta

"0

°

....-._ -

Alletaçlo I.' - No.rt.J.-.Alter',·lo2' "lb,IJl1J, .••• -~~'.,.0
rV"por"NoincisoV".
~
.•
-~ ~'y'~'
."'

'DO

AlteraçdoFIo 2.· - No.arL 6.t: Illpri.tr;;l·c.. &. E:X}'•• ..:.:... ;~ "l:!~ c{.~: f,;tl.7h.:l p..Ju
undo de Participaçlo dOi Est.ck>J".
Allerao;lo 3.' - Substitu.m·.. os I§ 3,' e 4'. du H\ 6·, p'''.~'lizll"'
ronf~~i: A queda d••"",c.d.çlo 1 q"o se r.rrrr "w .rUg" IcrA apuradu
ctn:ul çI n o·.. o comportamento m6dlo d.. a"e,Gdoç1J<.. do Impof1o IObre
YIhd. o de mercadoMas no corljUnt0 dE. rcgiio com a do Impo!..) aohr"
Valo~". e_OOIO".III'I,d·JÇôes df:m 1au.11 perlod{~ <I. 1%6. realuõr.dol 05 ";=t1v~
,.......
n ces e correçlo rnorlct'-till"
Árt.• 6,·. - N0!'UO de emp...u qu. reaJi.,"m pn.te~10 do lU: ,>0
de
um Mum"'.p,o. C(MlJid~I:" loc.l tia oporaçlo para eleito d. oco:-th.:io do falo
.,..dor do Impoolo munlClp.1 ctltrelp<1n<klllf:
I -. O loc.1 onde .. e1..uor S ptest.l1;fo do
.) no caso de etNlStruçlo c:hil,
b). quando o serviço for JH't.1;tL.1r, tI:, ú ;-.t.~i:.' p.. rj, . r,..... i".J :: l~bd... .:Llltn.
101, l6c:ios OU emprepdos da e:rnpre!l, sedu do! ou r'::1!d:::[Ii.~s 1.:.• !urr l.r1pio;
11 - O local da sede dt emp~!, nos demai< cam5.
Art. 7.· :- A
n.· .5.172, d< lSd. Otltubro dIoll'tt., JI~rt\~:, p.:.,lr.rior""
....... denomm.r·.. C6dii" Tn'buláno N<cionol ..
Art..a.· - EsI. Alo entn em viiOr nL datl de "," V'b'.çl" flcr.r.rk
cios o IncllO 11 do .n. 52 e os §§ 6." • 7.· do .rt. 58. di 1..; n.' 5.172, de 2S d<
OIltubro de 1966, alteradl peJo Ato C;ompler,>entcr r." 35, os inei,,,, II • '" do ort
la, do AlO Complementar o .. 3<1, ah.rodo pelo'AIO Complementar n. 3." e o.rt 5 ~
do Alo Complementar nt 35e demais dispooiçõ.,. em ",ntririD.
. ,

..,tu

d

''''1DIÍs

''''.-iç,''

Lt;!

"'''''i"'

- O De<ret<>-Iei n.· 3<1'1, dó 29 ele d=umbrc. d;: 1%7, qL' Jup,,"-sobro •
~trell' das partel.. pertenceol"" aoo Muni::lpio<, do p:od."ú dt .rro;;~lo do

."pos10 sobre cu'C'ulaçlo de mucadoriu. foi rejeitado pela. Rf:l>oluçl;) 11 o 62 de 4 lk
.bril de 1968, d. Clm.r. cios Deputadcs.
.
,
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PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR
N 9 178, DE 1989
(Do Sr. Eurico Ribeiro)

I'ROJE!O DE LEI COMPLIHF.NTAR. Nl?

17a,

DE 1989

sat isf<1.ç:i;ío dll' nf'cf:ssid;l.d~s 'JnVlmt~s e

c) "'"

IIllPrev,lstas de finan-

ciamento dns atividades nd'E'l'"ida5- na al,'nt:'<l anter-Jor, nolO- l i ~lite:~ qu~ ,'51? fi;:":I~'P.m illf.l1sPfi.',nl'áveJs.
.

(DO SR. EURICO RIBEIRO)

I I - eor.tabelecer
~'" d írC!'tr !:!lCS diE' poll't ic." lIlonet<i.r ia a
I;!'gcclJtada pelo B:mco Centr\:l.l do Brasil,
podendo fll<ar:

Dillpõe Ilobre li regulamentação do' Si!! tema 'Financeiro NacIonal. cria .. Comillsão.Histll. Permanente para ABl'IuntO.ll
Econômicos e Financeiros do Congrt'.fISo NAcional, cztingue
o Conselho Monetârio Nacional, estatui compet~ncias para

a)

~~::i;;~~~~i:~~a:~ SiBtema Financeiro ~ario~A1 e di ou-

ú

1"";;Í

perCf':nt'Hll !l1:h:inm do... t ít,!llls ·p.ibl ico,,:· ",,"d~l~ah: q'J.l<
COMIPOr- ... C:"IrtFira pr,:"pr- ia do !lanco Cll'ntl'"al do Br~si 1;

hl pert:entl.l<ll má:<inH::' d"" r~colhlrncnto cornpl.ll~Ôrio

nanceir-oo;

dew~m

qUI2

ficar <;;ujl'"itol;

~ e-S'51E"

E'

pod~-'

O~ haveres: f i -

recolhillllmtol e

.'

~

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 162/89)

!j~r

c) lirllite"l.,
pl·:l.,,"O", e outras condiç::'~g pil.l'"a \).~ ope-ril.l;;êíe!>.
das entrE: o SancCl Central do Brasil E "''5 iost ItuiiZr5

"

e-f~t'J:;a

-1lnam-

c:~irasi

o

Congrp5<;o Nacionl'l.l decr,,'!;a ~ ~"l sanciono a !Hl9'Jlntc lei:
111 - fi}~ar
;;!,s
dirctl'"ize~
rEferl:?nt~~ ~ polítll::a
call1bial,
incl'J.si ..,E;"
quanto a compra'!' "venda
de O'.lFO e "l'l~lsqUer oper:;aç::õe:s em Direitos ItsPE'ciaís de S~q'.le« elll 1lI0eda e!>tranlilelra;;

CAPiTULO I

Do

Slstl!:flla Flnant:eira Nil.clanõll <SFN} li! d." COlllts!ôio Mista P 1:1' lIanent_ para AS1õ-untos Ec:on':'rrI!cos r Fjnil.nct!lro~ do Conlfr'Il!""'~o NilC 10nal tCK?EFl

Lt!l

Art. I! - O S!Sh!ftlCl Fin:;aflCciro Nt\cional, 2gtt"ul:l.lr-ado F 1'"1'''pela prh'sente Lei, d1:: -forma a pro""oycr- o d~!;;lmVDlvim!"nt<:'
do Pal's e a servir tl.OS intercssl?s dt!. coletivida.dp, P:
.

5iI 11 1;ado

tV - coor-dellar a paI ít ica de:
"l'.lC ·trõJ,ta o
a dp' invlI!'stillliPnl:o"", do GDvp-rno Fed~rOl.l;

art jgo ~! "tl'!st ..

1:011I

v -

per-lI\lt ir- g'lf.· ....'!", lnst Iblil;;õl2's financeiro!''' pilbl1c...,.. Q-XciÍ.lc.IJ10 a "lUI? se rEfll'l'"e o Incisa II-b dEstll!' ar-t 190 05
pl!:ssoas jlJr(dlc;L$ qUt lhE<:; dttcnhlllll O controle
.elon_rlo, bel! C:olllO D~ d~pó!:ii.t·05 das reSPRctjya.!: autarquIas E .0dtdaet .. 5. de cconol'ld q Itli~ta p~i- elas controhdaSI
chJa..

ltquilibr~dp

do

d ..pó~itot" da~

const i bl ido'

I - do Banco Cent P'i111 do Bra.!>! 1;

VI - outol'"gal'" ao Banco Central do era~il o .anopÔl ia das
opcr~l;õ~s d~ c'âmb lo qu.ando ocorrer grave dil'~eqIJi1l"br[o na balanç::o
de pOI,lõIõ1l1Entos Oll hO'l.... er razões p~ra prever a [minêncla dE tal
.ltu;or.!t:Ol

111 - [l,,~ entidlld~s 1'"e'9'Jlador<l5 e flsca.ll::l'\dol"as dos <;;egnentos di!> <&E:g'll"O, capital i=:ê.ç5:o. pr~vid~ncl\). complelle-ntar
e ....-alorl":'ii mubiliArios;
IV - do~ p.sf:abe1ec IJI1ento~ ua'5 ireas
de !i~S1Uro, cap ital i::açKo. previdência tnmpl""tIlentill'" F .... a1or-e'$ mobiliál'!os.

-~Ü":: autor iz-.r "o Banco Cl'ntrl.l dD 8ra,11
e as
Inst Itui~ZI'Iô fln'llnCElrô!l"
pdbllc:a~ fede ... ál...
efct'lJar
;a
~ub.crlç:ão.
C:'OfIlprll ·t v~ndiJ, de açõ.. s I: outro!> papéis ..mlt Ido. ou dI!' rcspon.abdlld~dE das lôoc[lI'dadc::s dE
tecenoMla MI!'>ta li!' "Mprcsa~ do Estado.

Art. 2! - É cl'"i;oda õl. COllli""",~o Hist~ Perlllanente par", A~~un
tos Econ,:'rnicos e Flnancp.iros do Congntsso N:tcion::l.l (CHPEF) com"
finalidade rle tnuiay diretrizes 'l'l€ di!5clplint!m o
"'.lr;cionatrl~ntó
do Si:;.tem... Fina."c~íra Naciona.l.

VIU - aprOV:l1' o I'"eg illllmto interno r <1.5 contõ1s do Banco C~n~r.l
do Bl"õ\~ll. CVM E SUSEP ,..." pr .. Ju{zo dil l;oIlPIl!tÊnci .. dD TriibIJn<l.1 dQ> Conta.s di!. Un l!iai

P<lr~grrfo única - Cõl.bF.r;:i h.mbem ;., CHPEF fim',r ac diretrjp.wa cOrr<('t'"cial iZili;ão de our-o P. p,u'a qr.1Cl{~q'!~f"' oper:'J.~r;er, COlll
e$tr'angcira,\;, no Ptl.ís.

lIIoed<l.~

IX - dot.~l'" o IlIll!rc<'ldo·d..: sr:guro, capltJl.lizaiio

f

cOlllpleomen!::ar
dl~sl!'lIinaltão p

I': prR.... idfncl ...
qup. f!"stilllulrlll li Jlvre"... concDrrinci:;a, d
llIaior- tl""n~pOlr~ntla dp. $U~'!io Opf"rilI;;Ol'Si

d~ "'t-canl~",Ds

x-

1-5

ill.ll"o ... a~

i
C\

(cinco) rtPI'E,<>e:nta.ntE':s do Sen;,do Fedli."l'"'3.1

f.. {~cis.)

11 -

p.stõl.b~lE'CF.r
a'!'> dlrl'trlz~'!i. p- pall'tica.!'õ. dl' 'Sl!'gUI'OS, CiLpit--.liz... dlD ~ pl'"l!"vldf1:ncla cOlll.plertuml:ar, c:o"'PI'"f':F.ndrndo o ~stabele
cimento
de- nOl'"mi1'!Jo sobr~ õl õlpllc;a.ç::lio do cl'lritõll e
das rt!'~a:r'Y~s
ticnlta-s e- "1.lnd05 ,,<;p€cl .... l~. dõl.S entidades qlU' <ltuem no~ 1'"€"ipEctlYO~ 'iegml?nl.o<õ;

(on~~d membl'"os:

A CHPEF sr>râ inh:eril.da POI'" 11

Ad. 3-! -

j

rp:pl'"E"<:ir.-ntallte-z da. C§l1Iar1ll. dos Deputados.

i ! -.Cnbl: 1'1~ r:onlfl'"l?"G~o Nal:ional,
por hliliori ... ~11I\pll!s,
I'(!glmeoto Inl:l;:l'"no d .. CHPEF b!!l'!l COtllO 5I.l3.1j mad;flc~çõE':'
O ~ICl.noato do"" 'õiEUS lIelllbros !U~I"'- dE doilõ ~nos
co",
altel"nnda~ par;'! a. PI'"f?~id&ncin, er~ PE"lo Senildo or~ pela

p05te~IOrIl':G'

~i:~~~~\i.
"

A eMPEF rJel ibera.ri

;:>!! -

Pl"lt~,:n'iii, !lO mil'lllllo. de 7
('SetE)
tlllllbem o voto dp. "l'.lal idadt'.

por
nHl,ioria
de .... otd~
com ~
membro.,;., c::l.bendo ao Pt""e~identl<
-

'Xl - estabelecer as d[rEtl'"i~€1l ~ polítlct\fi rel~tlvas às
atlvid"-d,,,!:. ~ sErviço'5 do mel'cado de ....alere'; mobiljario~'

XII - eztabrlecc-r
ha.bit<l.ciOnal;

<l.S

dirRtrize~

para" POll'tlcl1 de

cr':dlto

XIII - 'i.\'Jtorl;:ar,
EIII casa!> ~!>pec.l~i$ devidt\lIIentr.- j'Jstifica.dos, o 83nco C8nty~1 do Brasil a contrata.r, COM outra. in':.tltuiçio
que n50 o B~nco do Bl"asll S.A., a eHl':c'.l~ão de enc;ar5ilos li!' S~YVil;O!l
d", S'.l~ cOTllPetênc ia, Q'la.ndo por- ele nia ~}:e:c'.ltadoti d ir-etal'llentll;"'
XIV - aprovar con ...ê-nios 0\\ acordos a sere., -flrllla.dos p~la. Co",lssS:o de ValoFes MobIliários com coml'Ssões 011 entidade~ $imil ..rllts de D'.ltros paí!>Es, tendo elll .... ista a dr.-fesa, intel'"na.cion~l Iza.ç!io e integl'at;io dos me-n:ado5 de c~p i tillls;

~ 'U: -

Á

CHPEF flln!: iOflLlrá j'lnto

proporc~on=~i~il.:r?cOml-'O~il;;S'O

da CHPEF

Ol.O

XV opl?raç:õp.~

CtlngreS50 Nõac ianill.

obed~cer-õÍ.

ao pl'incípio

dA

Art.
o\! - fi ~olítica fllCadi!l pela CtlPEF COMO dispr.~ o Art.
-4A
da Con~t i l;!.Ji,.âo ~ c:l~c'.ltada pelo Banco CE'ntral do B"-;;l.!>i1
f;,p...
por objet I"'OS::

b) uj •.t... tar o YOlllllle do~ meios de pCl9;;l.mento
dA IPconam!" nacion'al;

d~ pl'"oplci;o.rlII~nto~

o <lpe-ril?lçoaml!nto das
-tI n-:l.n c I': Ira':>.

à!'> reais

Instltll!iEE!i

e I est i 11I1.11<1.1'" ;;li. f~rlllar;rio dp- pO'JPil.no;:a e· 'S1.1a,
volvlll\ento Itconôrnlco e 'Sooti'al do Paio;.i
f) l"e~ilUlõlr

e promover

()"direciol"l~m""nto

do

nc:cesosldadE'I'i

e

;;l.p 11 caç:io

dO!l In~tru
no

de~lI!'n-

t:OD

vista.s

•
tr';dito

ao dE-sen ....ol .... imento ha.I'rl,,3n ico da Ecanomi",;

g)

fl1<aF

oflJncionalllento f':flclente e relfl11itl'" do Illerc ... do
nanc~iro • Ini.h15jyC COIll a fin;:).l idade de:

fl-

.....olullIÇl'

m~xllflo dll!' captaiâo de rIl!'C'lr$OS e dto'
in'!>tituiç:õe~ -fln'l.nceiras quI<' DpE'l'"em no

XVl - J!:<~rcll!'r.
para fl:fv.lto d~ control~ pxtl':l'"no, co. o au:dlio do Tribunal de Contas da Unlio, a. fiscalização contibil, f i nanceira.,
or~áMl!ntáría, operlt.f:ional E patriMonial do Banl:o
Cr.n-oo
traI
do. Bl"ilL!!õi1, SUSEP F CVH quanto a.os atl-pl':cto\õ de legalidade,
Ir:Rlt Illidade e eeonoMlcldadEI

rl,.

XVII - estabelecer as condlç3E5 e -fll-(~r
1 iMites para ql.1E
....j .. 1rr le-f«t'u.dos t:ollllbél'fl na Caix-. Econômica Ftid€"r'al 0$ de-p';'!>ltos dE"
qlJ~ tral:a o a.d liQ 36, inciso lII, dEsta Lei I
XVIII - lLP1'OYllr o regimento interno, bem COIIIO SI.1;lS altel'"al;ões
po,;t~riol'I!'S, da COlli5Si.O de Rltcur,,015 do Siste.a Fin,lRceiro Nõl.cional,
de q'.Jezo tr~ta. o art I 90 87 dltfl.ta Lei, e 05 nomE"'I'i das pessoa~
I nd i cada!> pa.r~ I flt I!gr"'r o '!eu eoll:R lado, C:OMO ~@:'lbro!õ t I tul a.re!>. ~
sup1 IItntE'Si

XI.l< - Estabt\lo:cr:rrl!.p(]n~llbllld1lde-

i\~!>egIJrar

o

de cr-~·ditos das

Pa.íSi

~róprl

dll'Etrlzrs. para a "lIIi~sllo dI!' tftulo!O dt!'
.. do Banco Cl!ntral do Brasil,
'

)OC
- .pro.....!" (] rE"yuh.mento da Fundo de Oarant la de Depósitos ,. ~pllcaç:(ir~ tFGDA> de q'J~ trllta ti art Iga 8:! d~'Ita Lrl,
b~1I\
cono SlJa", event'lais altera'iQEfi;

os ~2Pô5Itantp.~, ín"'f!st idor~s,· cl'lcml::.iI;:s e
u~u"i-:
r i~s contra itto!> aét icas ou Ilegais pt'"at h:;ados pelas. ln~
tltuiç:::;es
-financeiras e delllõl.is lrntldadE~ ÕII iP."!',\:liit~.e9'.lipi\
I'ad::l.s ou pelos 5t'.J'5 admini<:',t"'1&,dor~s ou prepo-:;.ta'Si

XXI ..: reglJl alllent ar a cobrança.. pelo Sanco Cen!: I'al do Brasil,
pela SUSEP
e prh, eVH, de taxll~ dI! fiscal izaino r cOllll'!lsões dE'
prer;taciio de .sErY I ç:os.

2. rvltt\r
ou coíbir llIC1dalidadEs dt: 'l'"l1l1des 0/.1 ... niplll"iÕI!~
deostlnõlda3 3. c..-f;\.I' condicõc-,:; artifici~is de derllllnda.,.o"€-r-t. ou preç:o,
.

S 1:1 - A CMPEF podll"'rá conyldar .1.1t.oridadE~, PEssoas· ou
entldade,:- Ptl.I""- pl'~star c:-~clareclmento!'l- con1;idrrados nEcessár[o'...

1. prote!i1er

3. a.s~egl1rar (] acr':.~n dt;. p'ü,hllco a il'lfol"II111CQIfS 'obre:L~ e",-"rE~aç
e ':;ll'l,~ at l'lld<ldetõ no Mercado de. qUI: trllta esta
11ll'ne;a,
rE~pcltada5 ;1:5 1'I0l"'l'II'i.\S dI!' sigilo bancário c:;on~tan
te'!> d~t<ti\ I.el.

~ 2~ - Nll$ hlp6t~s('r. do art. ~~~ inciso 1, de!lta Let. 11'11:)<lstindC' a'Jtor-i;;::i,ç::âo d:'l CHPEF ~, C"lldo;;slio f:)(traol'din:irla e-fct'Jadi1.,
as ~utoridadE'5 rll'!>l'on~ivEis '&P.dlP rt!sponsabl1 i2ada!>' no!> terlllcs dõ\
lei" n! 1.059, de l i d~ abr-il de 1951.

fil<adolõ

S 3! - O Banco Central do Brasil
EflC"'rrllnhará ao Congl"e-s~o
Nac ion:al, ~té- 31 de Il\tl.rç::o de cad:J.. 3;no, rel::l.tór- lo da ~volu!;So da
.Il'n.<;io lIan~btf"ia l I : ' cr-edltrcla do PaI' .. no ano ~nterior, no qual
dESCf"f!Ver-~., tt1inlldentemente, a~Pl'"ovidançi;t.s adt"lta.da'!'ó para
CUlllpr I Junto dos objet I vos c!ót abl!'l ec I dos nE.ta Le I. JIJ5t I f I cando d~~
taciLdamente O~ llIontOlntes das ElIlI!>sõt!s de' papCl'l-lIloed .. qlJ.e tenh<111i
'lIdo fieitas p<lrll ~tEndlmcmtc da~ atividade!'> pl"odutIYll$.

b) o ",t~ndimE'nt:o dl,\s e~{igpncia.o;; ri ..."" .,.tividtl.dE'Sõ produtiva5 e
da
cil'"cI.11aç:-io ria r"lq'l'i'Z'i1 d~ P~~I";. õlt,;Õ (:) lirnlt~ d~ 1M: (de::!'" porct!!nto)
dos mellm dE'" Pil'>'õ\lIIentos e:d<;tentoz1 a 31 dE dr~( "b,-o do
õl.nn antel" ior I

AI't. 6! - COlJlpP.tt" "lO Esti!.do, elll cõl.....ibtt"" II!")(Cl11-;ivo. o I2XEr-cfc10 dõl!5 iltivldadp.G de cole!: .. ,
intl!rlll!'dill<;âo P" il.pllcar;Sío "dI! r;1I!"~
cursos
.,. i nanc.e- [rOl; pl"ópr I 0'5 ou der tercp. Iroo;;, I!'IIl I'ilo~da
na.c 100;;.1
ou I!'!l-trõlongl: i .. a,
t,
Dutro~!o i li. ao cu~t 6d la dt valor~!l d~ propr 11'dador de tercelro~.

Art ..

5~

-

Comil~t

I - ;l.uto/"i:l:::l.r o
I\lol:da, tl!'ndc em \/lstll:
~)

E

~

CI1PfF. pr l ....;\t I yalllent e:

Banco

Centl'al do Br~sn.a 'emitir p;á"cl-

a
~q~ti$iç:ão dE tit:'.llo~ público':> i1::"dend5, no!;
em 1çj ~~~pec(fica;

li,"l~e~

,Outubro

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

de 1989

Terça-feira 31

12641
>'

e'l'.1;:abell!c~r .. fort:ll'l e

UII _

ef..tuado

o l'"l!!"colhlmen.to

condir;:3P5

;"5

cotrlF'ulSÓl'"lo

f"1Il

l:IUF'

'lU~ tra.ta o

dÇ!'

~evel'"á '!ier

lncl~o ...n-

ter 101" j
UI!! _ c.ah.bol'"il.t'" cot\ o St':r\õlda Fedel'"<\l nOl In5tnL1;:iío
C"1;""O'"

dll! el1pl'fht imos

rlr-~ ., dil

íntll!rno:;

It'

.,n:tel'"no·~,

i~s; para cump; lmcnto do d 1'5l'o,,>t o
IX, d.- Const: itult;:ô10 Federal;

P

IX -

Ell'Iit lI'" llloeda-papE:l

1 ilh,t~5 autol'"

no~'

x -

\zado~ ;l~la

llr-t igo

110

It
f:loeda.
CMPEF;

PI"O-

M1ln!cl-

5~. lnl: I-;os

t)

"-

p;;r,rll'. O~ fins c

mr.tálle<)"

eHecutal'" 0$ st:t'"YI;:os do IlIcio-c.il"culantc;

XI -

o

doz

de Cluall:l.UCI' n3.t~-.

dOI; F.5tadotil do DI!;trito F€derill e ~()!>

União

I"cc: ..bey o':;

cOlfJPU1<:;ô~ 1('l'3

I"ecolh 1l'i1l:'nto5

de

ql~e

VI de!>te :artigo e tilllbêll'll os dep..~~,itDt' voluntários

locl.o

trata.

dn

in"tltuiçõ~... fin ...ncl<'lras.

XII - l"eall::al" opel"aG:í5It~ de a!ô~lstêncla finiloncll'i..-a r:Dln il.S
IntltibJlçõ~'Ii "inancl!"ll"õ1'3 a.bl"angidas paI" esta lei, Inr:1t.l~i.Vf.' e<;.tipul.,. os;; encar;o'3 t\plicivf'lsI

CAPiTULO 11
Do Fundo de Oarant la de Dapó&lto.

Apllcat;õe. (FGOAl

Ir

Art. 8t - Fica in5tltrJido o Fi.mdo de O"'l"antla de'DtP';5i-'
(FGOA), dt nal:1i'l"t!Zll. cOl'ot'li.bil, c:o~ o objetIvo dI!:
protegeI"
'a,
econom I;l, popular,
/'Ied iante ganlnt ill
de r:l"éd I tos,
apl Icaç:õl!'~ I'l
dcp':'srltos. atR O~ valol"e!ô previ~to'S no FE'Spect: Ivo
rcg lJlamento.
tD~ e

A~l\c'a,ç:\$~~

~ 1.! - O Fl.1ndo de
Gal"iJlnt h. 'dr Dcrp';,s i tO!:i
E!
Ap\ içat;~es
(FGDA) r,ení con-stituído de r:ontribulç:.õ~o; r-€i11Izõldao:; pp.la~ in .. titIJIç:.3e'!:õ integr~ntes do Sistema Financeil"o NõJ.cional.
~ :'1"

- O l'"egIJl""mento do F'.Lnrfo de q'.le t.rata est.e <l ... t. igo ':!ir'I"tI. aprDv~do p.ela CHPEF no pl"azÇl dJ' 1819< (cento e oil:enhd diil.s
da dat;:, do. início de vig&nci~ desta lei f';' disporá, incllJsíve, sob ... e:

110'

X,IV - se... dePositál'"io dm. reserv<l.-S oficiai!; df:' OIJrO,
d~
..~trangci"'<l ~ de Direitos E~per:iai!o de Saql.1E- r:- fa2E'1'"
COI\'i
estes dltlllo~ todil~, p.
qIJ~i!õqu~r DPeraç::)e!ó prevlt:õtas no Convênio
Const Itut 1"'0 do Fundo t1on~t:át'" lo Intern ...c lanal i

1I0il!!da

xv -

..pllcõJ.r

sua orsl"anlzaçiio. i3.dl1iní~tr"l.di.o

-

Ir -

oç;

tiP')!; clp. cridito'>, ap1ic<lç-oE's e-

liI..-r..-ntido<s intl":g ..... l

0'1

dIl!'Pi)<sitos

~f.'t'"elT'

il

p"-l'"cl~111l"llt~;

(1)

a forMa Or!" I"'i'lteio 6as contríbuít:':;t's 5::ctrtlortlinirias
ner..e'$'3ária<; à formac;âo das F€Sen.. a-:. inir..iais à sua
Souplell1e-ntaç:iio,

e)

de

r' .. Õ\ll~aç:ílo;

1\1 -

v - a formo. e a ÉPOCll de pagamtnto do'S c:rÉdltos
no c:J.so dI' llql.Lidac:1io 0'1 fal€'ncia da instituic:ão;

dos,

ga,nlnti-

<l

l"eallzaç:.il:o pel'"i05dlca_de flo;callzat;5io c audltol'la"

, 3.!! - é
vIl'dadiõ. a part i c i piJIlf:âo, '5ob <tua 1 q'JEI'"
moda1 I dadr.
de reC'Jrso... da Unlio no Fundo dt: Garantia dE' Dlol'posll:o<s E' ApllC:.'i~';~s {F!3DA}.

Art.
9.!! - 0<;; C.l'"lllU'1'ó de gll'iól:io ?l'"~llc",u <; nô1. õJ.dllltnlç-,l:r ...t\o
dE'
in"5titulç3e'!o finanr:elnu. ';Et'"io de comp,'!"tpnc,,,, da JU'!:itlç:.<l FItd~ral e a5 liquldal;:3es de instituições flnanc:t"lras da... -'!;\~-l'io
c:o11I0 prlilvlsto no Pal"ágrafo B! do a ... tlSlo 23 df:stil tel_
PÕ\I""grafo IÍnlco -

Flcl'l extinl:a a liquidaç:âo ~xtr .. -jlJ.dlclal

de In<:.t ituiç3f!"'$ financeir ... s.

Do I .. nco Centl'".! do Bra.. l}

I - O 9anc(1 Central do Brasil tem sede P. foro ni! C;lIpltõ\l
Fede"'J' e jl.J.risdlr;lio .. r- todo terrlbkín NacionaJ.
-

A "tu;aç:ão do Banco C.:ntr"aJ do B... a!õil
dln:~tiJ"l1'Il':'i't'!"
poe:lo Congrc!':.'So Naclona1, por"

sF ... á <:iupnviInt.""rl1'lédlo O'il

r::HPFF' •

lI! - Rr.s~alvl'lda5 :!'lS díspoo:;i'iõl!:~ ccost;mtp'S ri?'!:>t" LFI,
ao
BancD Ccntt'l:l.J do 8rasll 'r.C" aplic:aM ..... not'"I!I"''' ~~rnls que rp.9p.1II a
orgl\nlzac:io E o f'1)nclonõJImenl:o das alJtal'""jIJiilS II?St3cc-i"ili!;.
~lI"l. 11 - CompE'te ao B:t.nco Centl'";;I.1 do flnJ,,:;11 cumprit'" li? faz!!r f'1.LMPrJ ... a,; cli~pot:õ\r;õli!ç-, qu~ Hlt': ~ão i1.\:yl'olliô-as pF.1a 1?9\'5\ac.io
1'~1Ti vigo... e as dIretrizes t ... at;adil'!i plI?li1. C.MPEF.

Pará!>rõ'l.fa ún i co - O B"nco Crntral do Bras 11 r@'spondel"~ pela .m€'c',lI;~o d" polrti.:. llIonehi.l"la,
C:l"editícla t'" c;l!1lbl<lJ.
dI':
",c:ardo conl o di'5PfY,to n;a llri Ol"l;:lll:umtária Federal, no!õ Pl-ano'!o de
D~se"vnlvimf?l\t.p ;!I.pt'"ovi'ldos pl1lo Congresso Naclon'lll e COtll as dll"E'trlze~ tn\l;lldõ\~ pi'la. CliPEF.
Ar\:.

12 -

COMPEtr PI" ivat ív~lltente õJI0 eanc:o Centr~l do 8 ... a-

i J:

I

-

OH

depl1ndinclils, estil~ InfIJnd.-'

e"p.tuilr
altel"açõlt'§. r.,.tatl.1tárlil'S que,
..
1';«r !õublllf't Ido5 à 5IJil prlf ... l.. <lprolJilt;io·1

~el;

critério,

dE"....alJl

XVIII - dat.Rrl'lllna.1" qlJ~ a~ Institlli0;::3e.. ·flnanc:elrns. "Ilant~nh;t'"
I"cgi ..tros C:.da.straits atuali:-:ados da5 OP~'Jõ$O"~ flslcas e J'Jridic ..... Ct)/ti as ql.La i 5 QPln" .. mI
XIX - lE'Stilobelt:t"er c:nndír;3es p..... a a P05S~ e para (l E>;{F.rl:l'cio
d('
qU:lIsqlJ.el'"
t;;.r~os de órgão,::, Ctlt:ltl.1tári~. ~e9'Jndo díl"ett'"I:::E~
q1le forall'l el(pedldJi~ peln CI1PEFt

xx -

de

"colh~l'"" ;aplicaçSio dl'l!'\ di~ponibilldade5
c~ll(a, rl:~'llt<Jntc"~ dr receita!), proprla5, da.;, i).IJ,t;:l.l'ql.1iil,s, f!"'llpr~"~s pJ1b!lc:a~,

~ !ioci .... dõJ.dl!"fO dr. ..c:onolll[a'

del"a!
Unlãoi

lndirt!ta.

berA
•

1IIi!.l:~,

como

Inb"liIl'"ilntr.s da Adnlinistral;âo Fedas fIJndar;õ~.;, g.'Jpel'vir.lonndõlç pela

Prr!õldfOnl:e e ,om Dlnd·ar".r. di!

D

op@:I'"il.ç:3p~ ~Il\ que o

C"sa

HC1«d:t.

dltl

ouro é. c1i1.1>slflr.ad6

COIllO

ativo f',lnal'!cel ... o em Instt'"ufllunto camblil,l;

Art.
1Q1 - O 8~nco CiP.'ntra1 do Bril!l.ll li- uma ln5t-ltuicâo financei ... a sín!>1J1ar de direito pllbllco,
dotada d[' alJtonolllj;a técnlcil., pErtõon3Jldad.,- Ju... idlc;a t! pii\trlmônio.prr."Pl"ltl~.

5

r

pr'at lear
ope-I'".G::5e'!'l de cr/'llllo e Colll IIctedil.<i
~~trangelras.
de
cr'é-dll:'o ....Iral; Olf pou" ... no;~, de C'llfõtódlit,
dE' 1:"011I1'1'"" l!!
Vl!nda
dl!' titulo1i, ouro, prdl"as ~ t1~tal'!o p ... C'ciosQ'S, belll COIllO o'Jtl'"as
qrJ~~ • YOIEl,L crltérlo, dl':pendal! de a'.Ltori:'li\t:So rs.pec:íflcal

XXII - definll" as

CAP iTULO I] I

... iOí'lild...

in5!: Ituiç::::es fin3nceiras

I n'§t i bJ i 1f:6e'S f i nance i l"a'5, a

Instalar ,01.1 tram.ferll'" suõJ.s 5edts
c:J'J$ivR no exterlprl

XXI - nCIll~"l.r
do tl ......'!> i 1 I

11

d...s

ll""

XVII - eflE'tUllr', como Insl:rul1ento d.~ politic<J Monetária, op€>,...,.3«5 de Co.prOl l'! vrndn de: títulos pübt lr:05 ff>dl!r~I'!i;

VI - " adminiztn:u;::$io d05 -seus l"('crJr~o'Z;

VII -

illJtor Jzaç:ilo

ct transferll"
seu 'controle acionário, 52r trian<ifonnnd<l.s,
das, r::lndid:ts, inC;Ol"po... ôôldas 01.1 encal'ilpadl1<i;

<;;l~a

III - o valo... da<s r.:ont ... ibl.1it;õe:s t'"egu1<ire-s e a fot'"ma·

el-CerClrl" ... flT>c~11Zil.t;ão
prnillidades pr ....vi'S-tas;

... 'funclon;ar Mo País;;

funcinn<'llllRrtto;

ri.

as

XVI - concedel"
fiM de que possaM:

b)

I

XIII - efetlJa... o controJe d05 c:tpltais rstr"anRf!iros, nos te ... d~ 1 .. 11

Cleter~inar a$ cl!ll"ncteristica~ !u!:ra.ls das céd"lli\s f' d;ol.!\.

XXIII - l"~gUl"'lentillr il i1pl ica;:âo du, dI5PO~1ç8F:~; df'st<:l Lrl
à$
soc:ltd.des d~ ar ....mdarJiEnto rJiercantil (·leasing·'. dE:' foMlEnto coMtrclal '"factoring·), ad"inl~tradOl'"a5 de cartilo de cl'"l;~
dito, de con<&órclos para aql.Li .. lçio d'i' bltns t dt OIJt ... il.S qlJf! int~r
flralll direta 01.1 indlretalllente nO$ lIercados financeiro e de
caplpodendo estõl.bel~clI?i norlllil.'!;. ill?s.peç:.jflcõJ.!> par .. cad_ una
qIJ~l<1!", ~ocledade~, ell\ fl.Ln.io de SUõl5 Pf!CI.1J lal'"ldadrs;

tais,

da-

XXIV - llmit#l". $empl"e qu~ necrssál'"io.
"l.C ta)(;IlS df1' JUI"01i •
de!:l:onto!õ,
cOll'li~~6C's e qIJõ\lt:l\.Ler outra fOl"hõ'l. dI" re.uoeraç;5(o da
OPE"t'" açõ~s e 'l-arv Io;::os b;J,ncár i OS....OI~ f I nanC:1!" I l"05i
XXV - zt'lar pela J i qIJ IdE:! e 501vinc:ia das
n'lncei ... a«õ

in~t IbJltõa"

fl-

i

XXVI sl.Lbnll,:l:rr à llPI"OVJ,Çâ:o do Con;rc5sc Naclonil.l
..ll{>.......di-o na. e~trIJtlJ.l"~ do Slsteft;l. Flnllntelt"o Nacicn.. l.

qual Gual'"

-o

, 11 - No extl"C rc lo da cOlllp~tP.-nc I. . . GU-e- t.r r«:-"I:r ..
In';"cico
XVI de!;te artlSlo to (:011 ba:;e nas dlr'R'trlZI!Iõ ..",bl.bl!'lu:lda.
CHPEF. o B",nco Central do Sra.. l l It'studará. o"> flF.'didtls qUE' Jha
!>"Jal'l
fOr'''''.Llados
e rr:colvel'"á conceder ou I"CClaar a autor Izatio
pJelteada, podEndo Inclui .. o.s cláIJ~ul ..s Ciue reputar con .....nlentrll.
ao Int~... estH'~ pl.íbllc:o.

prla

121 - O Banco Centl'"al do Brasil, por del l>b~l"a~ão da .l,Ia
diretoria, InstaJa... i de-legiu:llIs ou I'l!'pl"E"l:ôf:ntacrôeíl n&9 dlfRre-nte ..
rIESlIf,e!>
S1eo-econômlc:as do P~ds. trndo 1:1'1 .... Ista o C1JMpt l.ento d..
SU;J.5 funçt.es
inlStltIJcionai':..

OIoll'dõ\Si

tI - flxa.r as ·nar ....5 r.tal:tv'õl.'S U. po1lt.ica cil.lIIbi",l, nQ~lJi
ll'.lt lhl!' for delEgado pela CHPEF, inc!lJsiv," qt1anto i). COlllpt'"<l If"

10

venda de olJrO e q'J;aI ..quer opEraç:;:;e.
que E elll ~oeda. lI!:$lrilng.-lraJ

e~lreltQ'5

EspecliliS de

IV'''' d .. tel"l\lnar a PlErcEnt ..geM m;Íaiftlt<l. do~
<l

recursos _"l'JP. õ\S
lJfIl l'IIeslTlo. c:lll'!nte ou

S1I"I.1PO dv el'lpresa~;

Ci'l

fi!

rõ\'-!il

IJ _ tl<;ltl:ólr norllit:l'S gll!rõ\i!'ó d~ contilbll id3.d~,
~E: est.at í~I:~
da õ\udltol"lll;J. sel'"li!m ob'!õ~",vil,dils pela~ Instltulç ....es flnaoc:el-

ainda

ao

BõJ.nc:o

Central do Bl"al:ôil:

I
- F.'nter"tF.'~-SC, I!"tn ootnp. do Govl!:rno Bl'"asileil"o, COIJl
instituiç:õet. flnilncelnt.s .2str ..ns;plnt.s F"
Inl:p.... n;llc:ion .. lsl

Sa-

111 _ exerc:er o controlE' e di5cipllnil.r- o crÉdito em todas
.... '5Uil~ modalidades e a!õ op~r3.ç:õ~s
crE'd i~ i,c lilS em todas 2.s '!';'.L;a,~
iOI"Ih':J1i, inc'u~iv. iloceltlEs, a~al. e prl!'f'~;tt;')~~ dI: qlJ,,,,,\~qIJ~r ~a"'~fI
tia~ por parte da.s ln'§.tltl.llço~~ fln:a.ncell'"1Js,

Initlt.";'io;;:.õE:s fInanceiras, pode... io rlJ.pl'estal"

Art. 13 - Cnl1pl!'te

as

11 - atua ... nO

stnt ido do fl.1ne IOnillllp.nto t'"E:S1ul ..r do llIel'"cado
cOlmb!al,
da r:sl:ô\bilidade
rrJ",tIV<l d~s tõ\ttils dr cilnblo e
do
equ i 1 íbr io no bllJãnr;:o
de" pagamentos, podrmdo para es~E' fiM COIIIprar e vrnd~r D'JrO t:
lloeda estrllngeirõJ., bFQ1 cOIII'llreilllza... opI'l'"aÇÔ8S
dI!
crédito no txtl!Ylor, lric:lu~ívlt i\!J. I'"eferlll'ntes lIOS dlrtl'l"
tOlS
Especiais de SaqlJE, e SepilFal" 0'5 .r:l'"cado~ dI!" c<lllblo financeira ~ COIJIll:rc 13.1 J

Itr - emitir' titl.llo~ de rc!õpcn5abllldade Pl"cipri .... dr õ\cordo
cl)m ~r; dil'"p.tr-iz€'S E'stõl,beJ~cldõ:l~ prJ~ CMPEFJ
qUe5

IV - r~91J11'lr

i\

« oul ... o'!S papi:lç,;

l')(E!CUt;f!iO dCl~ '5e... vlço$ dI!" c:ol!pl':o"ilo;io dr chr-

V - eXr:rcl':r PII?"'l'Iõ1nentlll' \/i:gi.linch no Mel"c:ado flnancell"O

Ir

't>obl' C' as pC"<;.sCla5, fr'sicilS ou jIJrl'dic;r:~ qrJe, direta ou
lndir .. t;alI1entr.
interfiram ne!lse ltI,:>rclldo e IPI! l'"E~l"1.t;ão à'S .odal1dlldefõ ou
PI'"OCI!'StlOs operacionais qUE" ut i l iZl<lIIi
VI - :lcolh~r :l,aplicilÇ.S.o d .... ~ di~-pQn'bi1td ...ô"s de cah<?, d.~
11 lltllrqlJías. E!'Ii~re'jas.pl.iblJcilS. COOCiRdõJ.dlll's de
econorJila .. I.ta.
da Adllllnls!l"al;:ao lndll"eta dos E-.;tildo~ p do~ H'Jn!cípios, be. co.o
das flJ.ndilt;ot:'!: por ~li1 supervl'!5lonada'f'
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I

li 1~ - ~ ved<'ldo ;\0 Banco Ccontra.l do BI'";:\sil r:t's~arcit"-se de
,'5n'l~ pela COI'H:c!õr.io dtl
~.tJ.tCI" izaçi:o pa!"a
'une: ionall'iento
Inst itIJiÇ.::;es
finõ1nc:cil"",~, "5l!ndo-lke por«ll\ p~r'"llit ido cobraI"",

~l'!alqlJct"

d,,"'S
na

VIII'" estabelrcltl" c:ood ic:ôes para. eml nio de

d~

MOl!da.-papcl

no~ termo!" c 1 hl'litlt~' df!"cort"ltntes desbl LI!"!,
rlfglJ.ladol":l~ do
lrll!eio circulanteJ
'

C'U''lPO
forç:;l,do,
ColllO ~!t norMa'!'

IX ... estabde-cel" ot> niYei~ d~ cl1pital bínlJao das
ln!ltltulf! Dt; seu,; 1111'11 t es de l"'ltsponsab i 11 dadP. COM recurterceiros, em ;uni;ão do'5 l"e'5Pt'ctiYo~ patrilllô(\io'S líllu[do~,
llf'l,Iando eft\ cont::2. II natl!l"lf'z:a d;,quelas In~t itulç:3rs r dI!! 'IIuat\ oPCroa.çôe1ô t!':;"
local izar;!io d~ ~ua,;; !;cdcl:. e l1.Q~ttc.lal:.1

.r i n'8.nc~ I ras

I;ÕP.~

~os d~

)( - ~~ta.h,11'" norrloll1'> para a", cfPeraç:glrs dar.
nanc:elr.s plÍbllcas.

In5t itIJç:Õi!!!!. fj-'
.
i~

XI - b41l><ar norMil!'< quI"" regulEIl as, oP,raf2il!'; de câ!llbio.
c:llJ5lve
C;ÔIf''!i;

·'IIwap<;-,

fixando 11ll'litE~, taxas.

prazo~ C!" Ol!tl":a'l; ccnd,-

XII - balKar norlnas 'iobrlt o r~Slisl;,.o, n prc:sl"açS;o de. lnforaaçõt5 e- dera<lls exigência,::; que as pe!lo'!Õoa~ f(s,ica~ e jlJrl'dlcas estrangt:lr;t$ dEvlf'rio <Oõat isfaz~r na qlJal idad.· de contr.oladora.. d!'
In51: Ituiç:i":'ic~ financeiras no País.
Art.
14 - O Banco- Central operará eKcl1J,51vaml!nte COII In5t i tu i c3c:-'!lo f I ttance i ra<:i I Vf:dad3.'5 operaçôet. banc<Í.1'" i11$ de qlJ1l1 ql!el'"
n .. tlJl"e~...
co...
olltra'3 pe~soa-,;, de -direito pl!bl ice OlJ ?I".i ...ado.
;1,,& exprc'3samcnte autorlZ3da"l- pOr'" lei.

~alvn

A... t.
15 - oi v~dil.do "'-o Ih.nco C",nl: ......l
diret. uu
indl ... etil.!lIen!:e,' ~",prlh;.tilfJo~,
qual "luer
,)rlJfi:o ou ~nl:iriadj;' qUI!" nfio
nanc:~ Ira.

der,
... :a

do

01';1.<;; 11

'conc~

~o Tesou... o Nacional
s~Ja. institull;áo fi-

Art. 16 - 05 encargo .. ~ !itrYIç:o~ dI!. cOMPe-l:Éncia do'B;tnco
Centl"ôlll
do Bra!!.ll, 'luando 1'01" ele não e-xt!"(:ütados dit"etalu~nte,
!lerão cont ... ill.tilld05 COM o Banco do Brasil S.A., E!l~cel:o nos caças
t:sp~clalrl~ntr a.uto.r-iz:ldos. pela CHPEF.
Arl:. 17 - O Banco Central do 8ra5il será üdlllinistrado por
u. PrEsidente, UII Vice-PresIdente e 6 (sei!» Diretores, nOIle-ados pelo Pn~5idtntl!" da ReplÍbllc.ll,
p.ra 1I1lnd ... to de ~ '(quatro)
anoli,
Escolhidos rntre braliilR·lros d~
Ilibada r-EPIJt .. C~o e nDtória cap:acldade tll'l assl..tntos ~conôllico-flna.nctlrolõJ apó~ tr:r~. SU1..
lnd IC;J,ç::.iC'':o aproyadas p«lo SEn~do' FEdEra.l, que- pode-I"';í. tal'/ibé. "'0tato
'!llJas dest ItlJ.lçõell OI! 3P":ecli1lr el{pedlente do PrEsidente pa
Aepúbl ica ne~~C' ~ent ido.
'

çac,

de- l"t;g',Ll:;lI\'lcnl:o 1'11"051'11"10, t<lri fil-:O por ql.1õJi~q'J("l""
0I.,Ltl'"05
pP.5S0<l.!õ -fisicllS 0'1
j'lrldic:as, p'lbl ic:as ou

fo 2~ - A r:obr;;l.nça da co",i~§5ío df'; pr-v~tao;5Lo de !Il:I""Yiç:os li!
da f:a:~õl; d~ !1'5C<,,1 /;0:<1.0:;&0 ôl "l'JFo se n~ferp.m o~ inl" 1'So\" It.' e' VI dc!"stF
ôld iiO
~en\
re9ull1h1l?nt;;l.d~ pp.la CI1PE:F, IH' pr ..zo doe 18\! (cento e
oltr.nbd riiil.\'. da d<J.ta do início dE' .... igÊ-nci<3 dE'9.t~ lei.

'Art:.
21
O Banco Cp.ntril.l do Brasil
observara si.tElla
t.ontáb i 1 e orV:<l.ment::ir lo conll:!at (1,111:1 com c adotado peh ad~ in istr-aG:i.o pt.ihlic:~ ff'dFL-al, beR\ como norllas pr':'PI".i3l!:- para. a
fOI"ft\3.11zaç:io,
Ir;l(CCIJl;âr) e re3lstl'0 de selJ.!:- 3.to~ r C(;mt ... 3t0'3 del!Illi11ql1tr
n-a.tUl"tZ3.,
I"~o::.;:;eitadas
a5 :5ua~ PEculiaridade!t,

de

S i ! - A<s dCll1an'5tr-l1çõr~ financcirat: r at norr.3.~ interna!t
cor:t.abilidade, alJdi\;oria inte... na l! de Oro;aMl!'nto ~erio ap ... ov..-

d...

dlr~torla.

plI'h

do B;tnco CC'tttr,.,l do

cc. na .Inl.o

nal.

2.

Sra.~ll,

.EII prll'ju(zo

do

" 2! ... O orçalle-nto do '8~nco Central do Brasil conterá
da§ as r·rc~lta~ e d~llpe-~as de suas ORe-ra.;õe-!;,
f:vld€nclando
font .. 'S do! r",çurliCl!õ nece'5~irl05 à ~IJa exccuçio a

tô-

~15Po~.fo no l'IaráSlr."o t'5J: destlr .rt 180.

•

.s

~ 3~ - O or~~lI'IlI'nto
do Bllnco Centr,..l
do 8l'"a5il, tlprOVll"O
a.nual.Ente p~lCl. lõ,U. direto... ia.
l'"esp .. lt"l'"i O~ t irllte~ e5t.Clbelec 1_
dó. na PI'"O!iI"Ula.l;io .onEti... l .. l'I. q[lll' ~e rr-f~.re a-in[;l~o 11 do a.rt:lgO SJ:" ~C'stll te i •

'511'1";0

'41 - 05 rlf'&u1tado& obtidos pelo t1;InCo Cp.nl:rd do Br.sl1
IncorporalJo'" ao ~eu patl"llIônio",

',~I - O BI,,"cC' Central do Ar",sil lIla.ntEr~ alJditQrl~ H'ltern ..
" c'..tid ........ dI" ~\Õ.tnbele-cC'r o;/stEIIll!I,!õ de controle cap ..z-E'S dp. per.ltl,.,
o
"~ol'Jlpanha.lIll'<nto dE ~od~':> lI1> :lt i .... idade:s di! in~t Ituio;ão,
re-~'J.. l t ..ndo o.. "~Pl!ct 0'1> C"ontabe i s, f I nilnCf!' I 1"05, orG:<Jftlp.nt 0\1" I O'!l, oplI'r.clonals p. patrimonial!>.
,
• " 61 - A auditoria Intll'r-na da B;\nco Crntl'"ill do 8 ...... sil rlapl51'l'"lo:.ldicQ1; '(;obre su~~ ::l.t: i .... ldades, pilril conhll!'ci.lI'nto da lntit ituiç:i:o.r fmc~",lnh.llI~nto oi. CHPEF.

bOl'"al"'~ I'"«"la.tórios

, U - PlI'lo lIlenos a Ur,fs) dos 1l• • bro5 da 'dlrd.. orl .. do
Central do BrCl.~ 11 dEY€,1ll !ter do quadro pr-ópr lo da Inst' Itul-

I.nco
t

torna.

~ervlço5 pl""~ .. tados a

pl" [Yild;).!;;.

beM

C~PiTULD

IV

Das Instltul1jj:311f's Financtlras
(\lint,,) an05 de efetivo eHercfclo

·"un(lo-

SECaio I
2' - ri.

i

... edada

no.eaç:io para. 'CllrSlOti dI' dlretal"'ia da
lanca CentrõJ,l dQ Bnisil r d~ l'hstltu.lç6Irti flna.ncclra.s dlr qU~la II'~
tlvlltr sob pl'"ocesso Judlcl.t,1I'1II qu.lqu.1'" I01.t5.ncl •• na "lualldadI' dr ré!~, ou 'tenha, 1105 últillo'S l i (d~2) .no~, sido cond~n:ado
por qu.. lqu..... ~~IDe.

o.

â

j; 3.1 - 05 MIf'.bros ,da dlrel:o~l. do Banco Central do
8r.,.11
••rio substituídos EII SUAS .ulloénci;ui. iMpedlllltntn~ por -Punc/onãr 105 do quadr-o própr lo,
na. fora. t.tablrlec i da ltli reg l.rnt o
,lnte-t"nc, adotando-ti~ idêntico proc.ed,llu~nto no c'&!\o dI!" ....acâncla de
carSfo, atr li nouac:.io d.o novo dlr ISler:te.

I <t' - O!J.

C&ra.cttr IZ.G:~o e 'S~bord lnaljj:;o

Art. 2~ - Caractel'"\l~al'/l-~einstitJJiçô'?F>
-TlnancC'ir;!,~, P:J.I'""
O!§
efl"l~o".da. h9isI~ç:üo em ~190r,
P~"<;O"i\'!õ Jurídicas d~ dirrlto .. plJbllcO ou pr I ... t<do 'ql~e tenham, em r.ar;;l:ei'"
pl?rm3.ncnt~ ou
IItYcnt~.l, COltlo ~l: I ... ló .. d~ princip,,-1 OIJ ;>,clI',ss':'r i~, cIJ-IllIJl",1: i ......lIlll'ntt
O'J nao, a
ca.pt:llção, inl:erlll~diaç~o OIJ apl icaG:âo d~ I'ec" ... <:,os
flna~ceiros próprios ou dI' tercriros, eri1 llIoeda nacional OIJ ,..".t .... ngelt"a, C' a COIllPr-a 011 "'end~ d~ Illm~da estrangeira.

ia'"

de-~ta.

L;17l! -

Talllbl!m "sE 5lJbor-dinalP ~~

~

dl<;poslç:)t''.:>

di'Scipllna

.lI'lIbr05 da d iretol'" la do Banco Ccntl'"al do 81"asi
re.pond"dlo civil, ptn.l e ..d.inis.t:r:ativ....lmte fI~lo." atos dt ItEStSo que- pr:atlcllrelll ell d~'5.cordo COlll ae. re!'>p~ctjva'S norllla.'t', llr~llj!õI! re.ul •• lml:arr~.
I,

pes~oa~ flsi["ll~, OI! jUl'"jdica~ qlJI! atuCl.m na CIJstóôlD.,. dl!itl"'rbl,tilião, n~lõocfa(;;io, internIP.d/~cão
ou admlnistral;ílo

Art. i8 - O R... I"Fnto Int'l!rno do Barito Central do 9t""11011 pl'"!t<;icrfl"\lel"'â as atrlbull;õeos do Pt"lI'o:idente-, Vlclf'-Prt'fl.idE:ntC' f"
do!; DI ... d.orf!~" f"§p«clfic..... á_o~ CIl.OS que d~pendel"ão dC' dfrllb"l"a.çâo dCl. d Irl""tol'" la.,
..
qu.. l
.~I"'á
tOIl.da 1'01' II'.IOl'"i;t detc., prt~lf'nl:e'Fo no .inill!0 o Pr.sirl,ntr ou !.lIl'IJ SIJb.t ft!Jt;o Irventual e dois o'Jtros diretanl':5, . ra.br.ndo ill.a Pr-Ir'Si-d~.ntC' tamblflll o voto de c;IJ1!l,lldade.

ele..

"'0-

Par;igrafo ,ínico - A dlrrtorlll §If' rll'unl ... i
ordlnn.l""illMlPnti:.
u.llIa vez 1'01'" SElIoana, E',
el(trilord inar iaru·ntt. SllttlprF "l'J€' nf"celun\rio,
Por
convocaçio do P,l"e!sid~nt.. OI! a requlf'l'"llnl':nto 'ri",
pII!;10 rirmos, dolt> d", ~e-u.... 1llC"llIbl'"·os.
Art. 19 - O clIJ'-'dl"o de- PEssoa'l
do Banco Cenl:ral do Ara$il
s~r::i cottstituido
dte 'P4iss('lill
próprio, õIldftlitio1n Mltdiantr
ccnCIJ"'so pllbl iCo de- pt"oyas Ou de t itulo!i It prov~",.
S :1! - 00:; dil"eitos, ...",ntuem;, deyttl'"CO:;, obrilila.ç3"el> ~ imp.-r:Il.E'n~o5 dos, inte;r3nt«s do
quadro, dlf' pessoal.do BOlnco CFntral
do- 9'-Olsil, incllJídos n3 C::"tcSlO,-Ia. pr-ofls"Jional de bark;í,ri05 e rrgld05 pela
l"'liIi~laG:ão dI" -Pl"ote.;io ao trabalha I!" d~
Pl"e.... idêncla
&ocla.l
e pelo t'Q'"sinr. 1'10 Fundo df:' G.u:antl~ do Tempo de- Serviço,
?i:o
?S Est-..belEcidos p ... la. ~'JiJ. dil"'l!'toria no EstatlJto pl"óprio do~
SIrU1i
funcionários,
::""i'i.egur"3dos a c"~te!> os dire'itos E" 93I'"3onti"$
.l<lstrnI.:Es no estatul:o .... Ige-nl: ... na dat~ d:.J. publ icao;io desl:õl L~i.

'

.

.

S 21 - A ·cp.ssllo dp. flJflC lo""nir las da Banco Cenb"al do 8r:uo'i 1
a. &,...5:6 da Ad~ini5trilldlo f'p.df!ra.l, EIõI:õJ.dua1 ou Kunfcipa,1, bem COMO
_o,. Jlodtere"l Legisll1,tivo p Judi,clri.l'"io, SQ tõ-p.rá permitida
!",e a~
dlr.PC'..... dlr'e-ta5 .. Indirl':tÕ\s dR-corl'""nte~ da ces'!São fO"'1r;1ll "'1I'5S<:I.I'"':'
cld:as,
raen~::t.lmp.nt€'. P€'lo ó .... gio ou ~ntJdadp. r~qIJfçll:"<lntil!' ou ce!;sloltárla.
a~

IIl'"t.. 29 - Const i tUl:'lll rtce i t .. '!!. do Banco
r'lI'ndas OI! rt~IJ1t.doe.:
I

-

de ope,-i\c:.ôe<s finllnc.:-íras

I!

dlf' outras

Cl?nt n~l da Sr..w.ll
.
",pl ic~ç:3r.!>;

~:t ~~:r:~~~~o:~~~i:: iO~E~~C~~:~~: ~O~V~~~: t~~. ~~;~.:

~

-!t:.

d... tlbJlo~ O'J .... Cl.lore~ mobiliário!',

11 - as 4ldlTlinl'5tr-adol""<~:s dE" cartões dr ct"~dito
11! -

at

elllpret'oas dt arrtndalllento IIcl'"l::<\ntit
C·f';l.ctorlnll·);

Mi d~, forumto comercIal

e d~ con~6r-

("lea§in,,· • •

IV - "5 ~'Qci~·d.... d~s qUE" f!"ietur'M di~trib'JiIõ"5o dE"
'lIJill~qlll!'r
ben§ rlir..ve-is, itQ6yeis, 1I~l'"c ... do~ia!> O'J dinht!'ll'"o medlllntl? sor-t~fo:
por qlJa l,quer forlla;
•

.v ~ a.~ pe,.""o..s fí!'<icll~ ou Jlll'" idic"3l1i q'Jt" el<er!ô:aft. por cont<l prQPrla.. OtJ dE" te"'cf:"iros. ~l:ividClde!> relacionada'" com n. [;Drapl"';t
~
venda de MOEda 1ô'~t:rllng~lril,
dl!' .. aG:QlO!{'; r" ql.J.aisqIH~r outt"05 't ít~lo'j,
r~3.1Iz;f,ndo nos mel'"cado~, financefro c dE". capitai5 apEl"'aIjj:oe,.. 011 '>iftl"'vlç:os de nabJrez<l. dos execIJI.:.dot: PE"las
in5t ituio;311'!;
tlna.ncell""'!':iJ
V1: - a~ pessoa!; f í '!!lI c~!:: qlJ~ F':~p.rç:"'M
rtfe-r [das nC!'~tl!! lll'"t igol

qlJ~l 'lU!?,. d~!> õ\t I .... l dadrs

VII - 3<:0. PCS~O:),~ fi~ic:l'l~ OU JlJridicas que a.tua.. n3.s <il'"lE'a'!!. dI'"
5ltll'Jro,
r:.J.pltalizaçâo, pr-II'.... ldincla cOMpleNcntõ\r e valorlr.. Il\obl-

1 h/lrlo'i;

VJ.!1 - a<!\ coop"r~tlv ... ~ dll' cnídlto 111' a!i '!Ol!'o;i5es de credll:o das
r:ooprl'"at ivas llli~1,l:as de qrJ:1l1C;IJo:!l'" tipo, rv.spc/tad., .. lelll~ljJ,i;ão 1E'''lpe-c,í-Picill.
~ 22

- Hio !;e
Il'1cluVIM
flnôlnceiras:

...ntrl'l"

as iIltividadil!'s p...opri"s. das

ain~t ihdc;õf:~

I - a~ oPlf'ra;:ôes dI': compra e ... cnda de lIr.rc~dnl'" lõI,~ e b.en ...
ou dt" c;ontr-ata.i;S:o dt: SF.'I'" ... íco!:, com pa.gamento <l pr-a;;:o 011 ~II\ pl"estaçôcs.
dE'... d~ qlJ.t! não hnja ac:rpsc illlo nos prelõ"tJs nl':m cobril.nca dE
enc"rgl?s, per-flll t I da 3open'il-r;, ;" ntIJ31 i za.G:io IlIonetiir i a d" '5t\ 1do dE'VRdol'"i

11 - II prestadio dt" 9arant ias nOlS o·penllõ"õt't,. men~ i onad3~ 110
inc Iso antl!"l'" itl.... bel1 como dr. oul:l""as 9õlr<J.1'lt in.~ a titulo SP"atuito
f':yenl:u<ll;

~

p.dr ... 11 I! i
Clllls d~ SlJ,qlJll' , ou olJtro1'>
Ino;;t ....U'flG'ntos tl~ Jlaiarne-nto 'Sinii]arlrs.,
R dll" quair:;guer tl'JtriJ.s operO?côeli com .oectl~ e"Jt"':lng~iras;

do Brasi I,

111 - dõlS' op ... raçõl["~ reallz",di1s co,," orSlanl~l'Ilos financeiros
'inçll"rnacionai~, inclu51 ...e as p~rctlas distribl!ída~ elll razão do
lUC't"D õ1ruf"Ft"ido enr teilõE''!i de 04rO ... ea'\lzado~ pe-to Fundo Monetário
Inl"~rnilc. i onilll;
.

Art.
23 - As instituiçôlE!;
financeirAS
"iol!lF"nt,. podlEl"io
fUl'lcionl11" no Pa(s lllE"rliante pnkviil e exprEssa al!tOl'"iZlll;ão 00 03l,nco
Crntl'"al
do BI'"il5il ou. qlJando fOI".F"1ll EstrangE'll"lls, da PodF"r E)(l'!"cut iYo, !'altd lantl!" dt"cr-eto.

IV - de COO} i SEio dr. pl'"e!ot llçio d,.. '!'ilPrv I çor;;
li - dE' taxil'!> pOr' rxclu:;.ões do
chrc;urs '!>f!. fundos;

VI nanccl"'as,
VII -

d~

~iiI,l(<i

cadastro

dE'

C',.ltl'ntrs

dI'

d .. fit",c1l1i;,u\ç.:$fo cobradi\ da" In5l:itit'JicZes fi-

de. adlfdni':'otl'"acilo ~o meio cll'"cuh,ntll!:l

VIII - dcC"'ol're-ntE"c de aplic:ao;ôes de- ~anç2ial; p'ec:unl<ií~las;, POY
fari;l\ d<l~ norllll\S vig~nte5 ou dE' contrato!;, ~ provf!nient~<; de OC'Jpal:io,
lJ.tilizac:io ou 10caçâo de b€"n~ dE 5U;& propl'"iedade;
;
IX x -

de olJtras I'"l!"ce:i'tas qUE venhaM ao ~Er c: ... I~da!H
~ventll::JIic.

III -

OlJt ... ,,~ ql!l? V!lrrt"m

ia

... er

d",flnidas pelo

Ba.nco

CE''1tl''al

" 11!: -.;. .... edadl:l à!> ino:õtit1JiçQII''Zi....._fjnanc.eira<:ó a. participaç:ie
ltll !Itl ..... idad~'!j. não prp.vi$l::;l,~ na respectiva ::l1J.tOl"i23.çâo d~ funcion;t_tnto
C. :!I - A ill!tori'Zao;~o para funcionalllC"nto d1l5
in~t Itliiçõl!~
tinanceira",; SrF.:"r"~ ine-gocliv€"t li.!" inl:l'"ilns-tertYl!"lJ perntltidll 3. trano;;.fti"'rncia do Cllntrolp. "'c!onárfn dll!'! pF.-"lSO!\ JlJl"idic", tihlh\r, .. conCEdid<i
~~~ 'inl.J.<;, na "01"111:1. df:5t ... Lei, il peso;oõl jUl"'l'óic:ot "lIJ4!"
COI1,pro.... t
capa c h:l:ade ec:on;j.lc:l, ca.p~t í ...... l C-oM o 'ElIlpl'"lr;lImd IMenta ~ cuj01õ cOlll:rtJh,dores. ~ adr'ldnistrmores tenhan r.~Pô'\cidade tic:nlcl. r
f"eputa~aI,o Illba.da.
.
!i 3! - A illll:orizal;M concedida. pelo B'il.nCD Cenl:r ..l do Ika.fl.ll
i 'JirtcIJla.da àl> cc:indio;3e5 e I'cqlJ.i!>itos ~xí!ól'ldo'!> para suO!: concl!!:sio. ,be.. COMe ;.. lI'Iôllluhmç:!lD da capac Idade ec:onôMlcõl do§ contl"oladorcs l':IlI,r"'"laçio ~<; rp<;ponsiJ.bilidades. da institulcão~
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~ -\t - Db5l?rvada o dl1iposto na pará!irafo:anterlor. 05 btm!'.
põl.trlmoni4lls dos controladores da
instltlJjr;âo flnancE"lra ser5'o
obJrto d« Y~liIistro oi!' il.coMpanhalll~nto PQl0 Banco Central do Bra!õll
e !loEt'"vll'io COltO 51ill'antlil. principal pal'"a õl. llquidaçiio dt respon-sa-

.bllld~dE~ dll In ..tl'tuiç:io.

I!i. ~l : É "l.ltl. dE;, pleno d lre-lto a Clllemu;âo ou ql!al q'l«r oufo..... dI!' transttll'Ssao de ben'!> patrllllonla,ls dOli control.dorll'!ô.
q'"r
serviral\"l de bll!>E' cadast!,"",1 p~,ra a conc~ ...s5:o da a.dol'" izaçio
de fIJhc!onamrn!:o,
",,,,Ivo Prlhda ~_EXprE!;sC'. tLIJtor"lzaç,Q:o do Banco
CiE'nl. ... llll. do Bnl<:'.ll para il. trllnSrliÍ<SSt1o.

'1:1'''

I!i. bt: - Ocorrendo, F'1lI q1alquEI" h lp':,tesp. , pErda da relaçio
o patri!ll,')nlo dos contt"ol ... dar~ ... ~ a':> obt"l~õlÇ;:;I':S d ...
insti-

ftntrp.

Sub!'-eçâo I I

~~~j~~c ...:~~a~~~ ~~~~o n~~nt;:~fl~~O:;:!\ ~~ ,p::~~ ~:t =r-~~~:~~ ~ ~~a~~~~

dliltO"
a trõ'\n'Sfl"rênci~ Obl"'ignt';'l"'ia do c:ontt"ole acion;Í.r-lo d<t. 1""'t Itui"Gio •.

57! - Hão se vrrlficant10
"
tt"i1n!ifet"l~ncia
do contr-ol.
aclondr-io no pr-il.7.0 d~ 3('1
'tl'"intal dia~ d~ notific~u;ãQ, o Banco
Cl'!ntri\1 do Bl"'3.!.il c:"an(,E'lani a r"cgi'§tr"o dos l"ontroladore5 ~ pl"'C1mov~r;í lr.ilin d<l in5titllil;.fin na t·"P";,t~<;~ dI" ct">ta nedida aO;""CSlur-",r o
pag.uu·nt:o inl:vgral do p~~~~i ... C1.
"R:: - S2 inviável a l"'E'ali:::nç:\o do Ici150 na for Ria previo;;no ~at";it:wafo ante-I'ior, r:. [Ianco Ce-ntvl'l.l do 81"30<:;.11 inte!'vl,:í na
lnstitlliçio OI),
e;e fol'" o C 1\'50 , dctel'"minilrt\ ~1,1a liqIJid .. dio,
qUI!
-tlr.:ar:í l:I C:l.,..g~ do Pad~t' .Judiei'lll·io.

DOl;

Art. 34 - SOlll~nbi:' p()d""f\~ \!'1{~rCl2'r Cal"gDS de adlllinl-:,trCl.l:âo E'1I1
InstitlJIç:3es jntpQr... nl~<; Ol;,'S,I'Stema Fini.\nçeiro Nacional e demais
iloul:ot'ízadas a -funcionar pelo B),),n.. o Centt'al do Brilsll I:
SUSEP as pe<;i~oil.S f í.-.i c a.:.; ,
r-€s;dentes
r
dOMiciliada':>
no
Pa";"
que, CU~lHl ... t iVRlllo:nte:
E'ntid;).d~",

Pt'Ia

t~

S 'H - As lnst itulç;:;es financeir:l'S não podem reqUI!:I'"t!'1" concordAt.;!!..
10 - O Banl"O C~ntt"al do Srõ\<;il, 00 el(~l"cícl0 da fi~c~li
zõlção
que
Ih!: compete,
1'F.'QIJlanl. ao; condit;;;;~<:> de concorrênci;)
entl"f"
inst ituili3~5
i'inanceira5, coibindo-lhes os abl.l.50'5 COIll a
...p1 iClI.l;5l:o de I"en~ no':. termo'i riestil Lei.

Ad", in istl"iI;dores

t

-

po"",,",uam Clll'"Sa sllPerior'" CDmpleto;

\:""nhan, ~nl1"l"cidr:o. pOr'"
pr:;J~O I'Idnlmo dl::? (doI1~) 3.no!'o,
i'lln,,:;;es dv dln!'ç:l\o (\'.1 i"rti-nciõll n~"~il.!o in'r,tltulç:Sp.~. 0'1, Plf'10 Pr'"llmtnil'llo ch:· 3 (tr-is)
iUlO'J.. f'lnç2'.es de il.<;Sf:'~SOr~l1Il':'nto OIJ <:on<;IJ1toria de i"\1to ní ... pl em Entidades Inte5rantrl5 do Slstl!ma F'inane:"'II'"("J Nae:illn:al;
11 -

;1:"

f,

li - ['Iepend(;,l'"ao de: prévíil <lutorii!aç~o do Banco 'Central
do Sra".il ao;> C<lrr,p l:J.1l h ... ,> dF.,.... t imul",s ~ cold:a de recu,..c;os do
>l,íblir:o,
prAticada",
por
in!>tib,1ii;~:~e!> -Financeirõls,
<;A1vo ~at""il.
subscl"içGe<:, de- açÕES,
nos tenllos
da
lEi das sociedades
por
aç:6es.
'
f,

Art.
2.tt - O g"nco Centr-al do Brasil somente concederá autot" I zaç;io para fune: í On3l'11ent.o de dep endinc: i as bn.ncár i a"l quP pD~
!;U;UII.
~i5tema de 5e!'Jut't'lnl;'il
il.p,..ovado pl"las Secrpt~ria!'o dl"
Segul"anC:;l Pljblil:a do;.; EF.t.<l.do5, do<; Tf':~rit61'ios e do Distrito Fedet"al.
Art.
~5 - Ih InstítlJil;~"c~ Financeit"as
l!"l!;trangeiras, ilUtori;:m.das '" func:lon:Jr no Pais,
... "mE'nte poderão atIJll.t' nas lIlodalldades
oP'lracionais
pr::"'n\itidar. às
instltlJiçSe'S
financt"[rl\~
bra5ih:iras no p;, ís di:" OI'" igl;l1'I.
Pará!ill"afo 11nico - A al.\tori~ilçiio põl.r"
inst ..1ilçio.
no
País.
de nova.. de~E"ndênCiR5 ou de qualquer tipo de re-pr-pl'OF.ntOll;\io
dI' Instituí~Ze!". finant:f'iril'5 t:strangpi"'i1<;, fiubor-din;,.r-.,. .. -;;j, _D$ intp.rc"!'>"'c~
naclonil,is E:' aos llcot'"dos inte't'llilcionais dI.? C[111!' p ...rlicipF
1:1 GOYPl"np Br-aslleirc.
Arto
26 - Ao;.
In~.t itlJiçõ€".õ
Fínane:eira~ ;,.
Yf:'dnd:.. i1 pal"t lc: ipa,;5.n FlTl at ivldüdlui, que 11I;l-0 ~ej.1I1
dt.' coll'ti.. , inh"r'"mlrd íaçio
.. apl icaç;io dE" rCCI!rSOfi
financ~il"os própl'" los ou dE' tercE'iro$o,
MnE."da nacional
ou ebtt'<l.n9p.ir ... p. cu!ot05diõl dlr l,Ialor~s dE propr ledadlt
dp. te,..ce i 1"0<;.

E.

Art. 27 -

II luidio.

Extin~lu·-~P

a ;;l.ul:orl>":ilçio

peh. dE't.rt:tõlçâo da liq,~jdad\o

Pi!lr-ito

OlJ

funclon;tr:

f<l.lência d"

in'~tl

rII - tenhanl idoneidadl: moral e r'"t"Pul: ..ç:ão 11lbadili

IV - nSo ~ .. l:eJn", impedidAS por leI ~'!ipE:'e:i:ll, ne:m tenham o:>id~ pre:varica.. S:o. dr r:::orrupç;io
at iva Qll pils<:iiva. de
concllssão.
de peculato, contr-<l il II!:COnOI1lI;l
POPU11V.
'" fI! pt1bllca, ::\ proprit'dade: O'J o 8istl"nli1 F'in<:l.ncp[ro tl..c lon-al , 0'1 condcn:o.d:l':_ a pena criminal que vede, ainda qUI'; tcmpo1'21t'I;.ulel"1te,
o aces".o:ll carso,,;' pllblico'!iJ
rt~ conde:nadas pOr'" e:r·iml<' -Fa1il7lentõl.l",

v - não tC"n1it\lil'~ldo impedida,> pat"i'l o el:el'cicio dE C::J1"90~
de
adnllni~tr'"açKo enl
institrJiç~:;e:-;;
integrante!> do SistElll\u Finan·
cl;iro Nacional OIJ em companhias abe.ta,;;
YI - nE;o t~nh~nl Zldo Incl.1Ída!ó

de

Chl?qu~<;

'';n'n"1 Fundos,

!'ll';l".

no C~d'<'\!'t:ro
lÍlt imos 10 (de:::) ano'~;

l1e

En1\tente!'>

VII - não l:e'n.hMI sido dr;:cla,..l1da,o; fa1 idas ou in<>olv(;'ntes. nlF.'lI1
tenham pcr-tr.ncido;i <l.-!l'I'Iini<:;.tl"<u;!Io d~ socl~d~dC":;· h,lid<l'.j.i
t:!~ ãdll1lni!õtrat;âo
de -;pcied."d(''"i
intcl"venG:íio, 1lqlJldat;.\:lo ou 3dnllnistraçãe,
tef\lPonit"Ii>. 0',1 clJja ;}.IJtorj~aç5o par~ -(I.t.ncional'" l:enha ~i

VIII - nS:o tenhaftl p;,.rticipado
~1.t.bmC'tld::1~ <:Ln~ 1"t~9íml'" de

e'spe'cial

dn

r.tl,ss.~d<1<.

t 1.! - O req'lisito Mencionildo no inci50 I desl:e artigo nao
aplica às pe<i<;o;)..!S fislcil.5, residentes F:" dot1liciliilda!'. no País,
<:I'J€:. na data de Início dE' vi!ilência dpl'oota L~i:

S~

I - e-steJal'l'l no
C04lprDV~1I1

~1{#ê"'cl'cio

OC"l cargo.

011

e:(t",..cido.
por
pri\;;O:O lIlíniMO
de
~'Inco
anos. C<l.I"SJD d~ dirrç:lio,
gprfnciõll"
a5f>t"ssor~",(:ntú 011 con"l.ultoriô)
dE"
alto nível I!!:IlI instil:IJlção intr.gri\nt~ dn Sl5tell'lil Finoancriro
Naeional.
11 -

tf"l~

.

~ 2= - O "Banco Centr;al 'do Br-as i 1 « a SU~EP d f.c Ipllnar-io a
,cllç:âo do d iSP05tO n ..st .. JIIt igo, tstab .. l .. cttndo, Inclu~lve. o~
pra.;:o~
dE'" l",pl!!:di~ent(\ a 5~n'" obsl"l'"vado" COM rrlaç:io ~'5 rr"trlçõcs ~nul1lE'"radaõ.

_Pi.

111
plI'la cassação dõll itI,Il:or-l;::açâo pal"a fUI1C'innamento,
forma do l'It't Igo t0 rlp.st~ Ud;

IV - 1'",1 il l1 i 'i:.~nllJçâo a'! e~(t i nção

ria

50e I ed'<1de,

na

n<\

for~l~

da. 1p.i.
SIJb'!õr;io

I

00 Conl:roIr

os

Art. 28 - Cünslderil.-se c:ofltrolador-,
Lri, "" P€<;,soa ";!>ie: ... O'! j'lr-idicil q'.llõ"

r - d~\:f,,"hil

ç:io

inb:-9r~nb.'

o controle dil'"~t(\ O'!
indit'll!!l:c>
do !=>i':itl"'llIa F'inancp.iro N;:tcional;

de-

fins dl?stõt

institlli-'

tI -

int€!;Wl" grupo de pes'r>o<t,o;" yincIJ13das 0'.1 não por acor-do
de
votos,
quI;" riE'tenh .. <;) r.ontrolc dl-~ in':if: itlliçác.
intc9r-ilnte- do
Sj~tflllln Financ:piFo NiI,cionil,l OI) de /õ,ocif!dil.de qlJll', direta OI)
indirrt:1uumb:-, a cfJntl'"OlCl

tI I - fl:<erçA di re i t o d" ~,$c I o '1'JP 1 he a!>!H'!iI'1rl' prepondcdin"ao; dC'1ib~r::J.r;:i3e~ SOCIal,: OI! o poder dE" el~ger '<1l1aiol"l1l do"
dt'<;;fõitS inst Ituiç;::es ou dv soC'ied<\d~ 'lIJe.
dirl!ta
olJ"'ndiretarJIente, a controle;

cll1

ad.ini!otl""~dor'"e~

=:c.lai~Vo~ .~;~e~:::i~iJl~~~~~o~:~.:~~rrd::l"ao~~i~:·i~. :~II~~~~:~:~i~
df'§""ill"> Inst ItlJiç:;esl

29 - A\~e::o~~S::~I~~~ãr:~1J Int~;~:~~::

q~~~::~~n~~~

Art.
do
ou 4tXI!"I"t;.3.n o contro
...
brigatorialllente r~ii.t:ra.da~ no
nanCf! ira "ae lonal
'!!...!:r~oS~SEP ~ ~e: $o1,1bord in~,.ão ~!'e norl'a'S

~:7t~;"i f~:~ca~~~~~~o~d~"r""'1õp~e:t I "a
çao

BlI.nco
dr5ta

f:nt Idade regul ..dor-a.

f'\t"t
3' _ O controle, direto Oll
indireto,
de lnst'itul,,:
"(n""nr:~lra bane:'rl<l. br~.,ilrlra dle caplta1,naclona1 li prl\,la~l'<"
dI:' pe:ssrJ:'l f("lcõl br'"i..$11p.I,..A 01.1 dt p..~saa Jurrdlca ~l"a~l1t I"a

:r t~~~~ ~~~d~~~~~Il~ ~~3:~t~o~I~~~~~ ~~:a c~~~~~~~~e~~~~l"":~'~~~:~~á~~:
\,10

Art. 3~ - Im in~tltuii;3.5 Inte!ilrllntl:ló do st,.t ...a Fin-am:(!iNacion<l1 comunlc;arâo ao Banco Centrai do Brasil t;\ SUSEP .O~
atos relat IVD~ il nOIII.lHu;:5:0. 11"1~lçio; r~nt1nciil, dest ituição 01,1 1 i·cenl;<l.
de dlrigenll!1:!õ" ll'l~llIbt'DS dt!' ,)rsi05 con~ultiva!;, fí~cal~ p
aSSr'lu:lhado5, 1'1<0 pra20 dp ati 15 (quinz,,) diiJls"de 'I'I'J;j, oc:ol"rincl<\.
1"0

~ 1t - O Bilnco Central I do
Brll'!-ll ~ *8UBEP,
no pra::o. dI!'
.t" 3" C!:rint .... ) dla«- contado \da data da I"I'c:ebllMento da COIlIl.l.nicaç:lio d.,· nOIllIl'<lçio OI) ellt"lçi'{o a ql,te 'le refer~ c'Stl' .rt Igo, ae'r-,itat"ic.
ou
rlPrl),.;"rli[p Cl nOMeado ou r l r l t •• ob.rrvadas a. condir;:ZI!~ a' quI'
SI!' r'"c'f~r'"c o art i~o antJ:'r lor.

!
a que

~c

2:! • À PO$ .... ~ tio nomeado. ou rlrito depender ..
rrf!':rr. n pat"á.'lraf"o antar I Or'".

dil.

aClF.'ltaçio

~

3= - Verlficad1\, i\ qlJalqlll!:r t •• po. a nio-t;ati",-Fao;io, por
adm in io:.tI"õLdor€<> das i nGt i tuç:3es, das cond lçõ~'S €nurle:r~d.. '!> 1'111$ ln-

~~:~;rn ~a;ã~JI~ 11;;~e i ~~~ ~:~~ ~1::~~~I!'~;~~r;~r~~n~:il;,i~ 1 ~c: S~~f::

i
dll'c 1~5:0.

IndpPr'ndt'nt"lII~nt~ de' outrao; "ianl;õ~~ prlP:vlr;t:.J.'S .'" hd,

,,! -

A~ i.n~.titIJil;;:;~~1
no pr~zo de 3ê Chinh.)
dia'!". do
Inicio
tifO
"'lg~nC:l~
de!?t .... l.~i, -f'adáo comit". do.~ r'"t"specl:IYo'i".
I'"F"gim.;:-nto'!;. int(!'l'no~ ti. composlçíio, õltt·'ibHiçQefi € funcionõlflle-nto dl1~'
dlYer!>Ds ,5r5l\1(1S !:'olegiado!"., blrll:l COMO a'Eõ ~tr[bull;;;;IIr<. t" r-~'Spono;.ilbl
1Idadp't; d~ r.:ad;,. ad~,ir.lstrador.
l>.

~ 51! - Ofl"t'I!:l"id1'l inte~ri\ll11el'lte .. d·o~unll?l"Ibll;iio pr-!!vil:,t .. n1\O:;
norm~(; rl!"fc:rirli'l.'S 1'10"_ Ar-t~. 12,
inciso XI),', li!' S7, dest;l lr.i, e dc,col"rido,
s~1I' lTlanl-i'pstilÇ:i\o da Bilnc'o Central do BriJ.!õil e da SUSEP,
o ~t"a~o mencionado no ç; 1~ de·';te itr-tigo, enhmder-o;t"-;i não t~r'"
ha... ido rF."CIlSi!I i>. pos~r.

SEcllo 11
Das Instituições ~In<t.nc.. lril' Pública~ e Privadas

a

nomlnat Iv~.

P"l'"á~ril'a "1nico - são CCln!oidrrad<\s ln""t ibJlç3r:s flnan~.. iI'"a.~. b~nc;ir ia>;;, par<l 0<; e--r~itos••dr-!õta Llti, a!. q'J,e I'"l:cll!"be.. deposito

à

vist.11 dp 1 ivrl': MClVillll"ntaCl1o.

~ Ad.

_ O contr0tl", diri!'tCl OIJ
~nlll~lttl?' .. po~ PE"SS';lil5
fíor;\cu.s ol.ljlJridlc ... ~ e~tr'"ilngelr-as, d!;
Instlt,:,"lçao, flnancl:~ ... a
b ncõÍl'l::J,
COIl""t itllÍda 'Sob <l.
legi-;.la.ça.o ol"'al:.lhnra flciJ r't5trlto
.... ,.:; c.... f-o:, f':"istpnt{~~ t:1'I1 4 d~ outubro de 1988. sl.tJ~itando-"p <;>r.1U
r:~ntt"olado.~o; :l,; n."a1dro de ~',l~ l:nl~a. c ;'I"tlgo 23!'. -4! d"1it~
Lr:i, à
legi~1"l;5C1, braF.il(,:ira F t'I"., dFl'oa,lS norma'" do Ba..co C...nl:r<l.
do Br~5il.
Àr-l:.

3~'

"32

-

A

pirti("ip~ç~o dir~~;t Ol~

Indireta. de.P4!!!>!'â::
1
f i
l; 1í3
do capital vol:ant.t?" dao;;. bõlncos df." InVE'stlme:nto qUE"·

:~~~~; r'"~~ ~~~~~ ~ ~~;a~~~:~~~: ~~~:rn~a~~~~;;

:
i
(I,UIII ter~o)
•

Sub.el;!lo I

.

1 - nio

ttonhanl

luiç3~c finaneeil"as J

par'"ticip;J.~lto no

capil:al

t::~I"e~~;~ ~;u~
dé

olJl:r;l,s insti-

tI _ rdio tenhõ:ul CCll\'lO :l.cionistac; inüitulçÕE~ -Financeira" de
qual ql~er nilt:lJrr.;>;<l.

Do Ib.nco do Ora,ll S.Á.
Art.
16 - Ao Banco d(\ Br-~'Sil S.A"
COMO õr~ãb dI' el'I!"::I~(;5.0
da política crE"c!iticl'il ~ financeira do Gov."'no F~df':I'" ... L ::01'11petir-á prpclpui\l'Il?nte:
! - na qu~lidadp d~ a9~nl:1! financeiro
r
dI!!Po~it:",rio do
Tesqllt'"o
N'ilc ional, Sl,~m pt'ejuízo de
01!tl'":'l.(; f'JnGõt~ quI!' lhlt" vrnhitm ~ GII'l'" atribuida~:
ai r-eclF.'b."r
aI;; leIPor-tânt:;IAs "rovrnll'!nt~~ da Ill"l"ecad;!lç:~a dI? trlbuto-:. ou ro;:ndao; "E'deraj~, inclu~iv[' ...s
t"l!p:ls<J.;lda'S lJelo," dll'llIi1is Intr.gr-il.nhl?s d1;l r~dE' <:l.r-rc!!cad:lldoraJ
b) reali:zar os PASil.!I,~nt.os e
~llprirJ{'nto<'"i
nl"cc!';s1!lrios il. E;:EC,!(;5.D
dI:! Or-I;~mento Gvt'ôll d1;l União e
leis eOIl1PlElI\enta.~s, VEdilriil I.
concp.c,<;Sú, pl1:lo Banl;o dp Bra'jll S.A., dr- ::rtditnl; dI':
qljalquer nil.l: '1r ~2"il. ao TP.~O'lI"O Nac i orial ;
c} COllCh-dE'1'" ava',

fianr;a

(!

outra<:=; garilnt i ...:; 1

d) rf:'<ll i:::at" a alClul~içf:{n l" o fln'lnclaM.mto de E~tOqUI'S dto prodlJçio
I"xport:ivcl i

12643

~)

m>?'.iimbs
oI'"9"lnisftlo<;
dI"Po~if;õlr5:o $u,a5 dispcnibilidadl!<;
de
c:ailGI.
apenas ~1l'I InstitlJjçQI?S f'inilnceira<; púhlic1l5, I"'c5"ü.l\,"ado~ 05 l:a"05
pl""Evlstolt, l'Jl l~i.

atlJar COMO agente financ.fro luccllJslvo n.f'.- ;aq1Jlsiç:6~!i d .. proc no'5 P.&tf'iql.Lf:~ rellulõ1,dorp.~ pl'"olJlovldo~ pelo Go-

dl.1tD~. aDl"'íc.l~~

vrrnCl Fr:derall
fJ financiar a ~qul~i,i:Cl e
dade rurilll

h) SI:I'" <lgente Pilgadol'"
COMO

exrc"ut~r

:;a)

~ l"cca-bcdor

c,erv;ço~

dE" cOI'IIPll'n'l,l1r:lio

d~

ch~q'.l~s I!?

outros

depé.~itoo;:.

OPl!riJ.l;Õ€1i

d~

e

ou.tro..

servir;o~

de intl!-

,
111 - COl1l0 pr ino:: ip'}.I .mrc'Jtor- dc~ srrviç:o'ii bancár ios diP" intrreti5r do GO"'flrno Fedrr<l.l,
incl~sly~ S'JiaS alJ~~rq',1i;l;s,
yeetebr-y
rRl dep':'sito,
co", exc"l'J.~lyldade'• .,,$ di5ponibllld... des E.'m rJIo~dill
naclona.l
e ~s~rangeira dI!.' ql,lalsqllc!r entidadf!s federaiS,
COll'lprv.-.
endendf'
as repil.rtio;õcs dl2' todos 05 ",Inio;'~t~rios cilJi'fo e- nlilitarl!$.
ln'lotitui'i:;'l!"!' dp prfl'vidi!ncla f" outr<l5 autarquia'5-,
emprl's.... po..ibllc:iJ.s, 'lJoçilE.'dudes de- IE.'conoMIa. lIista dI! que a União detenha dirEta ou
Indiret.IRent .. o controle <lcion.rio (I!l<cl!ta in!ôtltulçõr~ "inl1nceJra~), fundações,
cOl'li$'-'õ~1l., dIE.'PiJrta"ento., end.aade5
1t.... l"'e.I ...l!
v.peclal d~ ad.lriliEra.. (o I! qual~qu."...oa5 fis iC"5- ou Jur (d Ica90 res,on...:ávcd,s por .ad lanta-.ento!ô,
salvado o dlsP'osto no pará"rafo 4" d~.h!' JI,..l:ililO.
.

,.s" ....-"

<to

pol(tlca de.l;:o.érc:lo

VI'· flnanct:l.r <15 atividadES
•

exterior;

nLrai!i,

tmh.Lstl'"l:ai'50,

co••r7"

VII - ;adlllnístral" E controlar fundos ( l - progra....s E'Iop~cl&i!io
crédlto,'IIt!diante prévio ~l)pril'llllmto d«- I'"CC:UI'"SOS p«lalO r~sp.c
t.lv:a!õ EntidadE~ lnteressadi'l~.

d.

11; 11 - D~
cnca.rSlOS rcfrrldo5 nrste- 'artISlo,sErio,-no 'Nr
coube....
abj~to da C:ont.rataçi:o, I!ntrc o Ban·co do· Bra!\11 8.1\ •• a..
. União Fedf:"'lll ou o B.nea Cf'.'ntral do Brasil, .tdlant~rEIIIJ_"'''IlID
õ\d.qlJad .. ~
•
~ 2~ - A!>
qu~ tnll:ll

dl.pon.lhllidade. ~II 1Il0eda nacional e ~.t:ranl.l
o Inci ....o 111 dr~te ~rtigQ. r..... nt.lda'\ no ~xtltrlcr
eril: Idild~ da ad.JnJ.traç;5io públ ic.iJ. frd~r.l di,r.t:a

ft~~~~~:~1l9r:~r;I":~A:·~u:tj~;: ~~1~~

Al"I: ,
046 - Afi innl:itlJlr;õ~s
flnilnce"lr .. ~,
excrto a~ COOpitrat I .....s
de crtl:d I to, l:onl'>t I tu t r-l'õ..-io IJn i ca.a~nt @" 'l>ob JI fnra.. d.
't>oclrdadE' anônil'lO'\, dtJ:viP."ndo a totiltldad", dE' '!iofl"1 caplt~t CQII direito ~ VDt~ u'r
rl!'pre!"-".nt'ld;o por aç:õe!; ordlnál'"las no~lni\ti'J"$.
Ç.:ti - A<; lnr.tlbllr;õf."5 a qUE' 'JP." ,..errY'~' l!''Ste ;"l'tI9" pcdfl'rli('l
e.ltlr
até o tlJ:llte de ~0:t (clnqill!nta pcr cento) de ~elJ. c~pltl.l
'\locl ... 1 elll
",r;:::~~. pr~ferenclal<;.. '&cn direito a .... uto na"'.
fcl'"l'lI:l~_
nOlllnal; il,las e no portadoy.
•

~ 2t - A !?mi'>si\o dp ao;ões preferenciais ao
port<\dor,
qlJr'
poderá ~€r ·h:it<l eM 'o'irtudt' d~ <1',1nE'nto de- c,,-plt,al,
con\.·~rsS:rJ
de ;o.ç::::(>~ ordlnoirlõls O'J. de açõe!õ prefrrl!nclaís nOll'lCnõ!tl"'i\~. flcarâ 'Sl.1j~lta il alteraçõ!ts pré-lIins dos e ..t;J,tutos d:ls- -:;oclcd~dc~,
<li. "111 dr ql1l? Sf;;'j~Jn op.les incluída!i :l.'S d~cl"raçQt"~> o:;obr!!

cad<;l,

~lI:~~::~n~:g.~;o~~i~;}:

:
on:)(C
onde 'r'!it~Ja In'!>tal:ado o re"ped: 1110 órgão, .,i J ial. 0'1, liubs.ld lária. so.ltntr ad.ltldo dltP.&~lto I'tm outro banca, ql.1:ando, InltKh.t indo '<õlSl~nc la do Banco do !lI'"ÕlS.J1 S.A. no ~a('S cOl'"reE>pondrnt«'1
hOl.1vlt,. r~{;trh;~e~ l.gal!'i e rI!8uh.lI~nt;o.rr,:;. local!> oi. aovl • .en"taç;:liio
dos rr.Cl.1n.01> Eft. "'9êncla do !lanco do Srll'iill S.Á. e", outro piai,~

~ 3~ - A~ oprrllo;3rll' d.. câllblo dUi 'ent idildr!ô fedC'·rais .rnno inci~o lI! destRo artlso serão ril!"i1liz::,.dow.~ exclu.slvaCOIII o Banco dGl Sra$ J 1 S.ilI.
.

TI - <15 form:\z e pr:J.:!.O!i ell q!,11! pod~ ... á 5p.r ~',1torI2adll. :li. conVEl"são daG- aç::5e'3, lJedad ... a convl!'i""':\lio das :ll.G;:;c", p."PTPrÇ:ot:i:li<; p.~
ol.Jtro tipo OI!' ar;;r.~ COR dil"C!'ito a voto.
li 3.~ - Os t it'lloG- c
ca'ltclas rt!:preSElltat i "'ilS rla.s <J.ç:~e"
pr.ferenc. i.! í s,
tolll í t 1do~
nos tCl"rrlo!ô dO$ p1\!"::\9r~-ros anter i Qr~s,
;onte-r- e:,pre-"5<l.mentc <.\5 rC'3triç::5f:"$ ali c5Pcci-ric:adüs.

de.... er1:::o

Art.
47 - O c:apital
iníciill
da~
In~tlbJjç::::~5, financtiril~ 'Será 5l?mpl""l!' re:l.I i:tado ~m rnoedn corrf:"nte.

-":1

Art. 48
s',1JJscrll;::lo do caPItal
inici<J.l
e na de 'iEU-;;
au..ent05 em. moeda cOl"rcnte, o:;.Cl";1 ~-l~igíd1'l
no ato <lo rcalizao;io de
P,EtO .cmD~ 5~X kinqJlent ... 1'01" centol do 110nta.nte sl,lb'>cl'"ito.

S 1! - Ao: qlJ.<1ntia!> rcccllirh.. s
do~
'511bscrítDre-~ dE" 1'l..;3E"<;
r.prescnt ..ti'l:l'S do caplt"3.1 inicii1l.l seril:o recolhldao; ÕlO 9~nt:o Ct>nt ...... J do 8ra511 no prazo de ::; (cinco) di;J.s,
contado do rEcebi.«'nto.
pcrlllõlncct>ndo
jndJsponivei~ " t i a ,,"ollJo;~o
do resppctivo
Pl"occS'SO.

S 2t - O reRlanescente do capítal
C:;llbc:;t:ríto. inicial ou
al.lllll!ntado.
em moeda corl""ente!
dever i s~r ini-pgr ...llzado dC'ntr ..
de '111I ano da data da lIs~~lIlbliia dE hOlll.ol09~.. iio do c .. p itill
'!';;Ilbacy lto.

clon~d1ls
.ent~

O TE!ioU~O Nacional ft o Banco .Central do Br~~11 concorr;erão. na~ 'Ciu...s resPiI!"c:t i 'o'a'5. ;i.... C:l.tõ de COlftPlf:tinc ia. para qlJ.fe ceJa.M aS~f:'gl,lrados 0& rrCUr905 ~cl'e5=(flco'ii ql.Lc! po!>!>ibilitItM ao Banco do 8rl1$i1 S.A •• sob :ad~ql.lada reaunenl.l;:iQ. o at~ndllllento dÓ$
enc:arSll0!ô prelJ i 'l;t.05. nos j nc I '!'lOS I II!". rI d.st I:! arrt j go.

i

A..-t.

I 3! - Q Banco do Br~'Sil S.A-. ftnancial"<i li. c:on~tr'Jçio dehabltaç:õ~s
l'"l,1ra;s. nr.iclil'o$ 1'"/.II""ai5 de nabita.ã13 e infra-l!'~trl.Lt.u.1"11.
dp' ;l,Slro'Vil,,:s cnlll r~cur-sos dôl çaderncta dE" pOI,1panç;:a rur:al.
.
Ar-t. 37 - A Dirf/l!:tori~.dc B<lnco de Sruít S.A.
!'oll:r;Í E1cItõõ1 prlil. Ã'Sçrmbléi li. Grl'"al de' Aç 10M l~tll'j..
para Ilandato .de .. (qu.tro)
anos,. P!ico)hidos .ntr~ brõõ1silC!lros de ilibada riEPl,ltadlo I!'
notor ia. capac idadE' elll 1il... ~untD~ rCDnôl'lico-fiMancelt"05~
Pt\râS ... lIfo ún i co - ,P@llo .~nos a. t erc:õ1 põ1rt. d:a. O IreI: cr la dt)
B:a.nco do BY<I.~ll S~A,j sct":á clcita d~ntYE" O~ funt:ion;i.rlof> db
quadro próprio dl1 in'lit:ltúh:fío~.
pIe:lto -=.uJ:l'S rltgrô\s .crão Estabclecida~ pelo Conselho de
I\d.inl~f:raç::i? do Banco do Brilsl1 S~A~

Ou de.a I .. In.. t Itu I~(jn fi

nanc~ir.s

Públicas

Art:.
38 - A .'Scolha do!:; diretol"es ou ~dll'linistradore5 da$
In5tltul;3es finanêl'l:i ... ::l.'5 plÍbllcas Obsf!"l"' .... ;I,râ O di'SPosto no art.lgQ
37 dc§ta LEI.
Art. 39 - O Ba.nco Nacional
dr Dl!!sen"volyl.ento I':co"3.lco "
Social
(BNDES) coord~nar<i, ü n( ...el naclomlI, a f!x.. r:u~S:o da política dlE' inv~sl:larnta'3
diJ. UnHio,
COIl'l visl:l.s 1. con50lidRç;io e ~o
fortalp.cll:lento dõ!. Econolllia nacionill.
Panlgr:afo ún Ico - Cal~1t à~' In~t Ituiçõr.>;; l"eg I on:ll. i .. dr fo.~n
to, fedrra15 l!! e,;til.dual$, ~',e:4r.Cl,lç:S\O d:a pol it Ica dI' Inv~t;l: illrnt:n[",
a n(vaol relllonal. estad'.Lal I!' Municipal.
.

Ar!:. 046 - h C" IIH'- F.;;con(.~ i c:a Ff'drrit 1. na qUill i dadit de aSlEntt! fln ..nclf"iro da Uni5"o. cil.be -.tuar. OI ní ....FI nac.lon<tI, na ~XI!"CI,1ç:!ilO
da política h;abltilcionit.l, 'drt 1;:lne....... nto b;islr:o l! de l·nfra-l!"litrutura,
Inbr:gl'"lm.-io" o
SISt~lll;l Fin ...ncp.iro d<J Hllb Itilç:~O
junl::aIllEntr
I.:oll:a~ ~ocif<.r1ad~5 d(~ cridiio llIlobilii... í~.
Al""t .... t - Dl', Bi1nco~
Rf?9i,onõlh
p E-;l:;"II'lRij; COQtrolados
podll'r f"l~l;co devFrSo r:ou~tib1ir-~ff In~tr-'JIl'lp.nto~. rl~e:u~cu
po1 (t ic:;J,~, d ...~ In"'Po",-t ifl'-~nto'S'" e de eh·.... a.ç~o do o i"'E:-I d€'o
vld", da popl,ll"3.ç:~o. de Cl:lroiter regional.

pr10

cio

d~

?::'lr:i9I'"tlfo 11nir.o o TC':lo'JI'"O E'.itadlJ.';\I.

Do;;. 8;"ncol': Estõl.d'.L'J.i-::. lt-i:Q pndE'rrl flnanc:l:ar

f\d.
>12 - O B<\l'lcO NôlCion3.1 de CrlÔdito Coopcratl'o'o P o
agl':ntt!' do Sí~tt::l1I'" Finnnceiro N;t,ci~nal enr.<lI'"Yr':l<:l.do de pr01[.over o
cooperat: I'Ji!'>l!lo ,"Oil\O -forma colet i ...a de prod'Jçfio, ~r-llIaZli"naglF'lII e
comr.-rcial j".aç:ão de ben.... to serviçor..
Pan,gri\fo .11'1lco - a BünC'Q NõlClon3.l
de Crêdito CooperaI: i '0'0 €:~t i/l'lIJla.rá a cr iaGâ"o e at'H1cão de- coop~rat Iv:;!,!; d~ credito.

'I!..

sl€il.mdo

Art~
~3 - O Go....prnn F~dp.raI. o Di5trito Fecltr'<\l, o~ Es.t~
dos, O~ f1J-tnicí~IQ~, a ... em>Jr€:<;.i'\.~
p:.1blica-;, 50cíed<ldr.!> de econol'llia
llli ..tll. :fundill:;:3F~ R demais ent idilde5 a ele!:l vincIJ1~daoq, beM C'O-IllC
O~~ fu.ndos· dI!" pEn"l.âo 11:" • della I s cnt i d<;l,de5 d05 fune i a_n:J.r i 0'5 dCo;';E;S

Os aura~nto~ df/l!: c:apital qf1~ nio
-fot't>ft1 t'C!iJ.l1z.Inccrpor;a.ç:iilo d~ t"tSf':rpf':ln !l~nr.o Central do Era!'.!l.

cOl'"r~nt .. pod~riio dt't:orrl!l'" da
nonllil.~ t"xpp.dldõl.5

Art.
50 - As In",!;ituiç;3es fln"3.nceir"3.!: dr::IJCI\\ aplic;ar. n;l,l:respectíva.. UnidarJr?<; F!:"d€nüilla'S, .. tot~lidad€ dbâ r~cl.lr~,?s ne:, ...~ captado!>., q'Jõ\ndo!>p triltar dtr rp!il iil.o ccm. ... enda ,lnfl'r Ulr 11
Mêd i;l n;ac:: il}l1al~
P<'tr,{S1r ... to
I.Ínico - Pt!'lo a~no~ 11% (dl!z por cento) do~ rl'CI.II"GOS Côlptadn<ó -nlll!1- Unid~de§ FI:'r1er ... t: iva<; com r€nda super )01" fi DP-dia nC'l.cion1l1 Sfl"r1io apllcruim. ni'l~ rl'!li3p.~ rir r:enda InfFl"lor.
Ar-t. 51 - A~ in'Sl:.i"ll1it,;D€'S
flnll.lIcelra<;,
f>\~C:iP.lo <lS de in\l1'5t i.pnte e dE' de'S~·n .... olviW1e"to. 1;.5 podll!"r-ilo pi'lrt icipõ\r 11f'" C:lP ítal
de lIluiJio.;;'1u!Zr sOl:;'it.;'dadE:s COIll prévl"õl alltorizilr,;'iio do l::lan(;o. CentnJ.l
do Brü.~,i I, sol i r itad .. -j'lSt i "lcilrl<uU~ntj,' F c:onrpd idiJ. 1f':~prp<;;<.;alllP:lltll".
rcs5'l1"'iJ,do~
os
casos dI? l)ar"õlnt lil, dE: slJbscr iç:âo. n<l,<;. cond iç:;:;,,~>
t!~l:abclC!'cióil'" prola BancD C~ntral do Bril.... i l .
~lI'"t"
5:! - As institui.;.:)?,., Tinam:E"ira~ levanh•.r-âo ohrig:at:crJ~lllpnte b<\1"'nc:et.E"~ no I1H imo
di .... df" cada ..FI; e b:al;;lnl;:o g~

raI

n

<49 -

e .. W10eda

dCl~

,u -

Subsltdo

! - <l~, vantagen5,
prefer~ncJ~t; 11:"
restriç:3cs atribl,l(d,H
c1 <lo!>!'!? de aç:;:;e5- preferenc I i'l; '5. de õ!cordo C01ll <1 L li: i
n~

6:<40.4. de 15 de 'lIezefJ'.bro de 1.976.

de 'fOEI'"VJÇ:D!:i'

r., diP-"
pDr quaisquer

Ad. ~5 - A~ ínst ibJíl;:Õe'5 financ~il'"1\~ pJ1bllc"~ ficiJll suJe-ll:as,
para. lodos os efeitos. ao llleSIl'lD trat~lll€'nto legal, tributárIo F. ppnal aplir;.tIJPl
i1ls in ... tihJiç.:)I!c<;' flOõl.nceiri'l~.prlvadiH;.

a.

IV - rrallZilr;' tod ..'S a.~ operaçGIr. c:t,.lIlbl;o.ls :ad."itldasl

V - .Kl!ClJtar

AI'"I:. "'4 - As im;tibJir;ôe5 finiJ.nct>Jr ... s H·1Il
por obJdivo
prOIlOller o dm;;e-nvolvinumto ~c:on'':.l'Ilir:o e !õor:ial do P<lís.

câMbio;

d) reali;l;;JY reCE'hirJIp.oto',;. pa~FUI\I:mtos
rln~e do flillH:O Central do l::lrilsl ,;

cl.l~

~ do,," Mljnidpio~e dOes ':'1'95:0$ vlncvlados à
ad.lnl",traçio
dirlo.~ta e lndrre!:a, beM como os respectl ...o'!Í pag;a-.nt.5!!> a. t :1·~1!' i r05, SF'd\o prOCFss;ldos, COII €:<clus i 'I idade, PE'las~ lnst I tUlçoCC m~nt: ic.mD.r1~s nl!?ste :l,r-t JgD~

fora do Pai!i'

... oll.lntârlo!i da!'õ ;n"õtitl.lilõ~e"õ flnancr:lra!">
IE" rl'!"aIi2:3.r "'" tnmsferÊncias ínte... pr-aç:a~ de I'"ccnrsos d«- instil:uiç31!5 finanCEiras Integrantp,> do SistplIla Nac:ional 'dI! Co.pensação de Chl'lqur.s li!' Outro"', Pap,Hsi

C) rl!lll i2....r

tÍnico - A arl"ecadaç:âo de
illpcsto&.
taw,l5,
delJlai'!õ recerta ... da Uniio."\="l!'deral. (lo' Dist'rlto

..

1fI'\l'ldatti,..io do Banco Cl<"ntraI do Bra.5il:

O~

O~

contFibuh;ül?s

Federai. do," Estados

pr.i .... ;

bl r"Cl:bRr

P'nign."o

InrotahdCo da pequena e ..';dla proprie-

g) fin.nc;ar OpE:r-i\r:;;;r~ cc. p~qurnas r .édia,;; eIRPre!lil.s E cc. o ~e
tal"
ru",ü.l. b~ra COrllO qlJ.at!iq'J.rr- Ol.ltl""'~ operaçQer-; dC'·
Inter-e"ii'!>1l'
dD GDY~rnO Frdltral,
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f::1JI

deZ~lJIbro ·de

r.::a.d .... ano.

Al"t.
:;3 - As in'Stitulo;~~~s fll'\ancplrlls n~o"poderão "",bliJ.r,
dil"ct:..me-nte OIJ mediante represE'ntaçâo de terceir-ol>-. en dl"i:pentl~n
cia~ para a~ "I',1ais não tenha~l sido a',1tori;l;~doo;; pelo 811nc"0 C"ntr<l.l
do B... as i 1.

Art.
o;"~raç:õe':'Z

54 - i vrd<.\do il~ in~tituiç:~e~ 'fin~ncc:il"a'!> reallz..r
de crédito, de fOl"M:l diret"3. oU Indireta, inc1l.I.'::,ivlr IlCtc: ... celro~. Ctllll:

dl~ntc inte... ponir;ão.dc

I - ~~lJ':"~. adftinlt.tradore~, dll"ctore!>, contl"ola.dorelõ- c
dos eOM<.;clhos eons'Jlt jvo 0',1 a,dl'lln istrat i 1.'0. 'fiscal r; '2
lhlntco5l

bro~

11 -

c;njl.l.51~S,

neos li!' afins>. ·...t~ o
so anterior;

l'lCII~"lt

cOlllP...nheiro'[,. pôlrll'nt~5 <cl'Ji!õ.
cOl"!,:;angUidôlS pes!5-oas a que ~c l"efere a inci-

3~ lH"<1U.

In - pessoas. fj~le3.s 01,1 jtJridlC:ll$ qu~, direta 01.1 Indlt"l!tahl!'nte, partlclpC"1'll de ~1tlJ. cil.plt3.l COI'll rn,is dG" 10X {dt:z por cento.,
''\.'

JlJ - I'es!:oas JtJr(dlc:~'S de cujo cilPIt:al pal"tl-=.lp •• coa .al!:
d .. llX (dez POI" cltnto>. dlrltta ou Indil"l'h.l'llentcol

v - Pcz,<,oas JIJr(dicas d~ CI1JO c"3.pita.l participe. COM Mal.
p~~$oa!;. ri,;ica~
com <sem~lhanl:fl' pal"t Iclpaçio nn C':u~it1l1 da In!itituiç:âeY"flnanceiral

de 1.'; (dl!"Z POl" cr-nto)

VI -'pc"qoa~ J',1ridlcas riR cujo capital
par-tl('"lpelll. t!. conJunto ou liol<'l.diJ....nt ... , COi! ."I~_. rir
11%
(df!';! por c.nto), qu.I'Ioqupr
dos a.dl'ildnistr1ildorro'~ DU dll"etore~ d", pr6prfa
ino:;.tlhllçio
f I n1ilnce- i rll.
b".. (:011\0 'lõr.l.IG c;)nJlJg.-,;, r.olllp ... nh~ i ro!õ ou r~~ptct 1l,lOli
p ...rentrs (,cívls, éOnj;lJ.nIOUin~l}., li!" afln5).·at~ o ~~ gr;:Vl1

VII - Prllprejôn. Cl,1J ... d (retor- i'l ~~JiJ., no tOdD ou
mesrta da. in':ititl,liç.~o finanç:eil'iU
cllent~t>

elll

pilrtl!:.

::t

por d~çconto dI! d!Jpllcat~, ntlJ;il~ f'l'"ollls'loória:>- rurais ou olJ.tros tíbJlos de créditõ rrrdtido~ ll" .ndo~s:t,dos
por
fir", ...'" dI! c'Jjo ciJpital
p<;l,rt iclpeJl, dir12til Or,1 intHI"~ta.ente,
COIll Inis de ieY. (dp.~ por cento), diretQl"e5 ou adlllini~tl'"adorCllo da
in.,.tltl.tiçi;{o
financelr". ~e'l'" c::'njugC!'~, cOlllp1t.nhl!:ll"o!i- c r.r:!;pectlvos parrnte-'.i fci'li':>, consangilineos t: a.fln~), atft. <> 3~ ~r;)J,1.

VrII -
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"
t;
conr:l;:~'iâo

l : - A lJ!"dirtr;ao !:ont idil neste
<irt i"o nntl s(' ;'131 ica à
de cheq'ul:s especiais
ou
cart::ie5 de credíto, bC'11'l COIIO
habitacional e ao elll:ras cperal;:;'iF·".
dC'5de

i\ aquisição d" imô.....el
'1'Ut rc"<':>l>e.itõl.dQ'~
0<". 1

i·!Illte~

e:s.tr..belet:idos pelo Banc:o Central

do

8rao::.il l" ()b1lõ"'l'" ..... ~d ... s :;\~ .~H~ ... nl~'"
r.tH,dicôF.:"), int".11l5'Y~ d~ q~!"<.\nt·jilu;,
ofE?r"l'2c id'il.s .. o
públ i .. o, devrmdo aind .. ser manto idas soh
contl"olf'
espp.c j.fico.

2! - A in'frl:'.çi\o ao di\.po!'it:o no~ inc:i~o5 t, n f' VII d;;:!õte Ul"ti90 constihli cri~e e sujeit;J,.ri os infr'il.tire<;. à pena de det enç:ii:o de i (IllII) a 0\ ('l'latro) ",nos, llP 1 i cando-s!?, no 'll.le cOl.lb~r-,
o
C,:'d igri Penal E' o C':"d 1510 dE: -Pr-DCE'SSO Penal, sem pr'cj'lizo dE'
apl icaç:ão de IlIIlHa pr-E"vista nesta Ll'i.
,

ç; 12 - F ll",re [) "-'celi>~a a
Infol'"lIHtr;QeS con!;tantc5 de 11'!:lou de cadastros de (i>lllit:lol"nte~,;; de ch~9'H!'S t>cm fundo,;;, bcrr, como

ta!>

sua

d

j"IJl;adlo..

.

518 - QIJando, no cxC'r-cicio dE' ~Iln,::, atr-ibllil;::;C~, o BanCrntr-al do Br~l'>ll cOIl-ctatil,r a m:orrél"lCla df> !:rime dl:"flnldo l!iI
lei
como dI? açio p,jblic;I QU Indicio$. da prátic;l d~ tal
cr!lfIc,
oftc:l;) .. á
<\0 Hlnistforlo Pljbllc:o, enviando-1h!! os
doclJmF.:nto'J'ó nl':cc~c;jr i 0<:,
~ ap'JI"~I:5:o ou comprovar;ilCl do~ hto...
li. 1.11 - Ap':,t;
~
coftlunicnd\D
do 8anr:o CpntrÕ\1 do Br~si1 i'lD
l1inl-;tr.rio Püblico, cDnf'orlll~ e'f't~btt1l:'t:íctn riO .. ar;igr.lfo ~ntE'rir.ll'",
.. i"gilo bancário
nfio lIlais podF'rá <;'F'r- ~1E:9;:\dn enl prote<;t\o <>'0""'
"'atos
c lr-clln5tilnc iacto!:••

I)

II - .... dq1llrir bC'n~
illl6vel5 nio d~ U~O prôprio, !'.alvo os
recebidos e~\ Ilq'Jid"çio d«! opP'l"ac:::Õp.s de difícil ou d'.lvidosa soluç:i.o, ca':>o et'li ql,j.~
ácvct"ão ....cndê-1oo:; no prll.:l:O Ilui:lil'tlo de 2 (doi,,)
ano!'.i,
... contar do ~fetlvo Yr'cebllllento. e, t:on!>eqilenterumte,
da
'5'.lil contabilização c liql.lida~S:o pnrcill.l 01.1 total da opc~a~â:o.
l!', U - As i nst I tt.l i 1;3l?!'o f I nant:e i t"as ql.lt" não r-eCEPem dep,)sitos do plÍblico poderâo emitir debêntl.lres nas condh:õe!o est'abe-le-cldas pelo 8anco Cl!ntr .. l
do 8rasil.

li 15 - Con~t;;ati\dôl " oco ...... pnci .. d~ p ... át ica dI? ....tm; danosa!'>
pat ... im,:'nlc de ins1-ituiçâo -l'lnano;:·iró'l púb1ic<l.. O'J de ato':õ irl"~
f'nvol'w'endo recr.1I''õO!". púb1 ic('l~, e, Bi\nco CFllt ....... l do Brí!sil
Informará o Triblln:tl dE: Cont~G cOn,pf'"tRntf.', F.:n .... iafHjo-lh~: 0"" do"ulNentos n ... (:"e'~s~1" I o~ Ã i\PIlI'";:W~O (1'l t"O~lpr"o"""ç:aCl dD"> fat o~.

ao

S1'Jlar~$

r;. i6 - Ressitl ...adil'S. a:t exc~o;::'~s pr€"... ist<o.~ no-;; punial'llfo,:,
<J.ntf'r-ior"f'!'"
o con5I?n!:imf'n!:o
e:<prl''iÕSO do'!> intEr-es"'il.do~ e
OlJtrlll'SdisI'l0~iç6F.'-'
dt"
l",i1':'
t?~peciais, 1). viol.u;:C:Q dn de-v!';"l"
d~
';igiIQ
con~t d:ui
crime, plmívli:l com pen<'. dl" dE:tpnc::io de 6 ("icit",) l\l~~C-'
a 2 (doi~) anos,
procede·ndo-se mr.diante n:[Jn::'zent:t<::ão.

'S 2! - Esgota.do o pr-il.;:O rr.enclonado no incl~o 11 de~te &1"ti!3o, S~~ que tenha
sido alienado c ill'lóvel, dtveriÍ. ~ instil::uiç:íio provIdenciar sua. venda, mediante leilão, ·no prazo II\Ílcil1o de
6e (t:,es~~nta) dias.

CaplbJlo V
Da~ Infr&~SeG e Penal idades

~ 3~, - A
ll\1'tonut l"':nç:iio dI!' i MÓVI! i5 não drst I nado!> a u"So, a"llli.
do!; pra:!os prE'visto!'>,
5ujeital"á a instituiçio iI.~ penalidades
prR'l's\:i!l.S no C<l.pít'llo V dpr.ta LEi..

Selõâo I
Oa'5 Infr.l;:õ~ç
Sao puni ... ~i~ na forma dp.!'ioÍ:<\ lr-i:

!t 41 - O prazo .. Cjl.ur SI': rr.""r"~ D Incl!io II destr: art 1'0
nltl ...!!' 3.pllcil. venda de 1",óv.,l1> h ...bll:aclonai'l flna.nclados 11.10
SI!",t~lIIa Flnancl:lro dr: Habitação, p ... ev<alfl"c'lndo a.'f> Instr"'J.. t.r~ ~Iur
c f'anc:o Cerlt ... al do Brasl' dl .... lJlg.r a rt!spr.lto.

! - o d~scYlllpr im~nt.o rie- nor"';J.~ l".gai .... {:' ... eg'.llcamo:mtarE'5 r>:;,lativaoc ao Sistema Financeil'"o Naci~lnal;

flrt.
56 - O Banco Crntra.l do er-a'lroil ..:dabelE'ceni
ínc1icll'!>
de Imobill2i1.l;io para c.ada tipo dp Instltulçio financel ... a li!' o p...... t:rmtl.1al l'II{nll1lo de capitill próprio pal"a apllcad\o Cri' ·!pJ.at. atlvlda.de~ opet";,.c lonnl!;.

do

Art. 57 - A"!:o In~titl.lic:Ze1: Integr"ntrS do SI"trRla Financ@'i1'0 NaC"ional e dCl'JI'alor.. pcs~oa~ fisica... e j'lridic",~ qIU!'
inter"firalli
no"'. met"cildos Financeiro e scgl.lrador f'ornecerão ao Bnnc::o Centr~l
d\J Brasil €" à SUstP, rl:sPE"c:tiv~me-nte, na fot".-a e no!', Pr"ll.zoo;;. por
fOles de-tl!rnlin:l.do1'>.
incllJ.slve em padrõe~ I! Meios
passívelos df:
prnc:e$~alTll':"nto c-lctrênicCl. toda~ as infol"lI'Ill.ç:õc!:., doctllllcntos, dado!;.
F E!lclar~c ImFntc'l> jIJllil;Jdc~ nt'cl:~~â,. io!>_pa.... o fiel dl!~lI!lIpenhodl!
SIJiJ."> atr i bu i .. 3e5.
.

'!i i ! -

Ar-t. 59 -

Ir -

c fot'nt'cIMento

de

infol"rtl<:lç'15F.''''

ine)~at;;,'S;

!'II - a oposição dt' elllbtü·lIl;O à "'ist:al;:!:<\ç;\o dc B~nco Central
·Bra.s·;l c dcnmis cntid~dcs fi<ocali::adore",·cltadas no art.
6.11,
dtr~t. ltrll asslll con'!}iderado. ~ntre cutr05- pron"dimrntos:

a) ao negat i'Ja de 1 ivl"~ ;,.cct~SO dI!' Sr!I.lS
flJne lonár io~,
dI! fl~cil.l iz<\çio, l1; drp~ndinl:ias da
inst itui;iío.

CIfI

bl :a ne-g"tlva de ~}llblção de docllll'lento,,", papéis e livro~
critllração. incl'Jsive o~ referentes à~ font~5 e meio&
n~doo;;.
Pt"OCl:'':'o-;aracnto ~lctrôn leu d", dados-.

.("0

1fI1~$S:o

d~~ ~'!>
dl:!'\tl-

c) ao nuo-prcstaç:fio de ínf'orllõ",ç:;:ic!', c esclarel"'illlcnto~ na ",or"l<1
no.. prazos cst ..belcc idos;

~

<'I!'.!.rgIJra.do o l l ....... e aCe!i50 de pl"epostos do Bam...
Ct.:"ntrl.l do-Bra~il e da SUSEP ;lO,!> cc.t1tbelcci,,~nto':'., depcnd~ncii\li t:'
doC:lJ.ltl!nto~. das lnstituiç:31's fln:l.nc.eiras (> dCll'lai!'> ~oricdade~
por
F:"lc:s :l.l.1tor-·izadao;; a
flJncionar.
d:a'5- pes~o"'C Q,'JC a~ controlam, ql.11!!
lh~s pre!>t~lII srr .... i .. o!t e d<l;q'.l~l~s qlJt, de q'.lt.\lq'lCr fol"llt.\. intcrflrill{r
no m~~rc.adCl finnncEiro e no srgmento de sIl:Quro'l.,e;.pltalh:aç:(iCl
e pr~vidência cOIIP1"'me-ntl\t'".

IV - a E'5Ct'" Ituraçi" o",i':i';~. EI'Il iltt'"a~o 0'.1 pr-oCE:s~"dil. !!'I\'O d",,!ôat"Drdo (:0111
2,';., nOl"'Mt\~ .Hprdld",~ pelo BilInco C~ntral
do Bnu>11.
CVM, ~USEP l':' IRB;
~erv:'l,'z.

v - O d~'iCUR,primrnto
da~
encai>:(',
recQ1"hilRcntos

nor.as t'"1E'1;;l,l:ivas a c~plt"l, rrCOIIIP'll"5,)... io~, servir;os e- op~ril

r;Õ;Íc!".1

'l 2! - tio fl'l(ll'rc ícl0 de !:.'H\ "at;âo
fisc<11 i:::t\doril. ,o 'B<.\ne.o
Cc-ntt''''l
do Bra.osil poderá sol icrtar ;I, Jnter .... enl;io de- a'.ltol"idadf'
poliel"l, COR! a finalidadE' de "'a:l:cl" c'.1MPrit'" 0'5 "tos Õ\d~,iniztratj
'lo'} r"cc:oll'lE'ndad0!Õ".
"rt.
58 - (\5 in$tjtlJi .. 3~s fin ..n'cl:it"as conserva... ão
e~l 'Sua5 oPt"r::l";';C",:,, at Ivas e passivas r.
5f':l'"vlc:os prestadot'o.

~igilO

" i ! - As ini'o"'ll\:;\ç.31r.~ r rsc1a ... eclllientos "lolicitado!\ plrl.o
Poder
Juctie.lãl"io ou pelas autol"idnde-s policiais no desll'l'IIp~nho
d. ~ua~ "'unii:51!'5 df" pol ícla JudTc:iárhl, pre!"ot ...do§ Flf!lo Banco Cf!n·tr:ll
do IIr ... 11 ou
pl!lll.~ ifl~titllic:õlts fin ...ncdt'"as., e-"il
l!'"Xiblç:io
d~ llvroo; r doc'.11lip.nI:D~ IrM Juízo <ljl': l'~v~~l:irSo '!õ.~pr-II!' d" "'.....0 cft'l'iÍ.t~y sl~ilo..o. "'Q podendo .. eles ter aCill'\iSO <1$ "p.;,.rtill's Ir5líttllias
na causa, quI!' dll"lll'S nao pod.,-So ~lI':rvlr-'S. pa.ra flo'l r!>- tranho'5 à
"1I':'!'>1a"'.

VI - 11. prática 'dE: ab'.1so nil. concorrf;ncli.'l ~n!:rl" lnstltulç:5et'o financci ... <l.s- e delJl1J.I'l'i entid1J.drs int~Sr""-nt~s do Sis.lel'lla Flnaner i ro Nar I onal;

VII - ... prática de :.\to~ C'ontr::i.rlcoc ~os in"l!'rE'!.!:cs f:! õ\0'i objet 1.... 0S da ino:;.t ItlJiçio, f:'1R pl"cjui;;,.o de ':.1J.;r.
funç'ik. ~oci:ll Oll
do
brlll p,jbl ico:
VIII -;'\ pr;;,t:lea n50 a'ltcr;%<Ida de ativldadee
pl".:,prla~ de
I n~t i ~u i ç:õ:ic,,"
f' i nllncc ira... ou qllEc d~p crid"lTI de a'Jtor iza.. ão' do B1J.nco
.... l do Bra!".ll E' dt'. SUSEP;

C~ntr"

IX - il ccmt:l!~...ão, Interllled ial;ao,
r-epasse
dE l!llIpr';st 11105.
nu· q'.lalqlJe:... outr-a n.odal idade de crédito, em d~s<l
t.í\rli.l<l"'\to aos ?rincí?\os 9~ral'5. de '!i€:leti .... ld....df':, gn.ril'iltiil, Uql.1id~7 E' di ...ersificllç:âo dE:" l'i"!ôCO<> •

adlant<J.lJIF:nto~

• " 2 •.. O Il:õil.nc:o Crntral do Brasil I!' õiI.\'Õ In-st ItoJ.i<;QI':~ f'inanc .. l'r"'!l
pr tarSo
lnfonaaçp!!!; ao Podl!l' L ...lIislatl ....o,
podendo,
d~vido a r.tI!'Vilntl!'~ i1Dtl ... o~, ~.o11cltat'" .....Jam IrH\ntlda~ efl! r'll''ilrr- ...."
ou .1.110.

Coral'S~õe.o; P:lt"h.flllcntal"l"~ dI': InC;lJ.cl"ito,
dll t:olllprtr.ncia. constltlJr;ional l!' 1ll"ga1 de a~pla
(Árt.58,
p:J......grafo ~t, da Con5titulc:S:o Federal
1..579. dI: t
de .l'Iõ:lro;e d,. i 952 L obt~rio il~ I nforM""Ôe!i
cessitat'"Rl'Il d.,,~ in!'>t itlllç:õe$ flnanc·eir:l'S,
Inc'1ll!'>lvl!' por
dlo do fhnco Centrlll do Brasil.
I. 31 - ":iro

delc
laci(l

e

no ..x.rinv"!Jl:íC' L~I

l'l!

Art. 6e - Sem prejuízo de Ol.l,t ... a'S penalidadE~ e~ti!'-l:lll!lee-id"'!i
le-gi"ilar;:âo vigente, as infrações ~!'> dio;posições de~ttl. l~1 .c-'
rio punida'!"i com ar:. segllintc$ o;anr;:ôes:

n~

interl'Jl~

!\. 51 - O di $po!>to na!> pani.grafo$ 3s r 4~ d~~t", art 190 ~
axtcn!">lvo ~s Co~lIs$õte Ptlrlalllcntarr~ de InqlJ€-1" Ito d:l~ A~5Il:rn
blil.!- legislativas E'Staduais, desdI'! qUI! a~ info...,lliUiÕf>5 ~oll~itõ!l
da5 I"l':.f" i ram-'.>i"" à!3
Inst itu i .;ôeor. f'inancr ira~ colttl'"olit;das prIor,
reSPetet i ....os Estados ou 11 cpera.. õ!"s eOM r"EC'.1rf>OS p.lbllcDS.
lo 61 - Os agente!ô f'l~ca.i'!> t ... lbubi.riD~ do Hinl~tér"io d4l.,F41zend;,.,
dos E!itildos, do Dl5tr-Ito F@"drr"al t dos Municípios sOI1lp.ntp
podlltri., preceder
a. e~(ill1le5 dt docul1lento,:;, livros e r-e9i$tr"o~, dE"
t:cnta.s
da- depósitos, quando houvrr pt'"OC~!",<;D insta'J.ril.do I"" Of< lIIe'!'õ1I0~ forera con'5ld~r"ados inr:li~p!"nsi....eis plrla illltot'"ldade cOlnpetentr.
I!i 72 - n d i!Oposto no pil.r-;igrafo antFr- ior apl ir.:a-'5e, ig'lal:aos pF'didoo; dE' infor"rail.çGrI!"l'ô ~ c5clart:ciTII~nto~
formulados
iIl.. In,.t Ituio;3r.!\ financl!'! ..... ~ prla~ ilutorlc!adrs fiscais.
lIIl~ntr,

, 81 - Ao;. in"'orllao;ões r': f!~cl;)recilRC'ntos <I. Q,\le !>~
refE'l"~lf'
o.. 'lJ\!"õIigrafo~ 62 !!' 1! drs!:!!' ar!: i go !.irrito !>elRpre eonset'"v:a.dc,; sob
sigilo fi' utlllz<ldoo;;. rl't'se... va.dalllente, reS5-al .... ;ldo~ on c:l.~o'5 de Pl"Oc~dlllrntos JlJdlclal-r..
n disposto nos par;.{grafos 6~, 71 e 8~. dp.~tll'
l.\t"t j $lO, .. ~xten$lvo aos tribunais de cont ..s, COI'fI relõl.r;:ão -as in'!;t ibli~õr,..
flnillncl"ir- .. 'l'>
pública~
sobr"e <tE qlHlis tenhaM juri1l.dição POr"
forç:a d'" lE'gls1a.. io e~pf!c:ific1J.~,
9! -

" 1. - As l'n'5tltuil;.õl:'5 flnanc:ell"as
ficam obt"l;ada:s a "'01'Jt COIIII'55âo de V~lorr5 Mobili:irios todas a~ inf'orn:a.;êes €:
t.c' ..r~clflllrnto", POI' rla solicitado!'>, dlmde q'.1e haja Pl"occs'So inst.ur ..do~

n~cll:t'"

«

tI

Cl'Jr . nt'-

I. ·H - 0<:. ped ldo$ dt: Inforllal;ôcs a "l'J.t" '!'o~ refere" 0$ iG.
2.1 Ir 3:t drflt. ar': Igo devtl'"io st'r aprovador, pelo plemir ia dll. C~nI'3
ra
do~ DrplJtado~ ou do SenadCl Fed~t"al ~. ~f!;'Jndo '5P trata.I" de Co'Is"io
Parla.llrntar
dI! Inq'Jérlto, ppla Mil.lorl;a 1'tobsollJta d,. ~1.1'5
.enbroo;,.

"

S~o;io

Da.to P.na,lld ..dlrs

i i - O cUllprllll!'nto dll.!.'o e)(lgênci ....e e fonllt'.lldl\dr:!õ prrvl ..t •• nos pa"'1ÍslI'"D.fo"'> '42, 5!, 6!, 7:!, 9: " 10, drste õl.rtigo,
'!iení
dltclat'"ado pelaos .'.ltcridades cOllpetent~s quando dil.$ cOMuolcOl.ç:op<;.
ou sol i c I taÇ"õl!'~
fe j tllS ao Bancn Cl!'ntrill do Bnuo. 11 0[( àl>.
lnsf: 1tul"õlr~
flnancel ... as.

I

-

BUltõl;

111 -

c:as!õ<llç-âo da autor i::l:açio par-;l "'une iO,nal'llento.

S 1~ - S'Jjeit.,..-se il.s
io;;oladarfll:'nte ou erA conj'.lf1to.
tl,l"'l"%a
da
irrI!9Ularld:lde-,
c'J.l P<l coro qlJ.e fn i pr;r.t i cada:
I
do

Bra~il

peni11 i d<l.des pre... l~tas
ne!>ta Lrl,
observado~, tl'a ~u~ apllc:lçt\o, .. na3. lntensidadf' do dolo [11.1 o gt'llU
de

- a ~ocirdadr :l'Jtori::::adl1 a funcionar Prlo gane.o C.ntral
ou pela SUSEP, '!;cu:;; administradorcs .. -ccntrollldorrSJ

11 - ql.lal!iqucr outras p~ssoa'5 q'lC'., de f~to C'.l
:adlllint-str<!'1Jl :l instltlJi .. ão;

de

Qlt'"Eltc,

lU - as pc'Ssoa'S br-nt:flciadas cu envoh'lda!\ ,,!a ir-rr.gulJlr'Idafi, :21 - QU;l.ISCl'JRr pr:~'<>O\l,S f' is icas OI) jur id icas q'H:' Int .. 1" f 1ralll nct", IIl!rt:ado:;; flnance'lro f" d"," C-.pitõlis OlJ ô:IIt,u'", l:OIllO In~tltul
dio flnnnr.~i ... a . . . .elll
E'st",re~ dcvidalll~nt", aul::ol'lzadas pe:lo B;l.nr.o
Central
do Bra~ll, no!!'> termo." drsta Lei, ficam s •.tJl!lta!;:
lt IIIJIta
rcferlda nC'5tc- l1ytlgc, inr.llJ.1-I"'~ '>e"J.s a<iministr ..do... cs 4f' controladol-p;t?.

~ 32 - O ·Rl\n(:"o
Cl'ntt'"nl
fon...a pr~ ... h.to. C'1'Il t'"C"Ii'.ll:l.lIlj!nto,

do Brasil e n SUSEP pod~rão, na
independentelnr.nte de- previa Ins-

t"l1t'"nc:~o d"" pt'"oceS!!oD adl!'lini':itrativo e ~ell1 prej'J.Lto dt ol.ltra'!; !;.i\n-

r;:QP.!"~ cabívr:i ... , I'l.plica... multa!., auto!ll:itic<l'; io.!'",

inztltuir;:õe-:; qlJe:

I ~ !lia ob'lf'"rvnrelll <\s d i ~po'j i "'f)roc reI at I ... a~ ao recolh I Il\endE: dt?pc<:;ito,," cOlTlP'Jl5-.:ol"lo'S r dll: OIJ.tl'O': valot"e!> lC'·g;'J.lmcntc m~i
\õí ...t,:i<;;, incllJ:.ive em Iloeda~ e;.t ... angl1'ir:l.'S;

~:a

l t - ni ... f'ol"necerem cm lempC' hábil, no,::· tcr1'\lCl~ do al't:i~() 57
dl!"",t ... Lei I as ini'ol"ll'iaol;get; sol it"itil.d~7.i
. 111 bpl f>l:: i do'::.
IV -

não ~ntrql<ll'"~lI" balanr:;:os r: b<lJancl!l:c~ nos pl"a~Dl; r=:t.tar{'"!;II.' 1 i111lF'nI-OlIÇ";;":o PP:\-l:: i np.nre'

!\<l.

dci>:al"l'iill r1!'1. adot .. r,
~
i'1tu~l i;>:"ç:{o clt'

n~c~~'I.;irid'"

sE'lIl Fundo""

i;~f11p~",tIYiJ.mp.ntl?,

c:... rl<ls!:ro

de

a~

provid&ucl~s

l=:a,itli'ntll!'!'i- ;le

Chequp'<;';
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V. - rcti ....("rPDI q'lni-sCluer illtPol'"tâl'lcia~ de terceiros ou P... OIJloverel'l'l cob"~nç3 Ind~vlda d~ ta::;!.!>,
cr'mi~s:::e~ fl' qu:aicquc,. O'ltI"O~
v:alore~, e dci::<lrenl de proceder à ~',la ocvoluo;50 i.cdi~ta e. valores ;'l,t'.lal í2ado'J.;

Ar!:.. 61 - Aa pelll!óoas ·rlslc:a. D.U Jur (d
slJbol"d In."daw.
..
c.f:, L.. f. .10 Db ... lladõ1~ .. d .. YolY~" l.cdl.tllHnt~
vaIare. atual I õ.!.do~. a. IllJIortlnt: ,... rct Idas 'ou cobrada.. Ind.yld .... nt.. dr
t.l"c~lro"', IItIll dccOf'"r'nc la
do dcscu.pr I"cnto d.. nor.a... le.alsl
.... ,Jl .... nt.,.... cu contratual., 11•• pr.JuÍll'a da apllcal;lo da. pc-

VI - infl"lnSlir~lIl (ll.\tro.s di-r.PP<;:;iç:~~e-r, dE'~t:.\ Lei, na for ••
r-egl.Lli1f111cnta... ãe- c,\>pc-ciflcn.

nõllldadlPs pr~vl.tti5 nl!!fi,t ... Cap (lulo.'

dr

li 04! - No!>
ca<;\os de apl ica.t;:âo de' Ilultas il.'lt.omát.íca., n1!.
forr-.il. do Piu·;igr ... fo anterior, a defeml somente seni il.drtlitida .cdiante pro .... a
de r-ecolhinlento do valor corrE"spondent~ il .ançila
;tpllcoa.da.
Par,(filr-a"o 5~ - .A Ilulta ~~rli:
- no C<J..,O dilJ' nio-rr:-colhlru:'ni:o dI!' d~poo;ito cOIlPuls~"'10,
IP. de clIJl:ros v1\lol'"r$ l~fila,.,p.nh;> eltifilivp.i5, a qUE ~e .... rf~ ... r o
inciso VI do ~rt.IQo 12 de~~t;l Lei,
c01'"r2spond('nt~ OI atf1. o 1:1'" Iplo
I

d.·.ai~,.. 1:1.)(& dO• •sslstln"cia.flna.nc':lra ap.1icida·,ur:lo .anco .c~
t r . l do !l1".~11 durante o .. er{odo d~'S ··lrnr:gularldades ... e~,I.t.lcadap.1
11 - no.c.Soe dr. nKo-.ten"dlMent.Q, ... t ... pa há.blh das ~I.po
sjÇ:âcrs do .rt 19o :57 desta Lrl,· p."qulvll.l~nt.. :i. 2.1 <duzRnta..> veZ1l's.
o v.lor nalllln.' de UI! 8Qnu'!i do Tes,aurD NacI.n .. ', por dia dlt
. t r••o n;l. lfntnrliila' dil'!l.
inforMilçôQ-s s.allt: ibil.da.. !

111 - no e°a.~o dr e ..prttlJ.t '''OG, aol.nt."vntoç. •
~al."er
outrai;
oplfraç::)t5 irrtlil'Jlare.. , equivalente,
no M{nl.o, ..o
valor
da oPlfr'aç:i:o r, no ..iKI.o, ao dobro dn • .,IJ valor, ~tuQllz..do 110netar la••mtlfõ
IV - nos dtlll~l~ C.SiDE', equivalente ao M{nlllo dI!' 3 •••• (1::1"1"
11I11)
até o .;()(IIIO dI!'
(trez~nt:,"'• • 11) ....e2es o .... lor nOMIn.l
de '.1111· Bônus do Tr.ouro H.c: lonal; r~ "tvado o dlspOlroto no
Incl50 I d~!i-te par1Í.sroa.fo.

3.'.•"

~ 61 -

A~

...

cOMlnàdas neSite artigo .edio p.gac .8-" .
débito I ..ediato nll. cont;l RCIUtrYa~ Bancária!:'>, confol"'lIr q
ou IIlcdi_antc rrcoihl.u:~f1to ao e.nco C~n~ra't do Braçll nu.·à
dcntl"o do pl"azo dr 15 (C1u.,ln:l:~) dia,., contado dr 5IJa apl ie tierio cobrad ..:t COM b acré5c i1io de ju.ro!"o de 1:1:: Cu. ,or
ao IIÊ''', 1l-obre o valor a.tuallzado. llIu.ndo nio.fore. ll"ui':'"
no prazo, esclarecido qUI: a paSlal!lrnto da$ aultas nio RX~
infrator dI'!" cu..prir a~ I1lsposlc:ões dt!1'I.ta Le-l ~ ." ·dett.... Ido Banco Cl:ntral do BrasIl I! da 8USEP.

dlant~

caso,

BUSEP.
c&t;io,
eil!'ntp)
dad<'los
n ..ra o
na"õets

lIluHat;

I 71 - Da. apl lcac;io al1to!lllÍtJc. da pena de Multa cabe defr~a
no prazo d~ Ui (quinzt) diil~ contado da dal::a dil. ciência da
.Rellda. nas denai~. h ipôtl!se~, a. defesa 5t!"rá .pr.sentada no Pl"a.:r.o
d~ SI Itrinta)
dia,;, canta.da da M:aoota. da intlllllat;ão ou da 1.",r.l:ur.a· do cOl'llplt'bmta- ;lI.&to-dt!"-in'raç~o.
'
~ 8.1 - Por
c:on ....niênaia óa instruiãa, o Banco Central do
p a SUSEP podrrio detll:l'"-Q'nar, no
c'..lr'&o d~ PI"OC'I':SIlO adllio afa'lOtaMento p.. ltventlvo de dll"igentes de
instltuitlnancE'll"<ls Itnvol ... ld05 elll Ir ....lfSlulilr Idade.

B.. a~il

nl~tratlvo,

ÇÕl!'.i

f. 91 - A p'ma de Inabrtlta;i:n para D eH~rciclo de- ad.lnltJ.t"'~iio de lm.tltulç:il:o autol"i21lda a funclona"r ·prla Banco Cl:ntraI do Br-asi 1 ou pel~ SOBEP ,.,.roi. apllc:ada quando for vel" I f icadll
Infraçio liiIra... u.
.

Art. 62 - Con,;!: ltr.d crIM., sujEito <li. pena dc "cc:lusio
leulIl) :ti 3 Ctrf",) ano., c. cUJllulatlv..",.. ntr, a Illpp.dl",ento dt
COIIII a .i.tellla'flnance.lrD. nrgoelal'" co. lIItor.das ..stl"antlrlras

df!'

opcr.","

no te!""r I to!'" lo nac i onal ou
c:a$O~ per.it Ido," elll leI.

Art·.
63 - Const iful crlMe !"afi~n'''vtl :ao oll'li"lsio d.u decla... ac:5es 'dlf qUlf trat'll o art. 77. d"I'">t.~ l .. i sujfl'ltOlndo-<;p" Olro {;t..ItO$O~ à pena dI' d\!d::lfnr;~c dI!' 1 <UM) a ~ (qlJatrol :aono!'o.
,
Pa.rágrafD ún ico - No c.ase d~ PI.'S~\)i1~ Jur íd lca.~ ... Incr 1.Inação dest" artlllo recairá sobrt Sel,l. diretbrtti"" ad.lnlstrado·l"e'S~

CApiTULO VI
Da• •nt Idadts rlflul.dol"a. If f isc:all:zadoras do~ slflllentO$ de .... u.ro, capitall:zacID_ prtvldfnela cD.II1e.ent~r e yalorts .oblll.rlos

AI"t. 6., - Int~;r.1III0 !SIsteMa Fln.nl:"~lro Na.ci on<!ll , 1"11. qualidade dI.' ttnt Idl1de-~ rtt;ulador::l.$ e f l'l:-cI.11:n.dcl"as dos ,=,egl'l'l~nt,os de
,.Rill.1rO,
capltall:I.c:\io, prevldincíl. cOIllPlelbrntar Ir valores .obi1 i.ar lo!""::

I - a SUPR"rlnt~ndinc:i. dt' Seguros -Privados (SUSEP). autar'luia especial,
dotada dI': autonoflla técnica,
adnlni'9õtrativl._
prrsonalldade Jurídlcaoe pat ... illônlo pr6pl"lo~i
lJ - o
Instituto dR RI!".... ~Sluro1l- do Bra'!>ll (IRR). sociedade
econolllla 11111õta vinculada ao "inl5tél"lo I:l .. F-.zrndll, COM ptrsoJur{dlca dft dlrtlto privada t nutonolllia téc:nic3,
ad.inlçtrativa I!' fln.netlra.
.

de

nalid.d~

111.- li. COllist;âa d« Valor .. s Hnhlli;Í.rio5 (CUH), entldad~ ~ln":
gul.....
dI!: direito públleo, dotada dr autonolJla técn Ica,
àdMln 11'1.tratlva, par.onali"dadr jut"(dica .. patriMônio próprloso
Scçlo I

Da Bu,erintcndRncla d .. Buuros Prlyado.
l\rt:.
litlca!'õ
CHPEF:

II - cau...... pl"eJu (20 à I nt»t I tu I ção, til

dli tl!.. c~irosl
tIl .1I"lplln ...
c.,ltal~i

prove I t o ""ÓPI" lo ou

.

·ql,lalql.1~r irreSlularldad .. qUC contribua
para Slc...r
InPU afll!'t.ar·a nOrllla.lldade do. . .~rcados flnll.ncE"iro e de

'IU - qualq'Jrr lrregula.rldad~ quc'gere p~rdas patrl.onlal·s
anor',.als para. a própria lnstituiç:i:n aú pal"lI. t .... cell"o!1 , c. relaçS:o à'S condit;6e'lõ usuais dc .el"cado;
.

vBl"a!i rt.

outra.!:'> lrn?iul

IRB, tU"

~ ~lISe:P

li-

'0-

lIela

l~i I

b) Ilstipular"

tar'lfa~,

índices P. de.al", condl.õe§ ticnlc;a. ,"obre

1'h""~5t illumtns
li!" outras r .. laçõl:!". patr I1110n 13 i 'li a '5l1!'r~" obsll!'......JIda~ pp.lil'5 '5ocledade1iõ Selil'Jradoras f! de cllpltall2at;iol

c) flx~r a'S c.ract~r i'St I cas §l1l!'r"õ1 15 dos contl'"iltos de st!';uro
cillpit ... l izaç:iol

fi'

dr

d) "ixar nor.all"· !ill1!'rBi'!l d .. contll.bil1rlade, iluditorla e estat(stlca
.. srre-1Il ab...cr ....adi\.s pelas 'i.ocledades '!it!"liIur'lda..as e dr. cilpitaliZ.t;iOi
.

ic~r às ..oe led&dp.lro ~e~ur.dor-a& .. !ót"'angR"lr~'S, ~ ...to.. iz.da~ a
"".lne ionar no Pai .... vedat;ócJõ, ou .. e~tl"iiÕV'5 ~Cluivalente~, à~
qUI' vigorelll n&s pl'"&ç:as de: ""UI.,, lIIIatr-Ize. eM r-elat;ão à.s socleda'ie'lill.'.radoras
bras I leil"as ali est1.bf!'lf!'c ld..~ 01.1 qu.c n-ela~
d~~~j~. in'italar-se.

.p) apl

dp."~

U

Id~dcs

defln ida.& pelo Banco Central llr.
"l'"f!lilI'.ll B.l!'nt ot> pró"r lo••

6'5 - COlllPdr- .. SUSEP, ob1lcr ....ada5 as d IrC'tr Izt'f$lrlll,lrD~. r.apltallzat;lo f! prrvidÊncia
bal~adas

n) .. tlll.'1 ... ;); ctmstltull;io, o .. ~ani~&"io, funclona.p.nto e .,i.callzaçlio dó", C1l1C ~xercr-Ill at ividadl':$. no seg.umto ó.. sl!"guro~ .. capltalizai;!!ío, bf!. COMO il apllcaç-llo dil.s pltnalldad ... prltvlsta.....

10 - Conrõlderil.-çe lnfrat;âo Sll"'ave:

I - d~ix~r de cl,lllp ... l ... contlnuada.ente- di'SPoslçõefl. d .....t~
L.. I au·dp.trrMln.ç:~ ... do !lanco Central do Bra~t1, d~ SUSEP, dd IRB
ou dll CVH,

dt

I - COMO órgiiia rp.lulador das .nt I d.d~r;· dp ""~ur05 IIr I v.dos
de capitallzaçlio:

li!

I
~

con ...el"y;i-lat". eM '5.~U podnr, ev-cEto nos

1iI)

pr"lrtICrl!'.... e..
er ltér i o 'li dI!' eonst Ituit;io das 'SDe i~dadll!'s S~Ilu.ra
dOl"as e- de cap Itllllzac5o. co", fj),aç:ão dos ~C'lS llnltEs operaclonais! técnlcosl
:~~~ipilnal"

a cOl"l"etallcM de ~C:.lIuro:, e a prpfissão

de

corr~-

15. 11 - A pen. rr.fte.. ldtl no pani.grafo

91 aplica-se- ainda. no
de rrini.ldrncla e<:õpcci'fic::a,
drvida.entE car.cterizada, ••
tran'\liIrl:"~s;)eã nnt"'l"ior"umtlt' p'.midas C'OM tIIult:l.
cas.Q

S 12 - A

pena de

teri .. dUrllc.io
(vlnt .. ) anos.

g05

Cl'I.ln

inabilitadio par .. o clCcrl:ício de carItlla
de 6
(sf!'ls) ..est!So ~ .lIxl.a d~ 21

S 13 .., As penas rE'f~.. lda5 nestE. art 1.0 scrie aplicada.
pela-:: . cnt idade~ flscai i::::adoraos, lld .. it Ido o r ..cur'SD i. COMls.ão d..
R~cu,.,"ot: do Sl!it~.a FlnancElrCl Nacionill. no prazo dt 15 (qIJinz.. )
dias contado da clinci:il.
!> 104 - A
pena dF c:assac;ã.o da 1\ut:D... I:r~aifío põl.ra "unc;!ona':
Iltnl::n senio apl icada pelo Bílnco Cent .. al do Irilsl1 ou plfla 8UBEP
quando:

h) corrl~il" os valoren al:lnetarlo5 exprc!';sos na
fl.e-Iuros e cap Ital izaç:ã!, o

ou a próprlili
lrisl: 1tlJit;i"o dEi)(õl.rl;'fIl dF.: ~ilt i~rnzer
q'J:lli sqUii:r
da~ condh;:;:;iI':5 1!'"51::1belee Idas pil.rili c:anclI?s~f'o n€ "'lJl:or iZilÇ'ão paria fune i onalllrntoi

II - a In,;;.tibJ)çao d€"llGl.r dr cu",pr~r contlnuadallente dlspo9;iiÔlt5 desta Lei ou dl!'tl'"rlflinllç:ões d~'& Itnt Idildp.~ I""p.lilulildoras;

IJI - pelõl sfI:"lIl_md<l vez, elll per iodo nSe -..uper lo... a 5 (I;:; Inco)
anos,
-For ~plic~dil il penalidade dp. inabllltaçio teMpo""ria·a u..
ou .... is adminlstr,aóores d", in'3'titlJ,iç5:o tlnancell"ll'

j.·nlular a

ocol"r~r

;t) r ••I11ar •

enf:ldade~

" i§ - li ..... dada flU....I"lI,tl!!r

~ fis.ca1,1-

c) est~brlec~r a'!i c-aractrr ist Icas Ji1«ral'1ó Pilr-;t. o,,"· piõlnos d. p~cú
1 los nlJ de renda~i
dO)

«stabPIECtl'" a,"'" nOrMa!'l g~ral$ de contabilidade,
audltorl .. ,
atuár i~ e e!i.t<it ist ic:. . . 1l-cr€t11 Ob<U:......3dà~. pelas ent IdadesJ
cli<:iclplini\r
o PI"OCf!:~O dt cobrança r fixar o vi110r
dr cOMi5tõões de qualql1er natl,trl!>:a P3r:t c:ol'oc:l.çâo .dc plano~ de pec';llos
ou d€ I""pndaSl

fl.p"'lI!'scre'oll1'l'" DS critério~ dlt r.on!il::ltuit;ão
p. "'.lOdo9- F.SpeCiilisi
.
SI)

~5tab€1{clI?r
p~iJ.nos.

cab~

. ~ 17 - O . PI"Oc:~.~d ad.ln I ~t:"at Ivo para ilpur.r a -pr4.t: lc. de
lnfraçõ~'!I C- .p·liear p~nal1dade'G- pod...... t ..1"" Início no prazo dI' .t4
~. (ylnt-e) ~nQ. contados' d& dah. da Infp'a.ç:So.o·u., no caso dr. In"!'aç:I'D . conUnuada,.da data .." "l.Le ..cessar a. S!.la prática, 'Sob' '''na
de decadinc la ..

f'uncloflan..nto

b) rstlpular
a;-candlçõe-~ t.knlc&~ 'Sob r .. custe,io, Invf!:!iotl.• ~·nto!>,
Corrcç:io de valeres lIon",tir los li? o'~tr~'" rIl?1il.ç.3oH~ patr i"on i-.il..

IP)

~decjsãe$.

constitUiÇão, o ... lililnlzaçio,

de. qUllI.nteli eKl!rç;ui.atlvidade.. d~ "r-evld'ncla prlvatl.·
abp~t ..., 'bell COllll('l a .pllcaç!io das ptena] Idadrr'!l cab iVlE-iy'j
,

n'Jtras :rrcgl.Li:l.l"ld:adlt5 d·('finida;; PC'las ..ntlda-

i. 16 - Da..
tla.'S·
.,isca.llzadQl"as nio
de rccons I dr... aç:io I a'c:l.lt i da :li, I nt~ .. po.1 çio dr .recu.. so no.
t .. rlllQ~ do artlllo ~~ dtsta Lrtl.tt do ç; 1:iL!!lt.stct a·... tiiao.

pcd i do

s~gUro;

o fqnciona...nto daç b·Q..lc..s dr

ozl.cKo

des reSlI}ladoras eM reglJ,i:UlCntos pr6Pl"iot-.
E 15 - COll\ c:(cccão dr.1'5 rct;~(1"'50S
int.~rpo~tos di1ls c:I«:c Is3....
"
qUI!: $1" l"f"frr«. O!; POlr'igraf05 3.1
e 51., Incl~o I, dut~ al"tlgo,
que tCI"SO r/e Ito apena'S dl':vo.iut ivo,
05 dCMa iSo ~erão
rrc«b IdD!õ
noto 'Seus efeitos r.uspe~slvo E dp.vollJt ivo.

In~talaçS.o Ir

dinclal:~7y~~:~ ôrllio .r'Hl1J.1I.dor 'daz, e-ntidadn ·.aber.h.S de, pr....... ~-

IV - OCQrr~r r-einddêm::ias. ~1Il lnfraç:õ~!'l ~raves;
IJ -

oi

na ,,'aborat;io d3S dir ..q.-i::es a s~rell
b"iKAcla. " .. ia
CIiPEF z. respeito da apl iC"adío do c.pital c dill.s "'rlroervas técr'll CU'J e .....ndo. *_IIEC lal11 da.s ~nl: Idades 'Jl!:guradoras e de- ell.p ihllnd:Q;

i) opinar

cont:rol~dores

I - os ad.inh.tr-aritlrf:!'>,

lelills,laç:âo ..abrI"

h)

di!

as

normõ'.s gerai,:; e

operaçõe~l

de

rf!:cer .... ó'l~ tÉcnica~

"~cnicas' ~;Ira ~laboraç~o

de'

•

.0pln1\r
n~
p:laboraçâo da~ di .. P.tI"I:.!ts a '5Erl!:ll
bail~ad1.\'S pela
CMPI::F 13. respeito d~ ap] íC1\ç~o do cap ital
e
da~ .. c\5.el'"....a!> ttknle;:>,'i I!? ;'AndD'" t'f,ppc:ini\'; dn.~ e-nt ic:!<ldcs •

I) "Il:a... cl"ltériosoplJ-r'oJ
de'

àdlllini'Straç;~o,

õl P05SP ~ o @"x~rci(':ro
de
ql,lalquer c.argo
:;a~t;;I.\·COnld pilor"- o
~ltE-rc:íclo· de
a.lll!l.lqlJer

funçâo em ';'1"9500;;. COn'3-'-l]t iVD<'>,
t.ld"dl?'U ~berti!.<;'

fl,:,;cai~

ou a\'ó5eIllElha.do'S

t':lTl~

en-

part Ic Ipllç:ãu !"1fI.1'I11\tas, ;!.!õ C1ual'lõ
~ltrio r.e-colhlda'!lo Intt':lilralhlE'nte às entidades fiscalizador ......

j ). corr i líl i r

, 19 - As. pe~~oa!:- fl'~lcu ou JlJrrdlc=le lripl!:dlda~ de p&t"tielpar dCls lureado':o flnant:tlro!õ e"de -Capitais d« outros pai'Je.. f l ~~~"ne~l~.~"~:~~on~~~ed Ida. dI: pnrt 11:: IPlll" dp. opr:rQ.G:ôe-;; no SI r.ba!

1) opinar
!'",obr~:lo cas~.,,;So da ~l1t:orizadio põlri!. f'.ln~iGn.lllento da!>
Ilnt ld~de", ;a.brtrta.,. de pr~.... it1l}nciA pri'ollllda, lInt;,., di". relt~ss ...
do pl"cces':õc '0\0 Hinl~tro da ra;tCnd ... 1

O

05 vi'llores
pr~."idencla priv:ada;

lIIon~tnr i

a...

~)(preSSQS

ni'!.

1 CrJ i s..1 "ç:âCl sobre

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1989

m) delllJlit:\1" o Cl.pitaI 1'1 in imo dao; entidade.,; ""bel"ta!; dE- fins lucraI: I \lOS ft
do fundo d~ const i tu i 1;. .. 0 da5 I:nt i di\des slPllI
f I os'

luc:rlltlvoJ'.,
(doitl)

atlJal1zando-os com

pEFladlcidad.,. lIiniltoõl. d ..

iIl

2

õ1.nOC;i

In - eOlllo Ól"'!ii'io l"'~gljlader d"s; r.nt idi)dps fech;l,das dE"
d'ncla p ... lv.d~:

prrvi-

re51ula:r a constit'Jf.5l:o, org<lI'izaç;:io, fUllcionamento I!' fiscaliZõtç:io d::ls ent ld .. des fechadas, bem corno a apl icação da~ penal;dad",,~ c:ab í .... ei

ô\)

s.

~ .. r.ondil;ov'S t~cnici\!> '!'>obr- .. cl.lste-lo.
outr'as t"loó'hu;ôe<; p''l.tr-iIllOl1í:al<;,;

ln ... e$ti"lentor> e

el F:st:ahl:let:l?l'"
-fiei"....

as C':al"'acle-r" í~t IClil!'õ ge-rlllt. piu'"a os plan(')~ dr. benr--

d)

<lIS

nt'l:ir i a

Ir

nerllliH;
liJ~l'"ai,. d~
conti\.bllidadt>:,
lu.tdito... ill,
1l?!"\::o1\: {t:>t 1ca a 'l.erefJI ob~p.rvad:l.1'.: pf'la~ I!'nt i d.. diP.~·';

opina,..
na ~li1,bol'<!l.ç:llo d",~, dlretl"l;r.es a st?I'"t?'"
baíl<adas ppliJ.
CMPFF OI re<.>peito da apl icaçS:o dos Fl!'e'lr'50S,
FE'SeI'Ví1.'5 I!' f'Jndl'1!>
dil.!õo Fnt Idadf'" '''t':(tl~das;

1!')

~ados l~ ~Fn:n~~~~~~<I~7~~~17~~~~~:r~ad~o~~~ (L\~~it::: ~~~~~~~z..:~~:
funcionamento'" openu;ões das !'.oel .. dade5 -segUI'iJ.dor''''s
1 iZõ),ç:áo:

~)

li!'

d~

capitõl-

proo::e-s~-,<\l' os pE'd i do'5 dp. "".ltO..- IZil.ção
para conl.'tt i tul ç:So, orSlil.n izn.~ão,
"'une. I ona.men \:0,
fUGS'o,
encll'illpao;ão.
!il'upam(;-nt o,
trÕ\lls'fel"ência
d~
i.ontràle Õ\clonoirio ~ rRforlna do!". e'St~tl.lto~
da.$ 50cil:d."de:; s~g'!radOr115 e
d~ c:apit3l123ç:5:0:

b) bil.'l~ar

Ar!:. 66 ~.,
para

instl"uç'~~!i e el~pl!djl"

Cil"elJlal"l~s

rclati .... a~

~~~t~~S~ I~~;r ~~:~~;õ:~l ~~.i~::·1F~ i ~a::s~oP i tal izat;ãc..

d~ apl"ovar"

de rtroFdo

5f'!~IJradol"'iIIs F

o'1l 1 illlites dr opel":l,c;3cs dôl'!i !>oc:lcd"dr5
dp. capit:lli2açSo;

"'5

e) eml~lin""'l" e :\Pt'"ovar
cClndi;:ões de
corno fi)':'!.1" :1f> t.mas apl íc:;),veisl

cobertu:-a'i

eSPFclai!l;, bp.1ll

i) al,l.tori:::.ar
.,. lfJO\linl~ntl'o~aO ~ libe:r'aç:5:o.no~ b'mor. p: yalol'es obrigntor iamcntlt"
inscr itos em garant ia "da.'5 FE-5RrVas trcn ic~s do
capital vinculadoJ

ilprov.. da,; pelo St?tlitdo FedE'r."l, que pod~r;;Í. ..... otar,
t'!mbélJl. SU<lI:S
dl?o;l:il'.I i .. úec; ou ~pr .. r.l"r Pl~pl:dil?ntl" do Prl!sid~nl:1P: da ;'?p,iblica
nest .... .,en1: ido.
Pari\gr-il.fo ún ico - O r'eg illlltnto i ntErno da SUSEP pr~~creVI!r-"
:::t.tl'"iblJiçGc'-<. do Pre'!'>ldentl!" ~ da diFetol'"ia e I!"speci fh;a:-a os c:;aqUp dp.pendl:ri\o de d"libel'"ô'lç~o da dire-to~ia., a "'l'Jal $l:l'"á tOMacl:! POI'" maiol'"iil. dI!' ....otos, Pl"'I;;''3ente5 no mínifllo o Presidente 01.1. 5r'J
sub"t it'.lto I!'v~ntl.lill e dois outros diretores, cô\bendo <\0 Pr'E~,id.n
I ç \:<J.mhÉ"m o "'ato d~ qu.. l i1'ladl!'.

i'\i:;.

Ç\rt. 67 - Contotituertt l"Fceitas di\ SlISEP'
r~\ d<\ ~n:ã.~~ dotações q.!!!: lhe fon~m concign<J,das

e dr c~pi

ta112ação, inchls.ivf: o
txato cumprílumto do disposto na.lf·Sl.isl.,,\ç:ão e
di'Sposiç:::::r~' rlr;ul __ ent;al"e!l IOIlI ger~l""r Apl iCil.r <\s
·penaljd~dr.s eabivt'"isi
.
- ..
I) procról?l"
~ .. 11 qU I da'c:ill'f d,s tloOC i ..,d.dcs se,lul".•dol"as .. d't cap 1t a11~açilo q'JolI!' t i ......1'«... ca'J;sada a at.ltor,lz..c:ão para fune lonar, no
Pais;"
.

v - na qualidade dp órgão trxeclJtl ....o c .f!~Cal'i~ill.dnr da pcl f t l c . drr pr..... ld~ncll'l. d~!i. .ntldadrs abel"tas de prevldfncia. prlI,(ada:
~
ltl prDCF.~"ar

os. Pt!'d (dos d. al!tor' l:z:a;io "ara ccnst Itul ç:io, funcion.Mento • .pIJS$;O, I nc:ol"Poracio ,
ll"lJPõUlento, l:ran.. frrilncla d..
controle- r reforl'lla. dos cst:atutos das- cnt IdadC'§ a.burt.~l

b) b;aixal"
in~tru!õ;:'rs rclatlv;as à rc;ula:....ntadid da,:
atividade.
da~ Itnt' idô1d~~ abc-rtas .: ....provar Sel.L!:'
planos d1ll: be:·netlc:l.o~l;;

c) "fiscal i;:::ar
11 CHECU;:ão
l1tU.ÓI' ia' e e~t .. t io:;t leal

-n

da~ norll... lilel" .. l~

de

contabl1 idade".

l'

!! - as decol"renl:e~ de 3.plic:;);ç:;;:e~ de ~anç:::;/"s pecuniarias.

IV - Ol.~ pro",,,,nil!:nt~5 dill. r.:cbrança da tõlHÕ\ dt' fiscaliza~So
cobrada.
dos aglmtE'5 qUe atua.. no mercado de sl!'glJro5. cal' It:all zaç:ila e de pre .... idincia eOIllPl~llrntarõ
.
.

de-c:orl"cnte-~ d~

v - as

vi -

il.'t. dDCcrr~ntf!5 d. co.I~~ão dI! prrst ....l;.o d~; "Ji~r;..lçosl

~ H - A cobranç~ da taxil de fl'$c1a.llz~ulio c,d~ cOl'lll<ssão -dll:
Pl"p.staçli.o dr sl!rviçofO ~revl ~tõ1li nos ~nc: l!io~ IV e VI d~Gtr ;JIrt 1510
scl"!io r ..51'.tl .... MP.ntadll~ pth. CHPEF, np pl"'azo de 181 (cltnto C!' pltF:rr
ta) dias di!. data do Inicio d~ vlJl~ncll'\ desh. L.d.
~ 21 -

ao

Os rl':\;ult~do"" c.bt ldO$- pela SUSEP ~rl"5io Inc:ol"por:;ulo"

~~'J patri,"6nlo.

!.\ 3t- - A CttPE"F Fl{"l"C~r~, para Erpito dI' controle rHtl!!l"nO,
com (') à,IDdllo do Tribun:al de- Contõl1l. d .. União, ... "1'5c-.liz"çio contábil, "in~,m::('ll""',. Ol"ç:aafo.'nl:õlriõl, 'operacional E patriaonial dô'l SU-

SEP.
SeçSo 11·

q'J.~

i) prol'llover
j~.lnto a05 6r~ios do Podl':r Prlblico, in5titulç::õl!'~ f i nanceira!;
I':m
gel"'al e sociedadl'"1i Ilercantis as
providrrncial'
neCC5'5iÍ.l'" ias ia salvaguarda da i nal irnab i 11 dad", dos ·bens g"'ran ....
t ldore:s do capita.\, rl::':;,er\lill.<;. tlknicill.'5. e it.Lndos «!l.P!'ciai~ d~..
ent id::ufc-5 abertus de Pl'e"id~nc ia pr jvadal

o diretor-li!'iiCil.l pllra ali entidades llb~Ftôl~
dtoc ia pr iyadai

j) nOMl"'llr

d ..

Pl".yl-

l ' il.lJtorizal"

os intf:l'ventol"Ps.de ..ntldadlrs õl-ber'"tas de Pr.vldtnela prlvadll" praticar'" aioos que iAlpllqull" onlrrâçio OIJ ~llc
nllç:âo do patrimônio da E'nUdadlR;

pl~~o~

dllS contas,

o l"e'!',SE'"Q""'O
do E'><:ter 10l"'

:-~gtll1),dotil~

~

nbr-ig"tório

c) reter o "''''''ó<;pguro acp.ito,

de:

re~seg',

c;o-<;;cgUl"'O,

facI11ta\:l ... o.

do País ou

n ... tota) idade 0'.1 l'm partel

d) pt'"ol/lo"'li';r
O'.l pe"-Illitir a colocaç:âo, !1n l':xte-riol"', deS~!iIU·O
e'
l"e~'E.eglJr-o c.d ..
il.ceit ... ç:lio n!ilo r::onvenh'1ll ao,., int€FeS'5e!:. do Pa(s
ou
qUI? np1f:" n(i1J encontre caber'"tur:iu
e)

i_por'" pl'nal ídilde às sac i",dadr", seSluradoril5 por ~nrl"'i..;::::es cOlllet id<t'!l> ntl qlHd idõlde de CO-<;RSlIlt'"::ldoFtlSo, F"''5sê:9IJradol'as e re\:rolonÁ:- ia~;

CItSo;

fI o:-g<\ni;:r.ar
e ~dmlni';',trõ\l'" consórcio,,",
'!!oão intp.gral diE' S.l?gUF05j

n~cl!'bendo

lnc:lu!'oivr

c~s

I i 'l'Ji daçiio dI? 'E.ini'!>tl"o<;.

dF"

pE'las sociedades õI
p<l.l"'te dos rp.ssegl.l.l"Oo; q'.1~ nãD
retiVp.1' e- colocar' no ~:<teriol'" as. l"ftsponsabll idades excedt;!"nt~!'i
da capõl,(: Idad'õ" do Illll!"r-cõl.do 5p.glu-õldol" int:v...-no, O'.l :il.q\l~las
CI.lJ~
coblP. .... tul"'" 'for.~. do Pilís ctlnvl"nh:;:l, ao~ intv.rl"s<';F"'i n.-cion<li!'loi

il yC"pre-sentar

proces!>í'll'"
os p~didos d'" <\IJtClrfz;lçâo
p'~ra ccnstítui,.iio, flJnr.\on:amento. fu-s;5o, incorpC'ir:),;:ão.
SiU·'.tparu:nto, tl"an'!'>fltrêncla dI"
conl:l""o1~ f: reforJ'la des r ....tatutos das ent Idades fl:chadaSJ .
.

b) b1J lXil,l"
in~tr'l..Içõ.1!~ r. (l")(p'tdll'" circI11ar«~ pllra !lIIplraRntaci.n d,a~
. norl'la,.; ~'atab",l...c ld;asl

e) flst.~lizar ;l rxltcuçio dai'> nor..as. gerais dr conl:abllidad~. al!ditaria,
atuária l! ~9t:atr5tlca, be.. COMO da pQlítlca dlt inVlt~t laFnto'!'> I:raç:adi pc'a CHPEF'i
das.
inclu~lvc
naraa.. e .. YI.or

",) proceder
-à llq'.llda~iD diU; entldAde!l f"chadatõ que ti ... ere. ca!isolda ~ ,<,utor i ;r... çio d .. funl: lon ...ento ou dll~ que dQ" j)(ilr~ .. dE trr:r
candiç::Qes p.llra funcionar.

tl."!::,

tro~ alftigi~el~

r~tr-oc"'~-siom~rin.'!'>

n'<\'J>

liq'.11dilÇt.""••

o,,"'

'f>.ini'1-

Ol.l judit:l ... i!i;

J) promo...."'r
o ploE:no de~p.nvolylm<;,'nto da c"pacldade do mel'c:il.dco nõl-cional dI" ':õe5l'U'O~1
l'l. "'eu l: .... it~rio, ill.S pro.... i~õ.p.'.;. tp.cnlc~<;
o'Pt!n~,!õ3t!:o;; dt:: rr.~,,::,>rgt.Lro colocado no ~:<t I!'I'" lor i

k) rettl'",

Pl!l.t'":il Qal'antl .. d;as

.s

ParâSl .... at'o ,ln Ico obr igatrjr ia. II ac.:it;:l_ç:ão .-t" n:·tl'oc~:~""fin
do
IRB
p"'las ~oc iedaÓ25 $r:gl.1r;adol""~, Ind .. pe:ndf1"ntp.nIFn~f: d", c ircun5tânc in
dE' n!'io operarem em ~~SllJrtJ 00 ramo F I'flodill Idade d .... I'CtrocEssio.

I I - na qual idadE' de pro'lOtOl" do dFsrn ... olvilnento das oprrilçúcs dv.- !!>E'guro, entl"'c Dl.1tl"<.\'.\ ~t i ... idadc".:
;;1.)

or-ganlorar C'll"$05 para tarll;tti:âo e
IUrr. srglJl'O'

b) pro"lovE'1" conire:S50!l,

aperfeiç:aa~H?nto

t'on"erênclt\~,

l"(l'l.lniões,

de t:~cnico",

siIllPc',<;;iof; e rh'-

le,; IHl.rticiparl
t:)

uI

1J1 - como l'esporls;:{v(!"l pell1 exec'J~S:o do ecmtrcl .... "Isç:ali"\
zaçio dos planos de IHrnl!';(clo!õ t d:as õltlvldadr5 das rntldades fcChlldõl-f; de prpv i dinc r íl pr I vada:

d> fho,callzõl-r
as at I<.dd;-;.des da~ rr:nt Idade'lõ f~c1
qua"to no ltxato cUllprlll«nto da
legisladl:o
ti.' . l l l i c . r . 5 PC'n:a.lidadlt'" e:ab(vri!'H

~

de confoFhlidade com
Cl" Itfr- (o'"
qu~
1'01'" ~1F 'for'l'tlI €"$ta.bv.lec idos P~I'l:l. cad<l r:altn
o;rgur'o, permit id:il. a delpgaçilo õ

balano;oli.

b;o,lancletll!"~ li! ClIJtros delllonstrat jVOSI

tI,)

privativd"ll~nte'

n) distribuir

e5tõlbell:cP."l'", condiçôco:; p"'l"a ti PD5Se- e
c:xerciclC'l de- qual1$qut!r c<\rgo.!!o de õl,ólllnl~tra~ão de flntllhdes abertas, a"~i. COMO
pal"a o e>(lE'l"cieio dl!' quaifi.qu~r fun(tõer. cn órgão!> c:oll'SlJltl ....os OlJ
a~<;;elll"'lh;;ldo~1
.

p .. dronlzaçio dos

elabll'l"'ilr P e':,prd ir norNas
ro p rl?tr-ncf?o;o.. âo.

b~ ;'I.teit-ar

t i ....c...m ca.....-

a·'.1t:orizar
~ mO'o'iIM:nta;5o e libl'racãl:? de bens e v·aologrlt't. obrl51atnriarnantc 'Insc:r~to~ eftl gar.nti;J. do capital, da" rlts..........
t icn i ea-:;
~ do~ fl.lnd,os ~spec i a i s da5 tnt i dadees abltl"tas Clt pr~
vidência Pl"iVadaJ
\1) Pl"ocEdel" à in~cri;:io do!> corretores de planos pr~videnc:iárlo5.
d~
cntldadr~ ab~l"'t.'Bs. d~ pl'"l:' .... idrnc;a
pri"':J.da, lfsl:alizi1l.l'"-lh .. s
:\ at ividade -l!!" ;lpl;ic3r-lhes <\'5 penas c:ab rvei!;l

I

a~

SI) pr-oc~d~..-

Pl"oc:~d~r iI. liqIJidaç:âr> das entidade!'> abel"tanda a aIJtor'"I:!'"~cão p~ri\ 'f1Jncional" no Pai,.l

II

Ao iRB competr,

I - 11<J. ql1al idade- d€" 'órg5o I"IfJlllladol'" do cr>-os.eguro,
ro e rltt!'"lJc ....,sSío:

ii'Sl.:.il~i'Z1Io.r
a'So .3.tl~i~adEs
c:l.~s tntid~dr,""
:a.b~rtlL'S.
Int:lusl c
quanto ao e:~ato clJl'llpr-lmRntn da 14!stio4'tlllCS:O 4! da~ nor"ll.~ em
1gor f~ ap11cl'lr n~ penalldade~ c"ab ível'!Wl "

estllbelfi'cer

Rntldadt!SoI~lli

conv.iniof> flr ...doto co..

bllcas ou p ... l .....da.. ~

•

jiI).

11I)

OFCnnlento G~-

110

II! - 11.5 pro....enill'nte!t.·dc OCUP3,c;5:o. Ul:i1i2;tt;5o ou loc:ação de
blE'ns d~ sua Pl"opriedade;

Al"'t. 68 -

h) -tl!.c:~) iz;ll,l'" as operaçõrs dali socirdade~ $egul"adol'""'~

e)

(uIII Pr«,;idl:nte

I""lP.plltaçiio '!' noté..-ln capa.cid",de elll ..",,,unto'!» do lllE"rcado dI:
~p.9'Jros.
1'11'''\/ i dv.nc- i a P. Cil.P i t aI i :'!i.\i;:í\o. ap.;.s ter IU\ suas i nd i cal;i3I!~

11 F~;IJla-

c) fixaI"
cendjçõc::s dI! :lp6JIc:es. Plp.ncs dr:
operações r: till"'f'fas
a "'c:rp.~, 'Jtilizado!> obr'igatOl'"iamrnte p~lo mrrc:ado se;'Jrador nac ional;
.

111

admini5tr-õlda por i

A SllSEP Sl:rR

(1<IJatr-o) D;1'"21:01·".S, nOrJ\Iir:õldo<;, 1'11:10 Pn,:~idetlb:! dOI.
RIl'Públlca,
ftltlndato dI? ~ (qUrt!:r-o) ano!>, escolhlllof> entrp braslh:lro," dr

ilib'l.lj~

5';Of,

bl estipulõl.r

p.~tabpl",cp'r'

Terça-feira 31

inc.mti ....llr õ\ crlll'~o r
n i c a-r. I f.'nt íficasi
ol'"1il,-mí;:o:õll"

phl,Rl:",~

o d~!õt>n ... nl\1iaIPnto dr'!

~ ...!ioci:ao;::;f!s té-c-

cada.,;tl""ais, registro de emb~l"c;).o;;:;E"o;; e aeroIE" COFr'"E'tOl'2S;

na.... es .... i<>tol"iadol"e:;
,~) COMpila!'",

processar e div1Jl!;i"l.r d ... do~ e~t1ll.tí!'<tico'!:õ;

Par:õililr-afo ,1nlco - C.beni ainda ao IRB ti adnlinistl"'açâo d"'!>
bols<ls de 5egl.lrO, dlE"!õt inadn<; a pl"'or.lOver a coloo::aç!io. no Paí$- 011
no extp.l"ior, de 5"'iUI'O\; E resseQuros espE'.'c:ii.\i~ 1:1'1,. n50 ~ncontl"cm
cobll?Ytlll':il nOl"I'I:ill nas sociedades segl,tl'adOF<l<; participantes do Mercaco nitcional.
Art.
69 - O capItal do IRB !'õl";r:i di .... ididtl iglJalllf'"ntE ell
",çõe"Ji 'Ql'"d in;:k ias oOlllinativ"5. COIll dindto a ....oto, p'pr«-fv.!'"enclai!!.
tlDlllin~ti .... lI.s,
~ell direito II \/'oto, allbl!.!l 11!õ e!'õpf'!eirs !lE"m valor n(lnrdn ... l .
t; 1~ - Cadil
ação
t .. rá o Võl-IOl" unlt __rio cOrl"'''!iopondentp. a
i.l1 ••••••
(UM Nlilionbdaol do cllpita.l sQcial, <:>endo ~iX
(cinqlJcnta
e u. por crnto:) da~ ..~õe!'j, dE c;a.da rsp';cie d~ proprledadlE
do In.t 1tuto de AdMin I dração F'i nancr Il"à dia ~r~" I~!.nc la ~

ê.

A,,,,.r..-
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"
f'l)c 1.- tJlJc.J~l

(I""AS)

Ir

O. 1".111; ...

,,1:•• J9%. 'l!Iu·arltrlta

It

esh.be.1~c l.ent05 dI!' .ltguro pr 1\I~do.

ce-nto.) dos

naY~

pcr

c:a.~os

~ 2t. - A~ Dç::~I!S COII'I dl"~Ha a \loto dos ~.tilb«l..c:I.'!nfa': d~
t.ltiuro privado ~.rlel dlstrlb•.ddõl!i- a.nu.ll1~ntp CO" ba'Sõil!" 1\05 re.piltc;t Ivó. at I ....o!:- liqUidos.
.
~rt.

7' -

o

IRB r~IiI""'5r pch 1eu-l .. l.ç.io ..pllC:~·"'lP"l l!'>

"0-

~::~::~:.C :~r n:~~~~;!; O~::~~i~~:~ a:p~ :~~~:~5~: :i&~: ~~~. «1>::::=
1.cl ..~nto~

de ~egl.\ro privado reh,..ld., nó Pôlr"it",,"?,--1t do·.rtIJlo

M:

.

t - .~IJa aql,ll1!õiç::lo' é abrllJatórla pelo!! estabell1'cil'll!"Í'ltolô
'lU!'lluro pr Ivado; na prQPorç::lo do at ~YD 1 (qul,.do 'de cada '-1111

de-

l i - sio'lndhlponivel5 ;'l'lo~ e~tabr1ecl.l!ntos dI!' '!!il!,iuro
prl",.do no cur~n do Itxl'l"cfcio. 'so~f:ntl' podcndn·~"'t"r rrdi'Strlb •.dda...
anual.tnt..
, ,.;
.
t I l - con'StitlJI'Il calJç::!io perll'l.nl'ntll' eM fQ.vor do IRB, t!1ll ,arant: ia. da~ oPRr.:;t.ç::;~~ dos l't:.tllbl'll!c Inento~ de "i&rllIJrO pr Ivado e, .eb
caso ·dp.
liquidaç:~o drl5te5. urão IJtlli=adas prlll\ilc::fa.,lMentr na
cOrllpen«>ill;il'l dos dÊ-b Itos do!; estabE:lcc IMc-nto~ ou re!>llat;ldiJ.'!:o pelo

qll~ dependerão de delibel'"i!ção d.. diretoria,

Art.
76 - ConstitlJelll receita-s da CVH. as q!.mis
as dCSpc:;ns neccssâl'"illS ~o ~eu -f'.lnclon~mento:
l' - dot;a.ç:::~!id<l Un i50;

11 - ~9% [q.uare-hta R no\,lll' por cRnt a), das ações co... di re 1to :r. voto d€ proprllt~adr dos e"'!':.tabl!lccil'llen,tos de- '5ellllro priv,adó.
Art ~ 73 - A ada i n i ~tr;.... io do IRB co.prrrndl!ril:
I

ql,l~ lJ,e .forem consignadas no Orç:~lfIento G~ra!

t;1X'l de fi~c::a.l i 211Çio cobradõl do":'> ag~"t€:!",

ItI -

Mcercada de cnp i ta i $
IV -

ql!€"

atllill1l

i

decol"l"ent I!'~ dI:' apl I caç:ão de sanç::5es peC1Jn i ár I a~ i

V - de bens patrllloniais;

Art~
71 - Por d"p.libera;:ão d05 ac::lonltlta~ q'Jr.'l"l!'prl!!il!ntl!'lI,
no .inibo. lu'tade da~ açõt'<; COM di-l"elto 3 voto, o IRB .?odel":J. 131"0cedt'r a SI!'U re!:li5tl"o COMO cOIllPanhlll abp.l"ta. '"

t - 5:1% (c:lnq/jll'nta If UM por cento), da~ a;:õ~~ co. dir=~ito
a voto dI', propriedade do lAPAS e da I:'õutic"l-paçio destE" no capital
'5oclal d. f'ntldadrl

cl.l~t"'ad'íp

11 - rceceit<'l. proveniente da cobrança de cO!llI~,;;fio de prElstaç5:o de ~er ... ir;o~ I"elatlvo~ a I'"e-lllstro de coltipanhla-:; abC"l'"ta'$, I"CSIIistro dr ;:\l.ldltorec lndependC"nt~$, registro de cll\is,;~t's dr valorer. 1l\0blll;irio~ para dlstrlb1.l.iç:il) pl,íl1l1ca, I"egi~tro de o-tE'rt;l!'~
Fldblica~ dt' COl'llpra, venda e perMuta de valort's mobiliários, ilCCIllp:,.nhallento E" fiscalização da~ operações com ...alore5 mobillll.rio$
r~;.l iZi\dos no IlIRrcado de cap ital'Sl

1;RB.

, . Al"t.
72 - J\F.. tran5'fcrÊnc j ... d~ açõ~s. OIJ a~ 'Ç1.lbicr i çôcs dt!
.I,fllllentc dr capItal do IRe· n50 poderio. eM hrPl~ttSC .1I1uaa, l.pllcar redução lil Menos dlf:

o

ún ico r<,;-g ime-nto interrm di). CUM pn:'scn':"f?r~
do President!:!' ~ dDS Diretores IE!' I1"sfl .. clficar·~ 0<:;
... qual Sl;:"r<i. t:oftlõ!l.da por
maiol"la de ....oto';. pl"escnte~ no mínill'lo o Presidentl? 0'.1
sel,1 s'Jbst I tr-l f: o CVE'nf:u<:1] ~ dol~ outros d iretol"es, CõlblE'ndo ao Prrslde'1t:e o 'Jato de ql.tt1.1 idade.
Pan;,grttfo

~tribl.li!iQ~'5

3.$

VI -

eVE:ntuai'S.

, II - A cobral"lf:~
da c:ol'lll~~ão d~ pre!it.ção dI! 'j,~I'"\,IIç:o,. I'
dl'l
tal<;a. de fl~c ..'lzaç:i:o previstas nos IOLI50S t I I'; ! l I df>5te ari 1110 '!">eni rr;,gulalllentada. prla. Ct1PEF, no prazo dr HH~ (centn Ill' 01trnta) óia5 da data d~ in('io Clt' vigêncIa de~ta Lpl.
;. 2! - Os
re~'J.1tado':>
ao ~P.U p;ürílll,:'nlo.
~

Qbt Idos pela CVM $er!io incorporados

3t - A

GHPEF 1I!:1H::rceráí, par;l, efeito de control\!" externo,
cora., ~'lxi1io do Tribunal de Ct:II1t:u, da União, a flscal1z;tr;S:0 COI'tábll,
financeira·,
arca.cntál"!a. opcrôlc::ion;a.l r
patrilllaninl
dil
CVM.

- PrrsJdinc 1301

CAPiTULO

vn

Dlsposlr:õe~ D~rals

111 - Oirrtori;á Executiva.
I. is'- D. Prl'!>Jdrntr.. ~.il D/,.,.t-o,.,la !::Krc'.lt-lva do IRS u'ric
nOllt~do~ pelo Pre'!">'ldcnll'" d:a Rel>ubl1c1l. porlndic~ç:So tf ... MInistra
da F'azl:'ndO!.
~ 21 ~ Os Mfl:lI'Ibro," do Con,.elho dI!" Ad.lnlstr~ç:io
PI!~SO;lS nlltunds na'o ai: ton 11iotas-~

•
ro~

~ 3! - O's !::st:atutos do IRB
fI1<..r;0 o n.1 ...ro d .. Con!ielhele Dir .. torl!'s, br.l'II COMO 1'l'!l ..t:I" Ibul<;Qf:'!> drste's.

'" ~t -

Consvlha

r'.

P;Ode'râe t;~r

d~

O "t'e~id.!otr. do IRB Y-l!rá,
Ild"ln Istrõlç:lo.

t.ll'lbéll.

o

P,..~sldl'nte do

'i SI - r~lo fII~nos 1/3 (UIII t.-r,o) dos lJIefttbro~ da diretodo IR! dev~. 11 .. 1' do quadro ,róprlo da Instltul;:io.

Art. 77 - O cidiUlão bril!iilelro dOllliciliado no País OIJ no
õl sp.rviço. l!<;.tá
obl"igado il dl:::clarar an1Jallt1ente-.
ao
[hl1lco Cp.nt,..<l]
do Brasil e li Rf!cpita Fedl!ral. D~ dl"Po<:;ito~ e
biE"ns qlJ~ r1;JIlt:c~h;;a
no e~:tE:r i aI'" ..
il!xt~rlor,

Par;{grafo único - Ao:. cIllPr~~as sc-díad;a.:o; no p<'\ís igu-all1lentll!
estão slJjE"itas à~ declal·il.ç6~5 de
ql.ll~
trata c5h:' (\rt Igo.
Ar-t. 79 - O Banco Centrd do I3rasl}, ;l, CVt1 e 11 SUSEP g('l:!:;\do!>
f:avare'iR':! isenç:ôe~ E: privlligios, incluo:.ive
-risc .. is.
pl"óprio!: da"'Fa;zenda N.'\cional.

dia
qult

Soatl

Àrt ~
79 - O~ rec'ur'!;os f1nilnceíro'S rela\:; 1vo'$ a prograraa::.
f! prtlJetos de caráter regiona.l, de responsabilidade da União, serio depos i tado!ô eM SIJa~· i n'St i tu 1çSf:~ rr.; i on::'. I s dt" Gl"éd i to ~ por
elas iJ.pl iCl\dos.
Art.

set;:~D UI

enlpl'"f~tillo,.

90 - A~ cnopel"at: iVl\~ de crédito nli" podeM conceder
se·nâo
ti.
seU$ coopl?l'"a.dos COrll m31s dE: 3~ dia5 dt

inscrlç:âo,
Da Co.l.alo de .Va.1Qr". Mobiliário.
Art.
704 - COl'lpett:" ~ CVH, obsl!"l'"v:;a.d;l'Sõ a~ dirRtrlzf';'S It' po1rI:lca'lo h .. lxada!i p.-la CHPEF', na qualidade dllt II:ntldadp- r#-isclpllnadora r
fi'5ca,llzadora da'!> at 1.... ld.dl!'~ ......ervlç:os do IIrrcado de \,Iõllorll'$ llloblllirla-s.:
I - ..:<erCtrr "'S at !y!'dl\·d..s dr. rl'gula.entaç:ão.
~dlldnilltra.:
çllo, -tlsc<:kliz<lç:S:o e .utorizaçio pl"f!"vl ...t ...,," f!"" lPSli~ll1.t;ã:o espf"cíflc . . . no ~"'.l l"" ..gi ... nto Int.rnol
11 - fira.." convfnolos ou acordo!>, prl!: .... lall'l..ntp aprovadas P"1. CHPEF, co", as d11:nrais cOl,Ii~sõlrs dJ:' valoriE"!> raobili:;:rlos ou eo'"
tldadrs sfllll1a,...-~ d~ OIJt;"OS pa{!ies. para a def«'Sa, ·inter-naciona.11:nção IE lnttll:llraç5.o dos hll!:rc:ado'!'. de c;,.pita.isi
111 - colaborar COll1 o Goverl'1o Fl!'drral em prOlJraMit. de' dr.!lII!'St.t iz:,.çio da"" rlllpl".~"il$ cantl"olôJ..dat> paI"
p.:;50a'!l Jurí<ticil9 de dlr~lto pl.íbl ieol
dr~

IV - adllllnlstr:al'" o .. rEglstl'"os
instlt'.l.idos Pill'"ii as cntida"Iu.e atu.~1II no Illerc=!,-do dI:' 'Jalol'"e5 .llIob1ti;{.rI0o:;;

V - fh<ar Oli 1 illtlt@'~ .iHIllIo"õ -de prE(j:09,
cOllls!õ:::~s. elflolu-:
lIf!'nhn. . . qualsquE'1" o'.ltras "'antagC!'n$ cobradas pdoc
intf!'l"fledhi:rIo,. do llIercado de v1'llore~ Itobiliárlas;

a) condlç::irs parl'l obt.r al.l.torl2acão ou rE'lllstro nl!'C::ll!ssil'" 101'. ao
«xerckia das atividades dR dl~tr'ibuição de elltli~~iD de títulos ~ v.lores .0bili;ÍrIQs no lI'lrcôldo. '&IJa COMPra para r~venda
por conta próprIa e ludliiÇio -olJ corretaSlCftt ri"',!; bol'Sas de ....11.10l"e51_
b) cond I ç::ira . de I danei dll~~" CJ;P~c I dade f 1n.ncr Ira t

....q:: ::::;11~:~~::~::'

~~~~~~:'

.rnclonad ..,.. na, :a1r~

anteriorl

hab i 1 i t a;:âo

~~ :~:~~r~~~r~:~I":: I~~d.::~

c) cH.rc'ic:.IQ do poder d11u:ipllnador pcela~ bolsa.!l
" ••br.q:s, I.po'l-Ir;i:o d .. pena. . . Ca!iD~ dI' .xcluo;ioi

sobre

!óe1J5

d) I"l!qulsltoa \~1,L condlç;õelli d.. ad.ltl,.,io de ~oc.iedllde5 corl'"Nol"~s
e • . bolsa':. \1J.1t.nto .. ldofl~ldadl!, cllp:lcidadl: tln...nc:.lru e,.habltltaç:lo técnica de l'irlJ!l- adllllnlstl"adores I!" rll!pre!ôentaç1l0 no
recinto das bol ....,.;
e) ~1.traç;!ãD daG bolsa.,
...01 u"..nt o!> , ,colli~s31!'!5. e
'I1Jal.outros r::1J.tos cobrado. ppla'li bol~as- ou ."1,1$ JIll!lI'Ibros,
- ?Suando for p ca~o.

. ,Ã'ar

PariÍçra'!!o lin j co - Apl f Cil-se à~ see:ôes de crlÍd i t o das cooperativas de Cf'.la.lql.liltr tipo o df51'OStO nrste al'"tlgo.
Art. 81 - Não §e considpl"lul\ openll.ç3rs dt "lieCÕlrli de cnl!dito
as vlt"ndõlg; ill pr.zo r~::l.liza.:d.$ p .. la5 coqper.ti ....:as agropa:~tori.s a
seu.
assoc.lados,
de btms e produtos destinado. às sua.s atl .... ldade!;. econ&1I1 ca5.
r
•
Art.
B:i! - Para fins do disposto no artigo 192, i 3*,. da
Constltulçio
FE'dilrral,
~ntend"-5'" pOI'" taxa d.. juro real o
"ercentuõtl re'5'J1tante d2" ~odil e qualquer I.portincia cobrada dO' tolI~dor do t:rRd il:o,
ll11 ..da d irrt~ ou ind11"etallrntr i operação. .(
inc:luido!> qual5"luer .. ncarJilO~ r r ...unrrar;:ôr5.
e~cluida un)c"...ntI': II corrr.ção IJIOlU?bir-la.

I. 11 - lIara o~ .. falto!:o .dco;.t a Le-I tl:ntrnde-Q" COIIO corrtr'ç:lp
",onltt"'rla. a. IIl.tua.1.lzaç:io do podl!'r de co.pra d.. Moeda c.lcul.da
COl'lt b ...'!">1!' 1.'1'1 frfdlcc divulgado pela autorld",dp cOllllpr-tltnt ...
~ :õ!;t - O Banco Central do Brasil flxari "nIJalMent .. o ...... lar
lIáKillO das tar'lfa',i POI" ser'Jlço<:õ prC?':it:ado'!. p~la~ In'5t Itulçõ.. l'o f i .naflcril'"","s que .fore. pa55ívels de cobran(::ll.
'§ 3! - Entre as rncargo!:>
e I"el'lllmenlç:õr.~ de' q'Jr t.l'".ta ••tf: artigo. 1ncluell-os, ta.,bé-M aqulI!lll"s. orlundo~ di!. rpt.nç:âo de parde I!'lJIPré5t Imo!Oo ou <'li...
outros rltcul'"~OS r prit ICll!> de r.c~
pr'oc idade.,

ccla~

Art. 83 - É facuttiJl:l ...a 3. Intl!'r-~'mlinl:iiJ dI!' t:Q/",.,r.~Drr.. na'
operações d€' COllpra l? ..,.nda dle' moeda e$triln~(;lra.

a.. -

Çlrt.
Para C'll'lpr Ir a'5 dispo~lçõt!'!ó desta Lrl, o ennco
Cl1ntral
do B,l'"asil, .... CVH fi" ., SUS~P rE'-rormIJh.râo sl.las l.'l:-trlJ.turas
adllllnh;!:ratlv1!I.s no prazo dp 180 [cento e oit"nta)
dia'5 da data
df'. Início dI? SUil vigenr.ia.
tirt. S5 - ~o;
~trlbulçQ.e-5
corall" ida"', ao O:l\nctl Centra.l do
n41. forl'llõl da. LI! i n~ 7.i~2, di.' 26 d,. junho d~ 19B3. Põl5!l-'lII1lt
d ....'" Se,crltt:al"la'J, d.- SllglJl"anpl Públlol do!':. r::!\tado~,
do Diutrilo Fedl-~r-al r do~ T€l'"l'"ltórlos, n:il.s re",pr.ctlvõll1O oll'"ltra!õ- dll!'
Jurl'5dlç:llo.

Br~sll.

~ co.p~tênci;J.

Art. 86 - A'1i. Pllnas d~
InJlbilitadào prr-.anrnte ~pllc~d.s
PE:']o 8anca Centr:i.l do Br"lsll õJ.t~ o inic\o da .... isH\citl desta lei
fici1.M t:onvDl"dll~ p.",.1t Inabi1iiilt;io.p~lo prazo d.-·2~ (vInte> it.no~.
cotltõlda c:hl. data da ap.1lcaçio dl\ ·plf.'nal idõt.de.
Art. 87 - i. criada: a Coai!iô.io dt" Re-cur!\os do SI~tl!lI. FI~al1ceiro, Nacional
COII
a
~1n:;llldild@" dll!' Ju1gul'"."""
segunda Ir
IJltllaiJ.
Instância adllinistr:atl ........
0'5 recur~O<;i
interpostos das
declsQf:or;. proT~rid"$ pelo Banco C~ntrAl do Bl'"ôl':'oll. C\JH, SUSEP li'
IRB d~eorr~nt..c
daf'; !;p.!lulntl!:!!i pllmaIldõ'.dp.'r.:

I - lIulta.

VII - ri!!'flnir, ouvido o e ..nco C.nt,.,.l do el":a!".il ,
o~
tlpc,,"
de
In.tltuiç::5~<} flnance!r.. r. qu.. poderio 11')(~rcltr
..tivldades no
Il\ifl""c.do d~ v;a.lorp.s .oblli;irla.. ,
. . . . .ppch:s d. opera~õ.. 'i lIt de
....rvlço!3. I:jl.le pod ..rio pr.. ~t.1" nC""'fl" Mel"cadol
'

'JIr!" - d .. flpir :a ",,"peci",llz:a~:l.o d. o-pp.r:a~õlts ou sprviç-of". ..
"er
ob~lIJrvada p ..la.,. '!!ooclcd:adRs do Mercado dI!!' valor~~ ftIoblll;).rlo'..
p as condl1>3f!'Io
q'.lltr pod..rio cUlllulal'" .""p';clrs de oprl" .... ç::l.:!l O'.l
.ervlço';,

It.

Art.
75 - A CVt1 ~u:~rá <'ld.lnl ..l:r:ad. por i {'JIIl1 Pr~sident~ e
.. (~ual:l'"o) DJretorltr!>, nOllcado!O pC'}o Pr ..sidllmtr da Rt'pl1hl ica, par~
.ll.nda,to dr. 4 (quatro) ano'lo. «scolhido5 pntrf'.: bn,silf:'irol; de 11 iba.dõl r'I~putar;io li!' notrjria 'l:õlpacldild~ 1':'11 'iI~51.l.nto5 do 1I",,,,c-<:Ldo de t i tulos p. valore • •abl1 iárlof" ;lPÓ. t.:rcII SUil5 indlcaçÇ':e~ aprovada'!>
pelo Se-nõJIdo FE:dera.l, que poder';' votal'". tambtin, ~U<lS de'l".t- it.uiçõll:~
ou apreciar "l<pedlentr do Prltsldentll! da Rr;-publica neste 5entido.

11 -

I nab II 1ta;:!io tellPorár La p;ara o E:)(erc íc lo dI!' Có1r~os I

111 - ca.5~ç!io da autor l%tlç:li(o para rlJ~c IOnal'll!?ntOI
IV ~ olJtr~$ Pl!!'nalld3d~!'i enullte/"ada~ .... lil!'gl5Jaçlio pr";pr la.

~ ; ( ' - ~ COl'lllsostio de Recursos do Slstr.IIlõl FlnOlncelro NaclofunclOnOlra. n:a Cllpltnl
Federal, na!> dpPI!!"ndincli5 do Ihl.nc::o
;~~~:a.l ~o Brasll, qlJ~ lhl!!" fornecerá apolo t.-!cnlco E" adlllinlstra.,

S 21 - l\ EOfllls~ão de- Rec.ursos do Bi-sttlla.F inõt.ncelro National
'il'rá Int:l:'~r.da por alto .e.broG, dr. I'"Pconhl'clda co.petinchC
e
lllbad .. rc::putllç50, p05suldores d~ conhflCIIIIl:nt:os. ~1Ipecl .. llzlll.do'fo

:-

r-.p.::~~~~ Q:OIt~~~,~:~~~'li ao S i'f'.t

Ui'!.

F.i nancll' i ro N~c I on~l ~ observ.. da

Outubro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

I -

1.111

r;l!'presl!ntante do Bl\nc::o Ct"ntrlll do Br •• ll1

III - IJ~ r!'pre'5l!'ntantr da!'

in!itltullõa~'5

C:r laç:âo de fundo cu ...guro gal"ant Idor de créd It:o$.~ ..pl icaUM ~ pa,.ticl".lj:lc de-o

I!'}"

~:~~,.:o:I!'~~~~~i~jabldeter.lnado

- u".I"E'pl"l!s~ntan.te do sCSll'IIl'nto de v.lores '!I0blll;1;r'lo5;

n

flnant:ei,...'S

públl'-

'I na.nee

pr 1....-

j I"ll'll

O..

i) •
v -

'.Im rcpl"e~ent"ntl!'

do IRBi

l:ilt'it4-r\05 rcstri't: Ivos itanl .. tranllfl'rincla da pou,.n;. 'de
Inhrlor .. ,.tfdla. n.clonal para ':esllõe. . . .l ..

taxa dI!' Juro,. r~al'5.

4.

Itel.tlv....nh

It. .
VlJ -

IJ1l\ reprr:senl:ante da SUSEP l

VIII - l.lltl .. cpre5~nt<:lnte dos l?~t:lb~ll?c.'br:nt.os dlt ~l'lIuro, pre-'
vidinci3. c/.}IIlPlel7tE:ntar E: ca.plt<ll i7.<lçio.

~ 3~ - Os ru"n',brof". da COllli .. ,.;io dr?" Re-cul'~os do Slstellla Flnanccil'o Nacional, e seus suplrntl!!"õ, 5F.rão indlciildo~ pRlas rcapf:cti ... ::).~ E"ntldl'l.dl?1'> ao'Banc:c CFntral 'do Bra'!loll, que s'Jb.E'ter~
'5P'IHi n-Ollle:s à '-'pro .... a.ç:âD
da CHPEF.

t

S. 4~

-

Presldent~

O

Flnancrird Nilclonal,
será o represent\lnt~
~

n.ulcplro

5! - 05
N~c

i anil I

da: Comi<isS:o de'" Ih::cursos do SlstltMa
'lIJI' tl!!rá 'Joto dI! qualldad". nas r ..unlõ.a,
do Banco Centnll do Qra'511.

ft1F.Mbl'o"i da r.omls'55:o dI!' R"CUl'liOS do Slsto. FIterlio I!l:<\ndato ·dl!' dois ano<;;;' rl?ooyi...."'l \J.1I~ ún.lca

~ 6!: - Cabf?rá à COMl!ii~íío de Recursos do SIStR•• Fln.nc.la.
ro Nacional ~laborllr e '5Ubllletllrr il CMPEF, no prazo d r ' . (noventa)
du,s.. do inicio dI! viv@\nc!a dettta LeI, o .lI!'l.l r"vlAlEnto int .... no~
qlJP. ts.bl'bE'lec.:rlÍ iJ "'or •• de 'Seu flJ.nc lonalle-nto. Incll.11'ilve os p...or.pdT.l':ntQ~ a '$trtM obrlllatorial!lt!"nl::. obstr'o'ado$ no,. r.curso. a ..1.
sulloet Idos..
.
,

l- 7~ -

Junto i!l. COMI~sio rl~ Rrcur'5os do Sist.ll. :FlnaRl:alatuar. 1 Cun) a.dYOllOldo do Banco C.. ntral do Bratin,.tI
p~l ... fl .. 1 ob.lI!'rylncl. das lei., decrll:t05, rt9ulal'llrntos t
d~l'II:lI. atos nor.at Ivos.

1"0

Nilclon ... l

cõ..... tribulç:.So de zt1.r

\/alor,

f' ~:::~:~lY~~:5:t!ndil
.

IV - 'JllI repre!>p.ntant e da~ i ntft I tIl I c:3es

Terça-feira 31

antl!'l"lor. r"'Is.lte-M

aD ,onto .n'oc~a: na .1In.. 'f~' do

""'I' •••+~,.t....

~"ter:c~ hoje ._)(1 ..-

tentE no a"rcado flnanc~lro e d~ capital!; qu.ntD i\ fUI. dI! ,.ecu,.l'>O~
das rClIiôC'o;. ,.al'l1- pobres para a~ d~ "alol" ,.llII;ueza, e, ne••e
!partlc'Jlar. qlJE as inl5tltulç:3E!5. flnanc:clra~ ••• 1,1• • • • llnlflc:atlvD
papel ne processo de rccrlJdesc lIacnto do~ dc'u'liIu 11 (br ID'" rRllenai.
c consI'q1uente concrntrat:âo da riqueza nacional.
[~~

Afor~

l~,.o,

I\'!IIPorta IIcnclonar, t:t.lllbén, a 'Iu...ti[o
qUe, à pal"tl! o '''0'5 .. tor produt 1....0,
In-

d,u, t.:~allo dE juros rF .... is vigente'!! no '!ll.tl'aa,

bllEna In"'lacionár io, pltnnllza !l.Obrtlllllnll"lrõl o
.... Iab i 11 ::ando I núM..ra.1"....t i y i dadE~ EconÕ. i c:a'5.

A p.. rtir dõl.s dirrtrize<; tstabll"lecida'l' p"la Conatitui~lo, di5pU5ell.'lO-nUs a Õ\pl'"I!"Si ... nt ..r I';f;te' Projeto dp." LII:I COMpl11Mental", 't:ObO previ~to 'no "f!"U llrtlllo 192. que- consub.tancla, • • •U"'5
1lnhae. trabalho de- pesqul ... e dE contiltos coM paI it ico'5.' co~
a.utor idadts €" té-cn ico!> en aS'liunto'5 I':c:onôlllh:o-fln'ilnc:.lro~.

6.

CAbE! , rl!alçili-; ainda, qUt 1e.... ~.0'.
con.ldRra,io.
n<l f~ltlJra d",">t", t.r .. ba1ho, os Projeto~ d", L~' cOllpl ....ntar nl
9Ba, de 19Be, E1abori'ldo pp.lo ilustr. ParlallllPntar F'l':rnando aa~pa
rl3n, . do qual ~proys<"lt:;ll\llo~ Inúl'lI«ro90 crlté-rlo•• It. . . . ~p ..t:lal 0·1tU.
,p- . r.ltI·r.. à cr iay:.rko d~ Ullta Co"I~'!ISo Ml5ta Perllanl'nt« para oII.suntO'l E:conQl'lIlcos li!! Fin<lnctlros do ConSlrt!oso Hac:ionill, bea COIIIIO n
.l:aborado no 9anc:o Centra1 do ara'SII. por Grupo dI? Trabalho .11 .
J con.t ituido, li!! p.n "linut.dI eh.borada p .. h. SUaEP .• pelo IRe. Nlio pode.o!l,rl.lxllr df:: lI'Iencionar tu,b';. o I'rojll'to .pre~Rntll.do PR10 11us. triIP Dep'Jt.do Vil~on SOIJZil.

e.

7.

B.

O

no1',.SO ProJtto pos'Sul a,. sil!'gulnte5

caract~r C.t

1-

ca'5 princ:ip:J.h;,:
propõ~

"xt inç:íío do Con.II!!·'h.o HonRtárl0 HllC lonal. do Conselho
Nat:iona't dil' S€gIJrfl~ Prlv~dos, do C(m'5~lho dR Pr.vtdfn~la Coapl
ntar li!' d~ S~l::;r"'tilrta d" Prtvldfncla. Co.p1R.ent.'::' • do
Conw. lho S'.lperior de- R..c:ur,o'!!o do ~is~~~\l Flnancc,1ro Haclona1J

a}

U"":I!TIJI.O VIII
OI.,osl«õ;s· Tran'lltór la• • Final.
"rt~ SS - É Ilantlda, no Oanco
do Bl"a~11 9.Â •• a Carteira
d. Co••n:lo Extl'riDr, criada nO$ te.. llI.o~ da Le-i ns ~.1<4~, dE 29
d~
dez.abro dI! 10953, .. rC"lluhl.rumtudl1 pele Dr:-cr.t .. nS 042.821,
dll 16 de de::f!lI\bro de! 1957, C:OIIO orgio eXl'cutor da 1'01 it ica dI!
t:otI~rcIo eKterlot".

. Art. 99 - []s oCIJPantrs da dlretol"la do Banco Central do
Rrasl1, CVH .,SUBEPnadatadepubllcllt;5o dl:5h lE'i
dl!vel'"io
t ..r oa 'fil!'IJS nOlllle!> aprc".'.doc; pl"lo Br-nndo Federlll no pl'"azo de 31
Hrlnbd dias, parn I'UI.f1dato tran1,itórin quP. terr.lnal"á ~'" 15 de'
.arço dI'! 1990.

Parágrafo 110 I co - Hily.rndo rf'5tr I ç:.io II qual qu~r UM do•
• e.bro'!i daquelas d lrdor ia'.;.. o Pre~ident'"' da Rl1:públlca pro'o'ldtnl:Ia.rá a nOlllll!!açS:o df' '!iiub!lt I tuto. observado o di !Jposto no art iga 17
d... ta L«I.
Art. 9fJ - Flc:ll.~ ~xtint05 a Con'!il!!:lha Monetário Nacional, o
Con.tlho Nllclonol.J de Slrguro~ Pt"ivados. o Conselho de Prevldincla
Coapl ".ntar. o Consrlho dt Recur~os do Sl~tellla Financeira Nacional
Sp.crptilriil dE Previdência COlhf'llenentar.
Art. 91 - E'stil. hd Entraní l"1lt
bllcaçS:o no Dlár-Io Oficial d:oa Uni5:o.
Art. 92 -

R~'JOSlil.-5"

vigor

nil. data dr

~u..

pu-

21$ di1l.pOfioit;õello ElI'I contrirlo.

lft

b} MantêM, por olJtr'O 1;tdo, a '5ugl!!!ltãc con.tante do P... oJel;o de Ltti
do Deputado Fernando Ga~parian de- ~iI' cen-s-tltlJ.lr, no bblto do
COnllrf$Sp Nal:; iona1 , UMa Colal •• S:o Mista P.. r.an.ntR para fils.untos Econôllllco~ te' Financelr05 CCMPEF), censidRrade o a~"ecto
.alor de I'l'.lil' a Constltulç:.io d~1.l ao Con,rIlSSO a 1"~.ponll.bllldl.
dI:' d~ lElllçlar sobre ftIatffrla fln ..ncl:'ll"., cUlbla.l e .onlltirl ••
D•• 5i1' lIo,do, t RI" ill."'O~ no próp ... lo Congres~o UI! drglo de atl'nd 1-

.enle ltlll1ilatlvo "'0'5 al::;ontll'clllento~ IIconôlllcos ~ fln.nclllros.
quI' .5tl ....l':-s'fa::m a exigir UlPoa atuação tlll1 Ir rllplda R que teria
COIIO finalidade prlnclplll traç:.ar &'3 dlr.trlze. qu.e dillclplineM
o fUnciohall~nto do BI.tella Flnancciro Nacional;
.

c} .5trutura o 8FN df!" ferMa agr.gad;t, ou s~Ja, IIstabc-lecl" "U~ 'tI ..
'[illrá conat Ituido nl'lo só pll!:lQ eanco Clrntral do Brasil ••• In.tituiçõl!:s flnl1l.nC:frlra.':Oo púb.llcÜos lt prlyadas, lIla.. tlll'lllblf. pelM
ar.Sofo rl!llullldorl!s l' fisci\l iz.adores do Mercado de c ..pltal. e
dR Stg'lr05 e- d~ prll" .... idincl" c:ollplcnu:ntal" r: '.IC:Utl- I'"etl-p.ctivos.
atlfntu., faZEndo co. que llS dll"Etl"izes e pel Ct Icas tl'"a;.d.~
~1!'10 Goyt:rno trnha.II const'!Stinc I~ C' coeranc ia Ir" sua ..doçlo
n ....
i.pMt ..nt~1O ~rtortt. da EconOMia nac lon... l. I~.o 11M razla
d. Slrandll! Int.Erll$laçio hoJ~. ~KI5t..nte ..ntl"lI' o~ l'IIIerc.do~ flnanclfiro~.
de c:apltala, ~egurador I: PI"~Yldltnc:lárlo cOMPlllaentar.
onde Exlt .... 511ll11i1.rldadE~ ~1Janto ao.aspectof> dt!' c.pta~S:o, ret~n~io f' aplica,ão dD~ recul"sos di .. poniv~I~;

Ir"

o "'ortalp.cirn~mto dos é.r1lS05 reguladores e fl'SI:I.11z.«0~lstE"ll\iIl FinilncRiro Nacion.l, definindo Instru.rnto. ,ac.dn 'Srgrumto: fIO:õlnr.tiro, de villorl:~ .. oblllár-io~ e de .11li!:: pn.·v I dinc I a çOllP1 eWlf'nt ar, que ... 0 o Banco Cent ral
do
8ra1; i 1. a CVM e .. SUSEP, rl!::s~f.'ct iVl1I.Ilu::ni.::, li!" o IRE, no que ...
.... frr .. ao in'li-f:ltlJto rl!ssRSlllrador oficial, ('01\0 prt!vi~to no
llrt. 192-3:1 dtl. Con!>t It Ui ç~o, e cr lando cond I çQe'!'io par<ll. quI!' POtl5a. I!"KI!::C:'Jtl'lr. l!'flc-aZlIlcntR. o controlE. a titical izailio do.
ag ..ntrs inl:egrante!; do Sisteoil.. e, ..o nenlllll l~llIpo, bil!"lll condozlr as divers;ts política". pllrtlcular.entp." a Ilonl'tárl., a eal"510 do BanJ:o··C~tltral do Br ..slll

dt propô"
,. •• do

ra

~UrO!i

R) alinha 'l'& dir"tr!z..,. para Inl\t,llulç-5:o do F1Jndo d.. l3arantl .. d..
DEPól;itos e Apllc<lçoes (PODA), COl'll o nbjellvo dli!" .. ~~$I'Jardar. os
cl'"éditos de tercelroç, frente a processos dt h,lêncllI. ou II"uldll.ç$.o da'!5 ingt ituir;õ~s IntrSl"Clnte'5 do SFN. CO/llC prrylst.o no
Inc:i1õo VI do artigo 192 da COOlitltulç:.io Frder ..l, r ...pwltad.
alnd:a a condição de nio SRr~1II ...prE'JiiI:;ado,> r.cur~os da Unllo
nE5~E Fundo;

..HJ8TIFICl\TIVA

Fah,r da lMPortlncla do SI'Itltlla financlliro para o
no••~ deslI'n'Jo1vl ..ento econ,':'lJIico li cnfat iZlIr a.~ dlflculdade-l'io quP.'
os ... toreG produt Iyos b"ll5t1l11lro!i'~ncontrallll nllo, horll de bu.cllr os
c.~ It.i1i nll:Cc:t!"'!i'!iár i05 i IIlpl.oentaçio dr
seus Pl"oJrtos de iaplllntllÇao .. aMpliação.
'

f)

:l.
Na r«õl.lldadll!'. constitue• • • Instltulç:3c'I flnanct:i,. ... ,' seJal'll I€lil.t> públlca.s ou prlyad*s, ao capllal'"idadt:' ~. fôlZ
fluir o .. recursos nl!c~sYiárlo5 à dlstrlblJI,io da riqueza rtprltSlmt.d. p.la fOl'naçio da poup:J.nça Il1tl!'rn3.

a.
'A
p,.oPÓYiito, 05 Const itulntRs 30 observan'rM Of;-rnor''''5 W'ntr:tlYes hoJe exh:tentc':i, re:ultõlnt~r. ta1vl::1': de- Ulll; 1pgl.1"iio que nSo .. al~ atende aos anseios dos IIFrcllrlo'S financt!ros, dt cr~dito P. segrJl"ador, flzera.lll c:on!ltar rlõl Cu·ta Hagna {arl:.
1'2} dlsfJo~ltiyo'!> onde se dt!"llnela.
nova confJllur:at;:io para a
Slst"lJIa Fln ..nc .. iro Nõlclon~l, partlcularmentp. ,!'lando dltafll alg'Jns
".p.. cto~ fund~lIlenl;:8,I~ quI!' entE" SlstE"lIla de-YE a~~lJl'llllr, or, quai'5 foralll .p.tlIJldos "lll nosso Projeto. SE nio ......ja..os:

IJ."

a». autol'izaçio par~ o flJnclonall1entD dllfiin'5t I t.u i ç:3.!'\ finjncltl.. as, dos estabelll'cilllcnto~ dt" o;cguro, prl:'vldp.nr.l ... colllPle-mll'ntar li!'
dR capita.llza.ção deve !õcr conerdldil t;ea ônus P ..... ~ 0'5i lntl!rp.!"osad05, fazenda cal,. a figura da c:arta-piltent.".. COIllO lnstrr.lMento
rRp....sp.nl;:atlvQ dI! bem pat;r;iyt1 de nlR$loclaç:lo. E'Sta 'Orll!nta.ç:io
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64 • A ~ompetêncill da União para ~itir moedlI será
Art. .1da
exerci exclUSIVamente pelo banco centr8J.

§ .'2:'_ O !>lInco central poderá comprar e vender tftuJos
de emlssao do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular
a oferta de moeda ou a taxa de juros.

Titulo VII
DA ORDEM ECONÓMICA E FINANCEIRA

Titulo IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Capitulo I
DOS PRINCipIaS GERAIS DA
ATMDADE ECONÔMICA

Capítulo I
DO PODER LLGISLATIVO

Art. 173.. R~ados os casos pr:vistos nesta Constituição.
a ~1IÇ1IO direta de atividade ecooomica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos ~perativos da segurança nacionllI ou a rêlevante Interesse coletIVO, conforme definidós em
lei.
.
I § I' A empresa pública, a sociedade de economill mista
e outras en~.s 9~e exp.lorem atividade econômica sujei~-se ao regtme JUrídICO propno das empresas privadas, incluSIIIe quanlo às obrigações trabalhistas e tributárias.
§ 2' As empresas públicas e as sociedades de ecooomill
mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensNoS
às do setor privado.

Seção IV

Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

v _ autorizar operações externas de nat~reza financeira,
ele interesse da União, dos Estados, do Dlstnto Federal, dos
Territórios e dos Municípios;
VI - fixar, por proposta do Presidenteda Repúblic~~limites
qlobais para o montante da divida c~sohdada da Umao, dos
Estados, do Distrito Federal e dos MumclplOs;
VII _ dispor sobre limite~ globais e co~dições para as
QjJerações ele crédito extemo e Interno da Umao, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarqUIas e demaIS
entidades controladas pelo Poder Público federal;
VIII - dispor sobre limites e condi~ões para a co~cessào
de garantia da União em operações de crédito extemo e Intemo;
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dIVida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e
dos MlMlicipios;

Capítulo IV
DO SISTEMA ANANCElRO NACIONAL

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado d- forma
a promover o desenvolvimento equilibrado do Pais e a ...w
aos interesses da coletividade, será regulado em lei cornple--

mentar.

\/I _-os critérios restritivos da transferência de poUpança
de regioes com renda inferior à m~ill nacional para outras
de maio< desenvolvimento;

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões
permanentes e temporarias, constituidas na forma e com as

Titulo VI
DA TRIBUTAÇÁO E DO ORÇAMENTO

CapftuJo D

.

DAS ANANÇAS P<í'BUCAS
SeçMo/

1'IoIr1J8 GeIW

<i!Iporá, inclusive, sobre:

das acesso a todos os instnJmentos do mercado financeiro banCário, ~ vedada a essas instituições a participação em ativi.
dades nao previstas na autorização ele que traia este inciso;

Seção Vil
Das Comissões

§ 3° As comissões parlamentares de inquerito, que terão
poderes de investigaçáo proprios das autOridades JudICiaiS, ai"!,,
de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serao
criadas pela Cámara dos Deputados e pelo Senado Federal,
em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um
terço de seUS membros, para a apuraçáo de fato determinad?
e porl'razo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Publico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

~

I -:-- a autorização para o fi;m~ionamenlo das instituições
1iMnceiras. llSSegurado às tnstílUlÇoes bancárias oficiais e priva-

§ 3' As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões
e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão ele crédito, não poderão ser superiores a doze
por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada
como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.

~

',~~

LEI 'Wl.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950

Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento.

LEI N.· 6.404 -

DE 15 DE DEZEMBRO DE 1971J

DISPOE SOBRE AS SOCIEDADES POR AÇOES (I)
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQutRlTO
LEI N." 1.579 -

DE 18 DE MARÇO DE 1952

DlSPOE SOBRE AS COMISSOES PARlAMENTARES DE INQutRlTOÇll
Art, 1.0 - As Comissões Pariamenta~ de Inqu~rito. criadas na forma do
an, 53 da Constituiçlo Federal. terlo ampla açlo nu pesqui'" destinadas ••purar
os fatos determinados que deram origem 1 sua formaçlo.
p..tgralo único - A criaçlo de Comisslo Parlamentar de Inquérito depeno
derá de deliberaçlo plenári•• se nlo for determinada pelo terço da totalidade dos
membros. d. Cimara dos Deputados ou do Senado.
An. 2.° - No exercício de suas atribuições. poderio as Comissões Parlameo·
lares de Inquérito determinar AS diligências que reputarem necenárias e requerer a
convocaçlo de Minetros de Estado, tomar o depoimento de quaisquer autoridades
federais. estadua.is ou munidpais. ouvir os indiciados, inquirir testemunhas sob
compromisso. requisitar de repartições públicas e autárquka.s informações e 00cumentos. e transportar-se aos Jugares onde se fiz.er misler a sua pn:sença.
An. 3. 0 _ Indiciados e testemunha~ serla intimados de acordo com as
prescrições est.belecid.s n. legislaçlo pen.1.
Parágrafo único - Em ('ISO de nlo comparecimento da testemunha sem
moti\io justificado. a sua intímaçlo 5eri 50licitada ao juiz criminal ~ localidade em
que resida ou se encontre, n. lorm. do .rt. 218 do Código de Processo Penal.
An.
Constitui crime:
I _ impedir..oU tentar impedir mediante violência. ameaça ou assuadas, D
regula.r funciona.mento de Comisslo PuIamentar de Inqu&ito. ou o 'livre. exercic:io
das .tribuições de qu.lquer dos seus membros.
Pena - • do .n, 329 do Código Pen.l.
11 - fazer afinnaçio falsa. ou negar ou calar a verdade como testemunha.
perito. tradutor ou intérprete. perante I. Comisslo ParlamentAr de Inquérito.
Pena - • do .rt, 342 do Código Pen.l.
AM. 5.0 - As Comissbes Parlamentares de Inquérito apresentaria relatbrio
de seus trabalhos' respectiva Câmara. concluindo por projeto da resoluçlo.
§ 1.0 _ Se forem di\lersos os fatos objelo de inquérilo.• Comis~lo 'dirá. em
separado. sobre cada um. podendo fazê· lo .nles mesmo de fmda • investigaçlo
dos. demais.
§ 2.0 _ A incumbência da Comisslo Parlamentar de Inquhrito termina com i
sessl~ legislativa em que tiver sido outorgada. salvo deJiberaçlo da respectiva
Câmara. prorrogando-a dentro da legisiaçlo em curso.
Art. 6.· - O processo e • instruçlo dos inquéritos obedecerlo
que
pn:scr'C\'e e~ta lei. no que lhe-5 for aplicável, às normas do pr~~~ penal.
An. 7.° - Esta l.i:i entrará em vijor na data de sua publicaçlo. levógadas as
disposiçbes em contririo.

".0 -

.0

LEI "9 7.102. de 20 de

junho

de 1 983.

Dispõe sobre segurança para éstab!
leciaentos fi.nanceiros~ estabelece
nor.as para constituiçao e funcion~
.ento das ellpresas pa rt i cuJa res que
exploru serviços de vigjlância e de
transporte de valores e da outras pr~
vidêncÍlls.

LEI N." 1.145 - DE 29 DE DEZEMBRO DE 1953
CRIA A CARTEIRA DE ÇO"'~RCIOEXrERIOR, DISPOE SOBRE O
INTERCÁMBIO COMERCIAL COM O EXTERIOR. E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS(I)
An, 1.. _ ~ extinl' a C.rteir. de Exportaç~ e Imponaçlo do ~nco do
Braoil SoA. e em su. substituiçlo in.tilUlda • C.rte'ra de Commlo Extenor.
Art. 2.• - Nos !ermOl doo an•. 19 e 59. da Lei n.O 4.595. de.31 de clezemb~
de 19M. compete ao B.llco do Brasil S.A.• a,:av/;' d..... C•.no... de CombrelO
E.terior. observad.s as decisõe>. norm&J e cntb"OI eslabelecidoo pelo Conoelho
HaciClnal do Com!rcio Exterior:
. .
I _ Emitir licenç•• de exportaçlo e imponaçlo. cuj. exiefnda ..rá IIml'
I.d. a"" casos impostos pelo interesse na~oilal.
..
11 _ Exercer. prél-i. 00 posterIOrmente a fiscahzaçlo de PI'llÇOIi. peoos.
nKdida•. clauilicaçlo. qualid.des e tipos. ded.radOl n.. operaçlles de n!"'rlaf;lo.
diretamenle ou em colaboraçlo com quaisquer ootros 6<,100 "",ernamenta...
11I _ Exercer. prévia ou posleriormente. a fiscalii.açlo de preçoc: ~.
medid••• qu.lidades e tipos n.. operações de importaçlo. respeitadas .. atribuiçr.es
de compet!nci. das rep.nições .duaneiras.
C.
IV _ Fin.nci.r • exportaçlo e a prod~ç.lo p.!", exportaçlo de produtOl
illdusariais. bem como, qUIIndo necesúrio. adqulnr ou flD.~I.r. por ordem e conta
• Tesouro Nacional. estoques de outros produtOl exportáveiS.
.
V _ Adquirir ou fin~nciar. por ~m e conta do Te~ro N.ClOnal. ~rod~.
tos de importaçlo neceuirios ao abasteclInento do mercado IQt~mo..•~ equillbno
dos preços e' formaçlo de estoques reaula~ores: ~mpre que o comérelO Import.dor
do Ienlul oondições de lazE·1o de forma ..t..l.tona.
.
VI _ C'OI.bor.r. com o óralo competente. na aplicaçlo do "'lime da oi,
lIIÜ.ridade e do mecanismo do d..... Hck.
VII _ EI.borar. em cooperaçlo com OS llrglos do Ministério da Fazend•• as
estatíslicas do comércio exlerior.
.'.
.
VIII _ Executar quaisqueroutns medIdas relaclOnlldas com o CO~f'ClO exterior que lhe forem .tribuídas.Ua)
.
Parásralo único - As disposições dos incisos I e 11 deste ~nigo nlo se .pllC.m
• expnnaçlo do calé. a qu.1 continu.r' • ser reBUI.d. pela leI n.O 1:779. de 22 de
dezerilbro de 1952.
.
Da
do
Art. 3,0 _ ~ o Minist~rio da Fazenda .utonzado a "."ntrata~ com O IICD
'.'Brasil S.A. a eXecuf;-lo dos serviços da Carteira de ComérciO Extenor. que m.nler~.
obriJ.tori.mente. em cada Estado. um. representaçlo. p.ra .tender ao combrelo
local.
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Parágrafo único - A Caneira oflaninrá o regulamento de seus,. serviços e
atribuições. o qual entrará em vigor depoi. de aprov.do pelo Ministro de Est.do dos
Negócios da Fazenda,
An. 4,° - O direlor d. Caneira de Com~cio Exlerior. de livre nomeaçlo do
Presidente da Repúblic., integrará o Conselho d. Superintendência da Moed. e do
Crédito. que pas~ará I se constituir de seis membros com direito de voto.
. Parágrafo único - Em caso \le emp.te n. votaçlo. o presidente do Con",lho
usari o voto de qualidade.
ta
An, 5.° - E instituída, junto. Carteira de Combreio Exterior. a Comisslo
Consultiva do Intereimbio Comerci.1 com o Exterior.• qu.1 incumbirá sugerir'
dàreçio da Carteira as medidas que julgar conveniente lO deseDvolvimento do
c:om&cio externo e os critérios gerais relacionados com o regime de licença de
exponaçlo e importaçlo, (2)
Parágrafo único - A Comisslo será constituid. pelo diretor d. Carteira de
Comércio Exterior. como seu presidente, pelo chefe do Departamento Econ3mico e
Consular. do Minist~rio d.. Relações Exteriores. pelo diretor do Dep.rtamento
.N.cion.1 da Indúsrria e Comércio. do Ministério do Trab.lho. Indú,tri. e Comércio.
por um representante do Minislério da Agricultura e de cada um dos leRUintes
(qlos: Caneira de Clmbio. Dim;lo Executiv~ d. Superintendénci~ de Clmbi<: e
do Crédito. Conlederaçlo N.clon.1 do Com~rclo. C:onfederaçlo N,clOn.1 da Indu.·
lri•. Confeder.çlo Rural Br.sileira e Federaçlo d.. Associações Comerci.is do
Brasil.
Art. 6.° - E subordinado ao regime de licença. nOS termos desta Lei. e até 31
de janeiro de 1955. o interclmbio comercial com o exterior. (3)
fi- 1.° - As licenças de imponaçlo serio concedidas aos que as requererem.
de~de que provem dispor de pl"bmessas de venda de câmbio da l'eSipecti":l categoria.
enútidas pelo Banco do Bruil e adquiridas em público prqlo. clt acordo com
ln.tNções baixada. pelo Conselho d. 5uperin",nd!ncia d. Moed. e do CRelilo.
fi 2.· - Nlo se aplica. quanto ao pre"o público. o disposto no paráJnofo
anterior .... casos da. ÍJnportacões previstas os incioos .... VI. VII e IX do art, 7.°. 110
inciso 11I do fi 1.0 do
&.0 dest. Lei. e. bem ...im. de mlquinas e equipament...
indu'lriaioconsideradoada mais alta ....nci.lidade. para o deoenvolvimento ~mi·
CC' do pal~, pelo Con..lbo d. Superinte~ncia da Moed. e do Crédito. ouvido o
Conselho Nacion.1 de Economia.
fi 3,· - As mercadori.s e objetos sujeitos a licenç. de imponaçlo. dependen·
t~ ou 010 de' cobertura cambial. thealdos lO PaIs sem I respectiva liceDÇ'1 00 com
fraude de declaraçlo quanto a pl'llÇos e oulros elemenlOl esaenciaio... rio devolvidos
ao portn de ori..m•• npens. do inte~do e • ordem do exportador mencionado
nu reipeclivas faluras. ou quando ilSO nle for posslvel ou conveniente. a jubo dII
Carteira de Com~n:io EIterior. serlo apreendidm pelas repartições aduaneir.s e
...endidQ1il em leillo. sem que se considere o falo. entretanto, crime de contrabando
delinido no .rt. 334 do Código Pen.1. (4).
, § 4.° - O imporlador poderl opt.r pelo recebimento daI merc.dorias e obje·
tM de quelratl O parigrafo anterior. importadm sem a respectiva licença. mediante
o p.~amenlo adicional de importlncia equiv.lente • 150% de seu valor c.lcul.do
pela Carteira de Comércio Exterior e nele computadas as sobrelaxas m'xim.,
correspondentes às r:atqoMas em que estiverem classificados à data de SUl entrada
no pais. (4)
,
§ 5.° ,- As importincias referid.s no § .... des'" aniao serlo recolhidas ao
Te\oum NaciOf1al. como renda eventual da Uni.o. (04)
§ 6.° - As mercadorias tkstinadas à exponaçlo terio seu embarque fisc..Ii1.a·
dn peJa, autoridades aduaneiras. de modo i se verificar ~ estio de acordo com a~
e.fle'cifl(:ilç~!Io conslantelõ da respectiva licençl.
§ 7.° - O Conselbo d. Superintendência d. Moeda e do CRdilo fixará nor·
ma~ gerais para o licenciamento da importaçlo de mercadorias que independa de
coherluru camhhll. a qU11 nio ficará sujeita lO sistema instituído pelo § 1.0 deste
artijto.
Art. 7.° - Revogado pelo Decreto-lei n. D 37, de 18·11-66.
An. 8.' - Só poderio efetu.r imponações os comerciantes <lnse ramo. devi·
damente regiMrados.
§ 1.0 - Excetuam-se da regra estabelecida Deste artigo:
I - as firmas e empresas industriais. quando para seu próprio ur.o ou consu·
mo;
11 - as aS5OCiaç~rai5. inclusive &5 cooperati\'ls. sempre que se tratar de
importac;lo destinada am.-~róprios: serviços ou para menda am seus associados.
quando sejam mercadorias'tie!ttinadas às respectiu.s atividades;
11I - os brglos govern.mentais. federais. e".du.is ou municipais••utarquiu.
entidades paraestatais e sociedades de economia mista. e desde que dentro do
orçamento de suas necessidades cAmbiai~. apro\'ado peJo Conselho de Supertnte~n·
cio da Moed. e do Crédito;
IV - as pessoas físicas. desde que ~ proponham a importar objetos de seu U50
próprio e utilizaçlo fora do comb",io.
§ 2.° - A importaçlo previst. nos inci.... I. 11 e IV do paráJnolo anterior só
será admitida medianle .s.~inatura de um termo de responsabilidade e compromisso
de nlo ..r aller.da • de"maçlo dos ben. imponados. na lorma acima estabelecid••
"'" .. penas da Lei.
An, 9.° - As "P"rações de cAmbio referentes' exportaçlo e importaçlo de
mercadorias. com os respecti...os serviços de fretes. SCpT05 e despesa.s bancárias se
eletuarlo. nos te.mos da Lei n.o 1.807. de 7 de j.neiro de 1953. por tax.. f....d.. pelo
Conselho d. Sdperintendência da Moed. e do Crédito. resultantes de parid.de
declarada no Fundo Monet'rio Internacional.
§ I.· - O Cooselho poderá. ent",tanto. autorizar a Carteira de Cambio do
Banco do Brasil S.A,. est.belecer sobret.... de cAmbio. variáveis ou nlo. secundo a
naturel.a d. ntercadoria e ,riu de essencialidade. exiafveis sob a forma e c:rit&io que
adotar para os efeitos dos .rti,os 6.° e 7.° <lnt. Lei.
§ 2.· - Todas.s sobret...s arrec.dad.. nos termos desta Lei se destin.rlo
em ordem de proridAde.
I p"l.mento de bonificações aos exportadores;
11 - • pavimentaçlo de estr.d.s de rod.gem. em proporçlo de JO'V. (trinta
porcenlo) das lObn:tu... rrecadadas. uma só vez ou em par""I... anles ou depois da
refin.çlo no Br..íl. pela i01portaçlo de petróleo e seus deriv.dos. depois de reBUlari.
,..d.s a. operações cambiais realizadas. •ntes desta Lei por conta do Tesouro
Nacional. (N.... red&çlo dada peI. Lei n.· 2.698. de 27·12·55.)
11I - ao financiamento. a lon,o prazo e juros b.ixos. d. modemizaçlo doa
métodO'l d. produclo .gricola e recuperaçlo d. lavoura n.cion.1 e ainda • compra
do!; produtos 'Imperoários. de sementes. adubos. inseticid... m.tquin.... utensílios
pai. emprqo na lat'ourI..
§ 3.· - .... bonificações previ".. 110 p.ráRl".lo .nterior serlo lixadas pelo
Conselho da Superinlendência d. Moeda e do Crédito. de modo • •branaer •

.rt.
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ItOneralidade dos produtos de exportaçln e poderio ser dividida> aj~ o número de
cinoo oateg<>rias. (6)
§ ~ .• - A .oorelaxa a que .. relere esla Lei nlo tem caráter fiscal. ""nd<> de
ordem monetária e meramente cambial, sujeit•• sua .plicaçlo à prestaelo de contas
ao Trihunll de Contas.
1\ S." - O produto di arrecadaçlo de 30% (trinta por cento). previsto no
inciso 11 do § 2. 0 deste aMiao...rá diretamente recolhido, pelo Banco do Brasil. ao
8&""0 Naoional do Desenvolvimenlo Econômico para aplicaçlo na pavimentaçlo de
rodovia. e na oonslruo;lo. revestimento 011 pavimenllÇlo de rodovias destiAadf$ a
substituir ramais femwiirios reconhecidamenle der.dtirios. (Ncwi redaçlo dada
pela Lei n. O 2.696. de 27·12·55.)
-

§ 6.° - As import..ções excetu.das do sistema de limitaçlo das divisas. em'
prello público. de que trata o § I." de art. 6." desta Lei. com I elcluslo prevista no li
2." do Irl. 7.". nlo rICarlo iscnta< do palamento das sobretaxas que lorem estabeleci.
das nos termos do § I. o deste aMigo.
Art. 10 - Fic•• Carteira de Corércio EJ:tCriOf autorizada. cobrar tuas pela
emilslo das licenç.5i.....(W!'lddo).....• por forma .. ser reeull.mentad•. nl0 excedentede 0.1'", (um d~imo por oento) do .alor da licença. (60)
Art. 11 - Sem p~ulm de OIIlras Slnç!los previstas em LeI. e a~m de incldi.
rem em multa< de Cri 5.000.00 (cill<"O mil cruui",,) a Cri 20.000.00 (vinle ..u
""'....""). licarlD impedidos de importar, por pertado de oeis a doze _ , .. que,
~allÇ/los lalsas. 011 OIItlOl prooeuoo doloo<Jo. Ialrinairem .. preceit.. desta

r::

Pari,rafo ú~ioo - As I&nçlJes de que trata este anil" Krlo aplicadas por
pmposta di Carteira de Coméreio Exterior. pelo ~iinlstro de Estado dos Ne..,ioo da
Fazendo. cabendo recursos de decisto para D C_lho da Superinlendfncia da
Moeda e do CréditD.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
.
N" 180, DE 1989
(Do Sr. Vladimir Palmeira)
Regulamenta o inciso I do art. 7 da Constituição
Federal, que trata da relação de emprego protegida
contra·u dispensa arbitrária ou sem justa causa.
(Apense-se ao Projeto de Lei Complementar n"

31/88.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A relação de emprego se faz protegida contra ato de dispensa quando esta for arbitrária ou sem
justa causa.
§ 1" Entende-se como dispensa arbitrária ilquela
que tenha fundamento em motivo alheio às obrigações
contratuais do empregado na relação de emprego:
§ 2' A dispensa sem justa causa será aquela que
se dará respeitando e se fundamentando nas seguintes
razões:
a) por desativação de uma ou mais unidade produtiva
da empresa. ou ainda por deficiência técnica do empregado, diante ~e tecnologia nova a ser adotada, seja
no processo de produção. seja com introdução de novos
equipamentos;
b) por motivo de ordcm econômico-financeira, quando cesse parcial ou totalmente seu processo produtivo.
Ou ainda, quando venha se tornar meio para sua recuperação diante de crise eventual do mercado de consumo
a que destina, se comercial ou de prestação de serviços
se aplicará o mesmo critério;
c) da mesma forma. se admitirá motivo para rescisão
aqui tratada, todo aquele que não fuja a qualquer razão
que determinou a existência do contrato de trabalho.
§ 3" O contrato de trabalho é o ato que dá início
a relação de emprego. mantendo-se o contrato de experiência na forma como se mostra regido pelo art. 443.
2", letra c, e o art. 445. parágrafo único. ambos da
CLT;
§ 4" O contrato por prazo determinado mantcrá,
por sua vez, a mesma regulamentação que lhe dá o
art. 443, 2". letras a, b, c da CLT;
§ 5" O contrato por prazo dcterminado da empreitada para execução de scrviços ou obras, poderá ter
antecipado seu término pelo empregador e, neste caso,
equipara à dispensa sem justa causa, para todos os efeitos legais.
.
Ar!. 2' O ônus da prova das razões para dispensa,
qualquer que venha ser sua modalidade, é obrigação
exclusiva do empregador.
Art. 3' Na ocorrência da dispensa arbitrária, poderá O empregado pleitear sua reintegração no emprego,
sendo-lhe, neste caso, garantido o direito aJUesma função, a todas parcelas remuneratórias a que faria jus
se estivesse em pleno exercício.
§ 1" O empregado atingido pelo ato de dispensa
arbitrária poderá requerer aei Juízo competente, medida
liminar de reintegração, com ou sem necessidade de

Art. 12 - A CIMeira de Comércio Exlerio. fari publicar. mensalmente. a
...Iaclo das importaçlle5 leitas independenlemente de licença COlI1 a lndicaçlo do
importador. õa~ C'06.I.S importadas e. do seu valor.
Art. 13 - O Poder Executivo baiuri. 110 pram de trinta dias di data da
puhlicaçic desta Lei. o ..., relU lamento.
Art. 14 - Fica revOiadoo Deorelo-lei 0.0 9.524. de 26 de julho de 19<46, que
dispõe ""lore a aplicaçlo em letras do Tesouro N""ioDaJ de parte do valor da< ....ndas
de cambiai, de exporltÇlo.
Art. IS - A cobenura camhial para aquisiçlo de ",aquinaria destinada _
...rviços de enerai. bidrel6trica e de lelelonia. de caráter municipal...rá eletuada de
acordo com m prai"m estabeJecidos nos respectivos contratos de çompra.
Parigralo único - Serlo vilidas a< licença> de importaçlo para a maquinaria
constante deste .n'lIO. j6 deleridl. quando da '·i~...ia di Portaria n.o 70. de 9 de
outubro de 1953. l>ai..dl pela Superinten~ncia da Moedl e do C~ito.
Art. 16 - RevOlllda. as disposições em contrário...ta Lei entrará em viJlOl na
datl de.sua publicaçlo. inclusive quanto à sua obrilatoriedade nos Estados emanado
..... revogado. para esse eleito. o disposto no§ 1.0 dD art. 1. 0 dD DecrelD-lci n.o 4.657,
de 4 de setemhro de 1942.

DECRETO N.· 42.1120 - DE 16 DE DEZEMBRO DE 1957
REGULAMENTA A EXECUÇÁO DO DISPOSTO NAS LEIS 1.1107, DE 7DE
JANEIRO DE 1953.2.145, DF 29 DE DEZEMBRO DE 1953, E 3.2401. DE 14 DE
AGOSTO DE 1957. RELA TIVAMENTEÁS OPERAçOES DE CAMBIO E AO
INTERC ÃMBIO COMERCIAL COM O EXTERIOR. E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS (8)

justificação. que determinará imediatamente sua reintegração. observado o disposto no caput deste artigo.
§ 2' Poderá o empregado se assim desejar. após
efetivada sua reintegração, acordar com seu empregador a rcscisão dq seu contrato de trabalho. ato este
que deverá ser homologado nos autos do pedido de
reintegração acima referido.
Art. 4' Na dispensa arbitrária. serei assegurado ao
empregado:
I - além das verbas indenizatórias já previstas na
CLT e em oulros diplomas legais e pertinentes à matéria. uma indenização de caráter compensatório correspondente a 3 (três) salários por cada ano de duração
de. seu contrato de trabalho. tendo como base para
seu c,nculo a maior remuneração percebida no curso
dos últimos 12 (doze) meses de sua vigência;
II - a aludida indenização será devida integralmente
no primeiro 1mo de contrato de trabalho, qualqucr que
tenha sido o tempo de sua duração e. no período contratual subseqüente. quando menor de 12 (doze) meses
será proporcional a cada mês. respeitado o critério adotado no parágrafo único do art. 146 da CLT;
III - serão observados os critérios adotados para
apuração e modalidade de sa1:írios previstos nos §§ 1",
2".3".4' e 5" do art. 478 da CLT;
IV - estende-se a aplicação desta lei à modalidade
de rescisão prevista no art. 483. letras de a até g, e
os §§ 1',2' e 3' da CLT:
Art. 5·' São ainda conferidos ao empregado dispensado arbitrariamentc, os seguintes direitos:
I -estabilidade por 24 (vinte e quatro) meses, a contar-se do início de sua dispensa. salvo em caso de justa
causa ou da hipótese do inciso IV do art. 4' desta lei;
II --=-indenização em dobro. qualquer que seja a parcela a que fizer jus receber, caso o empregador não
queira aceitar sua reintegração; além de outra cominação pecuniária que lhe queira impor o Juizo que a determine. quando se tratar de reincidência.
Art. 6" Em se tratando de dispensa scm justa causa.
será asseglllado ao empregado:

r- todas as parcelas previstas na CLT e nas demais
legislaçôes pertinentes. além de indenizaçáo correspondente a 1 (um) salário por cada ano do seu contrato
de trabalho, calculado sobre a maior remuneração percebida nos últimos 12 (doze) meses e para o primeiro
contrato, mesmo com tempo menor a 12 (doze) meses.
a indenização acima se fará integralmente, sendo proporcional a cada mês para o período subseqüente;
II - observar-se-á o que dispõe o inciso III do art.
3" desta lei.
Art. 7" Em caso de dispensa arbitrária ou scm justa
causa, desde que como tal considerada por Juízo competente. de empregado protegido pela estabilidade conferida ao que exerça, quer como cfetivo, quer como suplente, cargo de direção sindical ou de representação
profissional, inclusive aquele que seja membro de Cipa,
terão direito ao que aqui está previsto e o ato terá

por pressuposto a· arbitrariedade, aplicando-se os arts.
3', incisos [ e UI, 4'\ incisos I e lI, desta lei.
Art. 8' A retenção de salário de empregado, qualquer que seja a modalidade de sua dispensa, obrigará
ao empregador pagá-lo em dobro.
Art. 9' A falta ou o pagamento de horas extras
sem respeito às determinações da lei, sujeitará ao empregador () pagamento em triplo do que foi pago ou
negado a pagar. devendo ser cientificada as autoridades
competentes, para serem tomadas as medidas administrativas cabiveis.
Art. 10. Na falta de reeolhimcnto do FGTS. além
das cominações cabíveis, detcrminará o Juízo competente que o empregador faça seu pagamento diretamente ao empregado e em valor correspondente aO
dobro do que era devido.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Juslificação
Com. a cria~ão do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço. LeI n' 5.107. de 13-9-66. na prática. liquidou
com a estabilidade no emprego. como preconizada no
art. 492 da CLT, permitindo com isso que o abuso
do patronato alcançassc nível insuportável. notadamente com aplicação dc dispensa por justa causa ou até
mesmo sem que ao trabalhador lhes fosse dado o direito
porque isso ocorrera. A recusa de cumprir com os pagamentos das verbas rescisórias é uma dura realidade.
já que o acordo na Justiça do Trabalho é uma forma
de toda vantajosa para qualquer empregador.
Talvez. diante de tal realidade. tcnha o legislador
procurado proteger o trabalhador contra este tipo condenável de comportamento do patronato, pois que assim o diz o inciso I do art. 7' da Constituição Federal.
Assim se refere a norma constitucional sobre o as~un
to:
OI! ~ relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. nos termos
de lei complementar, que preverá indenização
compensatória, dentre outros direitos."

O texto acima, a par do Seu insofismável caráter de
proteção, faz distinção entre a dispensa arbitrária e a
sem justa causa. A segunda delas já é do conhecimento
de todos, consagrada náo só na legislação como também
na jurisprudência e doutrina. Aliás. Seu caráter genérico. vigente até a atual Constituição Federa\' não oferecia maiores indagações jurídicas. porque tudo quanto
distinto da justa causa, a que faz alusão o art. 482 e
suas letras da CLT, se tornava sem justa causa. Entretanto. por amor à verdade, forçoso é reconhecer-se
que o tratamento dado à rescisão 'indireta. isto é. quando certos atos praticados pelo patr~o ou mesmo descumprimento de suas obrigações, realmente se constituem
modus in rebus arbitrariedades, mas cujos efeitos para
o empregado em nada diferia no tocante aos seus direitos de indenização. A nosso ver, portanto, o art. 483,
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suas letras e parágrafos, podem e devem ser incluídos
no elenco das causas que conduzem à certeza de que
a dispensa foi arbitrária.
Em sendo este o pensamento, natural é o fato de
se pretender neste projeto de lei complementar se dar
um conceito do que venha se constituir a dispensa arbitrária. Para isso, fomos conduzidos a uma forma de
raciocínio mais técnico, pelo menos essa é a tentativa,
saindo do simplismo de que o que não for motivo para
justa causa, será necessariamente arbitrário. Não. não
deve ser este o enfoque, pelo menos consideramos a
matéria, até porque o descjo é uma legislação senão
próxima da realidade, pelo se faça como caminho menos
árduo para o mundo criativo da jurisprudência. Neste
particular, merece especial referência a ação dos Tribunais Trabalhistas que, ao longo da vigência da CLT
e outras legislaçõcs contrárias ao intcrcsse da massa
trabalhadora, procurou amenizar seus efeitos e, em alguns momentos, até mesmo colocá-la a serviço do trabalhador.
Daí se procurar encaminhar a questão do conceito
no ãmbito do contrato de trabalho, a nosso ver, o arbitrário não se vincula às obrigações do trabalhador para
com seu patrão, mas sim porque se trata de um ato
estranho à própria relação empregatícia c o mais comum
são os ditados pelo desejo de vingança, tendo como
base motivos mesquinhos e aviltantes à dignidade do
empregado.
Aliás a arbitrariedade não se pode examinar no momento de sua prática, e as vezes só se percebe depois
de algum espaço de tempo. Razão por que, necessária
é a via judicial para melhor examiná-la, como previsto
neste projeto.
Por outro lado, em sendo o arbítrio considerável,
notadamente quando ,envolve o direito ao trabalho, direito fundamental do homem, devendo por isso mesmo
inibir-se o patrão para prática deste ato. Como forma
escolhida, seguindo inclusive a ordem emanada do texto
constitucional,.prever-se de diversos direitos e com ênfase especial a "indenizaçáo compensatória" para violência feita contra o trabalhador.
Diversas são as teorias no Direito do Trabalho que
procuram conceituar o que venha a ser indenização,
não quanto sua natureza jurídica, mas também quanto
a sua finalidade, nem sempre favorável ao interesse
à massa trabalhadora. Assim, por mera citação c gáudio
dos estudiosos. vale mencionar as mais expressivas e
motivo' de alegria dos doutrinadores, são elas:
- Teoria do abuso de direito
- Teoria do crédito ou "salário diferido"
- Teoria da pena
- Teoria do prêmio
- Teoria do dano
- Teoria do risco profissional
.A~ referências acima, por si só, demonstram o espírito
cnatlvo dos seus autores e áulicos, mas a verdade é
que pouco importa tal discussão, da qual o trabalhador
~~o terá jamais a me~or oportunidade de participação,
Ja que como subordmado na relação de emprego lhe
foge qualquer poder de barganha.
A. verdade é que a indenização a visa minimizar,
por ISSO, uma situação difícil que normalmente cria o
desemprego, qualq~er que seja o nível do empregado.
Mas, mesmo aSSim, para que a discussão não fique
em tom muito pessoal, embora a voz do trabalhador
deva ter o timbre forte do explorado, menciona-se aquele pcnsamento que, embora de um estudioso de forma- ,
ção liberal, mas que, por sensibilidade, chega a confirma~ão como es!a: "A)ustificativa da indenização, quer
q~elram quer na? quclram os doutrinadores, é a reparaçao do dano sofrido pelo empregado, que se concretiza
na perda injusta do emprego e suas decorrências" tanto
mais graves, quanto mais grave for a crise da economia
onde venha ocorrer. Afirmação esta que se aplica com
extrema Justeza ao princípio contido no texto constitucional. Ao s~r rcconhecida a dispensa arbitrária, não
como mera hipótese, mas como uma realidade se impõe
a "indenização compensatória" para "reparação do da~~ sofrido pelo empregado", concretizado "na perda
mJusta do emprego c suas decorrências". E neste ponto,
vale se destacar o autor de tal forma de ver, um ilustre
mestre e estudioso do direito do trabalho, cujo falecimento é ainda muito recente, falamos de Mozart Russowano.
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Em conseqüência, procurou-se dar um tratamento
bastante objetivo, para isso procurando-se também um
conceito claro e simples da dispensa arbitrária. O mesmo se adotou para dispensa sem justa causa. No primeiro caso, a justificativa acima se coaduna com a proposta
de indenização, porque não se confunde com outros
direitos já consagrados na CLT. E para isso. atribui-se
um valor capaz de reparar em tese a perda sofrida pelo
empregado e, ao mesmo tempo, penalizar o empregador pelo seu gesto injusLO c anti-social, pois se é
verdade que o trabalho é um dever social, da mesma
forma impedir que alguém perca tal direito pratica um
ato anti-social.
As demais, equiparou-se as hipóteses do ar!. 483 da
CLT à dispensa arbitrária, em qualquer das formas ali
apontadas, todas são agressões contra o trabalhador,
muito embora algumas delas atualmente são de raríssima incidência, nilo sendo nenhuma heresia afirmar-se
como letras legai" sem uso.
Realmente, a', letras a, b. c, d. f, são hipótescs de
ocorrência cotLliana. Inclusive. a do § l' é acontecimento corriqueiro, que o digam os motoristas de transportadoras.dentre oútros trabalhadores. A do § 2' é
uma raridade, pois que só aplicável ao empregador pessoa física, alcançando a larga faixa dos profissionais,
porque empresa individual, é uma impossibilidade jurídica. E para aqueles liberais, não há necessidade de
qualquer outro maior esclarecimento, uma vez que a
CLT, neste particular, atende perfeitamente ao presente texto legal.
A rigor, "dentre outros direitos". corno consta do
texto da Constituição Federal, estabeleceu-se a estabilidade do empregado, se provada a sua dispensa por
arbitrariedade, por prazo e para isso procurou-se uma
quantidade de meses tida como limite na própria CLT,
como aquela medida de prazo para o contrato por prazo
determinado, limitada há dois anos, bem como ainda
ao prazo da prescrição bienal, enfim na própria lei surgiu um prazo bastante razoável e justo em se considerando o motivo da dispensa. E ela só poderá ser desfrutada se o empregado assim o desejar e contar-se-á da
data em que se der a sua reintegração ao emprego.
Porém, a resistência do emprcgador à mcdida dc reintcgração faz parte da tradição, raro é o empregador que
a recebe como um direito. Daí que buscou-se então
penalizar-se o patrão recalcitrante, obrigando-o a pagamento maior da indenização, até mesmo por puro respeito à propria Justiça do Trabalho.

Trata o projeto também de um assunto de extrema
importância para a liderança sindical, qualquer que vcnha a ser seu âmbito de ação. A dispensa de dirigentes
sindicais são feitas comumente, sem que ao empregador
venha pesar ônus maior do que aquele aplicável a qualquer dispensa. O meio de reintegração do emprcgado
raramente surte qualquer efeito, pois que ao empregador interessa mais a pagar a indenização estabelecida
pela CLT, pois o que realmente procura é intimidar
seus empregados e, às vezes, tal intento tem pleno êxito.
Por derradeiro, cabe aqui se enfatizar que o projeto
não traduz qualqner dipJoma capaz de se tornar um
instrumento de força contra o patronato, porque o que
procura corrigir ou evitar que aconteça são os atos do
mau patrão, daquele que se locupleta a custa do trabalho de seu empregado. Para isso, procura-se aqui, inclusive, pela primeira vez, se aplicar com rigor penalidade
ao que foge ao pagamento das horás extras ao trabalhador. Na realidade, como se comprova diariamente nas
Juntas de Conciliação do País; a imensa quantidade
'de reclamações de empregados pretendendo receber
horas extras não pagas. Ademais, existem ainda aq>!eles
que as pagam sim, mas o fazem "por força"', com isso
nao recolhendo sobre as mesmas as parcelas do FGTS,
da contribuição previdenciária, enfim. lesando o empregadO e ao Governo. Para estes patrões a lei é e será
dwa.
Este projeto e sua exposição de motivos é resultado
de um minucioso trabalho desenvolvido pelo Dr. Edmilson Jorge de Oliveira, que resolvi apresentar a esta
Casa.
Sala das Sessões, - Deputado VIadhnir Pahneira.

LEGISLAÇÃO ClTADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

...Á;i.·· 7';' .'sã;' ';ú;~ii;~' d;'~' i~~b·~ii;~d~;~~· '~;b~~~~"~
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
I .-.relação de ~mprego protegida contra despedida
Gcrbltrana ou sem Justa causa, nos termos de lei complementar. que prevcrá indenização compensatória, dentre
outros direitos;

........................................................................
DECRETO-LEI N' 5.452
DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
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TÍTULO II
Das Normas Gerais de
Tutela do Trabalho
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Do Salário Mínimo

......·
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SEÇÃÓ·y·

·

·

Dos Efeitos da Cessação
do Contrato de Trabalho
Art. 146. Na cessação do contrato de trabalho,
qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme'
o caso, correspondente ao período de férias. cujo direito
tenha adquirido.
Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses dc serviço. o empregado,
desde quc não haja sido demitido por justa causa, terá
direito à remuneração rclativa ao período incompleto
de férias, de acordo com o art. 130, na proporção dc
1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.

.....,

·
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·

·····..

Do Contrato Individual de Trabalho
CAPÍTULO I
Disposições Gerais

... A;~."

443." .'0' ~~~~;~~~ 'i~d;~id~~i d~' ~~~b~ih~' ~~~d~;á

ser acordado tácita ou expressamente. verbalmente ou
por escrito e por prazo determinado ou indeterminado.
§ l' Considera-se como de prazo determinado o '
contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo
prefixado ou da execução de scrviços especificados ou
ainda da realização de certo acontecimento suscctível
de previsão ;Iproximada.
§ 2' O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando:
a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo;
b) de atividades empresariais de caníler transitcj,rlb;
e) de contrato de experiência.
<'

'p;;'

...Art." 445.····0

·~~~i;~t~· d~' t;~b~ih~'
;;;~~~. d~t'~~~
minado não poderá ser estipulado por mais de? (dois)
•
anos, observada a regra do art. 451.
Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 (noventa) dias.

CAPÍTULO V
Da Rescisão
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Art. 478.· A indenização devida pela rescisão do
contrato por prazo indeterminado scrã de um mês de
remuneração por ano de serviço efetivo. ou por ano
e fração igualou superior a seis meses.
§ l' O primeiro ano de duração do contrato por
prazo indeterminado é considerado como período de
experiência, e, antes que se complete. nenhuma indenização será devida.
§ 2' Se o salário for pago por dia, o cálculo da
indenização terá por base 25 (vinte e cinco) dias.
§ 3' Se pago por hora, a indenização apurar-se-á
na base de 200 (duzentas) horas por mês.
§ 4' Para os empregados que trabalhem a comissão
ou que tenham direito a percentagens, a indenização
será calculada pela média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 1.2 (doze) meses de serviço.
§ 5' Para os empregados que trabalhem por tarefa
ou serviço feito, a indenização será calculada na base
média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado para realização de seu serviço, calculando-se o
valor do que seria feito durante trinta dias.
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 permissão do empregador, e quando constituir ato
de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
d) condcnação criminal do empregado. passando em
julgado. caso não tcnha havido suspensão da execução
da pena;
e) desídia no desempenho das respectivas funções;
fi embriagucz habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou dc insubordinação;
i) abandono do emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no
serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas
mesmas condições. salvo em caso de legítima defesa,
própria ou de outrem;
k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas
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 dispcnsa de empregado a prática, devidamente
comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.
.
Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças.
defesos por lei, contrários aos bons costumes, ou alheios
ao contrato;
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;
c) corrcr perigo manifesto de mal considerável;
d) não cumprir o cmpregador as obrigações do contrato;

e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra
ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e
boa fama;
fi o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou
de outrem;
g) o empregado~ reduzir o seu trabalho, sendo este
p~r peça. o~ tarefa, de forma a afetar sensivelmente.
a Importancla dos salários.
§ I" O empregado poderá suspender a prestação
dos servIços ou rescindir o contrato, quando tiver de
desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a
continuação do serviço.
§ 2" No caso de morte do empregador, constituído
c!U e;mpresa individual. é facultado ao empregado rescmdlr o contrato de trabalho.
. § 3' Na~ hipóteses .das letras d e g. poderá o empregado pleItear a reSCIsão de seu contrato de trabalho
e o pagame?to das respectivas indenizações, pennanecendo ou nao no serviço até final deeisão do processo.
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CAPÍTULO VII
Da Estabilidade

.

.

Ar!. 492. O empregado que contar mais dc dez
anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância
de força maior. devidamente comprovadas.
Parãgrafo único. Considera-se como de serviço todo o tempo em que o empregado esteja à disposição
do empregador.

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

.....
LEI N' 5.107
DE -l3 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências.
•• a •••••••••••••• a

,
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riza-se. ainda. em menor escala, pela agricultura, gerando apreciável receita através do ICM.
Com infra-estrutura implantada, servida por uma ferrovia (SPB-4), antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil. a área geográfica em apreço contará brevemente

com a possibilidade de navegação dos rios Paraná e
Tietê, que assegurará, de forma mais eficiente e barata,
o escoamento da produç"o.
Por fim. esta promissora região, pela sua potencialidade e pelo processo de industrialização que vem co- .
nhecendo, transformar-se-á numa das regiões mais desenvolvidas do Estado de Mato Grosso do Sul.
Importa ainda assinalar que a região faz fronteira
com o Estado de São Paulo, situa-se pr6xima ao com·
plexo hidrelétrico de Urubupungá e, no Município de
Três Lagoas, de inegável desenvolvimento, implanta-se
um distrito industrial.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1.989. - Depu
tado Rosário Congro Neto.

• • • • • • • • • 1 • • • • • a ••••••••••••••••••••••• ~ ••••• a ••••••••••••••••••••

PROJETO DE LEI
N" 3.878, DE 1989
(Do Sr. Rosário Congro Neto)
Inclui na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de Via·
ção, a ligação Três Lagoas- Brasilândia- Bala·
guassu.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Transportes.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica incluída na Relação Discritiva das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n' 5.917. de !O de
setembro de 1973. a ligação abaixo:

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
LEIN"5.917,
DE lO DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação, e dá outras
providências.

ANEXO
2.1.2 As rodovias do Plano Nacional de Viação devem satisfazer a, pelo menos. uma das seguintes condições:
a) ligar a capital federal a uma ou mais capitais de
estados ou territórios ou a pontos importantes da orla
oceânica ou fronteira terrestre;

b) ligar entre si ·dois ou mais dos seguintes pontos.
inclusive da mesma natureza:

- capital estadual;
- ponto importante da orla oceânica;

BR

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaçáo
Segundo o item 2.1.2 do Anexo da Lei n' 5.917,
de 10 de setembro de 1.973. as rodovias do Plano NacionaI de Viação devem satisfazer a, pelo menos, uma
das seguintes condições:

- ponto da fronteira terrestre;
c) ligar em pontos adequados duas ou mais rodovias
federais;
d) permitir o acesso:
- a instalações federais de importância, tais como
parques nacionais, estabelecimentos industriais e organizações militares;
- a estâncias hidrominerais, a cidades tombadas pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
e pontos de atração turística notoriamente conhecidos
e explorados;
- aos principais tcrminais marítimos e fluviais e aeródromos, constantes do Plano Nacional de Viação;

c) ligar em pontos adequados duas ou mais rodovias federais."
Como se verifica na presente proposta. em Três Lagoas passa a BR-158, que liga Altamira, no Pará. a
Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e em
Bataguassu passa a BR-267. que liga Leopoldina, em
Minas Gerais, a Porto Murtinho, em Mato Grosso do
Sul, na fronteira com o Paraguai.
A ligação em apreço constitui trecho da Rodovia Estadual n" 395, já implantada, com asfalto executado
no trecho Três Lagoas-Brasilândia.
Existe em Bataguassu grande usina de esmagamento
de soja com capacidade de 1.600 t/dia e no trecho desta
cidaáe à Brasilâncjia, fica o acesso para o novo Município dc Santa Cruz do Pardo, antigo distrito de Brasilãndia que se denominava Xavantina. Nesse trecho,
encontra-se também o acesso à usina de produção
de açúcar e álcool - Debrasa. Mais abaixo, acerca
de 25 quilômetros de Três Lagoas, localizam-se as obras
iniciais de construção dc grande fábrica de celulose de
Champion do Brasil, cujo invcstimento. em dez anos,
alcançará a cifra de um bilhão de dólares.
De elevada importãncia. também ncssc trecho. logo
mais abaixo, é a existência de um frigorífico com capacidade de abate de 1.000 cabeças/dia e, logo adiante,
outra usina de esmagamento e refino de soja, dem)minada MatosuI.
A região a ser beneficiada representa o maior centro
de engorda e abate de boi gordo do Estado e caracte-

PROJETO DE LEI
N' 3.880, DE 1989
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)
Introduz alterações na Lei n' 7.787, de 30 dejunho
de 1989, que "dispõe sobre alterações na legislação
de custeio da Previdência Social".
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Saúde. Previdência e Assistência
Social; e de Finanças - Art. 24, lI.)
O Congrcsso Nacional decrcta:
Ar!. l' O art. 5" da Lei n' 7.787. de 30 de junho
de 1989. que dispõe sobre alterações na legislação de
custeio da Previdência Social. passa a vigorar com a
seguinte redação e acrescido do seguinte parágrafo:
Ar!. 5" Os clubes de futebol profissional contribuirão com 5% do total de sua receita bruta,
descontados do borderõ das partidas; sem prejuízo
do acréscimo para financiamento das prestações
por acidente do trabalho.
Parágrafo único. A responsabilidade do desconto é das federações e das confederações que
recolherão diretamente ao lapas.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

...
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES
LEI N" 7.787, DE 30 DE JUNHO DE 1989
Dispõe sobre alterações na legislação de cnsteio
da Previdência Social, e dá outras providências.

Art. 5" Os clubes de futebol profissional contribuirão com 5% do total de sua receita bruta, sem prejuízo
do acréscimo para financiamento das prestações por
acidente do trabalho.

Jústiticação
A presente proposição, visa a evitar desvios e a falta
de recolhimento; resguardando assim, a Previdencia Social, de possíveis prejuízos, imputando responsabilidade
às federações e confederações.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1989. - DeputadoArnaldo Faria de Sá.

.

'

PROJETO DE lEI N" 3.883, DE 1989
(Do Sr. Qonqga

Di.põ• • oltre a criação e c fundoDa.auto do li.t •••
'01 J'a.i •• dol I.p.eiaia para o Jul••••• co dai Iafraçõ.. rlnah •• MeDol: 'otI1u:ial Ofla,h'o.

t lt wio ... pronunciará qualquer
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t 21
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municaçio.
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CAP1tyLO IV - Do• • to. proç.llu.Í1
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Art.. 71.'
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e~pe-cial

041'
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CAPlTULQ

lIibilidAde de julgAr o Cl'lflO criminel que lhe for

leci~.

cona.x
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Art. 91 .0 procellso inlltaura:r- •• -á CCJIII a apreaentaçio ele denúncia. ellcritlll ou oral. pelo Minilltwrib Ptíbli-

propriedade

lutarial, aOll de cOlllpetineil'l dlll JUlItiçll rederAI, da
Ju.tiça
Militar. da Ju.tiç1l Eleit;ral. _Oll ,da coepetincia
origin'ria
do SuprelnO Tribunl'll rederal, Superior Tribun,,] de JU!ltiça, 'Tri

11.

CAPiTULO V - D. denúncia

r:.pe-

O prece.80, perante o Juizado

cial. orientar-"MIÍ peloa crit'rio. da oralidad., .• i.plicidllda, intoraalicfad... economia proc.eaual e e.leridad. t.ornando••••••nci.1 que o. ratoB cheguem ao eonhecimttnto 40 juiz
nO
_nor pru:o i: na fOnla maia direta pou!vel.

público~,

, "'. l . nQr1llfIe 1oca~. ~i.porio .obre
li! deroaill documentol'l que

v_ção tia. per;al! do proe.sllo
tru•••

foren.es~

Art.. e' O. atol prece"uli. I.rio v'lit101 •••pn quI' preeneher'lI a. findidad •• pera •• quli. for.. r.aUzllSoa, .t.ndido. 01 critlÍriol indica~o. no art. 2' 4e.t.a 111.

']1

A notícia .Icrha ob.ervarlÍ. quinto po••!

"I, 01 requisitos da ~.núnci., previlt08 no art. ~I.
. ••ndo
que, •• araIr..rã r.duzid. I ••crito pelo érgio quI' a r.cebar.

f 2 1 C.bando lçio pÚblica • lendo.
"infraçio
p"n.l .ujeit. ao Juizado rlpeeial, o Juiz li o Mini.tério Públi'
co providenciarão a inatauraçio do proc;p.lUlo.
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"
§ 3- Se a nodeia narrar infração penal
nio
ca.preendida na cOIIpetincia do Juizado !:1Ipe'cial, .111 .~rft enc.l1

Art. 18. O Miniatério fúblico • • defase. pO~e
rio i.pugnar. no ato, as pergunta. UI! do outro, cabendo

lI'Iinhnda ao órgio clXIpett!nt'" do Hinil'ltério PÚbl ico com 01'1

jub decidir de 8ua ;:.roc:edência 00 nio.

do-

CUIlentolS neces8Drios ao oferecimento da denúncia.
'Art. 19. HenhulI ato ••ri .~i.do. ·(!etereinando
c juia. quando necelllll!rio• • condução coercitiva d.
t •• t .... u·
CAP1TULQ YIII - DO

nh•• , suapendendo-a., entio, • audllincia

Políd.

~r.

o

c\alpri. .nto

da dilig.nda que poder. nr eucutada pt'lo próprio

Art. 12. O policial que tOfll4r conhecicento
de
infração ~nal aujeita ao julga.ente do Jui:n~e E.~ei.l
de
qUtI trata a.t8 lei, lavrará o relatório e.crito
circunstanciado. que tanha. quanto po•• íval. 011 requi.itos previstos PA.
ra a denúnch. no i 11 do .rt. 91, e juntarlÍ prOVAIl, objato. a
inat.rUlrlen't.o8 -ralacicnaOoB cem o fato, preB.rvandc, ".~'bém,
local de infraçio, .. providenciar. os necallslÍrios 8"aWle. per,i
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t.stemunha.. se houver. à pre.enç. ~o jUiE competente,..
fif:l
de realizar-a. . . audiência de inatr~çio • julgaroento.
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')1
~o
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i

)1

do art • .12,
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21
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c.'Ie fIagrancia.

çApiTULO XI - DI l'Ienune,
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U .. '
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'lItivera., pre•• nt •• tod•••• condiçõ..
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nl1J:,ero do ralatório

polichl
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Art, 21. A aent"'nçP.l WlencionarfÍ os
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.. lell'l~nt05
relcvsnte •
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Ao ~cu ••do que socorrar a .,{ti. . ou .pra••.n
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i ,pre.an;. do
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I 21. o. ulatório pOliciah a oa .a~to. d. priaio ell flagrant.e, confeccionado a no. -t.Í'aoa daste lai, fora do
,.xpe~hnte for.n.~ a qua'.lud. o pad'ilr~fo .nwrl,?r, a.rio a-,
pra.antadoa ao '''uhado Eapecial co.patenta no ,
nto inicial,
40 exptcU:ent. do pri. .iro di. útil .ub.aq.ü.nte.

"eapfwa

IX -

!ja

Art. 22. A ~xecução ~81 sentençe .erá l'roeefll>ano juír.o ordinerio competente, De forme que d.i.puser 8 lei

~ ..

o't'9,miz ..çi.o judicilirill: local.

CApiTULO 'XII - Do recuno
Art. 23. De sentença. f!xc~tulldl'l. li hOTllo)ogetória da tranaaçio (art •• 13 e 14), caberlÍ recurso parti o
próprio Juhado E.pecilll.

f l' O recurrlo .!5erá julgado por tUr1ll!l compol!lt. de tri. (3) juí.r.@'.!!i Il'!ID t!)(t!'t'cicio no prim~iro grau ~t! juria-

n~ ttln"cjo

dlçio. r.unidoe na 8ede do JuizadO.
Art. 13. ~ daf.a. e o Minht'rio PÚblico, . .diante u~ nos autoa, pOdarão acor!!.'%" quanto • cUlpabili~ade
do ecu••do,· no c.ao d.l. a~.i~ir ••pont.n....nt..
r.apon.abl1idade, parant. a autoridad:. judicilíria qua, .endo o aCl,Ia.do
pri1llário: aubstituirá •• pan•• privativa. de llbard.~e
paU.

restritiva. de diraito ou au1:t'a. no. tantO. d.
nal vigant.e.
'11
duzida • tal'1llO,

COIII

1e5lhlaçio pe-

.l hOllologaçio judicial do acprdo "'.ní reforça de 4eclaio "efinitiv••

f 21 X.o hav.ndo hQJllOlogeçio judicial, Sf!guir..... o rito previ'!to neat. lei.

i 2'

O recurao .~rá opc.!5to no prazo

f 3,' A 11 parterl poderio requerer e tratlscriçio
da gravlllç.e.o da fitl'l mdgniÍÍtica 8 qUf'! alude o f· 31: do
art. BI
(las'a lei, corren"o por conta "o requerente • ., "espeeas respeS&
tival'l.
Art. 24.

AIS partes serio intimada. da date

da

••••io de julgamento •
Art, 25.

Art. U. )Ia. il).fraçõea penab de .ção priVadtl,
quando ea parte•• ~l:.nte o policial, entrara• •~ acorde, reçoncillando-sa. lavrar-.a-á o rel.tório "e que trata o art'igo

dez

dfl

(.10) diu. contldós da ciência ~a sentflnça, por petiçio ellcri
ta,- da qUAl conlltariio a" rfl;zõefl ~ o pedido do recorrente.

próprio!: fundam~nto.!5,
dia.

12, conslgna,ndo a. circunatirtcia. do .~ort:1c. aa
•• ainatur.a
da. partea e t.at.munaha. •• h'ouvar, ra_tando~sa ao
Juizado
Especilll c08l~t.nte na fonH • praz:o previ.to n ••ta lei.

ti

Se a sentençl!l for

confinadll

pelo!!!

"úmulll do julgamento servirlÍ de

acór-

C"píTULO X,IU - PM Ill'Ibarqo§ ~t 1rc1utcio
Art. 26.

Caberlio .Blbargor; de d,ellraçio qUl'lncontracHçio,

do. na ••ntença OU acórdiio, houver obscuridalje,
. .i.llão ou dúvidll.

CAptTULO X - Da inatrucio , 1ylg,. .nto
Art. 15. O .Hinhtéric Público oferecendo d.nún
eia, seguir- •• -á, de imediato • •udiência ee instrução e jul9.,G.
-,ento. interrogan~o.o juiz o acuaado a ouvindo o ofandido e .s

Padgrato único.
corrigidos

testalllunh.s do fato.
to~

f 1.

Dar-.e-á ~.fenaor 80 ai:u.lI~o. quando 'não

oj~

Os erros MaurillÍl po4em

a.r

ofício.

Art. 27. Os .Ill'bargoa de decl~r.çio serio Qpoepor I!l'lcrito ou or81J:lente. no prezo de cinco (5) di•• , con-

1:.<105 de ciência Oa deehio.

•• tivar .coepanhede d. advogado por el. conatituído.

i 21

!ai qualqu.r· da. hipÓt. . . . praviataa

par_graro anterior, o dar.n.or ••'rvirlÍ de çurador ao

Art. 2ft. ,C!u8ndp OPOlltos contra ."nttlnçllo,
embargos dI! declaração auspendl!rio' o praEO para o recurao.

aau••do
capfTULO XIV _ phPO,is5" [IDeh , 'ttaDaa6xh.

Art. 16. O defensor podare requ,.arer" inquiri
çio /5e, no JiaxilftO, tri. tetÍtalllunh.a, cujo Cc.pll,'rllciMr1tO.
a
l'Iio .er excepcional...nta • a critério do juiz:, "ar-u-a independental:lflntll de intimllção.

Art. ] I . As portes. por aquieseinch do jub.
pod:eriío fs~er per9untll~ diretl'llrlente lO aCusado. ;. v:i'till:la.
i!!
telltl!lIIunhtle e, eventualmente, aOll peritos, priBlf!iro fi acuaaçiío

e depob a "e!eu. aob fhe.Unçio do juiz, que indefirirí. ••
que nio tiverem r.laçio cotn o ~roc.allo ou fora.. repetitiva,.

Art. 29.

o.

I.Ut:1o• • o Dhtrlto

r~aral 'tado

a.h (6) ...... a ~rth da viv_ncia daata Ui. para adaptai...

rAUa. or9anhçeio .j~dict.ári. • 1ftaf.lar.., o nu Ihta.. d,
..do. I.paclaia.

"'ui~

f ) ' Aproveitu·- •• -Ili. unto Quanto po•• hel,
a eatrlltura • in.talaçõ.s judiei'rIa. "i.phnu~e., podendo
o~ .:Jubo. Crhlinsh funcionar' CCIlO JuizaCloa Eapaciah • o. Jui
ze. t.r cOIll~tincla cWftlllativa .1'1 procadiMntoa co-un• • •apaciaia.
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.~

I"!'sme COllIu'ca jua'tificn a ."ia-

(:2) ou tntllif; Juiz.do!> EI.p"cidl.,

a~ot.sr-al"'-'

comi ••io

o

relação àquilQ que foi .provaao
~eo Sil!lt.lllati~ftçio,

~o

n. SubcOlli••io

Poder Judiciário e tlo Minhtério PÚblico.

rep&rtiçiío terri toria1 t1islritfl1.

que

conllta do projeto do '''Centrao'', eMnde Itua11llen

Art.

'0.

Aplic..,rn-.~

lei e dell~e que n~o contrl!lriem
Código ~e PTOC'~!lI!50 Penlll.

011

subftidiariaru'nte. a
e.ta
aeull ct"it~riotl• •s nOrlnl!l1l do

te lIprovllIdA.

ou'

Q

lí I!! diz

t

Mil! '''Dlo t.coi

s;.m~nte. paio perfeito. e rrpnUDta Ilr"IlrCOJ pro
,.nouli. ipoortant:jnimo!. que- tU gost.ria
de

I!Il!1sinalllr nfllllte8 cinco llliautoll quP tenho

tuir""o do ~nt.

".or.

quI!' vou ler:

perA

~ul).ti

juatUiclli' lIlinha pol!liçio. O texto quer

"'A Ju.ti-

ç. dOB Eltlldol5 devl!'r'é instalar juiz.dos

eape-

Cillh., provi~ófi por juízes togat'lotõ, ou

t0911~OS

e leigoB. para o julgllml'!nto e a .f!)lecuçõe "e cay
.815 c!vehl de lIIenor cOlrlpJexidfllde ••• ' Nio
quena cause'.

Que.

UllIlll

peqUenA

C'USII'?

é 'pe-

t

'qu~

la qUe teWl pouco vl!llor econÔ1llico ou UM ~~ Ilenor COJ:lplexidade, .ai!: fácil de ser julgede.. R9.
dendo ser julgAda ~i!l rllpidall1ente .. Pro!'~i9o l!I

,!",,*r~TIV~

leitura ~o art.igQ: ' ••• e inh:açõell penais
~f!
. .nor potencial oflmsi vo, ...... ]fio é apenlJ!l
contravenção, .aa tBJ:lbélll o cri~e, deBde qu., tenh. potencial ofensivo .enor e. portanto, .eja
..ai~ facillflent~ julgável. Pro~!,;igo: ' .... lrIedil'l,D-

,-í I'

P.:lltl: pro:}et:o decorrf' de II)fl.gnffic!I lIugf'.tiío que
me foi envieda pelo ilul!ltre Desembargador ALVARO L1.ZZAllINI. ~o
Tribunal de J'ustiçl\ do r.flttldo dl'! silo PlIulo, • conhecida autoride~e

O

te procedimento orlll .... ~' A .ençeo aqui é expre~
811 ia oralidade do processo. t o grande avanço ..
t o julga1llento perante o juiz. ali, na hora, da

no Ofltlunto.

caUSa pequena, oral, .e... preocupaçio. Belrl
WlI!!
longa trami taçiío proce.~ual... Outrl'l novidade el'lM

l.~

t.á

A,Allllembléia N!lcional eonfltituint"'. ao aprovar
a obrigstoriedade da inu:f1ll!lção de Jui:ndos Eflpeciais para
o
jUlgamento dl!ltl infraçõeB pemlie de .~nor potencial
ofen.ivo
(art. 98, incia.o I), embora tilKlidall~nte, pcirque, elft
verdade,
o idl'!al .eria 11 criaçiío do. JuizadOB de Instruçio
êriminal,
deu importante p8tlJllO no aentido de fazer o Pool!!r

I

.ten-

te!! e os

j~íZeB chegueUl a

UIrI

acordo para

tenni

nar a demande. Prossegue: ' . " julga.ento de r.,r.
curtlos por juízee de pri.eiro grau'. Este tex-

Judiciário

to repreBentll UIIl longo estudo, um longo

evoluir. aproximando-o do povo, que verá facilitado o seI,.! 1Ce8!!O, lSireto e imediato, a05 fterl1iço8 jUriJ!ldicionlloi~, em ..ati
ria crillinal, eté então longínquoe; e"~if!cei!!l, d'da e

neste pequeno oIIIrtigo. que chamarirl a

çiío doB SrB. Conetituintets~ '.~. permitida
transaçiio ...... ', ou U~jll, .. ~rJIlitido que AS pe,r-

proce..a.

.0 '-'e experi. .ntaçiia r.ali~.d" .... v.rias partel!l
do arail!'ill rtpr'''nt. "t' O",io "e ltV't
JU,.tic. M l i beM penp "O APto pari qu'
Algyenl O'U.. d. "RUllio _npr eqy«l'

exillti,D

,gy,lI

cie de Ull'I anl!lcrõnico inquérito policial.. peça Irlera'llente inforIrllltive, de diSCutível vlllor jurí~icp, qu,", ." interpõe entre .. o

tIp

dh-l-lUl POlia I t r 1yI9"'" hto j. fol ' b cuti~o • debatido. A .und. t!b çgnnitY1ntt r.~

atendillento policieI da oconência e o Icu Ifetivo conheci. .nte pelll JU!'!Itiçe Criminal.

utzu1 in i Júnior fpl ti • UIII "puuio
d. O' '[)pau.n. _uu' • inc]ui ,!?to'"

Nell.e avanço na distribuiçio d!ll Ju~tiça Cri.inal, niio se pode. .ob pena de cC*eter-se grave injustiça hiat,g,

'i

lIu?ln

cnDtre

Colocl,' '~I'lah'r LlIt.t • • rh d'
outr••
t!ispoaiçôu: rehti\'11' aos jub.. de ~z, o que
nà" t~rn cabimfonto, porQuI' fogf!'1fI 110 ••pírJto d.}

HnW.

rica. esquecer-se de juristol5 e entidade!! que.
aeculaT1llent;e.
v.m lutAndo por esse desiderato, no Brasil. procurando aigilt'...

.fI

zar li .u~ Justiç!ll Crimi'~1I.1. et!", ";lCles mais raCiOn8i!!i,
pIo de UlIIe grande parcel'a ." paísl'!!!! desenvolvid.oB.

instincie dp Judi!'=aturl qut' '.tllllOS qUlt'endo

coloclr. t por ia"o, St'&. Conatituinl's. que P.t
"blo, • r,jeiçiío Oellot. ell'lil'nde .. a . .nutençiio do
texto, porqul!" •• te repre.~nta Ulft .v,nço
.uito
'Iltlior" 1 "Diário da ASBtlll'lbl.la Hlcioo.1 COhlti~
tuintl!", I!lbri1 d", 1988, qUArtflo fil'ira. 6, p. 900B).

Dl!lí o presentl'! ••tudo aer el!llcl!I.do notl trabll.lhoa
de ilustreJll hOlllens ~ue coneogrllram .ua.s vidas .80 estudo
do
Dirl'!ito, COl!'lO o\,,; IUllUdoB05 Protl!!!lsores Joiío JOlendei Júnior e vicente Ráo. como 'tatllbém no anteprojeto de outucro de 1979 ofer.cido pelo vetul!lto Inl'ltituto doe Advogedoll Brasileiroll
na
.ua luta aecUlaT pele Abo1Içio do anAcrônico e Oispensável iD

EJ:1 linh •• gerid • • • asill, o leglalaOor
t.uinte quer l1.r ao I'3rallil • ao 'eu povo, na. ch.eda.

quE~1to policial, no!! trab81hos adot.doll por yotacjo
uniniM
no Jl Congr••ao Paulista de Magistrado!!, realizado ell! sio Paulo . . 1985 • • no X Congr.sso l'3~atlileiro de MAgistradO". r.ali. . ~o _ ItKib. e. 19B6, cceo t.••bélll pela CCII"i. .ão pera Acce,.n""'nt.o • A.....on. .ntO ao. !'r.balhca Con.Utu'\ut..
ao
ItI'é9iD Tribl.inal .,. Uça"'. trl.inal do leUdo de 'io 'Iulo. ftOI

çõetl penais de menor potencial of.nsivo. UIl proc.ssa QUil'
oriente pelo!! critérios da oralida,jeo, simplicida1e. inforlTll'lli
dadfo, economia proee~~ulll e clI!'leridAdl!', o que
é uma
vitó-

• ",",0' pr~utido. p*1a ,.. . . .to1'h .acion.1 Constituinte, ~ ....

exercem funçõu policieis .

•• • aUI 'ub.c~i.llo "1'eútica do P~.'r Judiciário,
~.Iando
'-1. lua Cotnhaiio 1'e1rlática, COl!lhlio de !ilstefHth::açio. o finll. .nt., ~10 .eu Egrégio Plemhio. no .eu
primeiro .tu·rno
«artigo 103), nio pod.n~o, ·'inda •••r e.quecido o
R.. latório
'in'l lobre fndic. ~e segurenç. ' •••0.1 e de Proprhd.de: 1Iu1i
"dor. . d. Cri. . . Violjnci,. prot!u&ido pala r I r ! "
'Fundaçiio
In.tituto de r ••quis ... EconôIIllc811 ~. Univeraided" d. !liío

Pau-

lo, be", como o Anteprojeto r'J1I ""eocilll;iío PaulistA. d" Magistr.
doa. r.epeito do rtOllltmtoso t.mo e, por filt1, • valioaa
')Ipt'I'iinr:il!l dp to~o. aqu~lil'~ que euio .nvolvidoB no queJltiio ~a rI.
.s intraçôetl penah. 'ftjam .agiltudo. ou
niio, que,
de.ftjololll; d~ \I'r o .perfeiçoamento institucional, pre.tllram ..
lua colllboração.
pI'••• io

eoo.ti1nfl'l-

ria. poil!l, configura um avanço c:onaidnável no sentido do .pe.x.
feiçoalllento de JUStiÇll Crimim'll, velho anseio do povo 'ora.ile,j,
ro, COla0

t.m~m

dat;uil'leliõ que, st!:1!I

intert!lI.e~

corporativi.taB •

Daí: porquf': a elAboreçao de UIlI projeto que "v.nha
11 detelha.r OJll Juizado~ Especiais para Julgatn~nto da.
Infreçõe~ Peno"lil"l d .. M~nor Potencilll Ofensivo dt've priMar pelo realismo, que !!"ncl'Ire a" nec.. tlflid!ldês dA sociedlll3e bT8lileira, com
sua5 peculiaridades 8tuais e futura!!, inclulive
_ realid.lje
econômica, fl'ltor df!'ciflivo
qu"lquI!!r proposiçio, sem
perc:ler
de vista 08 objetivoll colil'll1doa ~10 legi.lador
coneti'tuin-

.flI

tI'!. entre os quaiJll devem ler alinhados como fundallt!ntais oa aI
guintes: a) • nonibPi<l.d, df! tqrum !Unt o OI PUnO!! i .lUIU
l l ' 'o) ~,ntQ" jgeia com a iDnrucjo COIrtn'O t~D pann
~;

e c) pn.tacio iurhrHcionel DÍpid.
cyno In p'rtu ..

UUQUIlD!!p

li

2. Princípiol lnspin"oru
"nte!l Oe 'IIIai. nada, C'onv'm aqui
repTodu~ir-.~
• es.incie do 13iscur15o. prOferido em 05 df! abril d~ 1988 p.:lo
••inentr ~on!ltituint.. Plínio d. Arrudll Sampaio, Ftelator da Co-

e .provação.
.-10 Egrégio J:llenário da AlIIlelllblftia Kl!Icionll.l
Con.tituinte,
da criaçio do. Juizsdos ESp""ciaie parll Julgllllento d'l
Infraçõe. Peneie dI'! Menor Potencil!ll Ofensivo. Tal discurlo repre-••ntl a lIIa.il autêntica I! precisa interprl!!tllçao dol'i
objetivofl
.i..io 'l'emáticl'l do Pod"'r JucHciário, que levpu

QY:e nortearalb O legislador constituintfl ao elaborftr e

aprovar

a aludida" norma -conaittuciOhal .. Fícou I.sentado que aeria
retroce.ao .prov.r-s. e ..ende do Constituinte Farabulini
nlor:

um
Jú~

D..ve, eindll, lIl;er prevista Ulfllll eetrutur..... ltllÍVil I , terlllinl'lndo, no.!! C1'l80!! ftIl'!i8 simplel!i. com 11 1rIitiga"a parti~
cipação do juiz no início da inttruçào cri..inlll. dando
auto-

e

riOad... judiciiirill c:ompetent'" maior amplitude de instruçio cri.ina1, af!1rl Que lIe df!ixe re!l .... ll1t' para o CUlpo policial.

A evoluçiío qu~ se ojeve pretenOer r a dI'! que 011
depoiMent.os pr~lJtado!! nos JUi:tlldoro; Especiai& de que se cui~a.
lerio único8 e o t1eou reventilrlento jurídico ter1llfna COtl a cláe:.ica aituaçào de S) oculldo egnfrll,r pu.nte I aut.0ri4.at 00I
D'9'[ pUlnU ' ,ytgril"'" 1ydiciírío. ou, el!l outru
palevr'!I. confu!!!!; 0/'1 políeh e DIga np Juvtica crillinal.

lieil1
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E oa ..1fI.entOft de provA co]hido8 pelo

que atendeu • ocorrência. ullbé. peu PUlIlteza.
da. ~rt•• nela envolvidlB e

do

•••u.ir cariÍter probatório e oio

'penA~

Policial

filclUzlção

próprio l18'liltr.do.

de••rio
lnfotwati-

ter viso.

Tudo i.ao propieiará maior acerto e
celeridade n. dhtribuiçio da Justiça Cri.inal. poiB o
convenci_nto do juiz eetu'á estriba~o em proves cleras e lIiv811 no t_po,
r •••• lt.ndo-.e~ finalment.e, o aenor eu.to "a prestação juriad.1
cional, c~ econOlllia par. oa cofra. pÚbliçoll • ao próprio povo. '
Ao •• trutura a

aer projetade

dever. aproveitar,

pala conversio, ,parte do que j • • xillte •• ter-ol
orgânieo.,
dantlo ~ pri••iro impulao ao Juizedo Zlpeciel, evitando,
na
pr.tica, a atrofia do iWlportante avanço. ~tr.tant.o, i.to nio

IignificftlÍ pruc:incSir de t"ecurllOI pera dllr condições
. . teri.i. er.tivaa ao. Jubildolf rapec!ai. d. que .e cuid,. de ..ez
que á reconhecida••nta gritante a ,ralta d. apar.lh... nto do ~'

0.1' "'udlcl'rl0. O 6r,io recutHI ..... 1W0,.USo ..wu" • •:tnr a c.uula·
nio.burocl"U"I'-" o "\I;h.Oo ••pedal, fi. x"".."'....... lh. u
Itrutura lave a .nelent.,

Por UIl dand .n condd.ne. a
cOIIÍ o. "bir.ito. e Gar.ntt.. f'und...nt.ia",

COIlO

Pl'ltOC'\IPoIçlo
pr.vbto

no

.r·Ugo 5' da Con.Utuiçio.

.U'"

••••• ••nUdo,
pod..... 'f1.~r que o "'u,1
I ••40 ••ped.l d. que •• trat.• •ará o principal tnnnaento
•

••aetur.r. de r.to e d. dhaita, n• •u. phnitud., 01 dir.!tol
'lncUviduab, ,u.t.lI.nte ~1. aua proxi.idad. CC*'I o hotlUl
C~

-.m, e •

lU'

int.raçio

COtrl •

Polícia.

3. pettitg' "0 'ilUM Vigenu

o Jui •• dó ElJPIci.l, '0 c..r~o ..... no fujo
ta40 , . ·proc. . . o hhtódco br. .U.1ro. qUI eatá .xigindo

d.

-Mli-

.1

lieacõ•• na . . truture do ~"r Judiei_rio, porque o .-odeio
tenta nio deu carto, particul.r-..nte·na área cri.i~l,
onde
U cr!t:ic. . do povo e de f ..'tej,do. juriatall, .. que
.lud:illo,
. . ••peelal no nO.lo ·Dir.ito "dcini.tr.tivo da Ord•• Públic.·
(!'o'l'en••• alo ~ • .:Janeiro. 21 .~içio. 1.1lJ86) e _ eTtl9a.a
da
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CowJ

•• PIIrt. tu_ ... tlpeita ao foIIer "udic1'rio"
afehD. O ".l••dO ••peel.]
JulllHftto . . . Jllfraçle.
hMb di "'nor htanc:lll Oranllvo li O C1. . inbo ClnD .....1'0 AI

"rI

j..

r. revartar U,. . nho qu.~ro d. IMpunidad•• e d ....ndo.,
r •• do . .do • d. in ••gurança que t~o' pIIdec••, ••

. .rad,g
rico••

• eja. 'PObr••• At' I;ora. para COlll~ur
lei di lod.•".d. o J:IUdo te. procurado dar M'\. PoHch,
tIOdernh.ndo·'
COI! ~.trul:ar . . .h ágil • IUcUnt.•• nilu[ l i 'tprDl dlr . i I
3u,t:iC,. 19u11MDtI

~.

MOdlInillndg-1 plT' 'UDQU I ·"'nhSc, O.

t chagada.

hora d. h l ocorrer.

.. , lnpy.cÕ" 'tincia' ,

pera ,1ulgAMnto "" )nfIlMe' " n ' h .... "Inpr Pgttnc!ll QC.p(lnCre nl 2), iapli-

.ai.Y.R. d.do OI "UI princIpiA' iDpl!'tc!;.u,.

ca • • upr. . . io do .nacrônico • d ••n.e.... rio inqu'rito

'poli-

ci.J., ."at.ndo-.a a in'truçio cri.loal tot.l perante • .Ju.tlç.
cri.inat,
1;nn.fArur çontydo 9 ,1uh . . pplid., • ylç.-

,li"

DaI., ca.Q Ii v.rá prox:l. . . nt....
0..,. ~ be. por hao, ~bcip1inu-•• a
oprOlSuçio
d. prova
contraditório r.gular. peranu. o Juiz Elpeci.l, CXIl
rerindo-a. a. . . h a'!Jura. garantia. de der••• , d.ntro da .1.plific.çio da .ção I*n'I, cc. • at!oçiio "0 rit.o or.l • au.ed.-

r-

.1110 •

Deve ler enqu.drad,.. n. cOI:Ipetência do. Juln.fI infrações pen.h de corrl'nte.
fÇid.n~" 4 0 tnbllhp,
verd.de!
ros flageloll quI' '1' .c.:t.m, hoje! .obre o po..o blr•• ilelTO
•
que 8Mperr.1:! • "'quin. policial' • d. Ju.tiça", cc. proc:.di"D
toa c!uplo•• carOll, buroeratil:ado. a, befll por i •• o, >lanto••

40s t,pechia dI' que' aI' trata
de lcidcntn ar yt!ícuJo. e dI

Da p'risio 811 flagrante c5.vl: leraxcluído aquIle
que locorre a vítima a. de imediato, .pr••• nt..... li Policia ou
li Ju.tlça Cri.inll1, evitando ••r aI. lanç.do, illeracid... nt.,
li pri.io 81'1 lido a toOa •• pieie da d.Unquent. . , qu., nio rarA
Mnt., .ubw!ete....no .. lIituações. conltrangedor.1I inac:.itiiv.i •• CJl
1'0 • • bido

•

OOut.d:n• •obra o Ju"i..do d. IDetruçio CTi.inal,· for•• couobo"
ra4a. por 'ranoeado. Kon08l!at. . . . .""'iniltrador•• da

~~çio

,Xnnituto d. 'eaquia. . J:conÔlllic•• d, Univanldaea de são 'aialo (PIPE/Umt). que, •• 19B1, na analhe .. eI.bor.ção d. alCiuna
ltNticador., econÔl!licol • loci.ail para o .Eltado d, ttii.o
Paulo,
.bordar•• o t .... I "Indica de Segurança P...oal • de Proprled.a
. . - Indicador•• d. Cri_ .. Violinch".

A pelUdo ". Secretarie ~.peel.l de PI.nej.Mnto da Pruidêncil da ltepÚbJic. - SEPL,t,N, realizou-.e,
entio,
_ trabllho ~I! tõi.go qUI r ••uItou no "R.latório P'in.i",
COll

'1

5. QitçtiJIin.cjo d. lUQÇÕ" Polieilh • "

chie pu. Julg.lI.,pto
;io1 Ofen'iyo

"oa

do. JUizl"O'

lnfIleÃ" hp'i' d, M'ppr

Co.c hXl ddo npetido .té .qui, l!I'yr

'Ii

dr nio tran'[orlllX

IC
Juiz

do

9

,Juiz E.ptçi.l n

Policial

cuil2uçgibfndp-

de oytro lMo qu. o rQl iel f I " arrogu. i coMido'
de
Ii'tu.cjo Úldaa . . .1 que no pIlo !io.nu, VII OCDIIln
ce'" UI Mia cgw 9 Órgig policial quI i .ud1:iu d. I1I

p'q.nd o "DI condicjo ptculi'r para

cante e oitenta . . . da UM} bu"a., n": quah nio
pode "i"
c.r que houva .pen•• o .x.rcíçio de' teorias jurídic•• ou .oci*
lÓgica. . . . s provou-.e, . . t.WIOtic.llIente, que enora&' qUlllltl~.d.
de a;àa. pe~.i11 . . i8 dr UI'! terço ( I n ) .. não .ic .praci.a

PUlllo CriFin'1

da. de"ido • f.toru divu.oa, COlllO utinçio da punibilid'de.
pra.erição, .rquiv•••nto de inquérito., .•tc, tudo i •• o
.obre
O Ul'Iiv.rso da. ocorrência. policiai. que Chlg.1l à Juniç. cri"

ciiirb co-petente.

.inal.

Z:'ptçhin
ter • puocupteip d9 tprtnJ.ciMptR
Inlt;it:uicÕ. . Policieh qu' liUII d, 9[1012.- a r t . do.

Mas. há aquelas - e i .. o , pÚblico a notório
que niio chegam, cerca de dois terlfo, (2/3'. A r.lpo.ta advinda
d••• tudol .ério., c01Ipara4oa com outro.
-.catre
que
f~.llIant.bl.nte a origa.. do Irro •• t. no verdadeiro . f•• ta.en
to de Pot!er Judiciário '" 't.leçio .0 início de ln.truçiio cri.ln.l, ••ndo o restante Mro aee."ório cu decorrente, e.t.ndo,
poi., errôneft • conheeids expressio Ao Polícia prende e I Ju.l.

para••,

OI

ti;a

aol~a".

Como ilulltrllçio ~1lI reelid.de que viv.I8O•• pezwi
t ..... reprodu%ir tr.che do mencionado tr.balho, C01l a ••guinte colocaçio:
"IfUXla fonsulação prlcha e "r.ótica
d.
perc.pçio ç.neraliz.da d. . .edo.
intJIguranç.,
.fr.'pte • ellealad. da cri.1nalidade viol.nta, o
J:?OB't. AFFONSO 1l000HO Dl SMIT' AlfP. não h.aitou ••
.vocar i_gene ,,_ UIla gu.rra cill'i1, onde Ixérci.

E.pt-

pgtlp-

pa~l

.lIt.t.l próprio que é o d • • á inv•• tigtlçio cri.inal,
~I ocorriJ;lch .tendida ou por raquiaição da autorid.de

di.nt.

Mu,

"'V'

ao'

,,~

d.ix.n~o

gutrM'

d. lado o ••u

.qbr,por-II i Ju.de. Crillinl1.

j~i..

qudquer aodo, A prgi'to dI teia Juill-

12"
y,rd.-

"elro' ,ntnVts buxpçrj1;ico.-ç.r.&jori.il pxoporc)pD'4p'
RI),'
I
.
intncÃ" ploah pt.yhtll 'I! Jti poOui yoltgr g. IIU' Migl,
Col!

U

lHIigr jnton "proprielS'''' • uividaQ"
inYC!ltig.tÓIÍ. ou t;icnic.-çhntífic••

til!

!J . . loxh.çjo do P9liçhJ dI rUI

u j ' g,un'i-

aol.

d. Po){cil. d,VI IIr gbittiV' p't"9uia9 ar gUIlgUIX

.,tn

prgilto

4p' Jyilldo. z.pccjlil de qUI IC trau. 1:1.. dependerio em boa
pal'~e do .t.ndi. . nto ~ir.to _ pttrfeito da oeorrincia. a..
lntel'po.tol orlll.nilllO. poliehh. 11.0 levar"o
aperr.içO&1ND
.te tiet'liS,eo-p-oU.. JOfte1 eco. ~Uei.II,· oe-,Mlho.l, nO "'l.a..
do. eoh -.pinto. 'policld., hto " d6 ch'U e do ' alUt...,
JIl'e..hte. no projete d. cc~.tlt\llClio, apro...Clo no'priINlro t,ui
ftO.
1"0 cc. a l.pouaneia CSo' contato ... rato
•
pe •• oal COl! o- .1'uit E.pedal, poh. eer' o polieial qu., la-' não
.1u o fato por carto ehavou ao local pouco" ~nto. Gejloi••
tendo contato .atr.ito COCl • •ltua;.io· que a • • ti~\lrou., por..
tento, ~.y. aaber, C08I pr.ci.lo, o- que t ••• r ~ ~ que' f ••• ,

'.rc.ber-,e-í

tos d. ftlt'gin.lll .vençam contre Ub14 .aciadad.-.

fá

um!!. política excludentes:
UDFI.
rua • • o GOV,I1I\O nio interf.re •••

.io alls.ltados pelos .i.arávei..
tornarem ~O~O!! UIllD elas!!e,
reli conrl!:ieoci,. de elas.,,',
tI'o 11l1do ••• Há UI1 exército de
1-.040 o• •uro. dI Roma (Cf. r
ISr.8it, 2.5.11 •.79".

.e

gu.rT'
nall
pob'r'1 já

1"ji'J

·'m,30

.;le~

,,~?o

tivI-

HII, Tapet.-.a, dav• •er 'r••gu.rd.d..
fifU ra
do '''UiE qua, con!ona • 'tr.dir;io bradl.lr'•• nio dava '''antr.r
a ár•• ~. cOllp4tinel. polici'l, o que zelará o .au re.pectivo

6'1'9_0

~.n.or,

ltIi outra. pal.IfTU, a .. tlf. p;XIal'-... -ii
lNh •• funr;õe., .11••• ccec pr•• i.to no Projato da
~o, noa ido. tI~ 19351

dhtriVicl1'lt.

12659'
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lllL1l:ll'

t I- .0 Procurar:tor'~ralda RepUblka devera ~r plfMo'louvido na!> açoes de ncoru:titucklnalldade e: ~ todos.
proc.ssos de c"""",léncia do Suprnno Tribunal Foderal.
t ê Declarada .. incon"l)C~ por omissão de
rntdK:Ia par. tomar el'eawa norma consbWCionaI. sera dada aentil-=> Poder competente para a adoção das prO't'idCncias nete5........ em $O
de 6rgéo aàninislrlltivo. por. Iate-lo
em tmIa dias
'
t 3- Qwldo o Supremo Trt>unaJ FoderaJ ~ociár a in-

mente

)' ~ Aten(!i...nto d. OCorr.ncilt,;
2. Diligíinci•• _ Inv..Ugaçõ"·Pr;'lb!inar... 1-

O>

"lSiU••; •
3. tn.,.•• ti!ll!llç~or(!.n.~. . .-10 .luis.
8) JUIZ EspeCIAL:

tr_

==~=do~':'':r''~
impugnado,

). in.~.unçio e InstTuçio do proc•••~;
2. Preparo pAre o'JulgllJMonto;

O 110 OU .....,

3. Julg."n.tO; •
... !.acuçioo

.~

... tr';'".

4. 1«&

"A'

.lVh• • 1'9'S""

t9 de. In'çesM' "0'" O,

",ner

JlQUpçitl

Mt.

Q Jy'P_,.

LU 19 1.244. ti. 01 ti.

QtJnp;tY9

nov••bro

ti. 1 '14.

DUp"

sobre. criaçio • o funclolll••n
::s~o JUhldO, [sp.elal d. '.qu.n.. CI:!

Dd •• 1' afaneid_ ..te propo.ta.,e "ca'i1ula..nt.l.
ç~o' do te.to con.Utucionel.

o

Val.lIO-nos, ~r. tanto, da ••trutura'
t:ontida
na Lei nl 7,.~••, Ge , 4e novaabro d. ua... qUI iU..pôe aobtl •
crhç;io .1 o f:t.1nc1ona. .nto·- dg Jubado IIP'J:cbl de •• Qli;;•• '- Cau'atrll1Oni.h, Jubado •••• que, ao' h(!~ do 3ub.do lnfor_1 da Concilhçio, tem alcançado . .rlcldo ~uC'...o ••
no.ao

D 'RESIDEITE
Faço slb.r que
..,ulnte L.i:

O

DA .REPUILICA

Congr.sso Nlelonll dter.ti • • u slllelono I
I

•••

E.tado • no. da_h que o~ adoiar... por fi'ia ao. 'principio.
. que nort.aralll 'a lU', Igor•• previ.io no tIX'tO ' conatituclonal
• que OI' tol'na obrigatóriolw .
.

110'"

. e ...ual

r:~ ..U

propoata, pelO óbvio, adapta tal lei

pr.2

.•• peculiarldad.. proc",ulh penal., no qUI nOI

••1-.01 da outro1 ••tudo• •

'l'•• peito

tulçõ". da início ~n"dic.do. c
ela própri.. I .a11i~i•••

daqull. . . . .tr•• a

u.bé. 4a regr•• d.

In.ti,

e,...din

DIS'OSt~DES

GERAIS

Art: 19 - Ds'dulz~doS Especlah de p.'quin.. Cau
sas. õrgios di Justi;. ordillil-ta • ..potlerio· '.r crtados nos [st;
-~ot, aO D1atrlt',f.• ~lrll • nos TerrUarlos; plrl proc.sso ;
~Ml"'.lIto, por ~IO 40 lutor, das cauus d. reduzl40 valor
.conS.lco •
Art. t •• O proc.... , ,unt.
Julze40 Esp!
clll 4. '.quenas ~IMn', .rla.tu-s.-i p.l.s critirlos ~• •r!
lIdld., ,lopllcI4.dt, Infor."l1dI4., etono.h proc.ssu.l • C!
'larldU., buselndo ,s,.pr. qUI pouTu.l I concll hção 411
t.l.

I.

'"r

Art. 39 - ConsI4er••-.. causas d. r.du.ldo
10r'.conõoleo l i que vers.' sobre tllr.ltol ,.trllOnl. h •
corr.. de p.dldo qu.. i 41tl do 4.lui zaltnto , não ..cad. I
(.lnt.) ..... o ..lírio ".f.110 ol.tIlt. no Pafs • t.nhl ,or

"!
d!
ZD
oI!.

j.to:
I - I cond.nlção •• dinheiro;

J.EGIILACAO CITADA a ANEXADA PELA eOOJU)ENACAO
p!S 'eO"JSS~ES PERMANENTES

~:fl:'~

-

' ..... IV

, 29 • A opçio p.l0 proeedl ••nto pr.vlsto n.!
t. Lei 'i.portara •• renúneh lO credito exeed.nt• •0 11.lt.
.stab.l.eldo ust••rtlgo, exc.tuldl I hlpót.s. d. condll!

. -•••••••••. 'c:.;iüIõ ii. ... . . .. . . ..
DO PODER .IlIIlIOAIUO

çio.

~I
~o-Io

11
~

................................. do....- rtf/IfM"'"
AIt. 103: -;;;';,; ;,;~;;;';:r;';;;j~~1d4de

o Preside...

, -

I

• IV, V-

111 BmiI~ I'tac~-

DD JUIZ. DOS CONCILIADORES E DOS I\RlITROS

.

SeçMl'

I-

UI - I d.. eonstltulção • • d.elaraçio d. nulld~
de d. contrito r.latIVo I cois. . . . .h ........ nt...
, 19 - Este L.I .ão se .pllca is elus.. d. n!
tur..1 11I.enUr. flllHnUr. fhell • d. int.r.. s. di r....!'.
di Pública, nu ãs r.latIVas • •cldentes do tr.bll ho. I ruI
duas. Ia estado e capacidade dls pessols. linda que de cunho
pltrl.onhl.

Do\ 0IlCWlIZAÇA0 Doa l'OIlI!RQ

......... ; . -..... -......

11 - I tend.nlçãa i ..tr.gl de coisa cerU .õ..l
ou lO eu.pri•• nto d. obrlglçio d. f... r, I clrgo d. f.brlcl!
t. ou forn.c.dor d. bens • nrviços ,Irl consu.o;

do Ropublica;

Mou do SeDlldo Federal;
a Me.. da Gma'"los 0epuIad0Ii;
a Me.. de As\OmI>léia ~.;
o Ocwemador de Eslado;
o Procurlldo<-Gt:ral R.puIlIica;
o ConoeIho Foderal
Ordem do< Advogado> do

do
do

partido poltico cc>m represcnlação no Congr."",

bito ~;;;,;.onIedeJ~io 1indo:a1 ou _ _ de cI.... r.le im-

·Art. 4V - O Juiz 4irl.iri O proe.sso co•••pla
llb.reild. p"r. det.r.lnlr as pro... a ..re. produ.ldas, ,"ra
Ipr.clã-l . . . plrl dlr esp.ehl ••lor às r ••r .. d. axp.rlin~h
W.u, ou ticnlcl.
Art. SV • D Juiz Idotara •• eada e,so • d.ehãa
que r.putar ,"h Justl' ••quin' ••• U.nd.ndo lOS fins soeloh
di lei .is ..Iginel.. 40 ••• co.u•.
Art. IV - Ds
e11ldor.. si. _111..... 41 .I..
tiç. plrl os fiftl 40, art. ZZ
tI L.I, r.cntl4os ,rt,.roat!
••nt. ".ntr••• charih .. Dlr.lto. WI f.r.. 41 lal ,.c.l.
•
Art. 79 • Os ~r.,ltras ..rio escolhUos4.ntr.
9O••dos Iftdll:.dos p.l1 Dr4•• 40s Advo••40s 40 Ir.. l1.

'1

III
DAS ,AnES

IIrt. 19 - Não ,od.rio s... plrtes. "O proe~ ..o
IftstituTdo n.stl L~I, ;: Incapaz, o prlSO, as p.ssoas jurT41cas
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:de direito piibllco, as ..pros.s piibllc.. d. URlío • • •assa f!
lId•• " lR.oh.nt. civll.
§ 19 - So.ent••s pessoas fl.leas capaz.s Itrio

lad.ltld. . . propor .çio perante o ~ui ..do E.pui., de 'equenas
'C.us... excluldos os cessionirios d. dlr.lto d. p.sso.. jur!
dicas.

S 29 - O .alor d. " (dezolto) .nos ,oderi Itr
.utor. lRd.p.ndenteatnt. d• •sslstincla, laclu.h••ara fln.
Ide c...enl.çio.
Are","t•• A•••rt•• co.,.r.cer.o ..........o.!
..nt•••od,"do ..r n.tatld.. ,or Uoo.ldo.

f 19 •

s.

,.a das "artas co.parec.r uslltlda
.or ..doogado, .u le • riu for ·•• sso, 3urfdlc••u fi .... lndhl
dual. teri • outra .art. . . . ~ull.r. . . . lItiRch .ludlClirl;
• rut.da por órgio lnltltufdo junto 'o ~ul ..do Esp.ci., d. '!
~uen.. Cau.... n, for., da 1.1 'oc'"

f ti • s•• causa .p..... nt.rqutltõ•• co.pluas.
• ~ulz .l.rt.ri as part., da cono.nlêncla do ,atrocfnl0 por .d
:..,ado.
'
f 39 - O ••ndato .0 .doooado pOd.ri ser v.rbal ,
:..ho quanto .os pod.r•••• p.clals.
f 49 - O riu . . .ndo p.ssoa jurfdln ou tltulor
d. fir•• lndh(idual. pod.ri Itr r.pr.s.ntado por pr.posto cr!
dtllclad •.
Art. 10 - Mio la .d"ltiri, 80 proc..... qua'qu.r
for.a d. lntervençi. d. t.rc.lro Reli ,de as.istinci •• Ad..ltlr1 .... 1 o 1 ittsconsõrcio.
Art. 11 - O Minlstirl. 'iibllc. int.rviri 80S C!
••• previst•••• li!.
IV

DA COMPETtNCIA
Art. 12 -! c."pet.nt., p.ra .s caullS preoi!
tiS'

fies tI. Lei,

D
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00 PEDIDO
Art. 15 • O. proceslo inst,ur.r- ..-i CO.I .pr!
nntlção do pedtd •••scrlto, 011 or.l, i Stcr.t.rh do ~ulz.do.
f.19 " Do .pldldo constar,io. d. f.r. . .111I".1 •
' •• linoulo.m .c.ulvel :
• o no"e.

I

qUll1 flc.ção • o .nder.ço das Pl!

11 • O. fi tos • fundalH!ntos. I.' fOr.1 IUei ntl;
UI - o objeto e "u,oalO1' .

f 29 • E llcito forlll~lar pedido oenirlco qUln
,do não for pOllrvel deteriolnar. desde logo, • tlhnçio di obri
,.çio.

t 39 • O p.dido oral seri r.duzldo a escrito p•
la Secretarll élo ~uh.do, podendo ser utillzldo o slsttaa,d;
fich .. lU forlOulirlos i.pr.llos.
§ 49 • O S••retirlo seri noc.... rt•••nte b.eh!

lrel ell Direito.

Art. 16 • Os pedidos .encion.dos 80 Irt. 39 desta
Lei pod.rio .~r .lternatioo. ou cutulado.: lIestl iiltita hip~
tese. desde que conexos e I SOIlI nio ultrapasse o 11.tte fix!
d. naqu.le dispositivo.

Art. 17 • hghtrldO o p.dldo. iRd,p.lld.nte••n
ti d. dlstribuiçio • autu.ção •• Se~rttlrh dó ~uhldo dl'I,n;
ri I ....ão d. concil1.ção. 'I real1ur-st no ,ruo dt lO·(d.l)
dll •.
Art. 11 • Co.par.cendo inlcltl._nte I.b. . . . p.r
t.s, lnotaurar- ••-i.d.sd. 10'0, I s...io d. concllhçio, di!
p.n.. dos o ... glstro prioio do pedido e I el tlçio.
'.rigrefo iinjco;. Havendo ,.dldo. centr.postos,
poderi ser düpenSld. I contestação for..l • I.bo . . .rio .pr!
ci.do. n•••••a senten.ç •.

Jut zado do foro:

I - de dolfticl1 ia do riu ou,

I

critério do

I!:!.

t.r, do local onde aqu.le exerça atividades profissionais ou
econômicAs ou •• ntenha I$tlbelechtento. 111tI1. agência. sucur.
••1 ou escritório;

JI • do 'ftoar .nde a obrl,.çio dtvI "r "thf• .!.
ti.
111 • do do.ictlio do autor ou do local do ato ou
f.to. n. . .ções "r. repar.çio d. dano d. qUllqu.r Raturaz•.

'.rior.fo .linico • E. qUllqu.r hlpót.se. pod.ri
I .çio ..r proposta no 'foro prnisto no Inciso I das te .rtl,o.

,
DOS ATOS PROCESSUAIS
Art. 13 • Os .to. 'procluuais ..rio piibllcos •.
·poderão realizar-se ... tlDrirto noturno. confor•• dtspus.r....s
Ror... de oro.nluçio Judiclirl •.

VII
DAS CITAÇOES E INTlM>\ÇOES
Art. a - A citação flr- .. -i por correspondin
ch, co. . . Iso d. rec.biatnto •••ios próprl ... ou. trlt.ndo:
.. d. p..soa jurTdicI'ou fir.a individual. lItdhntt enLr.ga.o
enc.rr.Oldo d. recepção, que seri obri gltorll.ent. ldonti fi CI
do. ou linda. sendo 'nec.. sirlo. por' oflclll d. justlç•• lndi
pendentellc:nte de .andado ou c.ru. precatória.
§ 19· A citação conteri cópil do p.didO 'IR.!.
clll, dll • horl par. co.pareclllento do citando. Idvertêncl.
de que. não cOllplrecendo. cDns1derlr-se...ão· lterdadeir.s as al!.
oaçõ•• iniciais e seri proferido ju'.ea.nto d. pllno:

S 29 • Mio s. f.ri clt.çio por .dl U' .
§ 39 • O co.par.cl.ento
,falta ou nulid.de da citação.

.opontine!'

IUpriri I.

Art. 14 • o. atos processulis s.rão vil1dos .t!!!
,r. qu. preencherea .. finalidades par. . . qUlh fore .. reali
zl4o •• • t.ndido. os crltíri~o indic.dos no Irt. t9 de.t. Lei.

Á,l\; tO • AI ll1tl11açÕ.. l.rlo f.ll.. 111 for••
.revista ,ar•• cltlçio l lU ,or ~u.lquar outro •• io Idánao d.
cO.llnl t'çio.

f ,19 - Não se pronunchri qualqu.r nulldld. . . .
,11.' tenha havido prejuTzo.

f 1t • 00••tos ,ratlcados nl audlinCo!l tonsi
d.r.r-u-io de.d. logo clentu .. part.s.

• t9 - A pritlcld• •tos ,rocessulis •• outras
ce.arc.s podarã ser lolicitlda .por qu.lqúer .eio idõnlO d. c!!,
• uniclçio.

S to - A. , ...tu to.unlcario .0 jufzo . . .udan
ç.. de .nd.r.ço ocorridas no curso do proc.. ~o. r.put.ndo .Ie
eficaz.s IS IRtl •• çõas .nvladas .0 10cIl .nterior.ente Indlc •
40, nl .usinci. d. coaunic.çio.
-

§ 39 • $"erão objeto d. re..istro esc,.lto excl!
liva.ent. os .tos "'.vidos, por essenciais.' O••tos realiudos
' •• ludiencll de 'instrução e julg••ento d..erão ser Oravadoo e.
flt• •lgnitlcl ou equlv.'.nt•• que ••ri Inutillzldl lPÔS o tri,!!
lito •• Jul'ldo di .ecisio.

S 4•• -AI Ror... loclh ·dtl.orio Iobtt I Cln"!
vaçio dll p.ç.. do procp.,•• d..a1l do.uatntn que.O Instrua".

VIII
DA REVELIA
Arl. 21 - Nio cOMparecendo-o d.... nd.do i ••nio
d. conclli.ção ou i ludiinch de instrução e j·ulg'~.nto. r.p!
t ...• ..-io oerdldeiro. o. fito •• leg.do. no p.dldo Inlcia',"l
vo .. o contrario result.r da convicçio do ~ui ••

12~~
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IJ('

DA COHCllIAÇKo E~J!It.·~U1Z0 ARBITRAL

Art. 22 - Abert~ I sessio. o Juiz Iscllrecerí
IS partes presenttS sobrl' IS vl-ntaSlf:nS da c.oncil i.çio. aostr.n
do-l hes os rh~o. e as con..qOênci .. do llt;gio, espocill.O;
te qUInto aoAIs.posto ,no § ~9 do arto 39 dest. Lei.
Arto 23 - A conciliação seri conduzida pol0 Juiz
ou por ."conc.i1 ildor sob SUl orientação.
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Art. 32 - Hão se .d.lt I rã • recon.ençio. [ l i
e1to lO riu, ". COfttf$t'eio, for.u1., pedido ... Stu flYOr.no;
li.Hes do art. 39 duta lii, desde que fund.do nos ••••os f!
tos que constituem objeto di controvirsia.
P.rígrafo unico .. D lutor poderi respi:lnder lO
pedido do riu n. prõpril ludiincia ou requerer. designação de
flDva data. qu.e ser. desde logo fixada, cientes todos os prt~l:n

til.

XII
OAS PROVAS

Pariorafo único· Obtida I tonclllacio, sori
r.dullda I o.crito o h.ologada pIlo Juiz, .. diante sontans"
c••• ficicla 110 tttl/lo ..ocutivo.
Art. 24 • lia co.parec.ndo o de•• ndldo, o Juiz
,roferiri, ..ntensa.
Art. 25 - Hio obt I de a conclliasio, as plnes
,odlria optar. di CO.U. acordo, pe10 juTzo .rbitr.l, na for ••
,revist. nesu Lei.

°

'erigrafo iinlco •
JI/flo erbitr.1 considerlr..·i Instlurado, independente.onte de ter.o de co.pro.isso,
co. a escol hl do irbitro polas partes, fazendo o Jviz, caso·não
•• toj. o .... 0 presenh, suo con.oc.çio e a i.odlat·1 dosign!
Cio do dltl por. I ludiinci. de instrusio.

Art. 33 - Todo. os .elos de prova ..oralm.nte I!.
glti.os. linda qUf nio tsp~cific.dQS em lei. são híbeis par.
provar I veracid.de dos fIto' Ileg.dospelas p.rte,.
Art. 34 _. Todl' as pro,"s seria produzidas n•
• udiincta de instruçio to J.. lgaRlento, ainda que nio requerida,
previa_ente, podendo o .lui: liaitlir ou excluir as que cansid!.
r.r excess i Y&S. t.pert i nentes ou protel.tôri as.
Art. 3S - As tfstfllunhas, ate o aíxiRlo de 3
(tris) plra cada parte. comparecerio i. audiência <Ie instrução
e julg••onto, levldas pola parte que "' tenho arrolado, ind!.
pendente.ente de intia.ção. ou .ediante esta. se lssia for r!
4(~erldo.

Art. %6 - O irbitro conduzirí o prbce$so COIl os
..s.os critorlos do JuIZ, n. for•• dos erts. 40 e 59 dasu Lei,
podendo decl di r por eqOi d.Ú.

• 19 • O rlqueri...to ,ara inti.lçio d" te.t!
.I/llhal IIrl I,rl.-,.t.do I Ilcrat.ria 110 .1fti.o I (cl.cI) di"
a"tlS dI audiência '1e inltruçlo • Jul ••••nto •.

Art. 21 - Ao tor.lno di instruçio, ou nos S (ci!
co) dias subseqOontes '. o irbltro Ipresentlri o laudo la Juiz
,"ra hoaologlçio por nntençl irrecorr;.el.

§ t9 • lia cO.p.rece.do I tlS.te.unhl intlaad.,
• ~uiz ,oderi deter.lnar luà i.edlatl conduCio. valendo-u, u
"teeslirlo, do concurao de 'arça püb.l1ca.

X

DA IHSTRUÇKO f JULGAMENTO
Art. 28 - lIio instl~;do o Juizo orbitrll, pr!!..
ceder-se-i i.edlaUaente i eudiência de instruçio e jul g...!
to, desde que nio resulte projuizo por. I defesl.
Parigrlfo ünlco - Hio sendo possfvel I realiz!
Cio i.odiatl, seri I IU,~lincil dlslgnad. para U' dos 10 (dei)
dill .ubseqlent.. , eiut.r ...de 10'0 as ,artll o telte.unhes
nentu.l.ente ,rasent...

Art. 36 - Quando a pro.a do fIto exigir, o ,Juiz
,aderi inquirir ticnicol de IUI confiança, per.itid. is partIS
a apresentaçio di ,arecer ticnico.
'arigrlfo iinlco -. No curlo 'dl 'Iudiinci., ,od!
ri o oIulz, de of;clo ou • requerl.ento dOI pertes, rill11nr In!
peçio e. pelloas ou cohas. ou doteralnar que o faça pellol de
IUI' confilnç., que lhe relat.ri Infor•• l.ente o verlficaUo.
Art. 37 • A pro," orol nio Itri reduzldl I O!
cr1to, tI.vendo I sentença reflrir, ao esslncial. os 1nfor.e$.
"tra2idos nos depoiaentos.

Art. t9 - HI audiênch de instruçio e Julga.e!
'to IIrio ouvidu u ,"rtu, colhidl I proVA e, . . IIguid.,
proferld. I IIntenç •.
§ lQ - Seria decididos de phno todos OI Inci
••ntes que pau.. interferir no r.guhr prolseguiilento dI ai
dlinch. As de•• ls questões seria decldidu na IIntença.
§ 29 • Sobre OI docuaentol .presentados por U.I

41.. partiS, •• niflstar-se-i iatd1at••ente .• parte contríro1 ••
... Interrupçio di .udiência.
...
Art. 3D - O disposto n.. te c.pitulo .plico - se
ta.bi.. quando $f tratar de credor .unldo de thulo ..ecutlvo
extraJudicial.
§ lQ - Obtido I conciliaçio .ntre IS p"rtes"I!.
ri proferi di I untenç. hoaolog.tõria prevlstl no parigrafo
bico do art. 23 desta Lei.

, ZJII - Mio tOJlparecltndo o deve,dor. seri proferi
di • untençl pr•• lsta no art. Z4 desta LeI.
§ 39 - A sentençl •• ltri co.o titulo ....utlvo

Judicial.
lU

DA RESPOSTA DO RtU
Art. 31 - A cont..~açio, que seri oral ou •• cr!
tI, conteri toda I •• tirh de .«1e .. , IXceto argaiçio de lU!
,dela ou 1.pedia.nto do 'uir. 4(ao le ,rDCa~lIri aI ,foral . .
1.,hhçio •• ,I.or.

xiiI
DA IENTtNÇA

.n

Art. 31 • A 'tnt"~1 . .nc10nari f i ele•••tol de
eonvicsio do Juiz, co. brevI resu.o
fatal rel .... t .. oco!.'
rldol o. audtincte. dhpenudo o rlhtõrlo.
'"ri.,rafo linico • lia I~ Idaitiri untenSI C1l!!
.enltõrla por qu.ntla il1qul~I, lind. que genirico o pe.ido.
Art. 3t - [ Ioefl c.z • uuanç. co.denltliria na
,.rte que exceder I alçld. estlbelecidl ... tI lei.
Art. 40 • A ..ecuçio dI IIntanç. seri ,roceIS!
dI

.0 JI/izo ordinirio co.petent••

XIV
DO RECURSO
Art. 41 • DI IInto.çl, excetulda • ho.ologltõ
rte de co.clHlçio ali hudo Irl>Itf'II. caberi rocurlo par. o pri
prlo JuizadO.
• 10 • O r,lcurso l.-ri .Iul g.do ,ar tur•• co.pos
ti de 3 Itris) jufzes, e. exercicio 110 ,ri•• lro grlu d• .I~ri!
diçio, reun~dos .. IIdl do .luizldo.
• 20 • No recurso IS partes seria obrigltorl!
.ente representldas por Idvog.do.

Art. 42 - O recurso seri OPOltO no prazo de 1'0
(dez) dias, contados di ciência d. sllItenS", por petiSão .scr!.
ta, ... qual constario 1$ razões • o padido do reco ..rafttt ..

i lO - O prepara. 'eri feito, tndependent... nte
de inti••çio, nll 48 (quarent. e oito) ~or.. "guintes i inter
,osiçio. sob .,..n. de deserçio.
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§ 20 - Apõo o preporo, • S.cr.tlrla Intl ••ri o
recorrido para oferecer r..,oota .",crlt. no pruo de :10 (d.z)
di ...
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XVII
OAS,O'ESPESAS
Art. 51 - o ..esso lO duludo do Pequenas t.!!
i~dependeri, •• prl.elro V"''' de J~ri-sdlcio, do p.v...nto

Art. 43 .' O recur.. terã soaente efeito devol.!!:
tlvo, ,odendo :o ~u1r' dor-I he dei to suopens Ivo,
evlur d!.

SlS

no irreparável par. a p.rte.

-4.

Art. 4. - AI port.1 poderio reque~er e trlnocr!
Cio d. ,rav.çio do flt. . .,nillc• • 'lu•• lud. o § 3P do •.rt.
I. dnta Lei, correndo por te.t. di ..equere.te oS dupelas re!.
IIctlvas.

Art. 52 • O praporo do recurso, .... for.1 tio f
10 do ort. 4z'''esU LeI, coapreenderi tod.s .. d"pes~l· proc,!
sUlls, fnclusln .quelas. dispensadas •• pri.elro v"'u d' jm!.
i1lçõo.· r ..salv.da • hlpõtue de ·... Istiftci.~udiclirla ....tu.!

"'1"

CUS til' • taXA$ DU dlspe.IS e

t •.
A..t. 45 • AI ,.rte, ..rio "IU•• d•• d' data da
.. uio d. ~Ul,.~.t•.

Art. 53 - A 11ftta.,. de ,rl.. lro,ra" .ID co.!!.
dlnori
voitcldo •• nUas. honorirlos ....dvoga"o, ..... lih.,
dOI OI celOS de lltloinch de .i-fi. EM I.gundo ,riU,
rlc.;
nnto, ventldo, plgori l i c..tu • honorir.los de ,dvog.dO,qU;
serio fh.do ••nt ... 101 (dez por cento) • ros (vinte ,.r _tof
do v.lor de conde.açio ou, nio hlYendo eonden.çio, da Vllorco!
rlv\do da caUII.

°

'.r

Art. 46 - Se ••ut•• C'
"fI_d. Pllol pra
'1'101 'u.d'''.tos, • siiaula do Jul ••••• ~o ."vlri de .cõrd'o:

xv

°

DOS EMIAIIIOS DE DECLAIAÇllo

nUI
.
Art. .7 - t.berio ,ab.l'iJo, de declar.çio qu•.!!.
do, na IInt.nça ou .cõrdio, houver obocurld.de, contradlcio,
o.lnio ou duvld•.
P... igraf~

iinlco - Os erroo .atertal. podu

OIS'OSIÇDES ,.IAlS

°

Art. $. - .io l i ' iftSiltulri
~ulzado d. ,.qUl
nos CIUSas . . . . corro',ond.nt. I.pllnta.cio das curodarlas nl
tluirlas • do Itrvlco da ."lItincl. Judlciirh.

101'

corrl,ldo. de oflelo.
Art. 48 ·'0. ,abor,o. de decl.rocio urio .PO!
to. 'OI' •• crlto ou orel...t., na prazo de I (cinco) dias, CO!!
tido. da clincil d' d.chio.

I

Art. 41 - Cluando Op.ltOO contra IIntuc" o. . . :
.ar,o. de decllracio u.p.nduio • ,rlZo por.
reeI/rIO.
-.

°

Art. 55 • O acordo •• trljudlclal, da qualquer
n.tureza ou Vitor, pOderi Itr ho.o'oV.do, ao julzo ea-petlntl,'
Indapendento.enh d. ter.. , Vlll.do a ..nt.nc. _
1ftulo UI
cutho JudIcial..
'trígrafo iinl cO - Valera co.o tflulo executivo
",trajudlchl o .cord; cllebrado pelu. portes, por instru...to
IIcrlto, referend.do ,e1.o 'ir.io cO.paUnt. doMlnistir10 ,iib'.!
co.

XVI
DA UTlNÇllO DO PflOCESSO SEM

~ULlIAMEMTO

Art. 50 - utlngu.·..
·so. prnlstos e. lei'

Art. 56 - AI

DO MtllTO

° ;roc,....,

aI" dos c!,

- quando o autor deixar de co.plrec,r
quer d.. ludli.ch. do proc...o;

101'."

de organlz.çõo

Judlctirh

loc.l poderi;o:

I

qu'l

11 • quando Ind.lJsh'h· o . proc'II.I...to, Inst.!.
tufdo por IltI L.I ou nu ·prOlllgui.onto apõs' a' concHlaçio;
111 - .quando for reconh.cld. a inco.p.tincta to,!;

rltorhl.
IV - quando sobrevl'r qu,'quer dos I.pedl..nto.
',revlstos no art. 89 d.su }.I;
V - qu.ndo, fllecldo 'o .utor, .' hlblllt.çio d!
pender do sontenç. ou nio se der no\ pruo d' SO (trlnU). di ...
VI • quando, fllecldo o réu, o au-tor "io pro.~·

clt.çio ..dos suceuores no pruo de 30 (trlntl) dhs da
clinell do fito.

UI' •

i 10 • A·I.ctncio do proc.uo ladepelldori, ...
·qu.lqu.r hlpÕt...e. do ,.,ivl. Irt"'Cio I'<lIoal 4as par~e••
S 29 • lo c.so do In.ho I, qu.ndo cO'*proVlr que
• ausinch decorre do' for, ••i I 01',' porto pod.ri Slr isentldo;
pe I O dui<, do p.g••ento d.s cu. t.s.

'J - a.'tIld... a c:ontl1l .,ão pravllt.
Z2 I Z3 • <tu.. ' nio abrangIdas nesh lei l

lOS .r"ta.

II - crhr col,gl.dol constituldol por julz.. ,.
.....clclo no prl.eiro ....u "e jurll'dicio e atribuir -lh'S co.
p.tinch pora 01 r.cursos Interpoltos contra dechõ.. proferi'
d.. Ia paqu~nls cau..o nio Pt"e... ~d .. no for"a deSCI L.I. -

Art. 57 • Mio se .d.ltlri a,io .... cisõr1a nu
c'JI..o..ujeltas .ó ""acedi••nto inUltu"do ...tl Lo1.
Art; 58 • Elta Lei ,ntr. e•. vi,or· na d.ta de
suo publlc.,õo.
Art. 59'· ~evoga.-se .s dlsposlcões •• contr!
rio.

BrlSll 11,.. 07 d.
nov••bro
16S0 d. I.deptndinth e '60 d. lepubJ,Jc•.

de 1 ti••

JOAO FIGUEIREDO

.Il>raIúm AIJl·Adtl .
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PROJETO DE LEI N9 3.894, DE 1989
(Do Sr. Juarez Marques Balista)

Ditlpõ~ ;Iobre II organização sindictlL e

lI. manter escolas de aI fabetizaçi!l~ e de
sino profissionalizante;

dá 9utras

providências.

UI. aplicar sua renda associativiJ '"10
~me'lto

(APENSE-SE AO I'ROJETO DE LEI 1.528/89)

e~

atendl

de seus serviços;

IV. criar org<lniSMOS para dC5ccntralizaç110 de

seus, serv iças.
~

- Os sindicato: só Oodc!1;o con~tituir_s(:
POI catE'gé'ria econômica (lu prorissiollal se reunjre!J1. no mínimo.
10~

TfTUlO I

{d~-z ~'Ú'I

LIBERDADE SINDICtl.L

cl:'ntc

j..,t~gTar.t€!

0-:-<

da mes'tB Late;;Jlnii'l prcfissional ou dto

cate'Jori" cone:.:;:;, np casc' dI;' si'ldicatc. dI;;'

~ ::''''.Jodos os trabalhadores e empregadores tem
o direÚo de sindicalizar-se livremente para [] estudo, ·coo;denaç~o. def~
!;a e P!omoçl'lo de seus interesses econãrr.icD5 ou profissionais.
ART. 2!il

_ Considerarr,_se traball;lador;s, para 05 efel.

tos desta lei '. todas 05 sujeitos de uma relação de trabalho ou
contrato de trabalho, seja regulada pela CL T, seja de caráter
trativo Otol estatutária, a s~rviço dI? emp1'8;lador priviaco ou da

d~

um
admini~

admi ... t~

elTpreq2do~.

e df: 5
COfle~a.

cmDrr:sas da mesma categoria ec')nõndca ou de categoria
de entidaoe sindical de E':TIpregarjores.

(cincCJ
no case.

§ ~ - fi solidariedade de intf"'re'~ses
econôrT''ico''i
dos que er"pT€'er,:j~rr. atividade::, .id~flticas DU cone~,":;,. constitui O
vi!:.
cu10 ,:;ol:iai. básico qu".' s~ denomjna categoria econô1r1ica.

§ 2! - o. similitude de condiçõe.s. de vida oriunda
do trübalro crr· ':OlTlõJrf' r,a rnE'é,rra a~ividade econõmlr:a ou em
8tividades
econônicas c(1ni:~as, deten'in,;; o vínculo social bá5icc' a QUC se
de'"1E:

tr-açlio pública direta, indireta ou fundaciOClal. Entende-se por
empHQi!.
dor a pessoa ffsica ou juridlci'I que admite, assalaria e dirige~a prest~
çll0 pes!loal dos serviços.
"'RT. 3Q - Ficam c)lcluidos do exercício do
direi to
de sindicalizaç~o os integrantes das Forças Armadas, das Polícias
Mil,!.
tAres e dos Corpos de Bombeiros.

ARfo
g;;o ....

$u~'e-:.:.C!

a'~

lI) o dlr~itc· do~ trab;;lhi'ldores Ou
empregadores
de afiliaíe~._se ao SindiCRtc cerr. <l ,.Jr"1ic:a condiç.:lo de ob~,pr,.<lr
seus ('statutos, de n~lE! ~e~er:l m1nUdo;, e dele s'; I"E:'t iraT",rr:
III

o direitc de ele-çr::refl'l liVIertente

0<;

Sl';'u,,:

mais sin::Ecato:õ ar:'
c",U;ç;c;r:" cc·nr:'~Ô1,

20

direito de qreve. a di~cUtá de ['0051:0S eletivos \indi..çai~ e ncs
ór
gao~ da aaministra;ao púb:';'ca e d~ "';us·.';':;~ de Tr;:Jalho, r'QS tcr'll:::~
e condi-çôe:;; da lcgblaç~c c,ntes;<índente;

o direito de redigirem os esti9-tutús e

O~

gulflmel"tc5, organizar a administração interna e <lS ativid<1dc::;
sindicato, bem a ... .siT fo.rrt1u!ar.,,~, 0';- S':;'J':- progrB'lIBs de açãr:;

,

t~r;;t

Gs fC1E:l<lÇr,:,CS ac trabalhadores, que
interes.tadual. congregar~o cinco

o....

d; l'1esm& categoria profissional O'J

de

~ As rl!dençOl!s d~ tlllprp'glldorrs-, qUI!' ·\t~rlo
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A~

cOnrt'Cf~r.çors

d~

de tnblllhlldore:- ou

ARl. 10 - Sem prejuizo das preuoOIUvIIS das to!!
Udlldf!s sindicaIs de cada plano conf~deilltlvo. I! lJeJto O seu .grup!

"'ento em centrais slndicllih.

AQUISH;Jl.O DA PfRSONAllDAOr JU~1[)JCA

Orau

REGIME JURíDICO DO SINDICATO

~ - Sindicatos s~n associ<lçtíes de

empf.!:.

gados ou de eMpregadores, cnm a pr':!rrogativa de:
I. represf"ntar, Derante as autoridades

adrninis
traqvas e judicLhias, os intercs.!.~s
Qe=
rais ou individuais da categoria:

II. celebrar I:onvenções e acordos coletivos de
trabalho;
! l I . eleger ou designar reprE'5t!nta .... tE-'- da
tegoria;
IV. receber as contribuir;i:.cs sindicai,;;

ca

previ;:.

t<:lS nesta lei;
v. receber contribuições e doaç~es. observadas
os dispo5ições desta lE'i,

::I

~ - As enUdades sindlcals de QuelQul!f
f! capacidade jurldic13 Ilp6s o
reQis

$" IIdQuirem per!tonalidade

tro de seus estatutos no Cart6rio de ReQistro de Títulos. e Dor:::ume~
tos dR [omj:jrca dtl respecth<l jurisdiçl'to de SindIcato, I!,
alnda~
do CGt~",r.

ap6s I .blel'lçlo

~ - No prazo C1e 30 (trinta) dias des~a
public8Ç~O, qualquer lnhrtssado poded impugnar o .o~dido com run
(jamento erro lega!lt.:lade ou COlidt-ncla da representar;!lo requerida to;
a de outra entidade sindical pré-ell.ister~c ou en constituiç30.
~ - O registro de alteraçOes de
esta
tutos- de sindicatos jil con"Utuídos obedecerá o m~.smo prOCedill'lel1t~
regulado no artigo anterior.

~ - Os estatutos de entidades
cids deverlJo ~onter obrigatoriamente:

I. denominaç:lo e sede;

11. a categoria objeto da representaçlio;
IV. l< base territorial:

dese~

trabalho como fator relevante óú

oade social e harmonia r.as

da

de

trabalho;
·I!l. manter !:ierviços de assistência

judiei,!

ria e social pAra, seus r'epTeSI':~~antes:
h". cLlrltiEar prioritiIÚiêlmc~t(' o" 1issidios
~

coletivos de

tr3~,."lho;

'I. manter organização que assegurl3- a

cipaçi:lO dernocratic(; dos, associ:ldos
suas atividades e delib'õ!"a,;õe~.

part!.
nas

- Poderl'l:o 0f sindicatos:

d~ consumo para ate~
der preferent",mentl? a seus filiados;

1. manter cooperativas

condlçOes para o el'lercício do

voto

<três) anos, as hip6teses de ineleQibll!
dade, [lS CASO~ de perda do l\'Iandato e
a

solidari~

rel",~üe5

85

nas eleiçOes sindicais, a duraçlJo dos mil.!2
datas dos dirlg~ntes ou representantes !:1n
cals, o que nll.o poderá exceder de
oJ

diq,.,idadE? ao

lIolvirnento ,e do bem comum;
11. Dromnvcr c' c!e·::;r~'"l~oJ.vil'",ento

slndi-

111. il identjficaç~o CIos- ~ócios fundadores:
V.

_ São deveres dos sindicatos:

I. enaltecer a importãncia e

Ou

re
do

~

ART. 72

sindicais

1l'I81s rrt:leuçôes do ""!,sm[t Qrupo d~ .tlvldade~.

VI~ :J dl':elt::J dI:' ::ú-·r.tituiI ~ederações. eonfedc
raçõe5. bE'rr cçmo filiarerr,_s€ â~, er'Õ:id.:;de", interr.a!:ionai" c"., as
oi
ganiZ<JHIl"I.

individuais

a5socia:;5e~

cO""fça(·I::.::6c~.

QrJ

E'l"<Jrega~os

I

C:on'SUtuell'
de

empreVldares quro terlo"';rompre âmbito nacional, congregaria cinco

IV) o direito dE e:tetcerem atividade sil1d,icaJ ,na
qual se inclui o direito de negoc~ação coleotiva, o exercício
do

~

_
""

âmbito nllelonlll, rshdullI ou lnhrp5t1ldUll1, congngnlo cinco
ou
lUIs s1ndlClltos da IIInmll clltegoria econõllllclI ou de clteoorh coneu.

ao;!.

r~preser"1tante5:

V)

J!....-

âmbito nacion'Ed. estadual

1) o.direiU' dp..fufld:r sindi':<lto~, e a~!',:JCi<lçõe!>
profis-,iun;Ü3, :'1":1' autor128ç;Jç c·r{Vl'< a':,sim .. corr,ç e>:t.in9 .... i_lo:
VG
luntarlamente, por procedi.'Jle-r'to5 de'1'ol:ráticc5;
-

ministrado!'/?.; e

92

;-E'jg".:;·:5~;:

§

~ - /1. liberdade 5indil::81 compreende:

m:J~ieiDio.

poo<;rá ser inferior 8 um

processo
VI.

[I

~e

sutlstituiçAo dos dlr1gentes;

modo de constitult;::Io

~

Adno,inistraçllo do

patrilllõnio social e o destino Que lhe
di dAdo no caso de dissoluç::lo;
VII. as cOMit;Oes em Que s('
c.iaçDo;

dissolvf"l~

~~
"~ss...

a

\1111. os direito!> e deveres dos assoclad'Js;
IX.

a estrutura e as atríbuiçOes de seus
glJos de direçlio e as penal idades a
estAr~r-

slJjeitos seus diligentes e
cíados- pelo nl:lo cumprimento de
re!;;

Ó.!.
Que
'õ1ss~

de ...!
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x. as fontes de receita suficientes pau -sua
sobrevivênci8.

F'azenddria de que os mem'Jro!> da Dir~tori3 Provisória el<ercem
ativld;lj;! há 2 (dois) a-'05 n(li m1nim:l;

~ ~ O aposentado filiado ao
sinoícatcnac poderá ser illlpediClc dr: votar e ser vo~ado para cargo:; eletivos
nas I'le1çOu sindicais.

~ _ As eleiçlSes dos dirigentes e
representlntes das entidades sindicais serao ~empre rea112ada$
ucrutinio secreto.

dOS
por

~

_ O empregado' eleito para cilIgo
de
dlnçlg ou" tepresenhçlo profissional. nlo poder' ser impedido
do
t'xercIcl0 de suu funç~fS-, nem transhrido pllr& lugar Ou 1Il1ster Que
. lhe d1f'iculte ou torne lmpo~5ivel o desempenho de suas atrlbuicl:les
I1rldlcait, • n.o In que hto -seja po-r-- eh:~-ol1cJtldo ou
volunt!
r1llunte .nUo,
, .!! • o número de IlI'IpJtg.do1 ele1to~, eolllO !'f,!
tlvos e suplentes, n.o podU' exceder de 1 (hul'l) per. '00 (QuJnhe~
t05) el'lpugados d. uJ)reu, )lll'lH.do .0 totll de 7 (sete),' por est!
bel ~c illlenlo"

S .!! - t ·... edadll I di speou d~ empre08dn !oJMl
clllndo •• pnlh 00 nghtto Ól cimdidaluu • CU'ilD de
dlreç'o
.ou repnuntaçlo sindical., !o!' Illelto, ainda que sup!rnllr,
.t~
UfII .no apóS o fJnal do Mandato, . salvo se COMeter '-Ih gra ... e
nos
lumos da lt 1,
S !!: - 5.110'0 .ssentilllento da empresa
decorre!!
te dr c:HuS:ula contntual, de "orrno de .cordo Ou conllençlo
coleU
conslder.·~e lit .. n.;. nlo r;munerlda o tempo em,Que o 'eIllPre~!
do sr .usentar do trabalho pau dese~pf!nhlf suu atribulçee-s slndl

V"

c.is.
- N:lo podem ser elej~os pnlil C8!t;lD
os associados menores de

~indicol

de
18

REPRESENTAÇAo E AÇ~O SINDICAL

"'t'dado

.s
à~

IX.

De::leraç1llo de PatrimônIo do SindIcato;

X.

De:;laraçgo dos Serviços 50::1a1s

organiza
-

dos dos Sindicato!!.
§ 1Q - Toda a dor::umentaçAo deverá ser
di pelo Pre51dente da. Dlretqria PrOlflsór18.

S

rubric!

2Q - O Departamento Sindical da respectiva Fe

deraçllo no prazo de atl!í 05 Ccinco) dias úteis, instruirá o PC.dld~
de Reconhecilll:nto e respectiva Inllcstio:J1'2 Sindical,
rem~te:-.do-o
• Diretor ia,
AR]. 22 - O pe:Hdo d~ Reco'1he:::im~nto será dlri
gldo, media'1te re~u:!rime~to, a'J Pri:slde:lt~ da respe:::tiva
reder;
çlo, iMt~uid::l com c6pltl autenticada: do;; Estatutos So:1ais, c6l:li;
d. AtR de F'un::laçl':lo da Entida;je SinjJ.cal e Certidr1:l fotr'1ecidl pelo
cartório de Registro de Títulos e DO:;Jm'!!"ntos.

i.....!! - Satisfeitas as exigê:"lc1as deste artigo,
das demais norm35 legais em vigêncio aplicáveis à esp~cie e median
te p8rec~r favor,1vel da Assessoria jJr1dIca da F'ed:rraçl':l'J, aDir;
teria defirirá o p:::did:l de RegistI"o, "ad referendJm" do
Conselh~
de Represe:ltalltes.

i2! - O Conselh, de Represe:-.ta'tes deverá apre'
eiar o p~didJ de Rcc::nh~dmento Sindical na primeira Asse:n!:llóta G;,
ra! que se $e~uir à rna-.,ifestaça:l da Diretoria.
~:- Do ato d~ Registro scd forn:cido Certi
•
dlo de Reconh~=im.~nto assin.'1da pelo Preside;"Jte da F'e:::l~raçll:l e apo;;
Ule:::l3 pelo Diretor s~::::r2tár10 e D1retor d:l D::p'lrta.'1l'!!:'1to 5in:lical~
qU! dever4- ser' p-xeCiJta,:!,;l im.'!diatllmenteJ' após a homolog3:çllJ pelo con;
aelh::J de Re;nese:lta'ltes.
S !,!, - Def@!rida a Invutidura Sindical, a Secre
teria da F"ederaçfto procederá o seu Registro em livro próprio
at-;
e oito) hO~S.

11I8 (quar~nta

§. o~
~pós o seu Registro deverá ser
do o despaclio que o aprovou, no Diário Oficial do Estado,

publico!

-

ART. 2' _ Ap6s a hOIJologaç':lo do Reconhecimento
e respectiva InVe$ti~dical, a Diretoria ~; FederaÇan
provi
denclarll as comurticaçl:ies aos órgl!ios governamentais competentes, p~
ra a. fina.lidadas h!gais, acompanhedas dos seguintes documentos: -

T1TlJt.o V

confere

do INC~A ou PrefUtuU! Ioluniclpal

sobre o nÚIll~ro de Integrantes da Calegorll, u se tutando de Sln
dlcato Rural ou de Trabalhadores Rurais;
VII]. Atestado da Pre(e! tura Munlcipol ou Agê,cia

ThUlD IV

~

Oeehrao.o

VII.

ELEItOES E DIRElTOS DOS ELEITOS

l:Ilreçljo ou ele representaç~o
(dezoHo} .nos.,

1/1. CÓpIa do Estatuto S:>c1l1 d. EntId8:;!';

'

!!!!.:......!!. - O reghtro dr:.. entidll~e $indiCAl
5e';luintt's prurogatlvQs:

n.

I) o uso exclusivo da denominaçlo dt: SlNOICATO.
demais associaçl:les de qualquer naturezaj

lU.

11) irprr-sentaçlo do~ inhresSlr.s individuBlS
e
coletivos de toda a cahgorla econômiCl ou profhsional na bISe fel
lito:rJ.al respectiv., J?t!'unte • adminlstraçlo públ1cI, outras
ent!
dldu e • Justiça do Trab.lhO, bem como. no caso de sindicatos
dt
e,"pregados, puticiplçlo obdglt6rll na negociaçlo coletiva.

ITl/'.
9.
VI,

to.

pua

lU) concorrer, com. seus candidato;.
I repre
untaçlo clliln1sh di Justiça do Trabalho e d! outros ôrglos
d;
, .eOIllPosiÇlo pariUri.;

°TlTULG VII
CONT"~BUIt;J10 SINDICAL.

IV) J!'cebe~ • contribuiçlo~sitldJcal de q~e t,nh
o .rl. 2b, desta h1.
~ - Serlo n4.l.as a!, noTlna~
regulill'l\fr.t!
re!., cUusulas contratuais ou decis~es dos empregadores Que
111lpll
Queln UI Qu~lquu tipo de discrhJinaçlo no ernpregq.

Certid~o de Reconhecimento da Inves
tldura Sindical;
C6pia rio Estatuto Sodal da Entidade
Sind,!
cal,
Cópia da Certid1;lo do Cart6r1o de
Títulos
e Documentos;
Número da conta de Contribuiçao Sindical;
Cópi.a da ata d~ f'undoçí'lo do sindicato; e
Número do cadastro Geral de Contribuinte no
Ministério da fazenda _ CGC/MF, do
Sindic!

, I. Cópia da

lhe

ART ~ 24

-

t

mantída a

sindical

cootdbulçlo

cc.puls6ria, sem preju.ho da contribuir;~o Il.SS0C iftti... e , cujo
valor
'hado pcl! .ssembléla geral dos :;indicatos de: primeiro grau.
S .!! - No caso de sindicato profissional a
. trJbu~lIo associati ... a será- descontada, em folha de paQ.unento,
VI% cOlllunicado seu valor ao empregadorl

TITUlO VI

~

DO REGISTRO SINDICAL

M!!.:......!!- - Plra obtenr;:lo- do Reclstro ~ respe.s
Uv. l'l1vestlduu Sindical a interesSldo .presentar' a seQuinte
d.E,
cumenUçao:
]. Requuiftllento • r!S~ct1~B ;:-ederaçDo, sol!'
citando o encano.lnhalllento do Processo da In",estiduJlil Sin:flcal i
.
II. FotOCÓPia do [dit.l de convocaçlo
··puDll
c.do 3 (três) vezes em Jorn.! de grande c1rc;ul.~'~ na base territ!!.
r1l1 do Sindlc.to ou no DUrio DfiC'11l do Estado, :st'!Mo •
últilll',
~ublic.ÇIO CO!! antec!dincll m!nllrll d~ 15 dias; •
,Parágrafo únIco. ·Atestldo de afii>taçtlc
forneci
de pela ,utoJidllde competente. U D Edital for afixad:l em
lugares
públicos.
111. Cópia de Ata da AS5e!!lbl~ia Geral,ordin'rU
IV. Fotoc6pll do Livro de presença dos

Diretori. Provis6ria devendo constar:
.} fotoc6pia ~a Carteira de- ident1dldei
b) fotocOpia do c.1.e.j
c) fotoêOpia do IHCRA, em se tntan~o 'de SiMl'
Cito Runl o)' de lubdhlldons Rurais;

cattonll~.

a

I1~oltl!

••"to .er" proced1do na forfll' prevista no' eSLlIItuto d. respectl .... I!!
t1d.d~ sin:lieal.

l..1.!.... -: PAU efei to d& m!l"ute"r;:lo das
feder!
çO!$, os sIndic.tos • elas fllhdos ficam obr!g'ados a transferir,n:!
.1nilllo, 2JI (vil'ltf! por ce~to) d:l. m:lnu"te das cotas arrecaj3das da
conhlbJ'ir;I:I associltiva, tU 1D (dez) dhs a;Jós o respe:::tivo rec,!
bime~to.

~ - As feqeraçO~s beneficiadas pela
recei tB
8 que SI! refere
padgrdo anterior tnnsfirlrl!l'J, n:) m!nitrl:J,
251
(vinte e cinco p~ cento) de seu total D confed~ral;110 il Que est1 ...!
:re:ll vinculedas, aU 10 (du) dias ap6s o r.espect1vo recebim~nto.
l..l!.. - 510 pass1'Jeis de eloCecuç~o por titulo e,!
tra judicial às contrib:,JiçOes nll'J recolhidas nos prazos e condiçi'l~s
Itstabll'!lecitl,s neste artig-,.

a:

·ART. 25 - A contri-buiçll:l sinjical

sind!

cdh:.dos Que cOlllpareCl!tall .i Assem!:llllH. Geui de F'umllll;lo;
'v. Rel.çlo Nominal e Ficha dt' qualif1c;,açlo da

_ No CU!? _de sindicato

co!!,
uma

ser' recolhida de

obrigat6ria
anuaim!!nte, e consistirá:
I. na importã~cia corres'Po,de:"1te ao
salário
base de um dia dI:: trabalh:l. para os empregl
dos. qualquer Que seja a farma -de remuner!

u~z,

1;:10;

o ,

IX. para os empregá::lores, n'Jma 1mportã,cla pro
porr::lonalo.flO capihl !'ioeisl registradJ 'd;

12665
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rirm's 0".1 ellpresa, /l1~diante aplica;~~
seguintes a11Qu:ltas prúg1'2ssiv8S:

das

O,'"

rIo mInlm,) •••••••.•..••••.••••.•••.••

d) a:::imil. de 2.0JO até 10.0JO vezes o valor do 50!

• ..!!' -

•.•.•••.••••.••••••• I]

I

002"

No ato de admiss,!)o de quaiquer ~1!lj'Jreg8do.

exigirá o empregador que a.r.Jrese:"lte.a proya de qui taç.!lJ da

contrib:.J!
-

Çao sindical obrigat6ria.

§ ~ - Os e"Dre~3do5 qur: ntl:. e!;tivere:~
tnbalh8ndo no m5s destin9dj ao desconto da contrlbuiç:!lo 5injic~1 . obriga
t6ria. ser~o descontados na primeiro mês ~ub5equente 80 rein!cio d;
trabalho.
§ ~ - Os empregados que forem admitidos
após
a mês destfnadn ao desconto da cont:ribuiçâo sindical obrigat6rh
que n~o tenham trabalhado ant!::riQ.rmente nem apresentado a
respecti
... a qui taçlio, serao descontados no mês 5cgulnte ao do início do
tr;
balho.
-

s ~ - A contribuiç:lio sindical ore ... lsta na
lo. constD.l"1te do !tt;lr lU dcstc artigo corresponderá à soma da
caç~o das alfquotas sobre a porçSo do capital distribuído l:!m'
classe, obser ... ado~ os respectivos limites.

s

§ ~ - É fixado em 6Q%(sessenta por r::ento)
dO
maior valor de referência a que alude o parágrafo anterior, a contri
buiçê:o mínims devida pelos e:npregadlfe-s, indeD~nje,te.'Tle~te do
ca.pl
tal social eq..r1llale1te a 800.000 (oitocentos mil) vezes o maior
v;
lor de referê:l:la, para efeito de cálculo da contrlbuiç~~ rlIbim9,re~
peHodJ o tabela progresSiva constante do ite:n n.

SE - A.s entidsdes ou instituições que nllo II!ste
jam obrigad!l.s ao registro de capital social, consid~rar1:lo, como caPI
tal, p~ra efeito elo cêlculo de que trata a tabela progressiva
con'§:
tantes da item TI deste artigJ, o vaiar resultante da apl1caçtlo
do
percentual de 40% (quarenta por ce:lto) sobre o mJvímento
econômico
registrado no exercicio imediatamente al"1terior, dj qu~ dnr1Jo
conh,!
cimento à respectiva entidade sindical, obqervados os limit.s
est.!.
belecidos no §
deste Utig:l.

'Q

no curso do exn

cicio contribuirfto pr~~relonallt\~nte ao número de m~~e!;, conUdos
d.te de SUB constituiç:lo.
_ Os. e'llpreOIl:l:lU"

M1. 2&

slo obrigldos I

contn, di folhl de ;;g;;;;;to de seus e.,.preg):1os. relativ. '0
de Il\U;O de C..;fll ano, a
'0

sindicato.

de desconto e

d-;
tle!

por estu

.h
devid(j

tubllhJ para

efeito

contrH)Jlçl~ co"puls6r 11

QU! es.there~'

vinc .... lad;:lS.
• 10 _ Consid!u-se- dh

ro.;t:.'lh1ln~to

d~

di c,)ntribulçlo compu1$6til:

1. ulrla jorn.da norlllal

Óp

S 1! - A Caixa Eco",õ"ica red~ral terá o prazo
de
dos termos fin3is para o recolhiltl:"üo d;;
cnntr~t.ui_
Çlo o!:lrigstóría, p3ra pr;,ce::J::r à feitur;; des cre::Jito~ a CSO) enUoade
do sistema sindical.
S !! - O nlo cum;Hlm!:nto do prazo previsto no PIT!
grafo antuior acarretnrá O oagaln~nto de atualizaçllo lnonetária
plen9i
• juros de ,~" (hum por cento) ao mês.
5 dl's,

CLlI'".t3do~

ART ~ _ O re:olhimenlo da contIibuiç30 sin:fiCll
obrig.tórlB e to::Jos os lanç3"~;'Itos n!!5 contas re~pec:t1va!> .!ifto iserttos
de i_P:lSt05 e taxas federais, e!õta1uais 0',J t1Junicipais .

TitULO VIU.
DISPJSIÇOES ESPECJAIS

eath.

-

~mpre,ns const! tu!das

ART. 32 _ 0(":.01s de 2 (dois) anos do registro 0:.Sndicato, qJalql.!~r ~~~R:o profission~!I1 con~titt:id~ nos
termos
ClI lei civil' pod~r~ rei\'Ínjica~. Oi! rr.eS!fli! iltivid;J;d~ ou prnfls511:l,
,
condi,l:. de sindicato. O Sind.i:.atc registnde- pefd~rá essa
condiçlo
se rica:r provad:l ser a 3'&so:1a;:I:. reivinjicante mais represe.-.tBtiva.

I
MOS 12 (d:n') ..,.B

~

... O pl'c1ido di' luo:iaçlo ur' feito nos tU·

no

!.F!!.:....l!.. - lodl ent1d.de sin~Uc.1 "'Inter' regI!
tro perll'lane:1te e .tuIlhldo dos seus luoclldos, do QU.]
fornectt'
cltrUdlo I qualqu!'r cieltdlo, sel:lpr~ qu~ lol1citld:).
~ _ As entidldes sindicals 510 usoc1eçbes
civis sem fins lucrltivos, que nlo podem eXf!'rcer, t11retl ou lndlret!
.ente .Uvldldes econômicn, nem distribuir lucros. divIdendos .ou b,2
ninc1cries. PIU • consecuç'o de nus .objpthos poderio, tlntntlPto,
ser s6c!0~ ou Idminlstrldores de outras ISsoei.çOes civis sem
flll\
lucIlt1vo. bpm como de InsUtuiçbes educacionais e de asslstincll '.2ei.l.

ART. '6
Çbt5

..ente, doaçbes, financ1B1'h!lntos ou )~pr~st1m'3'S de entidades

,raso
1IIlDlicar4 na
sln;Hcal. p?r

• O d!Scumpr lfIento do di 5p05tO nesta l'i
entia.de
jujIcjal.

d~:::1slo

Trabalho.
~RT.

obrigatória ser' creditedo:
s~r,o.!

clltO respectivo;

ll. 2DXevlnte por cel"1to) à federar;.:Io:
lU. 8~ (oito por cento) ia confeCleraç~o
pol'ldente.

entl

~RT. 39 _ Revogllm-se as dlsposiçl5PS em
contr!
rio, esper:1altrlel"1te os nUQos !O" A 610 da Consolidaçlc das l.eis
do

_ Da i!l'lportinc1il d9 cnntTibujplo s1n01CIl

Co.Ui

_ Inclui-SI! na cornD~têncja da Justiça do

conclliBç~;-;julgamentodili~ contro"'~rs1ts entre

(I

40

corrl'!~

~ _ O recolhimento da contribuíi;.IlCl sinaical
obr10at15ria refcre"lte aos ernpre~ados e trabalhadores .... ulscs será efetuadlJl no ll1ês de abril de cedA Ano.

_ rica "'(lntido o vigente

enQulIdramento

at~ que ..,e~rnndificado na rorma desta lei.
~

_ Estlll lei entra em vigor na data de

lU'

JUSTIFICAÇ~º

N~O

obstante o ponto de vista de Que;, adoçA0 dr
siM!

resgate da pluralidade melhor reflete o principio de liberdnde
cal, 11 C01"lStituiçl., Federel, promulgada e:1l OS. '0.88, adotou o

sindical unlUrl0 de reoresel'ltaCI!'), llI!lnte"d~ A eonttib:JiçDio
compuls6ria.

"II'1a

cento!

ntnnge!

d.des. oriundas da apl1caçlo desta h'i.

n

,.:tUl

confeder.!.
indiret!

suspens~atl e temporhll do regJstro da
lRT.]lI

Trabalhe

ART. 27 _ O recolhimento da contribuir;fto sind!
CII doS empreaadores--;retuaT-se-' no Jftes de ja'l~lro de cada .no, ou,
pua os que ve,ham • estabelecer-se ~m mês po~ter lor, n3 ocasllo do
nquerim~nt'o CIO registro ou Hce"ça, fll favor da .~~tiôad~ a qu~

dois.

- Os slndicatos, redençl:les,

e centraIs sindicais, nlo poderio receber, diretl Ol.!

publiClIç:lo.

li!'

entl

ART.)3 _ As org.niZlç~e& dndlcais const1tu!das
nl forllll di hg151aç~ior conservl'll o dlrpj to • denominlçl.o
,
às prerroglt1vls 'lndIcai~, respeiUd'o o dispostD
-rUQ:!
.nUc!
dente.

cal nos 10 (dez) dias seguintl!'s ao d:J desco.,tc., incorred e~
lllul ta
de 1D" (d.!!l por cento) por mês 5ubseQuente ac atraso, tlIH:T. de juros
lIoratórios de 1" (hum por cento) .0 Mês e Iltual1zaç!o monet4rla, em·
favor da enUdad! sinrHea1.

1. 72\ (setenta

por Mais npruentithl I

"os. do 1ft. 12 duh LH.

sindic-'l,

~

Entetl!1e ...e

coJftpl~tos.

,

I 20 _ Sem prejuho da reSDonsabilidadc ci..,il e
crimln.l, o e~preg.dor--;;ur: deixar de recolher .. contrib-Jlçl~
sindl

t

.!! •

a.de Que tiver Mdot núMtCl de .uochd:a quitlU no dllcotUf d-bs lÃ1tl

IRT. 37

tnbllh:t, se

o p~g.m!:nto .0 e~:lreg.dJ ror
te!
to por unidade de tempo i
11. li " ' 0 \Ull'l trinta avo~) da Quar·th
percebida no mê~ 8r'1t.eI ior, se
remuneu:çl!lo for pRgB por
tarefA,
empreit8Ó!I ou comiss30, bem
como
quando o empreQadc receba sal4.rio.
e~ utilidades 0:..0 pf::-::ebti, hatit~31
ment~, gorjetas.

vlne .... lllT.

da
!"aJ-

ART.~ _ A contribJic!llo sin:Hc;:ll
obrigstória
ser' recolhid'" p'Jr Quia pr6pril1, à Caixa Econômica fejeral, B:l B.. nco
d:;l Brilsil ou iH.. S estabelecim:ntos ba-.cários integia"'-tes d:.. sistem;:;
de
ar:r~c.allr;~: d:llõ tric..rtcs federais, os ClU3i~. n:l DUZC> dt2 dias,
r~
p.ssar'o ã COlha Econórrdc<i FederiOl as importiin:ias a'trecadadas •

t8b.!.
apl!

~
PaTa efeito do cálr::ulo de que trata a ta
bela proQress!va inserta no itetl II deste :'lTtig.J. considerar_se.4 ~
maior valor de refl:rência f!;.;adJ pelo Pod:!r ElI:e:::..Jti'to,. vige"1te à d::;
ta de competência da r::ontribuiç~o. <Irrend:lndando_s': para NCZ$
1,00
(um cruzado navo) à fraçlio porventura existente.

I lia - \~s

paráil:rafo único - o cO~Dro ... ante de de;:lósHo
slndlCOil s~n'j Ttom?Ud:- ao nsp~=tJviJ sjn::Uca~:.. e.
ti deste, â e~rresoo .... je:'\te e....Udaj; de grau superior.
contrlbu.lç~~

a) até 20 vezes o valo! do salário rn!nim,j ••• ex
b) acimc. de 2J até 2;]0 vezes o .dor ..lQ salárIo
mínim) •••••••••••.••••••..•••.•••..••• 0,2"
c) o'.:ima de 2JO at~ 2.000 ve;es o valo. do sal,!

Urio mínim·'J .... ;1'

Outubro de 1989

siste
legal

Por seu turno, B vedar;llo constitucional de o
p~
der Público interferir e inter ... !r na organlz8çlo sindical alterou derona substal1;!I1, con:eitos até enU:l ..,ige:'ltes, a'llp11tlln:lo-, sensive!
...~nte, a liberdade de auto·go... ~rno e auto-organizaçb.:l das
entidades
sindicais.
.

~ Dentro desse contexto, a presente propo5içlo
sa tio &omf!nh adaptar o !õhtua de reginch juridic(l à realidilid~
tica das organizaçaes sindicais.

t.rad'uZf'!T·_51':'

p~h

A JiberdlCle e autonolllia elas entidades sinaicais.
d~. auto-org3'"1i2açi!b e autogestlo.

DossiblUdad~
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ct'r:5a;raCla~

nr.,

PIOj(>tC, Quf' ::01 mínjmas norrr.3s

~If'5~~'tf:'

mo de de constituiçll~ e 3dllinistraç~:> de seJ patrimônio, O

Para que essa r~part1çã) se faça de mo:l:1
'jlIJ.!.
tativo ll'Íantê:n-se a gerô'r:ia d~ '1c!rb3. na Caixa Ec:;.nômic3 fejeral." i~
clusive por sua experiên::la de longos an:lS na distrib'Jiç~J dEI
re:-l
da. Apen!l.5, se fixa prazCJ para o repasse, para qU3 as 'entidod~s $i~
dicais nA:! receb3m o dlnh~iro dcsvalot'izadJ pel<:l lnflaç~J.
-

reg""lam~.:::!

larf'E, per;n1te QU~ E'la:[.j~rc:r se~5 ed.rltuto~ ,dH.ciplinandO.
lhO! lhes convier, a estrutura e as alI ib.dç·O~s dI: scu~ órgaos.

m!

processo

eleitoral, às hioótcsc!. o:: SU3 dissoluçliC., etC".
Elin-ir,(ln10 o re:::ebirnp'nto da entid3d3

t de se ver, a10d3, qu~ a liberdade
sindical
prevista na Con!;;tituiçaJ di!ige-~e ã nllo interferê~:ia da
autorl
dade administrati\ia n3 org;3nizaç~J e rurll~ion-arn;~lto das e'ltid3des si,!!
dieais, o que nllo ~igr;ifir:a na:l devam haver regras legais
minimas
para sua cO!TIPCJslçi;lo e runclonam;,to.! C:J'110 ocorre com as derna!!::
r3E.
sociaçàes. cid~, ou comerciais, Disciplina necê''>sêria pari> que sua
con,::tltuiç~c C f'Jncion'Jm:nt.o nilt, $8 f(j;ê1 de mJd~ agre<;te.
dÉ
trim~r,to de. direito doÇderrnis inteqrantes da socied;Jd,:,,

sindical

pela autoridllo~ adllinisUéltlv2'l, sua e"istc":-ia C01l71çõ com o
si~
pIes registro d" seJ estatuto, CO"TlO ocorre C01'l QU31Clu~r pessoa jur!
di::a de direito prhad).
H!lntfd3s 8 U'licidl::!:l 5in:11ca1 e"Tl siste'1'rI3 CO"lf!
d:>.!llthiJ f! 8 contTibJlçllJ stnjical obrlg3tóriél, alê..,., ds- h3Ver ~ido
criaC:3

á

cOfltrib .. i;a:- ur.3ci8ti'Ja, pri!V~ o pr,jje-:c a IepiHtiç:l:l de~.

sas rl!'ndas, para a m-3nutelç~o do sistemil', elimifH'.I"o::J a p~rcele

tes dést!n'3d3 ir "Co,ta

12667

an

Esp~cial Empreg, e salário".

SülG das Se%i:ies. em 03 ele outubro de 1989.

Es!.a E!liminaç~o encontra razaO nã:J só no
fato
de nl:J maIs se justi ficar I ante a ;:l.Jtonolllia das entid::t:les
sindicaIs, que U1l3 parte d;l verba ~eja jcStln3Cl3 aO Ministério d:J
Tr~
balh:::l, rnss, tam~é:TI, pJrq'-J~, hélje. o seg.Jro d;se:n~req:i passoJ a
rinan::iad:o CO'll recursos do PIS (Cocstituição, art. 239).

"E~ISLAÇAo ·C:rTg. 'A!!tXAt>A PELA eOOltt>tNAÇAo

pAS 'eOHJSSOtS PE~HANENTES

SECA0 I

Da AsIociaçlo Im Sindicato

Art. 511.

1ltuIo IX

AIL 239. A .m:cadaçÁO decorrente das contrbuiç~::. para
O Programa M Integração Social, criado pela leI CompkomenulI
~7.de 7. 5etembrode 1970. e pari oProgfBma de ~OlTfIaçao
do Pllrtm6nío do Servidor Publico. crwtdo pela lei Com"",·
_
rt 8. de 3 de de,.mbro de 1970. p..... o perur do
promulgação desta Cons.titulÇio. o fanancllll. oo!lo lermo~ que
• lei dispoJStr. o programa do seguro-desemprego e D .t»orto
de ... trIlA o I 3- de..e oi1Jgo.

I l~ Dos recursos mendonaoos no r;.JPUI deste artíiJo.

pilo menos qWlllenta por cento serão desrinad05 .. financier

~t,=Wc=~°S:~~c~~~

.. ...".......eç~ que .... ~

I 2'

O

voIor.

o. pIIJimónios .cUlTlloliodtls do Programa de Iru·

c:,~~':o";,,'r:":'.~:::.~:

. . . . nas lltuações prtvisaas nas leiS e5Pedfic.y. com eJcceção
de c..-nenco. Ilc.ndo vedado o _
do _Ido po< _

=:..::=~=~~""'.
1)0
que pór<>bam de empregedo<es
_~,

:'"~~~~'Z,~"'r~:r~t~~:.

• dak salários mínimos de remuneraçio mensal. e assegurAdo

~NcLrn~~Md~~'~~~~
:e~~~~ progremas..... doia do pr0-

o

I 4'
linanciamenlo do oegurCHlesemPf'090 receber'
""'" contri>uIç~ adkionIII do empr1''' cujo Indice de rooatM_
do focça de t r _ ....,.rar o indIc. médoo do rotatrYidade
do -.r, ne Iormo"- po< ....

DECRETO-LEI N. 5.452- DE 1.' DE MAIO DE 1943
AproVllll

Consolidaçlo das Lets do Trabalho.

........................ 4

......

•••• ......

•••••••••

TlTULOV

~ "cita ••ssociaçio psra fins de estudo. defeu e coordenaçlo dos seus int.resses econõmicos ou profission.is de todos os que.
como llmpr"ll3dores. emprllg.dol. Igentes ou trlb3lhIdor.. lut6nomos. ou profission.is liberais. "Irçam.
rttpectiv.ment.. • rI'IMITI8 .t~ ou proflUlo ou
.tividld.. ou profiutles simil.res Ou con....

ai impor contribuiç~e. a todos .queles que panicipam das catllgorias econômicas ou profissionais ou daa
profissões liberais representadas.
P• ...,o único. O. sindicatos de empr"ll3dos ttrlo.
outrossim. I prerro\jlltiv. de fundsr e manler .g6ncltt
de colocsçlo.

Art. 514.

São deveres dos sindicatos:

1I colaborar com os poderes públicos no desenvolvi'
mento da solidariedade social;

• I! • eoIidariedlde de int.,_a ecotl6micoe dOI
que emprMndem ltividadH id'ntic... limil.... ou cone.... eonathul o vlnculo
b6sico que .. denomlnt ett'llorit econbmict.

bl manter serviços de assistência judiciiria pera
saciados;

• 2! .. IimiJitude de condiçô.. de v~ oriunds da
Jlfofiulo ou trlb3lho .m comum. tm lÍtulçlo de .mprtQO nt muml ttividlde econOmiet ou .m ttividtdea
econ6mic.. simil.... ou con...., compile I ••pr....o
eoeilll element.r comprMndidl como c.tllgoria profisIk>nll.

dI sempre que possivel. e de acC' .0 com as suss pOSsibilidades, manter no seu quadro de r·~o".'. Im convênio com entidades assistenciais ou p": oont" PI6prit.
um .ssistente social com 3S "ribuiç~tI ""'" .ficat d.
promovar • cooperlçlo operlcional na .mprtu • I in·
l'llrlçlo profiuiolUll n. ctn...

I 3 ~ Cttegoria profiuion.1 diferencisds , • que ..
forms dos .mpr"llsdos que exerÇllM profiSSÔ" ou Iunçaet diferenciad.s por forÇll de estatuto profiuional .pecill ou am conaeqülncia de condiç~l. de vida singu"'rn.

Par6grafo ünico. Os sindicatos de empregados ter~o •
outroSSim, o dever de:

tOe""

14 ~ Oa Iimitet di identid.de, aimil..id.de ou cone.idade, fixsm es dimenSÔllS dentro dss qu." • cst"lloria
econbmiet ou profission.' , homog8n.. e ••ssocillçlo

cl promover .. conciliaçlo nos ,dissódios de trabalho:

.) pmmover a fundação de cooperativas de consumo
e de crédiro;

bl fundar e manter escolas de alfabetização e pré·
vocaclonais

SEçAoII

• nttural.

Art. 512.

Somente lis sssociaç~es profissio".is
constituidas p.ra os fins e na fortnl do
artigo anterior, e regístrBdlls de acordo com O an, 558.
poderio ser reconhecidas como aindicllos e investides
nIIS preriog.tivIs definidas nesta lei.

Art. 513.

510 prerrogativa. dos sindicato.:

1I representar. perente as autoridades administrltiv..
e judiciárias. os intere••e. gerais da respectiva categoria
ou profissllo liberal ou os interesses individuais dos aieociados relativos à atividade ou profissllo exercidl; •
b) celebrar contratos coletivos de trsbalho;

OS 11-

Do Reconhecimento e Investidura Sindicsl

Art. 515.

As associações profissionais deverão
satisfazer os seguintes requísitos para

serem reconhecidas como sindicatos:

.1

reunilio de um terço, no mínimo, de empresas le-

galmente constituidas. sob a forma individual ou de 50'
ciedade se se tratar de associaçlo de empregadores;
ou de u~ terço dos Que integrem a mesma categoria ou
e.erçam a mesma pTofis~o liberal. se se trata, de associaçi!o de empregados ou de trabalhadores ou agentes
.utOnomos ou de profis~o liberal;
bl duração de 3 (três) anos para o mandato da direto·
ria;

DA ORGANIZAÇAO SINDICAL

cl eleger ou designar os representsntes d. respectiva
cllegoria ou profissllo liberal;

CAPiTULO I

dI colaborar com o Estado, como órglos técnicos e
consultivos. no estudo e soluçlo dos problema. qUI ..
relacionam com a respeetivI catllgoria ou profissllo Iibe-

DA INSTITUIC.l.O SINDICAL

rll;

cl exercicio do cargo de presidente por brasileirO na·
to, e dos demais cargos de administração e representa·
ção por brasileiros.
Plrillrafo único. O Ministro do Trabalho poderio excepcionalmente. reconhecer como sindicato 8 associe·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (:Seçao 1)
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,çlo cujo"número de associados seja inferior ao terço a

que se refere a alinea "a".

Art. 516.

NlIo será reconhecido mais de um sino
dicato representativo da mesma categoria econômica ou profissionel, Oll profissllo liberei,
11I1 uma dada base territorial.

Art. 517.

Os sindicatos poderão ser distritais,
municipais. intermunicipais, estaduais

eJ proibição de cessão gratuita ou ;emuner~da da respectiva sede a entidade de índole polít,co-partldárla.
Pa"grafo único. Quando, para o exercicio de mandato tiver o âssociado de SIndicato de empregados, ~e
tr~balhadores autônomos ou de profissionais liberaIS,
de Se afastar do seu trabalho, poderé ser-lhe arbitrada
pela assembléia gerai uma gretificaçlio nunca ~xcedente
da importlmcia de sua remuneraçAo na profissão res·
pectiva.

e interestaduais. Excepcionalmente, e atendendo às peculillridades de determinadas categorias ou profissões,
O Ministro do Trabalho poder' autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais.
11! O Ministro do Trabalho outorgará e delimita rã a

bne territorial do sindicato.
12! Dentro da base territorial que lhe for determina6 facultado ao sindicato instituir delegacias ou seçlIee para melhor proteçi'lo dos associados e da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal repre.1Int8da.

Art. 618.

11! Os estatutos dever50 contar:
.'a denominação e I sede da associação;

bJ a categ?ria econômica ou profissional ou e profis.
110 liberal CUII representeção é requerida;
cla afirmação de Que I associação agirá como 6rgno
de colaboração com os poderes públicos e as demais
.-oclaçOes no sentido da lIOIidariedade IociII e • subordinaçlD dDs intereaes ecoo6micOl ou profiuionail
ao intareae nacional;

Da Administraçlo do SindicBto

Evedld. . pesaoal filical ou juridical.
alranhas ao lindicato, Qualquer inter·
1&r6ncia na SUl admínistração ou nOI lIul ..rviçGl.

A administração do sindicato ser'

•

mandato e de substituição dos ad-

el o modo de constituição e administração do patri·
mllnio social e o destino que lhe .. ré dado no caso de
dissolução;

um conselho fiscal comP9sto de três membros, eleitOI
~ 6rgaos pela assembléia geral.

Art • 619 •

A investidura lindicel serã conferide
Mmpre • associação profissional mais
representative, a juizo do Ministro do Trabalho, consti·
tuindo alem-;ntos para ..se apreciação, entre outros:

.1 o número de associados;
bl os serviços sociais fundados e mantidos;
cl o valor do patrimônio.

Art. 520.

ReconheCIda como sindicato a associaçao profissiOnal, ser·Ihe-é expedida
cana de reconhecimento, assinada pelo Ministro do
Trabalho, na qual será especificada a representação
econômica ou profissional conferida e mencionada a
base territorial oulorgada.
Pa"'grafo único. O reconhecimento investe 8 associação nas prerrogativas do art. 513 e a obriga aos deveres do art. 514, cujo inedimplemento a sujeitará As sanções desta lei.
510 condiç1ies para o funciona manto
•
• do lindicato:

Art 521

ai proibiçAo de qualquer propaganda dç doutrinas in·
85 instituições e os interesses da Na·
çãcr, bem como de candidaturas a cargos eletivos altre·

compatíveis com

nhos 80 sindicato;

bl proibiç50 de exercicio de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego rémunerado pelo sindicato ou
por entidade sindical de grau superior;

11! A diretoria eleger', dentre
Ilretidente do sindicato.

OS

seus membrol. o

1 2!' A competlnc:i11 tio COMIlho fIIcaI 6 imitada 6
fIIcallzlçlo di gtttIo flnancelra tio alndIçato.

1 3! Constituirá atribuição exctutlva • diretoria do
aindicato e dos delegadol lindicail, e que ae refere o
art. 523, a representação e a lIefesa dDs i n t e _ da
entidade perante os poderes públicos a ai empresas,
lllvo mandaUrrio com poder.. outorgadDs por procuração da diretoria, ou auociado investido em fIllresentaçIo prevista em lei,

Art 523

Os delegad~ sindicais destinados 6 di•
•
reçlo das dalegacias OU aeç6es instituídas na forme eltab8leçida no t 2! do art. 517 ..rio
designados pela diretoria dentre os associados radicados no territbrio di correspondente delegecia.

,

11:".

hrIo aernpre ~ PIIf .... rutlnio
.
• ~~.
leereto, 11II forme toIlItUl6ria, • dali·
lIereçlIee • _blàla ger.1 concerMnt. _ leguln·
*_nlO1:
., tleíção de l8IOCilldo para rep_taçlo • fI8J*lIva eat~, previaa em lei;

111 tornadIe aprovaçlo dI'conlls •

dir81or1a;

clljllicação do patrirn6nlo;
111I1 julgamento dDs

atOl • dir81or\a,

dI!Ies imJ)Oltls • lIIOCiIIdoe;

_mo. a penali-

., pronunc:iemento aobre ~ ou diAIdio de tra·

balho. Neata CI8O, • dtliberaçllel di _blàla geral
16 aerIo contideradls v6IidIs quando ... 1Mr tido •.
pecillrMnta convocada para _
fim, de ec:ordo com
diapoeiç6es dDs toIlItUlOl di entidade alndicaI. O
~ ... de m81ade
lIlIis um dos _iados qult.; filo obtido _
"QUPftltn""" I)rimeire Ç()m/l)QÇIo, reunir.... a ~i11
11m l8lIunda çonvocaçlo çom OS presentes,
conaidarando-ae aprovadas 81 deliberaçlies que obtive·
N!Tl2/31dois terços) dos votos.
•

"QUOfUm" para vartdade •

11 ! A eleição para cargos de diretoria I conHIho fis·
cal . r j realizada PIIf escrutinio leereto, duranta 8Iis
horas continu.., pelo menos, na lide do IÔndicato, na

d) proibiçao de quaisquer atividades não compreendidas nas finalídades mencionadas no art. 511, inclusive
as de caráter político-partidário;
.

.1

OS delegados do Minist~rio do Trebalho especilll-

dnignados pelo Ministro ou por qu.am o rlllre-

senta;
bl OI Qua, como ampregadol, exerçam argol no Iin·
dicato madiante autorização da llsembl61a geral.

Art • 626 •

OI empregados do IlndicalO ..rio no·
ll\Iad05 pela dir810rla f8IIl8Ctiva "Id

"'arandum" • _mblàia geral. filo podendo recair
tal nomeaçlo nos que lItivarem nas condíç~s previl·
IIs nos tlens li, IV, V, VI, Vila VIII do Irt. 530 I, na hipbtase de O nomeado havar4ido dirigente lindical, IImbàm na. do item I do mesmo artigo.

l'arIgrafo (mico. Aplicam-se aos empregados dos
Ilndicatol os praçeitos . s Ieís de proteçlo do trabalho
I de previd6ncia lOCial, e.cetuado o direíto de lnocill·
çlo em lindicato.

Art 527

Na lide de CIda lindicato haver' um
•
•
livro de ragistro, autentiçado 1lt1o fun·
çionArio competente do Ministério do Trabalho, a do
qual deveria constar:
aI tratando-se de lindiato de empregadores, I firma.
individual ou coletiva, ou a denominaçAo das empe sua sede, o nome, idade, 8I1lIdo civil, nacionalidade I
rnidhcia dos respectivos a6cios, ou, em ae trallndo
de sociedade por aç~s, dos diretores, bem çomo a indicação desses dedos quanl0 ao Ibc:io ou diretor que q.
pratenur a empr.... no lindicato;
b) tratando-se de lindicato de empregados, ou de
agentas ou trabalhadores autônomos ou de profillio·
nais liberais, além do nome, idade, _tado civíl, nacionalidade, 'proflSSi'lo OU função e resld6ncia de ada 1180ciãdo~' I:> estabelecimento ou lugar onde e'erce a lUa
proflldo ou função, O número e a aérie da respectiva
Carteira ProfISSional e o número de inscrição na institui·
çlo de previdéncia a que pertencer.

Art 528

Ocorrendo diuídio ou circunltlncias
•
•
Que perturbem O funcionamento de
entidade &indicai ou motivos releva,m;s de aegurança
nacional, o Ministro do Trebalho pode" nela intarvir,
por interm6dio de Delegado ou de Junta Interventora,
com atribuições pera administr'-Ia a axeçullr ou propor
81 madidas necessárias para normalizar-lhe O funciona·
menta.

'cIe suas dalegacias e aeç6es e nos principais locais de

SECA0 IV

trabalho, onde funcionarlD 81 meus coletoras designa-

das pelos Delegados Regionais do Trabalho.
12! Concomitantemente ao.t6rmino tio prazo estipu·
lMlo para a VOlição, instalar-.', erri _mbIN aleito·
flIl pública e permanante, na aede do IÔndicato, a lTlISII
..,uredor., para a qual .rlo enviadas, imediatamente,
llIIos presidentes das meus coletoras... umes 11ICIPtoras e as aus respeçtivas. Será facultada a designação
de mesa apuradora supletiva Mmpre Que .. peculillridedas ou conveni6ncias do pleito a exigirem.
13! A- mesa apuradora sen! presidide por membro do
Público do Trabalho ou pessoa de notória
idoneidade, designada pelo procurador-geral da Justiça
do Trabalho ou proçuradores regionais.

Das EIIiç&II Sindicaie

Art. 529.

510 ~ondições pera o exercicio do direito do voto como par.ll a investidura
em cargo de administraçAo ou I'Bpresentaçlo econOmi·
aou prof"'onal:
aI ter o associado mais de seis meses da inscrição no
Quadro lOCial e mais de dois anos de exercício da atividade Ou da profissão;
bl ser maior de 18 anos;

Minist~rio

1 4! D pleito a6 serA "'lido na hipótese de participacl gratuidade do exercicio dos cargos eletivos;

PII6grefo único. Estio exçluidos de_ Ilroibíção:
me~te

fias condições em que se diSSv,verá e associação.
12! O processo de reconhecimento será mgulado em
instruções baixadas pelo Ministro do Trebalho.

Art. 525. .

exercida por uma dir.etoria constituída,

no mbimo. de sete e, no mini mo, de três membros e de

Art

dI as atribuições, Dprocesso eleitDral e das votações,
OI CIISOS de perda. de
ministrado~es;

18"

I 5! N'o sendo Itingido O coeficientr legal Plra I
eleiçlo. o Ministério do Trabalho deciararí a vac6ncia

•

O pedido de l1IConhecimento serã dirigido ao Ministro do Trabalho instruido
-.exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da as.
eociIçlo.

hipótese de nIio te; sido alcançaOo, na segunda vou·
çlo, o coeficiente exigido,
realizado o terceiro I úl·
timo pleito, çuje validade dependerA do voto de mais de
40'11> (quarenll por centol dos aludidos allQÇlados, pro'
clamando o presidente da mesa apuradora 11m qualquer
desIIs hlp6t_ OS elaitos, OS quais .rlo lIIlp!*8doI
lutomaticamente na . t . do t6rmino do. mandato e.pirante, 010 lando e1eito luspenlivo OS Ilrotestos OU re·
cursos olerecidos na conlormidld. da "i .

SEÇÃO 11I

Art 522
•
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N!Tl da votação meis de 213 (dois terços' dos auocÍlldos com capacidade para votar. Nlo obtido esse coefi. dente. ter' realizada nova eleição denlro de 151quinzeJ
dias, a Qual terj validade se nela tomarem parte mzis de
50% (cinqüenta por centol dos neferidos alSOCiados. Na

c) estar no

g07.0

dos direitos sindicais.

Pa"grafo úniro. E obrigatórip aos associados o voto
nas eleições sindicais.

Art. 530.
no mica

Nao podem ser eieitos para cargos administrativos ou de representação eço-

ou profissional, nem permanecer no exercicio

desses cargos:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoI)
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111 - os que não estiverem. desde 2 (doisl anos antes.
pelo menos, no exercício efetivo da atividade ou da pro·

fiss50 dentro da base territorial do sindicato. ou no desempenho de representação econômica ou profissional;
IV - as que tiverem sido condenados por crime dOlIi-

so enquanto persistirem os efeitos da pena;
V - OI que nlo estiverem no gozo de seUl direitol

DI' AlIOCilçõeI
Sindiclil de Greu Superior

Art 533
•

•

Constituem associações sindicais de
grau superior as federações e confede·

raçl5es organizadas nos termos desta lei.

Art. 534.

~ facultadO aOI sindicetos. quando em
número nlo inferior B 5 tcinco), desde

que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profisslSes idênticas, similares ou conexas,

organizarem-se em federação.

políticol;

VI - OI que, pública e ostensivamente, por ata0 ou'
Plllvr.I, defendam 05 principias ideológicos de partido
polllico, cujo registro tenha sido cassado, ou de associlçJo ou entidade de qualquer natureza, cujas atividadei tenham sido consideradas contréri. . .0 interesse
llICiona' e cujo registro haja sido cancelado ou que tenhe tido seu funcionamento suspenso por autoridade
competente;

VII - má conduta devidamente comprovada;
VIII-os que tenham sido destituidos de cargo administrativo ou de representação sindical.

An. 531.

Nas eleições para cargos de diretoria e
do conselho fiscal serão considerados
eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de
votos em relação ao total dos associados eleitores.

11 ! Nlo concorrendo à primeira convocação maioria
.bsoluta de eleitores, ou n§o obtendo nenhum dos C8n·
didetos essa m.eioria, proceder-&e-á 8 nova convoc:aç§o
pare dia posterior, sendo entAo considerados eleitos
0$ candidatos que obtiverem maioria dos eleitores pre-

lentes,
• 2 ~ Havendo somente uma chapa registrada para
.s eleições poderá a assembléIa, em ultima conVDcaçlo. ser realizada duas horas apõs a primeira convOC8çlo, desde que do edital resrJ __ tivo conste essa adver· 1l
léõlcia

13! Concorrando mais de uma chapa, poderé o Ministro do Trabalho designar o presidente da l8çAo eleitorol, desde que o requeir!lm os associados que encabeçaram a respectiva chapa.
14! O Ministro do Trabalho expediré instruçl5as regu·
IInclo o processo das eleições.

Art 532

As'eleições para a renovação da dire-

•
•
toria e d" conselho fiscal deverão ser
procedidas dentro do prazo máximo de 60 dias e mínimo
de 30 dias, antes do término do mandato dos dirigentes
Im exercício.

11 ! Não havendo protesto na ata da assembléia eleitoral ou recurso interposto por algum dos candidatos,
dentro de 15 dias, a contar da data das eleições. a posse
da diretoria eleita independerá da aprovação das eleiçOes pelo Ministério do Trabalho.

. t 2~ Competirá à diretoria em exercício, dentro de 30
dias da realização das eleições e não tendo havido recurso, dar publicídade do resultado do pleito. fazendo
comunicacão ao órgão local do Ministério do Trabalho
da relação dos eleitos. com os dados pessoais de cada
um e a designação da função que vai exercer.
§ 3! Havendo protesto na ata da assembléia eleitoral
ou recurso Interposto dentro de 15 dias da realização

das eleições, competirá á diretoria em exercicio encami·
nhar, devidamente instruido, o processo eleitoral ao ór-

gão local do Ministérío do Trabalho. que o encaminharé
para decisão do Ministro de Estado. Nesta hipôtese,
permanecerão na administração, até despacho final do
processo, a diretoria e o conselho fiscal Que se encontrarem em exercício.
§ 4!' Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, a posse da nova diretoria dever6

verificar-se dentro de 30 dias subseqüêntes ao têrmino
do mandato da anterior.
§ 5! Ao assumir o cargo. o eleito prestará, par escrito
e solenemente, o compromisso de respeitar, no
exercício do mandato, a Constituição, as leis vigentes e
os estatutos da entidade.

12669

I 1! A Diretoria sarA constituída no mlnimo de 3 Itr!'m'
membros e de 3 Itrêsl membros se comporé o Conselho
Fi&cIl, OS Qu.is serlo eleitos pelo Conselho de Representantes com mandato por 3 Itrêsl anos.

SECA0 V

I - os que não tiverem definitivamente aprovadas as

5uas contas de exercicio em cargos de administração;
11 - os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical;
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§ 1! Se já existir federaçlo no grupo de atividades ou
profissões em que deva ser constituida a nova entidade,
a criação desta não poderé reduzir a menos de 5lcincol
o número de sindicatos que ;lquela devam continuar filiados.
§ 2! As federações serlo constituidas por Estados,
podendo o Ministro do Trabalho autorizar a constituiçlo
de federações interestaduais ou nacionais.

t 3! ~ permitido a qualquer federação, para o fim de
lhes coordenar 05 interesses, agrupar os sindicatos de
determinado municipio ou região a ele filiados, mas a
unilo nlo teré direito de representação das atividade.
ou profissões agrupadas.
As confederações organizar-se-Io
•
•
com o minímo de três federações e terio sede na Cepital da República.

Art 535

§ I! As conféderações formadas por federações de

sindicatos de empregad':lres. denominar-se-Io: C~nfe
deração Nacional da Industrra, Confederação NaCIonal
do Comércio, Confederação Nacional de Tra".sportes
Maritimos. Fluviais e Aéreos, Confederação NaCIonal de
Transportes Terrestres. Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade. Confederação Nacional das
Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura.

I 2! ÁI conflder.çOM fo/mIdal por tlder.c.... de
sindiCltos de empregedol terlo • denomineçJb de:
Conf.d.r.çJo N.cional dos TrlbalhadorH ... Indúltria.
Confederlçlo N.cional dos Tr.balh.dor.s no Co""rcio, Confederaçlo N.cional dos Tr.balhadoras .m
Trenlportes Marítimos, Fluviais e "'reos, Confedere·
çJo Nacional dos Trebalhadores em Tr.nlportes Terres·
t"s, Cc>nfederaçlo Nacion.1 dos Trabalhadores em Co·
municações e Publicidade, Confed~, .:rJo Nacion.1 dos
T"balhadores nas Empresas de Crédito e Confederaçlo
N.cional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Educaçlo e Culture.

12! Só poderio ser eleitos os integrantes dos grupos
dll flderações ou dos planos i1as confederaç/les, res·
oectivamente.
13! O presidente da federação ou confederação seriJ
eecolhido dentre os seus membros, pela Diretoria.
14! O Conselho de Representantes seré formado pe.
Ies delegaç1íes dos sindicatos ou des federações fihadls, constiluída cada delegaçlo de 2 membros, com
mandato pór 3 lIrêsl anos. cabendo um voto a cada delegeçJo.

I fi! " competência do Conselho Fiscel é hmilada iI
fiacllizar;lo da gestão financeira.

Art 539

Para. constituiçJo e .dministraçJo
•
• das federaç/les seria observadas, no
que for .plicévll. as dísposiçl5as d., Seçlles 11 e 111 do
PlWlFlte Clpltulo.

SECA0 VI
Doe OlreltOl doe Exercent.. di AtIvldadM
OU Pron-a. I doe SindlcllllzedOl

Art. 540.

A toda .mprtla ou individuo que exer·
çam, respectiv.mente, .tivld.d. ou
profiSllo, desde que utisfeçam
exiglncill deste lti,
.ui..e O direito d. Nr admitido no sindicllo d. rnpectivI c.tegoria, uivo o caso de faltl di idoneidade, devi·
d.mente comprov.da, com recul'lO per. OMinÍlt'rIo do
Treb.lho.

'1

tI! Perder' OI direitos de a~ciado o sindicalízedo
Que por Qualquer motivo deix.r O exercício de Ilivid.d.
ou de profiSllo.

12! 00 auocildOl de sindicatos de empregados, de
.gantas ou tr.balhadores autllnomol • di profiullel 11ber.il QUI forem aposentados, eltiverem em desempre·
go ou falta de trabalho ou tiverem sido convoe.dol para
prest.çJo de serviço milit.r, nlo perderlo OI respectiVOI direitos sindicais e ficerlo isentai d. Qualquer contribuiçJo, nlo podendo, entretanto, exercer cergo de
.dminiltraçlo sindical ou de represent.çlo Iconllmica
ou profissional.

An. 541. o.

13! Denominar·se·' Confederaçlo N~cional das Pro·
fiss1íes Liberais a reunllo das respectivas federaç/les.

que exercerem determinada .tividade ou profissllo onde nlo haja sindicato da respective categoria, ou de atividade ou profis180 similar ou conexa, poderio filiar-se. sindicato de
profissllo idêntica, similar ou conexa, existente na loealidade mais próxima.

• 4! As associações sindicais de grau superior da
Agricultura e Pecuéria serIa organizadas na conformi·
dade do Que dispuser a lei Que regular. sindicalização
dessas atividades ou profissões.

P.r6grefo 6rko. O disposto neste artigo se aplica .00
sindicatos em relação 6s respectivas federações, na
conformidade do quadro de atividades e profisslles •
Que se refere O art. ST7.

An.536.

Revogado pelo Dec.-Iei n. 229. de 28
de fevereiro de 1967. Rev. LT. 31 '137

.An. 537.

O pedido de reconhecimento de uma
federação será dirrgido ao Ministro do
Tr.balhe acompanhado de um exempla' dos respect'·
vos ••~atutos e das côpias autenticadas das atas da as·

eembleu:l de cada sirldic8to ou federacAo Que autoriza~

r... r;lo

B

• 1! A OflIIInlzaçJo das f.cler.~ • conf.cler.çl5as
obIdecer' 's .xigtnclto contidos nas .liMlo "b" • "c"
cio Irt.1515.
12~ A carta de reconhecimento das tlderaçOes seré
ekPtdid. pelo Ministro do Trebalho, "' Qual tIlré espe·
c1f1Cldt • coordenaçJo econllmica ou profinionll confIridIe mencioned•• base territorial outorgad•.

lI! O reconhecimento des confed~"çOes tIlré feito
por decreto do Presidente d. República.

An.63S.

A .dmínist"çAo d.s feder.ç/les e confeder.çOes seré exercida pelos seguin·

IIItlrglos:

1i Diretoria;
bl Conselho de Representantes;
C) Conselho FISCal.

An. 542. o. todo .to leelvo de direitos ou con·

trllrlo • est. lei, em.n.do di diretoria.
do cOllMlho ou da ....mbl6ie verei da .ntided. sindical. pod... qu.IQu.r exerclnte d••tivid.da OU profle110 "corrlr, dentro de 30 dial, par•••utorid.de com·
petente do Ministério do Tr.bllho.

An. 643.

O empqg.do eleito ~re Clrgo dlld·
ministraçJo eindical ou rep.....nllçlo
JIfOIiaional, inclusive junto. órglo de d.libereçJo coletivl, nlo pode" eer impedido do .xercicio de _ s fun·
ç/les, nem tr.nsferido pera lugar ou mister Que lhe difi·
culte ou tome impouivel o desempenho dls IUII Btri·
buiCIle5 sindielis.
·1 1! O empregado perderé o mandato te • trlna1•.
ttnciaJor por ele solicitada ou volunteriamente .ceitl.
li! Consider.-se de licença nlo·remuner.da uivo
_ntimento da .mpresa ou cl6usula contretual, 1_po em Que o .mpregado se .usenter do tr.balho no detempenho das funcOes • que se reflre este .rtigo.
13! ~ vedada. dispensa do empregado sindiCllizldo, I Plrtir do momento do regiltro de sua candidatura
• Clrgo de direçlo ou representeçlo Iindic.I, liA 1 (um)
ano
o final do teu mand.lo. ClIO teja eleito, Inclulive como suplente, salvo se cometer feita G"ve tItvidemente apurada n05 termos desta Consolidaçlo.
I 4! Con&idere-oe cargo de direçlo ou ~lIçIo
lindical aquele cujo exerclcio OU indicIçIo decorre de lIeiçIo prwviIla em lei.

o

'PÓ'
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15~ Para os fins deste artigo, a entidade lindital comunicará por escrito' empre"", dentro de 24 (vinte e
Quatro) horas, o dia e a hora do registro da eendidatura
do seu empregado e. em igual prazo, ..... elaiçlo e poso
.... fornecendo, oulrOllim. a . a , comprovante no
mesmo sentido. O Ministério do Trabalho fará no mes·
mo prazo a comunicação no caso de designaçlo referi·
da no final do §4~.

li

e~

A empresa que, por qualquer me>do, procurar
impedir que o empregado se associe a sindicato, orQ8ni·
ZllSSOCiaçliO profissional ou sindical ou exerça os direi·
tos inerentes li condiçlio de sindicalizado, fica sujeita il
penalidade prevista na letra "e" do art, 553, sem pre·
juizo da reparação a que tiver direito Oempregado,
~ livre a associação profissional ou sino
•
• dical, mas ao empregado sindicalizado
• assegurada, em .igualdade de condições, preferência:

An 544

I - para a admissão nos trabalhos de empresa que
I.plore serviços públicos ou mantenha contr8to com os
poderes públicos;
Os empregadores ficam obrigados a
descontar na folha de pagamento dos

Art. 545.

seus empregados. desde que por eles devidamet;lte au-

torizados, as contribuições devidas ao sindicato, Quan·
do por este notificados. s.:tlvo quanto à contribuição síndica:. CUjD desconto Independe dessas formahdades

§ 2 ~ Os bens imóveis das entidades sindicais não se·
rão alienados sem a prévia autorização das respectivas

assembléias gerais, reunidas com a presença da maioria
absoluta dos associados com direito a voto ou dos Con-

selhos de Representantes com a maioria absoluta dos
seus {Tlembros.

§ 3~ Caso não seja obtido o "Quor~m" estabelecido
n'o parágrafo anterior, a matéria poderá ser decidida em

nova assembléia geral, reunida com Qualquer número
de associados Com direito a voto. ap6s o transcurso de

t 4~ Nas hipóteses previstas nos §§ 2? e 3? a decisão
somente terá validade se adotada pelo mínimo de 2/3
Idois terços) do. presentes, em escrutínio secreto.

t 5 ~ Da deliberação da assembléia geral, concernente
II alienação de bens im6veis, caberé recurso voluntério,
dentro do prazo de 15 (quinzel dias, ao Ministro do Tra·
balho, com efaito suspensivo.
til? A venda do imóvel serã efetuada pela diretoria
da entidade, após a decisão da assembléia geral ou do
conselho de representantes, mediante concorréncia pc..
blica, com edital publicado no Oiério Oficial da Unilo e
na Imprensa diâria, com antecedéncia minima de 3Il
/trinra! dias da data de sua realização.

An 550

dições, nas concorrências para exploração de serviços

to, pelas respectivIS luembléias gerais ou conselho de

públicos, bem como nas concorrências para forneci·
menta és repartições lederais, estaduais e municipais e
" entidades paraestatais.
~ exigida a Qualidade de sindicalizado

An. 547.

..para o exerCICIO de qualquer funcão re·

presentativa de categoria econômica ou profissonal. em
6rglo oficial de deliberação coletiva, bem como para o
gozo de favores ou isenções tributárias, salvo em se tra':'

tando de atividades não·econôm.cas.
I"tr6gr8fo Cll'lIco. Antes da possa ou exercicio das
IunçOas a que alude o artigo anterior ou de conceasllo

•

I 6~ Para efeito orcamentário e contábil $indical. O
t:kercício financeiro com cid ará c.om o ano Civil. a ele per.
tencendo todas as receitas arrecadadas e 115 despesas
compromissadas

An. 551.

Todas as operações de ordem finan·
ceira e patrimonial serão evidenciades
pelos registros contábeis das entidades sindicais, exe·
cutados sob a responsabilidade de contabilista legal·
mente habilitado, em conformidade com O plano de
contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho.

10 (dezl dias da primeira convocação.

~ CJnIco. O recolhimento' entidade sindical
benefICiAria do importe descontado devaré ser leito até
o lO ~ (décimol dia subseqüente ao do desconto. aob
pena da juros de mora no valor de 10% (dez por centol
lIlbfe o montante retido, aemprejulzo da multa prevista
no art. 553 e das cominaç1les penais, relativas' apro·
priacAo indébita.
As empresas sindicalizadas é assegu·
rada preferência, em igualdade de con·

Art. 546. .
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t 7 ~ Os recursos destinados ao pagamento total ou
parcelado dos bens imôveis adquiridos seria consigna·
dos, obrigatoriamente, nos orçamentos anuais das enli·
dade. sindicais.
•

Os orçamentos das entidades sindicais
seria Iprovldos, em ascrutinio secre·

•

representantes, eté 3Il !trinta) dias antes do inicio do
exercício financeiro a que se referem, e conterão I dis·

criminaçlo da receita e da despesa, na forma das instruo
ções e modelos expedidos pelo Ministério do Trabalho.
I 1! Os orçamentos, após I eprovaçlo previste no
presente artigo, seria publicados, em resumo, no prazo
de 30 /trinta} dias. contados da data da realizaçlo da
respectiva assembléia geral ou da reunião do conselho
de representantes, que os aprovou, observada a seguin·

li I ~ A escrituração contábil a que·se relere este arti·
go será baseada em documentos de receita e despesa,
que flC3rlo arquivados nos serviços de contabilidade, ,
disposiçJo dos órgios responsáveis pelo acompanha·
menta administrativo e da fiscalização finlnceira da pr6·
pria entidade, OU do controle que poderé ser exercido
pelos órglos da Unilo, em face da legislação especifica.
I 2? Os documentos comprobatórios doa atos de re·
ceita e dlspet.tl, a qUI se relere Opar'grlfo Interlor, po.
darlo ser incinarldoa, após decorridos 5 (cinco) anos di
data da qUitlçJo das contas pelo 6rgão compatente.
13~ ~ obrigatório o uso do livro OiArio, enCldemldo,
com folha. seguidas e tipograficamente n~merad.., para a escriturlçJo, pelo método das pertidas dobradas,
diretamente ou por reproduçlo, dos atos ou oparlções
que modifiquem ou venham a modificar a situaçlo pa·
trimonial da entidade, o qual conleré. respectivamente,
1\1 primeira e na última pjginas, os termos de aberturl e
da encerramento.

I 4 ~ A entidade sindical Que se utilizaI de sistema meclinico ou e1elrónico para sua escrituração contébil po.
derá substituir o Oiério e os livros facultativos ou auxiliares por lichas ou lormulários continuas. cujos lança·
Os atos que importem mal_çJO ou
•
• cIilapidaçJo do patrim~io das auociaç6es ou ~tidlÍdeS sindicais flC8m .cjuiparados lO crime
da peculato. julQ8do e punido na conformidede dllagislacAopenal.
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SECA0 VIII

te sistemática'

0.1 P_Iic11de5

dos favores, 5eril indispensável comprovar a sindicalizB-

çlo, OU oferecer prova, mediante certidlo negativa da
autoridade regional do Ministério do Trabalho, de que
nlo existe sindicato no local onde o interessado exerce
a respectiva atividade ou profissllo.

II no Diário OfIciai da União - Secão I - Parte li, os
orcamentos das confederacões. federacões e sindicatos
de base H"IterestadlJal Ou nacional;

bl no

órg~o

de imprensa of.tlal do Estado ou Territó'

fiO Ou lorfla: de grande clrculi:lc.ác local.

SECA0 VII
DI GestIo Finlnceirl do
Sindicato I SUl Fiscelizlçlo

Art. 548.

Constituem o patrimônio das associa·
ções sindicais:

Ii IS contribuições devidas aos sindicatos pelos que
participem das categorias econômicas ou profissionais
OU das prolissões liberais representadas pelas refaridas
IIItidades. sob a denominaçlo de contribuiçJo sindical,
pagas e arrecadadas na forma do Capítulo 111 deste
titulo;

O~ orcamento~

reincidência;

t 2 ~ As dotações orçament~ias que se apresentarem
insuficientes para o atendimento das despesas, oll nlo
incluides nos orçamentos correntes. pode<lo ser ajusta·
das lO IluxQ dos gastos, mediante a abertura de c~i·

trintll dias;

los adICionais IOlicilados pela Piretoria di ~tidade ••'
taapactivas lasembléias gerais ou coneelhos de rapre·
IIntlntes, cujos Itos concessórios seria publicldos Itê
o último dia do Ixercicio correspondente, obedecida I
"".ma sistem6ücft previs.tll no parilgrftlo anterior. ' .
13~ Os créditos IdiciQnais classiflcam·se amo

II suplementares, os destinados a reforçar dotações
llocadas no orçamento;

cios bens e valores adquiridos e as rendas produzidas
peloI rMSmOS;

bl especiais, os destinados a incluir dotações no orca·
mento, a fim de fazer lace irs despesas para as Quais
nlo se tenha consignado crêdlto especifico.

"I as doaçaes e legados;
1i as multas e outra. rlndas eventuais.

Art. 549.

• 4 ~ A abertura dos créditos adicionais depende da
existéncia de receita para sua compensac50,
considerando· se, para esse efeito. desde que não com·
prometidos:

A receita dos sindicatos, lederações e
confederações só poderé ter aplicação

na forma prevista nos respecth)os orçamentos anuais,

obedecidas as disposições estabelecidas na lei e nos
seus estatutos.

t 1 ~ Para alienação, locação ou aq\lisição de bens
imóveis, ficam as entidades sindicais obrigadas a reali·
zar avaliação prévia pela Caixa Econômica Federal ou
pelo Banco Nacional da Habitação ou, ainda, por qu~l·
Quer outra organização legalmente habilitada a tal fim.

ai

dls federações estaduais e sindicatos distritais municio
pais, intermunicipais e estaduais.

bl as contribuições dos associados. na lorma astabe-

_idI nos estatutos ou pelas assembléias gerais;

Art. 553.

A. infracões lO disposto ne'te Capltu.
lo ler50 punidas Com es leguinte~ p~
nalodades
multa de 2 (dois) valores de referáncia regionli. a
100 Iceml valores de releréncia regionais. dobrada na

II o superavil financeiro apurado em balanço do
exercicio anterior;

bl o excesso de arrecadação, assim entendido o saldo
positivo da diferença entre a renda prevista e a realiza·
tendo~se em con1a, ainda. a tendência do exercício:

da,

ela resultante da anulacão parcial Ou total de dota·
ç&es alocadas no orçamento Ou de creditas. adicio'lais
abertos no exercício.

bl suspensão de diretores por prazo nlo superior a
c) destituiçJo de diretores ou de membros de conselho;
dI fechamento de sindicato, lederaçlo ou confedera·
çlo por prazo nunca superior a seis meses;
Ii cassaçlo da carta de reconhecimento;
fI multa de 1/3 {um terço I do valor de referência re·
gional. aplicãvel ao associado Que deixar de cumprir,
sem causa justificada, o disposto no paragrafo único do

art. 529.
§ 1 ~ A imposicão de penalidades aos administradores
nlo exclui a aplicacão das que este artigo preve para a
associação

t 2~ Poderá o Ministro do Trabalho determina. o
afastamento preventivo de cargo ou representaçlo sino
dicais de seus exercentes, com fundamento em elemen~
ros conStantes de denúncia formalizada que constituam
indício veemente ou início de prova bastante do fato e

da autoria denunciados.

An 554

Oestituida a administraç~o, na hipóte·
•
•
se da alinea "c" do artigo anterior, o
Ministro do Trabalho nomeará um delegado para dirigir
a associacão e proceder, dentro do prazo de 90 dias, em
essembléia geral por eie convocada e presidida.• elei··
ção dos novos diretores e membros do Conselho Fiscal.
A pe!"'a de cassaçJo da carta de reco·
nheclmento será impOSta , entidade

An. 555.
sindical:
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II Que deixar de satisfazer as condições de constitui·
çlo e funcionamento estabelecidas nesta lei;
bl Que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da Republica, no uso da faculdade conferida pelo
art,536,
cl Que criar obstllculos II execuç!o da politica econômica adorada pelo Governo.

Art 556
•

•

A CISUÇ!O da Clrtl de reconhecimln.
to da entidade sindical n!o importlr' o

An. 563.

Revqgado pelo Oac.-Iei n. 925. de 10
de Óutubro de 1969. ~ cena Que I
Cooltituic!o Federal de 1967 extinguira o Conselho NIcionol de Economia.

An. &64.

As entidades sindiclis, sendo·lhes pe-

culillr e essencial a atribuiç&o represen·
tativa e coorden8dora d8S correspondentes categorias
ou profissões, 11 vedado, direta ou indiretamente. o
exercício de atividade econômica.

Art 565
•

•

As entidades sindicais reconhecides
nos termos desta lei n!o poder§o filiar-

cancelamento de leu registro, nem, conseQüentemen.

se a organizações internaciof},ais, nem com elas manter

te, I lua dissoluç!o, Que se processaré de Icordo com
IS disposiçOes da lei Que regulam I dilsoluç!o das lISO'
cilcOes civis.

relações, sem prévia licença concedida por decreto do
Presidente da República.
N§o podem sindicaUzar-se os .ervido·
•
•
res do Estado e os das instituiçlles paraestatais.

Plrt~o único, No CISO de dissoluç!o, por se echar
I associaç!o incursa nas leis Que definem crimes contra
I personalidade internacional. a estrutura e a segur8nça
do Estado e • ordem politica e social. os leus bens, pagas a~ d,vIdas decorrentes das suas responsabilidades,

ler!o Incorporados .0 patrimônio da Uni!o e Iplicados
em obras de assistência social.
As penalidades de Que trat. o an. 553
serllo Impostas:

Art. 557.

Art 566

Plrt~o único. Excluem-se de proibiç!o constante
deste artigo os empregados das sociedades de econo'

mia mista e das fundações criadas ou mantidas pelo Po-

der Público da União, dos Estados e Municipios.
Revoga dos pelo
Dec.·le, n 229, de
262.67. DOU 28.2 67, LTR3113"

Arts. 567. 568 e 569,

II as das alineas ..... e "b", pelo diretor·geral do De·
ponlmento N.cional do Trlbalho, com recurso para o
Ministro de Estado,
bl as demais, pelo Ministro de Estado.

I 1 ~ QU8ndo se tratar de associações de grau supe·
rior••s penalidades ser!o impostas pelo Ministro de Est.do, salvo se a pena for da cassação da carta de reconhacimento de confederação, caso em Que a pena será
imposta pelo Presidente da República,

t 2 ~ Nenhuma pena serll imposta sem Que seja assegurada defesa ao acusado.

CAPITULO 11

SEçAolX

Art. 558.

São obrigadas ao registro todas as as-

sociações profissionais constituídas
por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o art, 511 e na conformidade do
qu!dro de atividades e profissões a que alude o Capitulo
11 deste Titulo. As associações profissionais registradas
nos termos deste artigo poderão representar, perante as
autoridades administrativas e judici~as, os interesses
individuais dos associados relativos à sua atividade ou
profissão, sendo~lhes também extensivas as prerrogati-

VIS contidas na alinea "d" e no parágrafo único do
Irt.5t3.

t 1 ~ O registro a Que se refere o presente artigo com·
petir6 6s Delegácias Regionais do Ministério do Trabalho ou ás repartições autori~adas em virtude de lei.
t 2! O registro das associações far·se-á mediante reQuerimento, acompanhado da cópia autêntica dos esta-

tutos e da declaração dOllúmero de associados, do patrimlmio e dos serviços sociais organizados.

t 3~ As alterações dos estatutos das associações profISSionais nllo entrarão em vigor sem aprovação da autoridade que houver concedido o r~spectivo registro.

Art. 559.

'O Presidente da. República, excepcio.
nalmente e mediante proposta do Ministro do Trabalho, fundada em razões de utilidade pú..

Art. 570.

Os sindicatos consti.tuir-se-!o, ~ormal.

mente, por categoflas econômicas ou
profissionais específicas, na conformidade da discrimi·

nacão do Quadro das atividades e profissões a Que se re·
lere o art. 577, ou segundo as subdivisões Que. sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de Que
trata o art. 576, forem criadas pelo Ministro do TnlIbalho.
Plrtgrafo único, Quando os exercentes de quaisquer
dades ou profissões, seja pelas afinidedes exist~ntes entre elas, em condições tais que não se possam sindicali·
zar..eficientemente pelo critério de especificidade de ca~
tegarias, é~lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de
categorias similares ou conexas, entendendo~se como

tais as Que se acham compreendidas nos limites de cada
grupo constante do quadro de atividades e profissões.

Art 571

Qualquer das atividades ou profissões
•
• concentradas na forma do parágrafo
único do artigo anterior poderá dissociar·se do sindicato
principal, formando um sindicato especifico, desde que

o novo sindicato, a juizo da Comisslio do EnQuadramen·
to Sindical. ofereça possibilidade de vida associativa re·
guiar e de aÇ§o sindical eficiente.

Art 572

Os sindicatos que se constituírem por

•
•
categorias similares ou conexas, nos
termos do parágrafo unico do en. 570, adotarão deno·
minação em Que fiquem, tanto Quanto possivel. explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, de conformidade com o Quadro das atividades e profissões, ou se se tratar de subdivisões, de aco'·
do com que determinar a Comiss!o do EnQuadramen~

o

to Sindical.
PlrlIgrlfo único. Ocorrendo a hipótese do artigo ano
terior, o sindicato príncipal terá a denominação altera·

da, eliminando-se-Ihe a designaç!o relativa li atividade
ou profissllo dissociada.

Art 573
•

•

O agrupamento dos .indicatos em fel derações obedecerá es mesmas regras

.is associações profissionais.
§ 2! A proposta de revis3C! será SlIbmetida IJ Iprova·
ç!o do Ministro do Trabalho.
A Comisslio do Enquadramento Sindical será constltuida pela Secretaria de
Rt'iaçOes do Trabalho do MTb, Que a presidirã, e pelos
s.eguintes membros:

Art. 576.

I - 2 Idoisl representantes da Secretaria de Relações
do Trabalho;
11 - 1 (hum) representante na Secretaria de M!o-deObra;

11I - 1 (hum I representante do Instituto Nacional de
Tecnologia, do Minislérío da Indústria 9 do Comercio;

iv - 1 !hum) representante do Instituto Nacional de
CoIonizacão e Reforma Agrãria, do Ministério da Agri-

v-

1 Ihum} representá'nte do Ministério dos Trens·

portes,

VI - 2 Idoisl representantes das categorias ecoo6micas;

VII - 2 Idoisl representantes das categorias profis·
sionais.

I 1 ~ Os membros da CES serão designados pelo Mi·
nistro do Trabalho mediante:
.) Indicação dos titulares das Pastas, Quanto aos re~
presentantes dos outros Ministérios;

bl indicação da Secretaria de Mão-de·Obra;
c) eleição pelas respectivas Confederações, em conjunto, quanto aos representantes das categorias econOmicas e profissionais, de acordo com as instruções que

forem expedIdas pelo Ministro do Trabalho.

t 2 ~ Cada membro terá um suplente designado junta·
mente t:om o titular_
, 3! Será de 3 Itrêsl anos o mandato dos represen·
tante~ das

categorias econômicas e profissionais.

cação de presença que for estabelecida por decreto executivo
t li ~ Em sua. faltas ou impedimentos. o Secret'"o de
RatlcOe. do Trlbalho seré substituido JlI prllidlncil

pe;o Sub.ecr.tirio de Assuntos Sindicais ou pelo repreM.-,~nte de. te nl Camisola, neltaordem.
•• ~ AI6m do Itriblllç3ft 1I.1dI1 no prlllntl ClpllU'
lo. concer-.tlllO IIlCiUldJlITllflIO sindiell. individUlI
ou colativo, e • cllssificlçlo dll ltividldn I profil-

Illes, Competir' tlmb'm • CES resolver, com rltCurlO
perl o Ministro do Trlbllho, Ii dúvidls e controv'rlÍll
concernlntes' orglniZleJo ..ndiCII.
O QutdrO de ttlvidldls e prof..&.s
•
• em vigor filllrt O pllno bllico do MI'
QUldJlmento lindica!.

Art fi17

CAl>ITULOIII

que as estabelecidas neste Capítulo para o egrupamento das atividades e profissões em sindicatos.

IUnaa "d" do art, 513 deste Capítulo.

mente do grupo b!rsico da confederaçlo, sempre Que ••

DA CONTRIBUICAo SINDICAL
SECA0 I

Plrtll'lfo único. As federaçlles de sindicato. de pro-

De Fixaçlp. do Recolhimento

respectIvas profissões se acharem submetidas, por disposicões de lei. a um único reQulamer"lt"l

Art. 574.

DenHO da mesma blst tlrlito,ia!. "'
flmprer.a~

industriais do tlpC'l _"."'UI.
primei'''' t SE"'

pooe'~ft' C0f151IWI' entldao~~ II!1dICIII~. dt

Art. 561.

;undo grlu" di.tintl' dls luociaÇ~' e1ndicli.
empre... cong'nar••, da tipo d~erente,

Art. 562.

"'~o Crnlco. Compete' Comiulo do ElIQuldre·
mento SindIcal definir, de modo genérico, com I Ipro·
VIç!O do Ministro do Trebalho. I dimlnslo I OI demli$
callct.rfsticos dls empresa. Induarilis de tipo Irt.
..nal

A denomi~ação "sindi.ca!o" ~ privatjv~
das associações proflssronals de p,,meiro grau, reconhecida's ~a forma desta lei,
As exprass!!e. "federaçlo" e "confaderaçlo", seguidas da designlç!o de
umI ltividlde econOmica ou profissional, constituem
denominlçOas privativa. dlls entid.des' lindicai. de
II'IU superior.

• 1! Antes de proceder li revisilo do Quadro, • Comis.
sllo deverá solicitar sugestões és entidades .indicais e

14 ~ Os integrantes da Comisslio perceber!o a gratifi-

fissões liberaIS poderiCl ser organizadas independente~

Não se reputarâ transmissão de bens,
para efeitos fiscais, a incorporação do
patrimônio de uma associação profissional ao da entida~
de sindical, o -jas entidades aludidas entre si.

ca e profissional do Pais.

cultura;

bUca, poderá conceder. por decreto. às associações civts const'ituída~ para a defesa e coordenação de interes~
MS econômicos e profissionais e não obrigadas ao registro previsto no artigo anterior, a prerrogativa da

Art. 560.

O Quadro de atividades e profissões se•
•
r6 revistO de dois em dois Inos, por
proposta da Comiss3o do Enquadramento Sindical, pa
ra o fim de ajustá-lo lls condiç/les da estrutura ecoriômi·

DO ENQUADRAMENTO SINDICAL

atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas ativi-

Disposiç/ies Gerais

Art 575

111.

di Coritrlbuiçlo Sindicll

Art. 578.
.

As cOlltribuiç6es devidl' lOS lindicl·
tos pelos Que perticipem dll catlflo-

~s econOmiclS ou profissiOl'lli., ou cIIs proflll!les IiberI'S representadas pelas referidt. tntidldfl. ''''10, lOb

I da,nominlç!o da "Conlribuiçlo Slndica'''. pogal, re.
colhidas e Iplicad.s rIJl forma atlbaleciill Mlte
Clpltulo.
A contribuiçlo sindicll' devicII por t!)•
•
doe IQueles Que porticiplrem de untI
determinlda CltegorileconOmlcl ou proflllionll, ou clt

Art 579
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um. profiulo Iiber.l. em f.vor do lindic.lo reprtllntativo di mMITII Cltegoril ou pror....o ou. inexittindo.li, OI conformidld. do disPOSIO no I". 591.

dentes sucursais, agências ou filiais, na forma do pre

sente artigo.

t 2~

An.5al.
n:

A contribuiçlo sindic.1 18r6 recolhida,
de um. só VlZ, .nualmenl••• consisti·

Entende-se por atividade preponderante a que

" - para OI .genta ou tlllbllhldores .ut6nomol I
para os profoaioOlis libereis. numa impOlt6ncia cor.-pondente I 30% ltrinta por centol do maior veior de ...
""ncia fixldo pala Poder Executivo. vigente • jpocI
em que 6 devidI. contribuiçlo sindÍCIII.rredondadI PI.111 CrI 1.00 lum cruzeirol • fIlIçio porventulII.xÍllllltli

111 - para OI empl'lglldores, nume impOlt6ncia PIOPOrCÍOIlIIIO Clpillr social di firme ou empresa. regittlldo nal rnpectiVlI Junles Comerciais ou 6rv1oe
equivalenles. mediante I Iplicaçlo de .liquollS. conforme 'lIlllluinte tabela progrISSÍve:

a - ele CapltII
1 It6 150 vezes o maior veior de reterAr!-

cia......

AIquoII

O.'"

2 ICime de 150, 116 1,500 vazes o maior
valor ele ,., tncia
31 ecima de 1.500, at6 150.000 vaza o
mIior valor ele relertncia . .. .. .. .. . • • •
0.1"
.. lCÍI'lIII ele 150.000, lt6 800.000 VIla o
maior VIIor ele rn.rtncia .. • • .. • • .. .... 0,025

o.a

11 ! A contribuiçlo Üldical prevíllta na tIbIII _
tanll do item UI destl .Itigo conlll)Ollcllr6 • _
ele
llIllicaçIo dII,.tIquotee . . . . porçlo do CIpíIII dIelrlbuldo em cadI c.... ClbIeIVlda- OI ~

limita.

I 2,! ~are efeito do cilcúlÕ de que trlta • tabele prolIfIIIIVI InseC no item 111 deste Irtigo. COftIÕdIIIIr.....
O valor ele rllertncil fixado lMIo PocIIt ExecutNo. vi,*,11 • dItII de competlncla di contrIIulcIo.
lnIdondIndo-ee PIIII Clt 1.00 (um cruzeirol • ltaçIo
íl<HVIntura .xilttntl.

13I! t lixado em 110" ( _ por Clntol do llIIiof
lIIlor di rafIfInclI • que Iludi O par6grelo anteriaf••
-.tribuiçIo mlnimII devid. PelOl tmprlQlClorll.
1ncIIpend..."emenre do c.pital sociel di finN ou
IiclndO. do mesmo modo, lSt.bIllCido o
QpittI social IQuivllenll I eoo.OOO loitocent•• mllI
VIla o valor de "f"Ancie, /lira .feito do c6lculo di

tmpr....

contribuiçlo mbima, reap";tad•• tabela progretlÍvl
COIlItInll do ítem fII.
...! Os Igentes ou trabalhldores lutÔnomoc • os
profilsion.is liberais orgenizadoo em firma ou emprest,
com capilal social regislrldo, recolha rio a contribuiçlo
eindicll de .cordo com I tabela progreuiva e que .. 11Itraoitem 111.
.

I 5!

A~ entidades ou inotituiç6es que 1110 estejlm

obrigIdas ao registro de Clpitllsocial considererlo, co·
rno Clpilll, IlIra efeilo do calculo de que traia a iabela
progressiva constanle do ítem 111 deste artigo, o velor
....ltante da .pliClçlo do percenluel de 40%' (quarenta
por cento)lObre o movimento econômico registrado no
ex...ciclo imedial.rnente anlerior, do que daria conha·
cimento' respectiva entidade sindical ou , Deleg.cia
Ilagional do Trabalho, observ.dos os limites estabeleci·
dos no § 3 ~ desle artigo.

UI! Excluem·se da regra do § 5'.s enlidades ou instituiçlies que comprovarem, atrav6s de requerimento di·
rigido
Ministério do Trabalho. que n50 exercem atividIde econômica com fins lucrativos,

'0

An. 581.

Para os fins dó item 111 do artigo anterior, as emp!"sas atribuirão parte do
respectivo capital às suas suoursais, filiais ou agências,
desde que localizadas fora da base terrilorial da enlida·
de sindical representativa da ,atividade econômica do estabelecimento principal na proporç!o das correspon·
dentes operaçiles econômicas. fazendo a devida comuniCIçIo às Delegacias Regionais do Trabalho. conforme
• localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou
Igtncias.

I 1 ~ Quando a 'e'mpresa realizar diverSlls atividades
'econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante. cid I uma dessas atividades será incorporada à respectiva categori,; econômica, sendo a contribuição sino
dicel devida á entidade sindical representativa da mesma' categoria. proceder<do-se. em relaç~o às correspon·

§ 1 ! Os saques na conta corrente referida no "capuf'
deste artillO far-se-ão mediante ordem bancária O'J che-

Que com as assinaturas conjuntas do presidente

e: do te·

soureiro da entidade sindical.

caracterizar a unidade de produto. operacão ou objetivo

An. 582.

Os empregadores sllo obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus

empregadas relativa ao mês de março de cada ano, a

I - n. impDnancia correspondente' remunereçlo eM
um dia de tr.balho, para os empregados. qu.lquer que
leja • forma di ..felide remuner.çlo;

Outubro de 1989

contribuição sindical por estes devida aos respectivos
sindicatos.

§ 2! A Caíxa Econômica Federal remeterá, man..lmente, i cada entidade sindical, um extraio da respact;ve conta correnle, e, qua,;ao solicitado. aos órglios do
Mini$lálio do Trabalho.

11 ~ Considera-se um dia de trabalho, para efeito de
determinação da importáncia a que alude o item I do
an. 580, o equivalente:
II1 uma jornada normal de trabalho, se o pagamenlO
lO empregado for feito por unidade de lempo;

bl • 1/30 {um trióta avosl da quantia percebida no
mk anterior. se a remuneração for paga por tarefa, empreiteda ou comissllo.

• i! Quando o salário for pago em utilidades, ou nos
casos em que o empregado receba, habitualmente. gor·
ittaS, • contribuição sindical corresponderá a 1 10 (um
trintl avos) da importância que tiver servido de base. no
mAs de jeneiro, Para a contribuiçio do empregado ,
P"vidtncia Soe"l.

An.583.

I - 5" Ccinco pol' c"tnto) para • conftdlllçlo corres·
/lOIldInla;

• - 15" (quinz. por cento) par•• hIcIlrlçio;
• - 110" 1 _ /lOI' etnlol 11111 o lindiclto __
1lIC1Ivo;

IV - 20" (vinl.

Empr.go I

/lOI'

centol

ptrI •

'''Conll EIIjleciaI

S.16ria".

.m.

An. 590

Inexistindo conltdlraçlo, o percen• tUlI pravmo no 11.... I do artigo
rior Clbe1i , fedll.çlo rtprtlllllltivl do grupo,

O recolhimento da contribuição sindi·
cal referente aos empreglldos e traba·
Ihadores avulsos será efeluado no' mês de abril de cada
eno, e o relalivo aos agentes ou trabalhadores autôno·
mos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de feve·
reiro.

11 ~ Na falta de federaçlo, o Dlrcenlull I lIe destinado caberá á confederaçlo correspondente' mesml c.·
lagoria 1C0ndmiCl ou profisaioM!.

§ 1 ~ O recolhimento obedecerá ao sistema de guias.
de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do
Trabalho.

• 2! NI f.1ta de enlid.des sindiceis di gllu ",períor,
o percentual que 'quel.. ceberil Mrã destinedo ã
"Conta ESIlICÍlI Emprego. Sll6ria".

§ 2~ O comprovante de depósito d~ contribuição sino
dical será remetido ao respectivo SInÓlcato; na falta des·
te. à correspondente entidade sindical de grau superior,

I 3 ~ Nlo havendo sindicato nem Intldlda sindicII da
gllu ",penor•• contribuiçao sindical ..rá credilld., in·
legralmente, , "Conta EspecÍlI Emprego I S'''rio''

e. se for o caso, ao Ministério do Trabalho.
Servirá de base para o pagamento da
contribuição sindiéal.·pel.os agantes ou
trabalhadores aulônomos e profissionais liberais. a lista
de contribuintes organizada pelos respectivos sindicalos e, na feita destes, pelas federações ou confederações coordenadoras da categoria.

An.584.

Art. 585.

Os profissionais lib<!rais poderão optar
pelo pagamento da contribuição sindi·
cal unicamente à entidade sindical representativa da
respectiva profissllo, desde que a exerça, efetivamante.

Art. 591.

Inexistindo sindiclto, o perc.ntual previsto no item 1II do .rt, 589 aer' credi.
tido á !ederaçlo correspondente , mesma CIItegoria
econômica ou profissional.
P'lrtgrefo 6n1co. Na hipblese prevista neste Irtigo
C1berlo • confederaçlo os percltntueis previstos no~
IIeno I e li do .tI. 589.

na firma ou empresa e como ta! sejam nelas registrados.

P.rjgrafo único, Na hipótese referida neste artigo, â
vista da manifestação do contribuinte e da exibiçlio da
prova de quitação da contribuição, dada por sindicato
de profissionais liberais. o empregador deixará de ele·
tuar, no salário do contribuinte, o desconto a que se re·
lere o art. 582.
A contribuiçllo sindical será recolhida,
meses fIXedos no presente CapItu_
lo, • Caixa Econômica Federal. ao Banco do BraoH S.A.
OU lOS estabelecimentos bancários nacionais integran1Ils do sisteml de arrecedaçlo dos tributos federais os
qu,,;s, de acordo com instruçlies expedidas pelo C~_
lho ~netirio Necional, reptlssarAo á Caix. Econômica
Federal as ilnporttnciu arrecadadas.
t 1! Inleglllrlo • rede .rrecedÍIdora lO Caixas EcoOOmicas Estaduais ",S Ipcali<lades onde inexistam 0& lISUIbelecimentOl previstOl no "caput" de$te artigo

An. 586.

no.

t 2! Tratlndo-M de empregador, agentes ou trabalhadores aulônomos OU profissiona;" liberai•. O recolhimento
efetu.do pelos pr6prios, diretamente 10 eslabelecimento .rrocadador.

se"

§ 3~ A contribuição sindical devida pelos empregada.
e Irabalhadores avulso. será recolhida pelo empregador
e pelo sindiceto. respectivamente.
O recolhimento da contribuicão síndical dos empregadores efetuar·se~á no
mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a
estabelecer-se após aquele mês. na ocasião em que re~
queiram às repartições o registro ou a licença para o
exercício da respectiva atividade.

An. 587.

Art. 588.

A Caixa Econômica Federai manterâ
conta corrente intitulada "Dep6sitos
da Arrecadação da Contribuição Sindical", em nome de
cada uma das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cientificá-Ia das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidadmo.

SEçAo"
IMApbçIodl
Contribuiçlo Síndal

An, 592,

A contribulçlo sindical, llim das despesas vinculadas' lUll a"ecad.çlo,
recoftlimento e conlrole, 1er6 epliclda pelos sindicatos,
!li c.onformidllde dos respectivos IStItuto{ \IÍSIndo .os
legUinllS objetivos:

I - Sindicatos de empregadores e de agenles .utô-

nomos:
lllaistincia l6cnÍCII e jurídica;
bl lSSistência rnlld"IC8, dentêria.• hospiltlar e f.rma·
cêulica;
cl realizaçlo de estudos econômicos e finenceiros;
dllQências de coloceçAo;
II cooperativas;
fI bibliolecas;
g) creches;
III congressos e conferências;
i) medida, de divulgação comercial e industrial no
Pais e no estrangeiro. bem como em outras. tendel"l1es

• incentivaI e aperfeicoar 8 producão nacional,
j} t~ira~ e ex.poslcôes,

11 preven,ãc, de acidentes do trabalho.'
m)

flna"dades desportivas.

'

• ·IIndÍClltllC ele amprlQldo6:
111IIlIt'nciliul\dicl;
bl IIIlIttncll mkIice, dlntAriI. hoIpltlllr e tIIrma·
cAutÍCII;
cllllltttncllã mattrnidlde;
c1llgtncies de coloceçlo;
el cOllPlrativll;
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Art 599

f).biblioteclls;

,) creches;
hl congreuos e conferlncils;
lIeuxllio·funerll;
II colOnils de flrias e centro& de reerelçlo;
11 prevençlo de ecidentlS do tllbllho;
m) finelidldts dtsPonive, e toeilis;
nl lduClçlo e formlçlo profiuionel;
o) bolus de mudo.
111 . Sindicato& de profluioneis Iibellis:
.Iluisttncil jurldica;
b) nsistlncil m6dica, dentária, hospiteler e femll'
ctutica;
classiSllncia' maternidade;
dI bolsas de estudo;
el coopelltivlS;

Para os profissionais liberais, a penali

•

.

dade consistirà na suspensão do
exercicio profissional, até a necessária quitação, .€ será
aplicada pelos órgãos públicos ou autarquicos dlscipll'
nadores das respectivas profissões mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras.
O recolhimento da contribuiçã.o sindical
•
• efetuado fora do prazo referido neste
Capítulo, quando espontâneo, será ac.re5~ido d.a multa
de 100% (cem por centol nos trinta pnmelros diaS com
o adicional de 20% (vinte por cemol por mês subse·
Qüente de atraso, além de Juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês e correção monetária, ficando. nesse caso, Oinfrator isento de outra penalidade

Art 600

§ , ~ O monlanH: das comlnarões previstas neste artl·
go reve'1era s'.Jcess'varnem8.

li'

e

§

2 ~ Na falta de sindicato ou entidade de grau supe·

rior, o montante a que

alude o parágrafo precedente re-

verteriÍ à conta "Emprego e Salàrio".

SEçAov
Disposições Gerais

Art 601
o

•

No ato da admissão de qualquer empregado, dele exigira o empregador a

apresentação da prova de Quitação da contribuiçào"sin-

dical.

Art. 602.

Os empregados que não estiverem tra-

balhando no mês destinado ao des·

tJ bibIiolecllS;

primeiro mês subseqüente ao do reinicio do trabalho.

.Ia.ches;

~o único, De igual forma se proeederã com O'
empregados que forem admitidos depois daquela~ta e

hl congr~ e conferlncils;
DIWdlio-funtral;

que nao tenham trabalhado anteriormente nem apre-

11 col6nias de "rils e centros de recreaçlo;
II Iducaçlo e formaçlo profISSiOnal;

ml finalidllcles ctesportivls e toeiais.
t 1 ~ A eplicaçio prevista neste Irtigo ficar' a crilAria
de cada entidade, que, para 111 fim, obedecerl, IImpre,
Is peculiaridades do respectiVll grupo ou categona:fI·
cultado ao Ministro do ,"bllho permitir a inclu550 de
novos programas, desde que asSegulldos -os serviços
assistenciais fundamentais di entidade.

t 2 ~ Os sindicatos poderlio destacar. em seus orCl'
"",ntos anuaIS, Ite 20% {vinte por centol dos recursos
de contribuição sindical pare o custeio das suas ativlde·
des edminisl"8tiv8S, independentemente de 8utorizaçlcministerial

Art 593

As percentagens atribuidas ~s entida·
•
• des sindicais de gra u superior serlo
aplicadas de conformidade com o Que dispuserem os
respectivos Conselhos de Representantes.

Art. 594.

Hevogado pela Lei n. 4.589, de 11 de
dezembro de 1964.

SEçAolII

,Contribuiçlo Sindical

Arts. 595. 596 e 597.

sentado a respectiva Quitaçao.
Art 603 Os empregadores slIo obrigados •

•
•
prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimentos necessáríos ao desempenho de

sua missao e a exibir·lhes, quando exigidos, na parte re·
lativa ao pagamento de empregados, os seus livros, fo·
lhas de pagamento e outros documentos comprobat6-

rios desses pagamentos, sob pena damulta

~abiveL

Art. 604.

Os agentes ou trabalhadores aut6nomos ou profissionais liberais 550 abri·
gados a pr~ar aos ancarregados da fiscalizaçlo os esclarecimentos que lhes forem solicitados, inclusive exi·
bica0 de quitaçao d. contribuiçllo sindical.

Art 605 Ai entidades sindicais são obrigadas a
•
• promover a publicação de editais con·
cernentes ao recolhimento da contribuiçlo sindical, duo
rante três dias, nos jornais de maior circulaçao local e

até dez dias da data fixada para depósito bancãrio.

Art 606
•

Às entidades sindicaiS cabe. em caso

•

de falta de pagamento da contribuição

sindical, promover a respectiva cobrança judicial, me-

diante acao executiva, valendo como título de divida a
certidão expedida pelas autoridades regionais do Minis·
tério do"Trabalho.

o. Comissllo d.

Revogados pela Lei

n. 4.589, de 11 de
dezembro de 1964, DOU de 17.12.64.

SEçAolV

Da. Penalidades

Art f!1J7
o

•

~ considerado como documento es·
sencial ao comparecimanto às concor-

rências públicas ou administratívas e para o fornecimen~

to às repartições paraestatais ou aUlãrQuicas. a prova di
Quitação da respectiva contribuição sindical e a de recolhimento da contribuição sindical, descontad~ dos res·
pactivos empregados.

Art..608.

As repartições federais, estaduais ou

municipais nllo concederllo ragistro ou
licenças para funcionamento ou renovaçllo de ativida·
des aos estabelecimentos de empregadores e aos escri-

Art 598
•

Sem prejuizo da ação criminal e das
•

penalidades previstas no art. 553, se-

rlio aplicadas multas de 1/5 (um Quinto) do valor d.e re·
ferência regional a 200 Iduzentosl valores de referencla
regionais, pelas infracões deste Capítulo, impostas pe·
las Delegacias Regionais do 'rabalho.
Pa"gralo único. A gradação da multa atender? à.na·
tureza da infração e às condições sociais e economlcas

do infrator.

Art. 609.

O recolhimento da contribuição sindical e todos os lançamentos e movimentos nas contas respectivas são isentos de selos e taxas federais, estaduais ou municipais.

Art. 610.

As dúvidas no cumprimento deste

Capitulo serão resolvidas pelo Secretá·

rio de Relações do Trabalho, que e)(pedirá as instruções
que se tornarem necessárias à sua execução.
-

PROJETO DE LEI
N- 3.895, DE 1989
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.1 cooperativas;
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fI bibliotecas;

11) creches;
hl congressos e confertncias;
IIluxllio-Iu","I;
II coI6nils de !Irias e c:entros de recruçlo;
11 mudos t6<:nicos e cientificos;
ml finalidades desportivlS e lOCilii;
tcIuClçlo e formlçlo profissional;
01 prtmios fIO' tllbalhos técnicos e cientlfocos.
rtI· Sindicatos de tllbalhadores aut6nomo&:
aI aesistlncil tácnica jurídica;
bl aaisttncil m6dica. dentáril, hospitalar e famll'
ctutica;
cllllisttncie • maternidade;
dI bolSas de mudo;
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tórios ou congêneres dos agentes ou trabalhadores au·
tônomose profissionais liberais,

nem concederão alva-

r's de licença ou localização. sem que sejam exibidas as
provas de quitaçllo da contribuicllo sindical, na forml
do artigo anterior.

Pa"grafo único. A nio-observ!.ncia do disposto "...
la artigo acarrelarã, de pleno direito, • nulidade doi
atos nele referidol, bem como dos mencionado& no
art. 007.

Altera a Relação Descritiva das Ferrovias do PIano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n' 5.917,
de 10 de setembro de 1973.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Finanças (ADM); e de Transportes
- art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta;
Art. 10 A Relação Descritiva das Ferrovias do Sistema Ferroviário Nacional, integrante do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n" 5.917, de 10 de
setembro de 1973, é alterado na forma seguinte:
FERROVIAS TRANSVERSAIS

.

"EF -245. Entronc. cIEF-116-Bqm Jesus da LapaCorrentina-Barreiras-Dianópolis-Porto Nacional
(Entronc. c/EF-Norte/Sul) BA-TO"
Ligações
"EF-442. Ilhéus (Porto do Malhado)-Entronc. cl
EF-445 (Ubaitaba) BA"
Ar!. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publica·
ção, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O Plano Nacional de Viação (Lei n" 5_917) previa,
em seu art. 9', revisão qüinqüenal, em princípio. Tais
revisões nunca foram levadas a efeito e, desde então,
têm sido introduzidas modificações tópicas, uma vez
que boa parte dos sistemas então - instituídos _. em
especial o que se refere às ferrovias - continua sem
implantação.
De outro lado, é fato incontestável que, ao longo
de período de vigência do referido Plano, têm sido
imensas as modificações verificadas em nossa economia
e nos movimentos de população, com conseqüente e
significativa alteração nos fluxos de cargas e passageiros
sobre o vasto território nacional, comportando, por isso
mesmo, atualização da estrutura do Plano.
É neste contexto que se situa a presente alteração
proposta na Relação Descritiva das Ferrovias do Plano
Nacional de Viação, objetivando a inclusão de duas
novas estradas de ferro.
A primeira subordina-se ao conceito de "ferrovia
transversal", por orientar-se na direção geral LesteOeste e busca atender a um conjunto de variáveis derivadas de uma nova realidade sócio-econômica que é
a ocupação econômica dos Cerrados, a principal área
de expansão da fronteira agrícola nacional, bem como
o aproveitamento da bacia do São Francisco, que finalmente ultrapassou a fase das hidroelétricas para ingressar na da irrigação.
A diretriz proposta contempla a articulação com a
importante ferrovia longitudinal EF-116, em cujo entroncamento tem início, daí atravessando toda a Bahia
e adentrando ao território' do novo Estado do Tocantins,
para servir a duas grandes estruturas produtivas que
tomaram corpo ao longo dos anos 80;
a) a irrigação na bacia do SãO Francisco, que tem
em Bom Jesus da Lapa um importante pólo, com a
implantação dos projetos Formoso "A" (em operação)
e Formoso "H" (em início de implantação), totalizando
mais de 15.000ha de irrigação pública, aos quais se deve
adicionar várias iniciativas do setor privado. algumas
já em produção, além dos projetos públicos de Jaborandi. Serra do Ramalho e a Divisão Correntina do
Projeto Formoso, em distintas fases de análise e avalia-
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. em cujo território atravessa área de produção agrícola,
além de configurar um sistema ferroviário básico para
o mais novo estado da Federação, ao articular-se com
a Ferrovia Norte-Sul. à altura de Porto Nacional.
Dessa forma, a nova ferrovia transversal proposta
interliga duas grandes e importantes longitudinais a Norte-Sul e a Nordeste-Sul (EF-116) - além dc possibilitar o acesso aos portos baianos.
Este último aspecto é, aliás. a justificativa básica da
nova ligação proposta, que objetiva valer-se do traçado
da EF-445 - que interliga as EFs 116 (em operação)
e 025 (em projeto) com o Porto do Malhado, em Ilhéus.
Referida proposta recupera o traçado da antiga Estrada de Ferro de Ilhéus, que vinha até Poirí (atual Aureliano I.,cal). na margem csquerda do rio das Contas.

ção, todos incluídos no Programa de Irrigação do Nordeste - Proine;
b) a produção de grãos no Oeste da Bahia e no Estado do Tocantins, ao longo de todo o traçado a partir
de Correntina (BA) até alcançar Porto Nacional (TO),
onde se amplia exponcncialmente, ano a ano produção
de grãos, prenunciando-se aí o grandc celeiro agrícola
do Nordeste brasileiro, como continuidade da agricultura do Brasil Central.
Em Barreiras - estratégico entroncamento viário é importante assinalar o surgimento de um grande distrito agroindustrial (já existem uma unidade de esmagamento de soja e um matadouro-frigorífico) e está projetada uma base de distribuição de combustíveis, bem
como a ocorrência também aí de projetos de irrigação
do Proine, a exemplo de São Desidério-Barreiras $'\11.
em operação, e Barreiras Norte, Angical, Riacho Grande e Nupeba. em diferentes fases de análise·e avaliação.
Do mesmo modo, em Bom Jesus da Lapa. convém
considerar a integração intermodal, em face da interseção com o rio São Francisco, navegável de Pirapora
(MG) a Juazeiro·(BA).

Sul da Bahia, que já não pode conter-se nos limites
da monocultura cacaueira, que deu origem e justificou
a implantação do Porto do Malhado.
Sala das Sessões, 3 de outubro de'1989. - DeputadoWaldeck Ornelas.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 5.917,
DE 10 DE SETEMBRO DE 1973

Aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras
providências.

Embora de pequena extensão, esta ligação, interligada com o sistema ferroviário nacional, reveste-se de
grande importância e significado econômico, na medida
em que permite a complementação da malha ferroviária
prevista para a Bahia, formando um tridente a partir
do qual é possível tcr acesso a qualquer dos portos
baianos: Salvador, Aratu, Campina e Ilhéus.
Contribuirá, ademais, de modo significativo, para o
fortalecimento e a diversificação da economia do Litoral

A ferrovia propõsta significa ainda um importante
suporte para a economia do jovem Estado do Tocantins, .

Art. 9' O Plano Nacional de Viação será, emprincípio, previsto de cinco em cinco anos.•
Parágrafo único. Dentro de cento e oitenta dias da
vigência desta Lei, o Conselho Nacional·de Transportes'
estabelecerá a sistemática do planejamento e implantação do Plano Nacional de Viação, obedecidos os princípips.c normas fundamentais, enumerados no art. 3'
J_.'.'~
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PROJETO DE LEI N9 3.900, DE 1989
(Do Sr. Victor Facclon!)

i'ixa u

DirUd&.. e •• ~(:lI da tducaçic Naeloual.

(APEN"SE-SE AO P'J.OJEiO'tD1! tEI L25!/M)
o COU'GRCSSO Nf'.CtOriI\L DECRETA;

TiTULO I
DOS rtNS DA EOUCAçno

Art. 11:1 _ A cdue.a:CftD nacional, inspirad3 nos princíp!QS de.1gualdade, l1h{n'did~ e solidarIedade, lem por fim:
o pleno dr;:.envolvlmento .da pCSSOIl h".Jmana torcE:,
"peito a sua dignidade;
.
b} - 0. preparo para o eX(,Tc:íclo da- cr.dadanh, Kl!HHo!!.
te li: cc!mpr~l'!nsão dos dIreitos"e deveres
frente
à ~ocicdade;
li} -

c) - a. qualiflcaçilo para D tra~dhol através.\~o dom!
nio dos recursos c!tmtlficos e te::nol6g1c~s que
lhe permitam utilizar as po~slb!lldade$ do lJIelo
em funçno do bem-comum;
~
d) - li pJ;eservaç1}o, difusão e expansl10 do p~trlmônio
eultunl;
e) - o desen~olv!m'~nto naeional e a cooperaçllo lnt~!.
naclon:ll e, em cspe:lal. B lnteilraç~o culturéll
lias ·p::.vos ltltlno_arneric"anqs;.
f) - I) superaçl10 ='~ tO::llls as foro1l1s de dlscrlminsçl:io
por preco;"lce1to$ de origem. raça, seXD, cor, !d,!
de OlJ 'outrO!. t'j.n.iSqUH.

TtTULO II
DO DIREITO A

EDUCAÇ:l;Q

Art. 211 -" A edtlCaç1!o é direito de todos e dever do Estado e da fal1l!l1a e será promovida. e incentivada CO«l • colabora _
ç1Jo da sociedJdc, ob!;l!rvados os seíiui~tes- princ.fpios:

.>

igualdade de ,condlçOes de acesso e DerDla"~ncla

ne',

b): llberdnde de aprt'nder. enslnnr, pesQuIsar e dlvul'gar
o pen! amcnto, a arte e o saber;
c) pluralismo de ldéla$ e çoncerç~es pedêlg6gicas e coexIstência de lnst~tutçé'l/:!s públIcas c pri . . adas de ensino;

d) valorizaçao dos prorlsslonals do
Att~
l!lS

ArL 15

39 -'0 ensIno

nonas geraIs da.

~

en~lna;

livre li: iniclativfI privllda" atend!

cclueaC~o

nacIonal.

ArL ~D _ Em todos ps ~rlJu~ c 1II0dal1dadc!. de cnsino, de
qualquer'dependênch adminIstrativa, ·será exIgido nível QualltaU
vo referido .11 p&drees utabelecldos pel~S competentes . Conselho;
de Educaç fto, .
Art. 5 12 - Os Conselhos de E:dUCllÇlio estabelccer§o as ncr
da qutl.lldllde ·do· ensino.
-

felRtiv~s li aVlll111çrio
P8~ágr3ro

Onico • As normas de que trata o caput d1 arUgo" abIl!l0gerllo 8 ... e!"!f!caç~o do ~umprimento daos normas gerais da
edvceçlo e preverão os procedImentos para upuraç§o de responsabi_
Udlde pela sua inobservância..
.
Ari. Gl2 - Comp"ete iO ·Es.tado, ~tUlvés dos ·diversos Slsh!
IllU de Ensino. garantir:
.
.a) - {l~tmdiMcnto da criança de O a 6· anos em creches
pIé-escolasi

petente

no

Con5~lho

de

Educaç:lo~

comum obrIg3tório, de 11mbHo nacionol.
bem como os mInlmos de. conteúdo dos cursos prE.
flss.i onal1zante.s i
h) - !ls normas complem.;lnhres cst~helcc.1das pelos ~
petentes Conselhos de Educação.
li) - o núcleo.

Parágraro tlnico - 0$ currículos plenos, respeitado o
disposto no artigo, poderlio receber acri§sc1mos de livre eleiç?:lo
da escol;), atendendo. seus Rlano!:j; específIcos.
Art. 11' - NC! ensIno 'rundamental e médio, 8 educa Cão
para o trat'alho' emergIrá de cada atividade escolar como parte da
rorllaçllo humana l!.' c!vIc<'l e ser'á, no!> cursos ,profissionali2"antes,
cOlllplementada por contelÍdo!: tecnológIcos especificas.",
Art. 18' - A verificação do rendimenlo escolar, compreendendo a avalL:.;ção do awovelt'amento ~ 8 spurar;:lo da
ass!
dlJldadl!, ficará fi cargo do es.tabelecill'lento, na forma regimental .

S

la -

t obrigatória

ti

freqlH!nch à~ aulAS bem como

a t!!)Iecuç:lo integra! dos program3S de tns·ino elaborados pelas e!
cCola~.

progre.sslvB !!l(tcn~ão da obrigatoriedade e da gr!.
tuidadl:! ao ensino médio. -

ti

acesso 80~ ní .... e!s mais elevados do ensIno, da
ptlsquha e da cr.1ação artística serlÍ Igualmente garantido pel.o E.!
tada, segundo o desempenho de cada um.
§

êdminfstrat.1v<l, didst,tca

parágrafo Onlco - o~ CMselhos de Educaç!'io pOderfto 11!;!
torizar altcrnativas instHucionaIs e pedag6gicas que se afastem
das norlllas geraIs e5tabelecidas, ~Isando ao atendimento de np.ce!
J1dades especHlcas da CliNltCJt1.
Art_ 16 - O currículo pleno serii composto e organi_
zado pelas cicolas, otJ::;erv13dos:

e

b} o acesso ao ensino obrIgatório c gIatuitoi
c}

orlJêlnlza<;~o

respectivo regJmente;t com observância de nOI"maS rIxadDs pelo CO/l1-

Padgrafo Onico • Compete aa Podf:!r Públ1co autotiltzr o
funcionamento de csts.bclecimcntos parUr;:ulares de ensina, bell'l c.o1100 proceder 'k Gval1ar;:!o da qualidade do ensIno oferecido.

MU

.. fl

dlsci,pl1nar de c::3da estaheleclml:'nto de ensino scd IcgU!Í:ia

ltIesma;

,das
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1Q -

O

§ 21<' -' Aos superdotados e 80S portadorc$ de def"iciên-

S 2R _ Somente poderá t>er considerado aprovado, 'lua.!!.
to • -asslduidada, o aluno co."" fl'eqOêncill igualou supcl'ior.1I. 6.5Y.
dA!\

~rt.

19

- o ensino fundamental e Ilédio abrange dull.s

lIodâli do 9CS :
regime reguhr i
b) _ regime espe~!al,

8) -

clas será garantido atendimento edu~aC!onal especial izado, prcre
renclalmrmte na rede· regular de ensino.
-

'R -

S
Será garantida a orerta de ensIno noturno, nd,!
qu.do às condições do educalldo.

eulRs dedas.

. S 1Q - O regime regul:i.r,
derá~ no m!nimo 200 dJa~ leti .... os

efetivo. sendo"" hor2lRsulA de
destInado ao descanso.
T!TlILO

DA EOUCAÇAD

PRé-ESCOLAR

Art. eu - o t1tendlmcnto em creches ~
do 6rg:to de áre ... da saúde com a partlclpaçlo de
educoçfto e servIço social.

respoMl1bll1dade
da lir~8 da

pré-escolar é responsab1l1dade do
órgfto· dtl. cducaçllo com a participaç1io dos 6rg~os da área da saúde
e servIço social.
.
Art. 10 - A educaç,30 pré_e!icolar compreenderá o atendI
.
lIento cm jardins de inftlncil'l. df.! crianças de 4 li 6 8nos de Idade.
S 10 - A organhaç~o e o funcionamento do~ jardins de
infl,ncia obedecedo fl normas fixadas pelo competente Conselho de
Educaçl1o.·
S 2Q - Os Conselhos de EduCBÇlJO poderlio autorizar al tl!rnatlvas institucionlllIs e pedagóglc3s QU~ se 8f3stem das normas
Ç1enh estabelecidas. visando ao atendimento de ncC'essidBde~ e,p!!
cíficas da cl1~ntela.
A.rt. 11' ." O '.tandt.ento u

estll')eleejmentos ou
e •.
rdto por ·p'rcfeuDr "hllbll!
t.do e. curso upecírlco ou elll ,CUI"lO dI!' t'spechl1zaçlo elll ·ntyel
"dio ou 'superior.
.
$OI'

par'grafo Onleo .. Quftndo .. Dftrtll. d~ p.rorI551onlh h.
bUitlldo$ .nos ter.os do arUgo for insuficiente, pau at-ender ;
"«.anda, pl'!rJlltlr_sfl_& o alendhul'Oto, eM car.4tcr suplementar,
por diplomados ellll haflU1tnçJla para a .aghtl!rio e'ftl curso de ni
"et .6dIo.
Art. 12· - As.elfl'lpresas !ncuJlbe"nos termo:: d!1
1ft!,
proporcionar ItendiWlento em creches. e prd-escola a dependentes
d.' ~eu!5 ~mpreg8dos.
TlTVlO .IV
DO ENSINO fUHOAt1E1HAL E

'S 211 - O rlal"e .specld l .,nolobando toou 11 f'OfllU
00 $uprhlen·to do escohrizaçll:o flna 'dol~SCflJ1te,i • adultos, abril!!.
ocr' desde" lnlchçAo flO ler e escrever e contu e a ror,.at;lo
ptofiU!Qnal at6 a fttu.HZIlçllo de conhedlllentos,· beM COIllO o .te!!
~heoto ·upechllzRdo de portldores de' deflc1!ncips I luperdotllldo~.

6rg~os

educ8ç~O

ch.... de educ:aç'~ prl!"cscolu

serhçAo MunI, compree!!.

111

Art. 7s:! _ O atendimento da criança de O a 6 anos em cr,!
cMs e pré-escolas tem por Dbjetivo proplr::iar condiçi5et> favoráJeIs
ao desenvolvlP:lento psicossoclal e cultural.

Art. 9Q .. A

~o

d~

e· eoo horas· de trabalho escolar
mInutos, dos Quais 1/6 pode ser

~DIO

S .. g - Os eXlIrae5 de conclus:lo do ensino rundamental
poderIo s~r prestadas por JQa;lOt~~ de 1a anos, e os exames de CO!!
clutrlo do ensino médJo, por iIlalores de 21 8nos.
Art. 20·

_. As adlll!.nlstraçr3es das redes de escolas P..!!

bl1cQS e as pessoas jurIdicas dn direito privado poderio ln,U_

tuiT, para dguns ou todo:; os estalJelccirnentCis de ensino por elu
•• ntIdos, Ulll reglment.o comum, desde que presE:rv2lda a .flexibll1d,!
de dl.datica. em cll.dn unidade.
Art. 21 - J\ orlentaçlio edUCAcional fi .s~r oferecida
pelO$ esh!;lelecimentos ,de ensino fundamenla,J. e médIo concluir-'
lh,forllaçlto ~ IIconseltJamento vocaclon&i .. promoverá a cooperaçllo
entre proressores, f8m!Uas e comunIdade.

"rl. 22

- Cabl:rá

80S

estBbe1ecimentos de ensino ItXP!

dlr:
a) - ·no ensino fundamentAl: eertifica'do de conclusl1o
de série ou curso;'
b} - no .ensino médIo: histórico escolar, cntlflcado
de conclusão de curso ou diplo/llll relativo •. h,!!.
bU!tar;::lo prorJ.:ss.1onal.

Parágrafo On!eo _ Os c~~petf!ntes ~of'j,selhos de Educa_
Çllo di~c1pl1nnr~o a expedição de documentos r!.colore~. reduzindo
ao I;l!OlmO imprescindível 35 exigências de. c.aráter burocrdtlco.
CAP!TUlO 11

CAPlTULO I

00 EHSINO FUHOI'.HENTAL

OISPOSIÇOES FU/(OAHENTAIS

Art. 1) - O ensino fundümcntnl I'! mtidio sHá lllin1stu
do "a estabelf!c!mentO$ organizado$ sob cr1t~rios Que assegurem;
plana util1zaçlo dos seus tecurso5 lIaterinls eo hU/rl·anos.
.

Art. 14! - No ensino fundAmental e .llItidIo t dar-sfl'o-'
peclal relevo ao estudo d. língua portugue!:t1.

,a -

S
O regIme especld abungelB c,ursos e ·ex'!fIe~ 8
-'erel!! organizados segundo hOl'US fiX8d85 pelos competentes eons!.
lhes ele EducllçAO.

e~

Art. 23 - O e,nsin.o fundamental, chrlgat6rio e, nos
e$tRbeleC!m~nto5 oficiaIs, gratuito, de.stina-se II rormaç~o b4s!
ca da crhnça e tem como Objetivo proporcionar 80S educandos o
dom!nio da· lingua portugut!:sa come elemento de lntegraç~o social,
o eenhcc[mento dn leis que regem 8 natureza e a compreens!o das
relaçi5es sociais próprias da sociedade contemporânea,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

12676 Terça-feira 31

Parágrafo Ooico - 'O acesso
dhelto públ1co subjetivo.

.0

Outubro de 1989

Art.:U ... No !'r.dno mád!o, é. racul tado o regime: de
lIatdc::ultl por d1selpUn&, I)em como a orllanlzaçllo semestral do
curr!clJlo plema, segundo normAS emanadas da" eOt\petente Conselho

ensino fundamental

Art. 24 - O cn!lno rundamenttll, ·P.ID regime regul"ar,
.lcess!vel h criança:; a partIr do 5cte anos de idade, terá 11 do!!

de

rac:to de seis séries letivas, anuais.

rarlfignl",o Ooico - Plrl rln~'de orCanlZJç'la aelfttltnl,
O ,fuestre letivo terá 11 duraçllo de, NO dnli1llQ, 100 d!U' "00
horas.

Parágraro' l1nlco - 05 competentes Conselhos de EduCIçtio podcrl1o eztabel"l:!ccr r:;titérIos relativos 'à" antecipaç:lo dA
idade de Ingresso na ensino fundamental em regime ngular.
At"t. 2S - O ensino fundamental desUna-se, também •
• o~ que a ele n:lio' Uvenm Acesso na idade próprià e poderoi ser
MJnJslrüdo em regime regular, dIurno ou noturno,. ou em regille
e5pecIel.
Art. 2~ _ A. Ilatrícula e~ qualquer série do
rundnlllMtal, regime rcgull1r, .podeTá ser feIta:

ensIno"

.> -" por

1ngresso ou po"r tnnSf'c:ênc!; ll\ediante av.!
liaçlio. pela e.scelB. do grau de desenvolvimento do candidato que perlnita inscrlçJ!lo na {,e'rle
adequada; em harmonia C.OIll sua Idade;
•
b) - por prollloçUo. a parl1r dt!l 2- s~r1e. para alunos
que eur~arat:\1 eOIll apro..,eltemento, • s6rIe .nte
dor na própria escola.
'
-

rar40rafo Onlco ~_ ti crlUrIo da e!:ócoh, l!I. av.UaçGo
poder' $er dhpenud' para ~lunos procedenles ele outra escale.
, PGthdoas" de. COllprivantes de, estudos anteriores.
"eL." 21 ... O ensino. runduental setá tlInhtrado
1'"

Ungua

pottu~uesa.

,
Pildgr.. ro Oniço '\ Será &SSeguuda h comunidades In.'
d!oentl:! e de eultura estrang~llr. a utillzlIclNJ r de ~uas língua&. Illter!1U e de prac~"-.~o' pr6pr\os de aptendhaQclQ.

.

"

bt-. ~8 - " currlcul0 .-do enc;.lno funqllllental ter' um
06cleo comu",. nbrigat6rio- ,em. AlIlblto Mc1onal. que Abrangerli lIn
gUI portUlJue~31 Illatemática, eH:~ch!l rlatur:lh, h15l6rt~, g!ogr!
tll,'educ:Jçl0 rísica e educElç~ artística.

s: la - O eMlno r9~~lg1e;,so. de lIatrIcl1la facultatIvll.
eo,:\,tltu'lrá dlsc!pl1na dos hor~rios noull'tls dlls escolas públ1cl'lS.
S 2Q

_ Os cempetcQtes COf"lselhas de Educnçf10 cstebe:le-

c~rlo normas complementllres c'ara a composlctlo e organ!zaç~o
curTiculos d:a5 escolas.

5

curdculos plenos atepder"io 80S planos
ensino da5 (;Scolas, respeltMa o Q'lsposto neste IIrt1go.
32 -

Os

cos

fduC6r;~O:

Art. 3:í .. Ser' permitida. tranderl!ne1a de um par.
outro curso do ensino m~dlo. feitas u .daple~Oe!'l necesdt.1a••

Art. '15

.. ,0$ portadores de certHlcado de conclu5'o.

do ensif'lo ~dio de qUl'llquer natureza poderfto obter hllbiUtaçKo

profissional QU nova habilHaçlo prorJ.5donll1. -,'iedianh c.ol!lplell",ntaÇao de estudos.

Art. 31 -. Para Ingresso no 'ensino mll!ldio em regllne .
regular, f!xlg1r ..se-ll a conclu~lo cio ensino rUl"ldamente1 ou dI!! e~
tudos equIvalentes.

,.It.

J:8 - O ensine lIll!idl0 serei lrlJntst"rado na l!ngua
portuguesa, salvo o en~lno de línQuas estrangelr3s', admitida,
ainda. Autorl~aç:l.o de funr::1onament.o de cursos bllIngOes pelo co.!
pctcnte Conselho ele Educaçtlc.

Art. 39"' _ O núcleri COtl'lUIll obrig~t6r!o, de Ambito MeiE..
nal. bem como 0$ .,In!rnos de conteúdo dos cursos proths!onallzan.
tes ser~o rixados pelo Conselho Federal de Educaçllo.

'11 . .

S
Compete privativamente aos ConSf'lhOS Estadu!!s
Educnçfta o estabelecimento de nOrll!l8S cOlrlplernent:lrcs pau A ~
po!dç:lo e organiZBli/ão dos currIculos nas l!'scalos, bem corno a au
torill'l:ç~o de h8o·Uitações prorissi~na'J.izantes com v~l1da.de reg!;
Vll, fi1(3ndo-Ihes OS m!nImos. de conteúdo.

de

S 2R - Os curd 'ulos plenos tltenderft~ DOS pian·as
ensioo das escolas. respeitado tr disposto neste artigo,

Art."O _ O Poder Púnlico garantint A oferta de t!ns!
no noturno, obedecIdos os. seguintes. princípios:
1 - idêntico podr30 de' qualidade entre os cursos' dIur
nos e noturnos, em termos de conteúdo,· cbndiçõ~s- fIsicas, recu~
50S did~t.leo_pedagógic"s c qual1 ficaç3D docent~ i
It - horárIo e duraç~o da jõrnada dHria compat!..,.ts
com as especificidades dos aluno! trabêllhadores;

11I - flexJ.hil!dadc na
ele

Art. 29 - Visando àO cumprimento da obl!yator1edade
escolar I os sis.temas de ensIno promoverll.o o cen~o escolar e a
cha•• da anual da populaç:lo escoll\r para fi IM,trIcu1e, bem C01l\O ad.Q.
tufo medidas que propiciem. com s colaboraç§o da sociedade.
o
"fetivo' acesso to perll'lilnftncia do'!'> alunos nas escolas.

de

erganizaç~o

dos edendMIos.

ParlSgrafo dnIco - A hOta-Bula poderá ter e duro.çtlo I,!!
ferior B,60 lI1inulos,. compensada a reduçao iled!ante o proIõnQ3l!le.!;
toa do ano ou semestre letivo.

TíTUlO V

DO E'NSIHO SUPERiOR
Art:. :m - ""lo pOder:lo exercer f'unçll.o pública, neM Ol::~
par emprego em socieelade dI:! economIa IlIlsf;a ou empresa concession!
rh de servIço públ1co. o responsável, por criança em Idade f,$Colar
$en- fllll!r p·rova de lIatrIcula de5ta. etn estabelecImento d~ ensino,

ou de q~c lhe estll sendo ministrada ec!ucaç'Z.o no 18r.

PaI'ágraro "oico - As unive'uidades desenvolverlo. obr!
gator1a",ent.e. atividades de pesquisa e de ~xtensl!l:o.

CAPtTUt.O 111
DO ENSINO

MI:OIO

Art. 31 _ O ensino m~d!o destina_sI'!! 11 canllnuld<Jde da
básIca e te,!! como olJJctivo propiciar aos educandos a fo!.
~.çlo polH€cn~ca necessária à compreensao teótlca ~ práltca <:los
rundalllCf"ltos cientIficos das múltIplas técniCA!> utilizadas no p'r.Q,
rorMç~o

ce$~o produtivo, suas relaç~es 'com a sociedade,. bem como o c~
c:1mcnto do processo de fOl'llaçlio dfl sociedade.

Art. 32 - O en$i~o médio, em regllle regular, ted a
dura~1Jo do. no mínIlrlo. 6 sérIes. letivas anuais".
S 12 _ Será de~en... olvldo elll dois blocos de J anos I..!:.
Uvas cada um, em s.eqOênch às séries do en~ino fUf"ldamcntal.

S 7.0;1: _ O lQ bloco proporcionará rO;'llloÇ:io geral básica
.: preparaç~o pl1ra c tra!)alho.
S 3"' _ O 10 bloco poderi1 oferecer duas modalidades:
I _ en$lno propedêut!co

com preparaç1io para o tuba-

lhOj

n

_ h.~ll1tllÇão profissional.

deseiwolvldo em esta...elecll11entos de-ensino que lIinistrem, apcnns.
• fOTmaçlC'l prOped!utlca", ou em outros que prOlllOV31ft a habil1tat;~O
,

Arta]]

prot'is~lonDl,

Art. .." 1 - O ensino superior tem por objet1vo$ a tarma
çlia de ptorlsslonals de ní~el universitárIo. li pe-squúa e o dese;
vol..,imentD das CH:neias. das Letras e das At"tcs. De", como 11; dif!!
silo da cultura ~m suas múltIplas rormas.

- O 2 0 bloco do en!lõl.mt lIlédio poder;!j ser

ou 3l'llbu.

Paráqufe Onico - Os cursos 'Iisando li habIl1taç:io pr!!.
UssIonal poderllo ser realizados,. tll.mb~t:'l. !!'JI1 escolas Hcnfcn~,
ti. centr~s tecnológicos de formação prof1z.s!onal. ou lJ.1ndõl em 1'!.
gill" de cooperaç:lo com el!lpre~as. ou entidades públiCAS e priva:dAs.

Art~ 42
- O en$ino superior s.erá minIstrado em unlve.!.
sldades ou estahelecimentos isolados, organizados como lnstltu1"_
çOe's de dlteito públlco ou privado.

Parligrafo (Jnico - As unlvef$ld~des serllo organ1"udas
. dIretamente ou mediante a reunHJo de cstabeleclmento~ !Soladlls e
ru~nH<lQ;)l"l!Io nO$ Lermos dos respecU ...os estatutos, e' reQimentos ge
rais, com "étbG~.r ... i1ncii1 dos princípios e normas estafH~Iecitjas e;

lei.
Art. 43' - A educaçlJo super10r dever' se desenvolver
de lIlodo IIrticulado com o ensino 'fundol1,rn~ntal e nltfdIo, no que se
refere .a ob,1eU'vos, e~trutura curr1euiõr';'·"enpllcl.t~ç110 e recapa:_
'clt8.çi!o de proressorl':!s. dando especlal atençl:io aos c~·r~;;-de·-l!
cenci~tur8·.

Art... - A't ln.ÜtulçO.. dd ens1no super;!or puticI
pulo do esfDrço pau el1_1nar a 'l'l.lfabetiIIllO !' unlversaUzu ;
.nl.1oo fundu:ental lIediante .;
a) - Itudhaç!o de professores que ItUl!llI no ensino
.
rund~ll'lenlaI I'!! n. educaçfto de joven'$ e adultos;
b) - e:hhonçlo de Mterial dld4tico .dequado .. o- ensi
, no .rund8n1e1'ltal e ,. Itduc.çlo de jovens e ,dultc~~
c) - rulIzaçll:o de CUNQS t! d_c projetos dI!' pesquisa 's
cxtens&o voltados para os otljetivos rererido!5 no
eaput do uttgo.
Art. 4S - Nas universIdades e no, estat'leltlcinento$
bolados de ens!f"lO superior, poderlQ ser MInistradas U seguintes J:\odl1Idades de cursO$:
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.) - de ljIuduaçIlo, a'.Jertot ••• tdcu18 de candIdatos
q"ue hajam concluído. 'no MInho, o ensino de 20
guu, t:m regime regulllr ou e~pec:lel, ou equiva..

lente;
b) - de p6s-graduar;:Jo, abertos 1 matricula de candIdatos dirlor'Hldos em cursos de 9t"ÓUflÇao, cOO'ÇIreende!!
do, em sentido estrito, cursos de doutorado
e
Clestredo ou. em sentido lato, cursos de especl!
J!zaçUo e aperfeiçoamento. com ohservânc1a,' para
o.' pflmeiros, da.s normas oerafs fixadas pelo Con
f,elho Federal.~e Educaçlio;'
-

c) - de edenstto c outros. abertos n candidatos

que

saUsraçaln os requ!sitos exigidos pEda lnstitulçllio.

Art. 46: - As universidades gozam de autonomia dldátI
co-c1el\ttrlClI, admlnhtraUvã e de gest:lo financeira e patrimo-nlll.

S 1~ - AutonomI~ dIdHlco-dentIrIca' consiste em:
.) - fixar seus objetivos pedag6gicos e suas n:etBS
cient!ficú~, tecnol6gica~, artísticos e culturais,
5elfl restri,çll'es de natul'eza filosófica. polítIca,
rellgiosR e ideológica I em consonAncia com os PIa
n~s Nllclonal e Estadual de Educaçfto, respeltadlllsàs normas gerais da educaçlio nacional;
b) - crisr, organizar, modlfictlr e extinguir cursos,
observado o disposto no incho !;
c) - derInir os curdculos de seus cursos, observados
,s _~onteúdos mínimos fixados para o ensino sup!!.
rlor, tendo em vista assegurar a formaç~o b~sica
COMUIll) respeitando os valo~e!i culturais e art!.!,
tlCO$; nacionah c regionais;
d) -' c$tabclccer o c31endal'io escola,r e: o regime de
trabalho didático de seus diferentu c.ursoSi
e) .. estab~lecer crit~r[os -e normas de .drrtl!silo e pr2,
1I0Ç~O dos seus estudante"s i
f) - conferir 9rau, diploma ~ outros'" títulos.

5 2G

-

Ãutono~h administrativa consIste n:

• ) - estabelecer se!':'s estat~utos e regimentos aprovados
pl'!lo Conselho de Educ;çlio competente;'
b) - csoolher $CUS dIrIgente!: de torma democI'õÍUc:a,
pert1cipatlva, nos termos de seus estatutos e r!
gil!l'lentos e nas condiçi5es nel,fs defInidaSj
c) - estabelecer seu quadro de pesso:<iI docente e técn!
cO-8drnin!stràt1vo, dentro dos limites de seu ar
camenta, assegurando nas universidades ofici&!;
D regime jurídico e a política de runcion!lliSlllO
públlco.
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Art. SO As in!JUtulçi5es de ensino sUl:leflol' cr!arrIo
de lllonHor d~stln8das a alunos de curso de grldullçD:o l sE..
11'l;c:l~nado5 em prova~ I':;spec!fir::D.~ na~ qual:!; dCI'lIOr'\strem ~PtÚ~ão PEra o desempenho de atividade. de colabofaçllo ao ensino.
runC15es

'.la _ N~o ser~o conferidas aos monitores. atrfbuiçues
pr6m!as dos. professores.
S 2" - o!; monI tore!; ser:io rt;:munerQdo~ medhntc eoncesdo de bolsD.
§ 3Q _ O .exercído d3s funçl:ies de Monitor constitui
tuIo para Ingresso na Carreira do Magistério Superior.

- tis un1ven"!dades oflc1ds .serfto Crillc1::ls em

Art. 51
lei espec!QI.

Parágrafo l:lnico - ~ crlaçtlo de univerddades particulares será 8utori.zBda pelo Presidente
Re pú.bl1c'f, após iIllantre,!
tlÇD:o favorável do Conselho Federe! de EducaÇ.iD.

cf,

Art. 52' - O Conselho Feder&! de EducIlç30 poder/!: iMb..!:!,
rar sIndic~nc1a em universidade Ou eshbelec!ll1enlo bolado, pata
Ipureçio de Irregularidades e, qU3ndo necessário, estabelecer r,!
'g1me temporárIo de aszessorarnento !I instttuiç1io.
Art. S~. - O Conselho Federol de EducaçDo poder~ insta.!:!,
r-ar '"Inquérito administratIvo, e~'estab!'lecImento holado 'de ensino superior, ou unIversid:tde, em raz;!lo de' Qr8ve lnrHng~nc'1a
da
leghIaçno de em,ina ou de preêelto estatutá:J;'10 ou reg1lhental:

S la - Em decido sobre as conclu::i5es do' inquérito, o
Conselho rederal de EduceçJo poderá dedarar 8 lntervençUo na ln!,
1;1tuiç1lo de ensino, ado't~r "'edlda~ sllne<ldoras de irreguhrldades'
au suspender o s.cu funcionamento:
S 2:l:l - Oeclal'lldá _ lnterve'OçUo, o Hinhtd-rio dtl Educ.çlo nomear' Rei tor ou Diretor ·pr~ te.pore".
Art~ ~", - No .nsino superior, o .no letivo abranged,
no alobo, 200 dits de' ltabdho escolar er.tivo. podendo u 1nati
tu!ç~U de en!lino !uperIor, .entre os períodos letivos tCOlJlIrl!ts.axecutu progrlllll de ensino, pesquIsas I extenslo •

ht.

~5

- Os dlplol'lln expedidos por unIversidade 111'10

por .h IIIesllll: regh.tu:dos.
, 1a _ Os dlplo•• s expedJdo! p~r utlbelflollumtO!l Isol!
doa de ensIno superior 5-~rlo .rcgistTlildos elll unlversld.de$ oflc:1ah
,para tal thl dedgl'lldu pelo MinistérIo de Educlçlo.
5 2Q • A .... ~ldllde nacIonal dos dIpIo",.s ser' aS$I!tQurldl

.lldIante o registro.

S' 30 - Autonomia de gestlo financeira e patrirnonIaI
consIste elll:
• a) - ,da.1nhtrar os recursos de dotaçlies orçuenUri&!
reguhres, asseg,vudos pelo poder público;
b) _ adMinistrar 05 rl!'ndi~entos prc$pr101 , seu patrl.~
"10 I del. dispor, nu (ouu de se,:, estatuto i
c) .. re-ceber sub ... ençDes, do"çlies, heranças, Iegldos e
cooJ'lera~aO ·t1n~nel:1r. result.nte de convenios co'"
ent1dldes públlcas ou privldu;
d) _ celebrar contratos refl!rentu • obns, compu I
dhnllçio, loclçlo ou concesslo, obedecendo lOS
procedhumtos adminlstntJvos,. nl (OUIS da leI e
,d~ seu estltuto i
e) _ ehborl'lr o orç.!lmento Olobll de rDct1~a e de l!esp!
$1', I part,h de $UIS dlv~rsu unidades de ensino,
e subl'llet~ .. lo • eprovaçiJO dos Coleghdos Super!ou~
111111 teg~hmento

própr!ol nouls e proc,!
dlmentos de t'laboraçlo, II/I(ecuçlh:i III controle do

f) _ def'1n.1r.

g) _

orçlunento;
rc~l1ur 'lnu81lllente a prestlçlo de contas de t,2,
dos os seus recursos.

Art. 47 - C.be ao Conselho Fedeul de EducaçJio fIxar
curr{cúlo,.e;, 11 duUÇ-'O MínIma do!l cursos superiores corrcspbndentes I prorhsiJe:s. rcgullldu em lei, bem como lutori:l;8r e I1valhr unlversidade.$ e e--stabelecll'll;ento5 hohdos de ensino superior.

I)

Art. 4e - A org,úiltllçlo e.o funcIorfbmento das unIvef_
sldldes f! 'dos estabeleciMentos; ho..1.,lldos de ensino superior :;I:rlo
dholpllnldos em e~tatuto:> e/ou regimen:tos próprios aprovados p.!
lo Conselho de Educlç§o cDmpetent~.
'
Art. 49 ... O; [statutos c RegimêntO$"dIsporlo s.obrc I'
orOlnlzllçlo dos cunos, o regime dJdático e escohi':"es unidades
pedagóglcl$, de pesquh. e edminlstrat~asj 8 lndic2ç1'lo-'~e seus
dlr1gentesj os 'órglios COlf'ghdos; a carreira docente; a orOl'lniz.!,
~to discente e seus 6rgãos de representaçlo; 8$ normas discIpliMres e del'ilds condlçeies necessárias ao boll'. runclonamento dos e,!
hbelecJ"entos de ensIno supeÚor.

ti

TfrtJl.D VI
DOS SISTEtolAS DE ENSINO,

CAP1TULO 1

DEFINIC~!l E' ABRANGEHCIA
Art. 56

- A UnUo. os Estados,

Q

Ohtr1to FedereI e

o. Nunlcfpios orgRnlzarfto l ea regime de cobtrorllçlo, os seus M,!
te.ls de ensino, I fill de que se .entrosem e se comple~cntcm, vi
.ando • plena ut!llzaçlio dos recutso~ ~ater1ah e humanos.
Art. 57 - Para os ereltos da presente lei. 5lstelJlA
de EosIno compreende. organizaçllo que o Poder Público federal.
Est~dua1 ou, MunicIpal conrere-1r educac~o. nu: órblt. da respect!
va tO!llpeUnch.

Padgrafa Oolco _ Compliem os SIsteMas de Ensino:
I) _ 0$ objetivos, explic!1hdos eM lei e nos plRnos
de educação;
bl - a$ normas, e procedlmel'!l:os .dol:ados, viSRndo
çonsecuçilio dos objetivos, compatibilizados c'illZ.
IS earacterrstlca~ do ·tlst'cmtl. social a Que
se
desUnam;
c) ... os 6rgãos e $crvlços que se desUnam a promover
o ensino.
"rt. 58 - Integrem o SiStema Federal de Ensino
lnstHulçlh:!s de ensino super for feder!'lIs t!' particulares e as d,!
111I115 in$titulçl"i~s de ensino IInntldo$ pe!; Unt~o.

S 'lQ - No ensino pr~-csco1ar. fundamental e 1l'lt~dl0 • •
Unllo .IltUfU·l!. supletivarnente, em relaç;;iç 80S sistemas estaduõl1s
e Iluniclpais.
S 2Q • A UnUo somente criará estabeleclmentos te de
nls de educaçilo pré-'escohr e do ensino fundamental e médio.
ouvido O Conselho de Educllç30 da unidede rederada competente.

"'rt. S9 _ Inteorarn 0$ Siste:nas Esteçluais de Ensino
as. lnst1tul~tses de ensino superior, nédio) fundalll_eotal ; pré_e!
colar estaduais, as InstituIções munic1pds ar;' en~ino superior

12677
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lMt1tu1çOc~

puticula:res de ensino. exceto as

de

nível superior.
Pantgn(o "nlco - No ens.no pré-escaloI e f"uod~MentAl1
O Estado ;tuará. supletivill:lente, em relaçlio ao sistema Munlclpul
de ensIno.

IIfL U' _ O CCínsel~o fedeul de Educaç'o !Ileró constituldo por 2-' educAdores, t'IOlllftldo., pelo Pr"sidenU dI. República,
d~ntu pUJ~-"S de comprovlIda uperlênch prortnlond n, dre.. da
.ducaçl'o. cem ~t3nd;Jto de ti aros, pcrmJtIdll: um. recon(Juçlo, tlsca •.
lhldQI d. seguInte forPllQ;

terço por 1ndlCRt;1fn do H1.nlstro d. Educoçl!aj
_ um terço por ind!clçlio d~ e:l1t.!dadell: repre~ent.ntjyas
do ll1ag1sl~rjo. p3h e alunos;
.
.. um se..:t(, por indlC::Il;Ao do congrc!.$o Nacional i
_ UIlI sexto por indic8ç5D dE: entidades COITI~n1tJ;;hsr. f1
lrmtrúpicas e cor.'fe!'l:sionõlls.

" .. 'Ula

At't. 60 - Integra o 5istema MunIcipal de Ensino l! r,!
de uc;o1ll.r t'lantidn pelo Hun,ic!plo, res$alvadb o dhposto no t1rt!
go anterior.

çlo

. S 1" - O munlc!pio .atuará prIoritariamente na E:dI,JC8no ensino fui'ldilmei-ltal,

pré~esco18r~e

S 2tt _ O /lIunic!pio soml':ntc pod~r;f e);,pandIr sua reoe
pau o endno ll'o6dio I:!: ,uperlor, uma vez ~omprovado o pleno Itendbentu dls necesddl:ldes da educaçfto pré-escolar It d~ ~nsinà fu!!
,dllnl!ntBl.
Art. ~1 - Os v'rlos. Sht.ftlll8S eOl'lstitueWl, em seu con
Junto, o Shtna N.donsl de Educaç10, cuJes necessidades t! pr1;;
rldadu urlo definidas no PllIno "iaclonel de EduclIç.o.
-

DOS

CAPITULO II
OE EDUCAÇ'-:O

CONSELHO~

Art. 6'2 - O Conselho rederal de Educaçilo, rt:l;;lulalftcntido elll lU prdprh, gozará de .utonollh fin'snceIu e .dmInHtra
ti v .., dbpondo do quadro próprIo de pessoal técnico e .dlljnhtr;
thQ.
-

f.dguro Unlco .. O.ReOilllento do Conselho Fcdenl de
EdlJCIÇSO, aprovlldo pelo Plenário do Conselho, dIsporá ~obre au'
orglnlzlCJo Interna e s~u func!onarnento.
I
Art. 6:5 _ Ao Conselho Federe"! de Educaçlo, 6rgrJ(l de
.vaUaçlo e enc.rnfnh8l!lento das qucstlies relativas ao SiSteJllI Ne
c10nll d~ Educ'ç~o e órglo consultivo. - ntJrlJlaU,~·o e cont.enciosodo .S1shllll federal de Enslno r cotllpeh:
.) - contribuir PllU'O pllnejamento da educ.çllio e •
fixaçllo de diretrizes sobre seus desenvolviWl~n_
, to tlll nível naclonal;
b) - prom.ovet e d1vulglU estudos e debates sobre I!:
sUnto~ de relevante Jl)teresse educacIonal;
c) .. opinar, obrJgatorJomente. Mbre o onteprojeto do
Plano NacIonal de EduCâÇ~O;
.
d) - adotar e propõr- ,medidas que visem ~ expanslo, li
democratlzaç:l'o e 11 elevao~o do nível de qUlIllda
de po ensino, .8sslm como à articulaç:lo de seu;
diversos gU1.15;
e) - .IIsnter lnterC~lllb!o com os Conselhos' de I:duêaçloj
f) .. emi tIr parecer sobI'e -assunto,:; de ntlturc'za ped8g6
ole. que lhe sejam submet {dos pelo Presidente d;'
Republ1ea ou pela MInhtro da EducaçJoj
g) .. interpretar, na Instl~cla admInistrat1vl'!, as no.!.
lias da ll'!gis]açlio de Diretrizes e Bases da EefuclI
çlio N~clonelJ rcs!:.alvoda!: as competênchs dosC~
s('lhos das unidades federadas;
h) - sugE:rlr lIledidas para organização e func10nulentc
do Sistema Federal de Ensinoj
1) - fixar o núdéo comum do ensino medio, 1II$$im eOllo
os 1l1nh'1OS a serem exigidos em cada hsb:1I1taçfto
protlssionol desse' grau de e~~;j.noi
definir os objetivos e amplitudes do núcleo COl'tM..fll
no e-nsino fundamental e, médio;
1) - fIxar os InfnImos de conteúdo ~ duraç:Jo dos cursos
superiores dE! gradu3ç§o correspondentes li profls
5~es reguladas em lei ou Julgadas necessárias I~
dClS!!nvolvlmcnto nacIone];
.) - bahar normas gerais sobre pós-graduaç:ío em sen ..
tido es"trHo e ctcdimciar cursos deS:>;:1 natunu;.
n) - fbar normas gerais sobre 05 rl!!l:juhitos pAr~ eu
tor1zação de cursos superiores e oV811aç~o
d;
qual idade;
o) .. pronunc1qr_se, sobre AutorIzaçllo de universidades;
p) _. pt'onunclar_sc sobre Autor1z21çilo de cursos efB esta
bel.ecitnentos isolados de ensJno superior;
q) - f!>:nos requIsitos e procedirllf!'ntos ·para reval1da
ção de dlplomas es"tIangelros, de gnu médio e s~
perIar;
r) ,- pro.nunciRr~se sobre intetyenç~o em unlvé.rs1dades
ou c$tobeIccimentos isoledos de e·nsino superior,e
s.uspen'si!lo de suas atividades i
s)·. pronunciar-se ~s't)bre recursos, por estr1ta ergoIQAo
de Ucgrdldade, de dechi5es finais de InstU'uloi5es
rUiadas ao Sistema federal;
,
t) - ~laboriilr seu reÇlimento. 8 ser iprov,ado pelo Hin1$_
t,ro da Educaçfto.
.

J; _.

S

tG - Depcndem dt! homolo~açao do MInistro da Educaçlio
1lI11neu .2" E,r !: e .!..

os atos que se referem h

I 21 - O Minlttro di· [due.~fto podlld re.Utulr,

~.'lCIlI•• OI .tOI lubllteUç10s • tua homoloo.çlo.

pU"

5 10 - Uo provimento dos cargos, s~r. atendido o crI
repres~ntttç~o dos várIo's n!veIs, óo ensino r dõ!.s dlveu;s
reglôu do Pah e do magistério públJcó e pllrtlcular.

. Ur10 de

S 2R ... A fuo.çrlo de ConselheIro é consideradl de reI!,
vante ll)teresse (Iacion1l1 e o· seu exercício tem prioridade sobu
-o de outra funllfto 'públIca ou ..,lncu1ad<l AO ensino.
Art. 65 - Ld própria determInará a co~POSiÇ:iD e as
atribuiç(lf's do Conselho de Edu~aq3o de cada unidade fedendo :11&.
d.s que lhes confer~ 11 presentp lei, ob~erv<ldo:
a) .: 8 r;:o:npo~lçi':ío !nclulrti representantes dos dlv'euo$
n!veIs de ensinp e do IJlilglstério pübl1co e pnrti
cuIa r , de co"ipro'~ada exper i~ncia na - área da edu:
coç:io, vedada 11: lndicaçã'o de: membros -ex-off"lcio"i
,b) '- Irlsndato com dU~lICll:o de 6 anos, perrnlt1dl urna re, conduç:io;
c)' - rcno....ação de um. terço iI cada dois anos.
Art. 66 - AO$ Conselhos E:st~duais de Educaç~o compete
estabelecer str1buIçlSes e normas de funcionamento l10s Con$clhos
Hunic:ipah de Educaç/io, definindo, ln~·luslvé,· ôl delegaç~o de co.!!!.
peUncias.
Parágrafo "nlco - Inexistindo, Conselho MunicIpal
de
Educaçlio l Instituído por lei própr1e. com observância da:. norlllas
urcridas no ca,put, t:21be ao Conselho E.5t~dual de Educação Ihercer
I funç~o de órg~o do Sisterna'Hunic:1põlI de EnsInO,

TlWLO VII·
DOS PROfESSORES E

ESPECIALISTAS

Art. 67 - A forl!l;aç~o de proressore!l será feita com C'ur'
SQ:S especiri1:Os dc prepar-ação pua o /I1agIstér1o, de /I1odo a atert-der àos objetivos de. t:'sda grau ou n.ível d~ f?rsJ.no e h caracteds
tlellls das fases de desenvolvimento d'os eefUCElndos.
Art. 66 - Ex'igir-se_á como forrr,açi'lo mínImo! parn
exuelcio do II'IAglstério:
.) -. em jardins de inf~ncia, curso'e~pecir!co de h!,
bllitaç:io em ,nível lI1édio ou superior;
.
pa
ra o ~aghtérfo. em nível médIo nu superIor;
c) - no ensIno Il\édio, curso de licenciatura em nível
. superior i
b) - no, ens1nô rundo:lme:nhl l ·curso de habÚltaçllo

d) - no ensino superior. curso de gradullç§o em nível
superior.
Art: 69

- A. formaçilo de profe:isorc:i para as dIscJpll

--;-hn 'prorIss!onal1zan,te:; dos cürsos de ensino m6d10. bem como

d;

HngUIl..-estr .. nget.r., poderá ser feita em cutsos de. compleftlentaçJo
de estudos', de !'lhel superior, ·em confor«lIdade com norlllas fixadas
pelo Conselho Fcdcral de EduCôli;i1:0.

çOsesUbelcc!me~tos

Art. 70·
de "'os'ino métUo que ore
recerem curso .de hab:l)lHaçlio 1:13ra O Mag.Ist"prfo pndf'!r~o mntcr cu.!
50S de estudos adie_~.6nais, 'de acordo cora nonas ba1xa.du
pelos
competentes Cons>~lho:; de Educaçllo.
Art. 71" .. DI profess.ore. çte eursos .• ~ regll11e IIPlch.1
deverlo t!,r prepUlJ ,deClu'do h euaetlrtstlcls de, cada.corso, d.
leordo eo'll nOfllll! ntebelecidas pelos Consftlhos d! Educaçlo.

ft.t. 72. . . Os diretoru -de estabelecimentos de ens!no
"'rundnentl1 e dd!o deveria s'er r 'C'JO ln!ntr-o,; prorusorn h,b1l1U.
dos pua Q' respectivo nlvel de ensino.
Art.·"I) - .. f'orllloç:o de 'dm:1nistradores, ln-,pctoru,
orientadores, phn"JldOrf!$, supe~l$oru ~ du~is ctpecial1stas
de educaçlo ser~·· feita «ledinntc c:olllPle,"~ntlçIO de estudos, ~. eur
$05 de p6$~IJf8duaçl:lo, para portadores de dIploma de 1!cenc:htur;
qUlt comprovem, no rnrn1Wl~, dois anos de exercIc!o do. Iftg~istérJo.
Art. 74 - Os' shtema~ de ~nsino prolllover:lo • vllorluçlo dos prôfessores ~ especialistas de educaçllo, QarantJndo-lhes,
na 'orllla dê lei:
.) - plano~ de cnrrêlra;
b) - Ingresso no magistério público, exclusJvtllll'lente
.edhnh concurso público de provlIs e titulos;
. c) - eprillloramento Pl:of!l>slonal pleuanente, ~edhnte,
cur!>os d~ espec1al1zaçfto, aperfeiçoamento ou
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mos deste ~rt1Qo. durar-te o:; dois l.Htimos trimestres do exercício
U~c;'jl "' ••.dnd" havendo direI"l'.!flçiH., cst:ls serão comoensadas, 19L:a.!,

mente em valores reais, no:. Clit'ltcfc1o

~eglJlnt~.

Pllrágri1fo 11*0 '- Em cada si!;t~ma de en!>fno haverá
- O ensino ptiblleo funOM,ellta,l ted CO~iO fonlil
sdicional de flnan~ia'rl~'1to o ,Sal::í!'io-EduC'?çJo, reCC'l}Il[do n<! formê\
desta l~i pelas' f'~;JYe:;<J<;1 que poierão d::!du.dr dilsta contrib~Ir;i'lo
Il.l't. 78

est;tuto par;) o magistério público.
UlULO VI II
00 FINANCl At~[NTO

/trt. 75

ti

_ Sâo recursos 'públieo~ dest1nndo~ à educ3ç30

o:. provenIentes de:

caçcro.

1 - receita de Imposto próprio da União, dos Estados,
do DIstrito federal e ~dos Mun~C!pios;
~
11 _ rcceitti de tran5f!:rêr,cias canstitucionais ou em
fL1nção de progra"l'lél '5 i
III - receita do Salá:rio-Educação e outras contrIbuições;

IV _ recló'ita de loteri<ls e de quaisquer corlcursos de
progl"óstico I
V - receita de incentlvos fiscais;
VI _ receita d€cO',rente de "royaltles" pagos a Estados
l! I-iunld~io'i;

VII - SX- (cinco por .cento) de depósito das Cadernetas de
Poupança;
.VIII _ dutros recursos previstos em Ip-!.
~

UnIão apl'icará, anualmente, nunca menos
de dezoito por cento. e os Estados, LI Distrito Federal e os filun.!.
I\lt. 76

-

cIplo:.;, ... iute e cinco por cento. no mlnimo, da receita resultante
de impo~to, int'lusivc o proveniente de tr3nsfcréncill'3, na lõi3nutenç1:la e desenvol"in-.ento do ensino.
S 111 ~ A parcela d.a arr~c3dação de impostos transferi-

da pele União BOS Esl')óos, ao Distrito Federal e ;lOS HunJdpios,
ou pelos F.5ti'ldc>s aos respectivos Municípiôs, n~o é considerada, •
par" efeito do cãJr:lllo pre ... lsto no C01PUt deste artigo, receita do
'governo que 3
da no caput

aplicação realL>'ód,j com cn<:;inn funrlCllllent<'ll d(' seus empregados e

dcpe.fló:ntes •. meditlnt.:' a msr'1utençãõ de e$coloz ou ir;d~n17.l"Iç;;o
de
pC'los seu!'; empreg3dos e de~lendente5 com a edu

~e$pe!ia5 rcali:.add~

trDnsrerl~.

§ ?Q - 5;;0 exclurdos. d::l receita de impostos
dest~ artigo O~ recursos oriundos:

mencJon~

-

ç~a Fcdt'.ral em seu art. 212, § SQ, será c:;J.lculado com base em aI!
Quota incjdentc ~,alJrc ç. folha dê) si'l.lário dI" cuntrlbu!ç~o. conror:
me definido na Leglsl"ção Prcvidcnciál'l1'l ..

§ 1!2 - O Sa1éiriD-EducoÇ~D Sl!'T'á estipulado pelo siste
Ila de compcn";l'Içi]o do cu~to atuarial, c:a!Je'ldo ti todi'l~ as e.l1pres;s
recolher, p::'ra est~ fim, f:'m rel.açdo aos s~u~ tHulare~, sócios c

diretores e aos empregados, indl"pendf.:I'\tem'!:nte da idade, do estado civ11 ~ do ..-.úm'?ro d~ filhos, i3 ,:or,tribuição Que for n~ada ~Iõl
'correspondência com o velor da quota n:::.;pectivll.

S 22 - " alíquota pre'tlstEl neste <lrtiga será rixada
por ato do F'odn Executl ... o, que poder~ alterá-la med1'lfltc deô!\on~
tração, pelo IHnbtério da tduc<t';iio, da efcl!va ... ariaç~o do custo
teil1 url1tário do ensino de H! grau.

prJlzps de

S JQ - A contribuir;~o da err,presa obedecerá ar:lS mesmos
r~colhimento e estará·~ujeita às 'ile~mas sançõt's aamifll~

traUvlS. penalg e duds,
liadu. li

P["evid~nclo.

ht.

Educaç:lo do respectivo MunIcípio, denominados QUE.
tl3 municipal.

consideradas a recelta e a despesa estimadas na Lei de Olçllhlento
Anuql, ajust:ldRS, qUlindo for o ·ciisa,. po..- abertura ije crédl!:os ad,!.
:lrreclldllr;~O.

1Q - Os

I 1" ... Na hlp6,t'!u dI' acertura de cnoa..., .diet.o".! por
evr:ntual IllCCelSO de Irr'u;;iloliÇllo, n§(l· seUo considera0••• rt::cf!It;,
8 I d~.sP;'u e::.tll1ladilS. ildotando~se ~mo crit~rio de cncuio:

despesas com a Itlanutençi\o

recur~os

dll quota federll) .ser30 IIpl1cados:

.) - em prIJgramas, de intciatIva. própria do 1"1f~.istér1o,
de rormaçã,:, e .Ilperfeiçol'lrnento de dOCl!ntcs para o

ensirlo fundamental e de pe~qui sns versClndo sobre·
este nl ... el de unsIno, s~ndo ... edado seu uso par3
emprésti~oJ COnCf'S5ao di'! bolsas, Au:dl1C1S ou trõ'lns
f.crênci·as • instiluiçõe:o de ensino particular;
-

I ... Os nlores. rehti.vos .. re-edh:
.) _ na dal.!l de nu er~dHo' flMnt:eiro junto ao 1e!.t1!;!.
rO'N;]clonal, QUlndCl ~e trotor de receita dllU"lHlo.
n8 rorlt" óo 11ft. '6:
b) ... nt'l dot.1l de 5eu cr~d1to rine ... ceiro ilOS respectivos
Te,ouros dos Estados l do DJstrito Fedetal e
doe
lo1unlcfpios, qUflndo SE'! trAt.ar de receitas das UnI
d8d~s F~del'8das ou dos Huniclpios. na rorma do ar.
tlgo anterior, nelas incluída!) e.s .transrerênclos
que vJerünt a receber;

Ilonhnte dl'i arrec:adaçto do Sa1dr1o-Educa-

cred1t~do:

b) - 501 (clnquenti;l por cento) em. tlvor da Secretaria
da EduceçAo do r.e:r.p~dl... o Estado, Tl!!rr1tórlo ou
Di .. trlto redcrl'll, donominados quota estlldualj
c f - }O:; (trinta por CC{'Ito) em favor da Secretaria de

_ Para a filcação dns ... aIOTtlS crlTre":pondl'!nttlS

11 .. Os vlli~res rehtlvo~ h
c desenvolvimento do en!ôlnoi

eo _ O

.} _ 20" (vinte por cento) ea ravor do Min1stério dil
Educaçllo, denominlld.:lo; quota .fedt!ral;

aos percentuais l\l!nil!105 estabelecidos no srt. 76 desta lei, serão

cionals COIll b::lse no eventual excesso de

releth •••• contribvlç15f1' d@$t!

por I:ste Decreto-leI.

çlo ser6 diretDltlente

c) - do Fundo de lnve~tlrnento 5ac!al-FINSOCIAL, do S,:!.
Udo-EduCdÇão e outras contrib,uições sochis ou
p<lral"1scllis que ... enhalll ti ser cr1ô1dA.!t".
Art. 77

nor~U

Social.

I IQ .. o Slllldrio':Educaç~o nao tt:ll'I Cllf~tt'r rt'munerat6rio nl reIaçllo ·de empreQtJ e ni\lo se vincula, p.ra nenhum ~re-ito,
lO .. !lido ·ou .li nmuneuç:ió percebJdÕl pelos empuQAdos das empre_
SllS compr.ei.>ndld~:;

a) - de operaçõe~ de crêdlto !nteroas"'ou externas;
b) - de entra~as compensatórias, no ati ... o e passf'o'o
rJnanceiros, quando relílUvas 11 receItA de impa§.

- O Salário-EducaçZio, flt"t'v(ito na rLlnst1tuí~

IIrt. 79

ti) _ em tl'onsferência aos E5t~dos. aos Territórios e
80 Dlslr1to Federal. segundo critérios dctermi.
nados pelo Plano rlacional d~ Educação, que levem
el;'l consld~r<Il;no o respectivo déficit de €.scolarizaç1!io obrig<ltórid e o' valor da respectiva quE.

ta

e~tadu8l.

§ ?g _ o . . alor total das transferêncins rcfcrjt1as na

8lín~a b (lo § l~ deste artigo niio poderá ser inferior a 4/5 (qu.!
tro qul-;:;toS) da montante da quota federal.

S 3lÕl _ Os recursos da Quota estadual serão ep)Jcado:;:

11) - na data de 'U(l execução financeira pelos Miníst~
rios cor.retent~~. Quando ~e trntO! de dispêndIos
da Uni1icI:

a) _ na manutençlJo e oesl'n ... ol ... imento do ensIno público
rundomcntal de "cordo CO'll os planos de aplicaç'~o
aprov~dos pelos respectl\los Con5elhos de Educ~r;30i
b) _ em transferências ao~ respectI ... os Municípios, :se-

b) - na dat!l d~ sua execu,ç:~o financeiTa pelas Secrl:
turias de EducnçGo dos Estados, do Distrito Fe

gundO critérios c~tabelecidos no Plano Estadual d~
Educação que le,.. em em consideraç~o o respecti ... o d.1
ficlt de f!scolari1:<:rção obrigatória e o ... olor da
respecti\la quota municIpal.

dera) ou dos MunIcípios, quando se tr-atar
d;
d1spêndio's diJS respE'!ctivas Unidades Fedendas
ou Municípios. destes cxcluId3$ tl5 tran5fer.!"'~

chs;.
e) - na dota de !eu crédito financeiro junto'à:.; Secre

brlas cle Educ~ção do!:o Iõ'StAdu!'>, do Distrito F'Cd;
ral .e dos Iolunlc!plos, q\J.:lndo su tratar de trenSf~
rên"ctas da UnH'ío às UnIdades rederadas ou aos
nJc!plos: ou de' transrerflncia5 dos Estados
respeet 1'o'os· MunIc ípio:::.

li:;

50 4t! _ O vl:llor t'otal dáS transferências mencionadas
al!nea ~ do § 32 deste artigo não poderá ser inferior
montante

ti

113

§ 511 .. Os rE:cursos da quota municipal serão anll,:ados
em progrl'!lTltls de m<lnutcnção c" deosenvolvImE'!f1to do ensIno fundamcn_

taJ, aprovadas pelo competente CrlOselho de Eductlç30 no caso
S 22 - P.. ra ereito das cAlcules .dos ·l:lercentua1s prev1s
to~ no art. 76, os quantJttrtivos referidos no pllrágrafo Ilntt!rio;serão corrigidos mens.i31mentc, contorme a ttl)(:'j de variação dos Si}
r\:JS do T@soura Nadonal-BTN, ov título que o substitua.
-.

s )~ n~Q Bt~I'HU.entf

no art. 76,

As di (crenças de recdta, quando rc~u1telll
no
dos percentuars 1l!l"llmos obrigatórios detérmlnados
apufedas p corrigidas em valores reôlis, no!õ te.!,.

~erUo

do

da quota e,stadu<ll.

de

~.unicípios de porte nédio ou maiores.
§ 6G _ A.ag.ênci5!l ou órg~o en~arregado da Arrecadação

dos recurso:!: de que trata o caput d€'ste artigo terá prazo máximO
de 7 dias para ["rduar os respccli'o'os créq1tos.

S 7!2 _
trlto Feder~'l.

r;

A~

tr<lnsfcrêr:cI<:ls da Uni1'lo. aos

estado~

c ao

doto Estados aos respectivo:;; Municípios, :o;crão

Oi~

12679
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efetivadas, no mádmo, após quinze dias contados da data dos cr!,
.dItos menell'>ntldosno § 7~ deste a-rUgo.

S 82 - Ao final do exercído f'iscal, as dlfcrcnçD5
evcntuahente exhtentes para sat1:.fação das proporções rnínirr.:lS
llenclooadÕls nos S5 2" t: ~g deste artigo s(;)r.ão compensadas
no
exercício seguInte, corrigidas lI"onetarlatnente.

call

S 9R - As trõln$rer~nci;as II':Mcionõldas neste artigo

,con~icJ.onadD$.

-

ri

-

J - C. UnUo 101 ~shdQS e D.htrJto redeul, lI.plle.;lo do p"rc~l'lt,!.1 dlaiMo de 25~~. nc~~t·a dos lJnpoHos na _!.
nuhnçlo e desen... o1vilnento do ensl~o, no* terllo! dosl:. ld, ap.!:!.
ncfo trhelltralmo·nte.
.
II - Dos 'Estados ans )lunlc!plos, .. Ix15t!nc!a de Pl!.
hO r;foe C.rr"! .. do Jolag15Urlo & li comprovlIçlo do detivo cumpri.ento do dispositivo COllstltuclonal que :obl"Ioa ~ a~l1caç1=lo
do
perc.ntuaJ Irín!mo de 2.5l dói ariecadaçtl:o (Ie 1l'!lpo,tos o traflsrut!!
elu 1'1' lIanutençlo • de!;l_envolvilllonto do ensino.

S

Outubro de 1989

DIÁRIO DI) CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

101i - Os E.stados ~UlJ\ellt(lr;-u !UU tans.f'eran.chs 80S

Mun1dpIo:J na Iledldl em que lel45 encargos com o ensIr.o. fundamentil tOUIl deslocados pau esles.
Art.

IJt _ flc.m

Isentas· do recolhh\f:nto do SlI1.hlo-

.) _ •. prev!5no dos recursos necessdrlos. l l!lxt'cUI;lIio da
BUli!

I - As lnt;t1tuJ9~es públicas de ensino dI:' qualquer
partlculares devidam@nte regIstradlls e reconhec1das pl!!
la Admln!stuçfto Estadulll de .E.nsinol.
11 - As .organizações hosplltlhres e de assistdnch ~~
eleI, cqlll rins rUllnhópicos"e as·organ1z&çôes COIll tins cultu:'

rds;
lil - 05 órl;l§os dI! Administração PúbUca Dirota.
Pilr4~rtlfo

(lnlco - As

empr~sas

Art. 87

no

A~t. 85· - Os recursos públ1cos podem :;er destinados a
es~olls comunltárIl!:s, conrl!sslonaIs ou filantrópicas. nos termos~.
do ar~lgo 213 d3 coo!ltltulçi'1o Federal, 'c assim tlefIn1das:

1 - 5:;0 e&co1õls COfl\unlt~ria$ as admInistradas sob
•
torlla de furid3ções ou pela $Oc1eddde civil org;niuda em ASSOei!
Çao e que Issegurelll 11 particir:Hl\~O de representantes da comunid.!
de Illll seus 6rgZlos superiores de .drninist,raç1(o.
11 _ Silo esco18!l confesslonai'S' u vineulBdas R Institu!
.;au rellgiosl'l~ It:Qall:'lente constituídas.

UI - Slu escolas rlhntr-dpIcas as m8nUdes por.ent!da
de! reconhecl.das como tah, t.ace ti lcgisl.açfto especIfica.
-

Art ••, ...

a orçllillenrV

~erl1

di vr.líIo conil,gnld, sõb ~

I ta.r"a de dotlçlo global, os ·recurso' destinados. Universidade

de.

~mbito interno da· InstHulçl10 e Junto 9? públ!
to flm geral, competindo AO Reitor dIligenciar para dar cUl!lpr1ffte~
to ao dl:.posl:o neste parágrafo.
#

S

Universidade Feder;1 dará conhecimento
ao
MinIstério da Educ.u;ão J anualmente. de_ seu orçame.nto aprollado,
assJIll como, selllestralment"e. das alterações nele t:retuadas durli~
te o exe.rcicio rIscaI.
2Sl -

A

S 3" - A Un1versidade Federlll ::ldotarlÍ 3 sIstemática
de gesHlo orç3'1lp.ntárla e fin<!.ncehtl adequada ao cumprimento ·de
suas atividades-fim, respeltad;;s as normas geraIs de contabilIdade que regem a lnatérJa, sendo-lhe facultado:
.) _ tran~ferlr recursos de um!! para outra dotsçaOj

b)" _ abr't cr6ditos supletllcntar~s por ocas.130 ·de ao!:!.
l!Ient~· da receIta;
c) - executar ou anular rco;tos 3 pagarj
d) - incorporar ao .seu saldo p~trimonj.'ll os saldas
de exercícios lwteriores, consider:;lndo-os çÇlmo
recei.la prõprh no orçamento. do exercício segui!!
tei
e) _ efetuar delilals transrerências, ·qult.aç?es e tomar
outras provld~nchs de- ordl!!m orçamenlária, Una!!
celta e po'JtrImoni.<ll necessõirlas RO bOM desempenho
da Instituição.

Art~ 02' _ A lei definIrá o cólcu10, li Incidência, as
lIençl5es, I 8rreCadAçl0, • dhtribulção e os demais procedimentJs
reUelon:ldos CO:JI as- rer;dtas de Que tratam os itens IV. V e VI
do ut. 7', ficando sua clistr'ibuiÇão ~stabeler:ldtl em 20" (Yinte
por cento) em fa~·or do IHnistério dtl.Educ:lÇ~Oj .50~ (clnQuenta por
cento) eM favor do Estndo; e ;O~ (trinta pr.JI cento) ~m (avor
do
Hunlc!pio quando se tratar de recurso de- ordem naclona.l.

llirt, 84 _ Os recursos previstos no art. 75 deste lei
destlnar.se-ão 'a t1unutençlJo e desenvolvimento do ensino em todos
os graus, em regIme regular ou n;9ime f'special. lnclu!dos o ens!
prt!!_esco18r e de pós_graduação, de modo li garantir:
.
lII) _ ,Oferta de võlgas em instituições públicas pará pr!:!.
pIchr à populaçlo o acesso à edUctlção C"scohr.
COIr! prJoridade no atendimento da- esc-olar!dade'co~
pleta do ensino obrigalõrJo. nos. termos da Consti
tuiçllo federal. no Art1go 208 e "incISOSj .
b) .. Relhorin dll qualid.ade do en;lno e condições adequoda:s de tortn?ção, e;:.:ercíclo e remuneração do In!
g!sUrio.

à Unillersidade F"ederõ':ll, no gozo

§: 10. - O orçar.lcnto da· Unlversidilde Federal se.ni'amph-

que manteflham d!rl!tl!llllen

8' _

_.Compet~

l'Iente divulgado no

gr.mas de bo1so~ de estudD par4 seu!; empJ"t:Q.:I.dOs e os filhos dt'ste$. somente recolherlJo D excedente da dlferenç'8 en_tre 8 a]{quo·
ta delllda e os recursos assim Qpllcados.

Art.
Os recursos previstos no ·lnciso VIU do art.
7' sed:lo destinados ao fil"Hlnc.iamentn de obras, equ1p3f:lCnto5. ser.
viços e atividades, lnclulndo bolsas, na ~rea educacional.

d~

sue 8utonoml#l. elabortlr seu orçamt!:nto •.

,te e 15 su~s expensas. Instituições. de ensin'o fundamental ou pro:

rer'g1'lsto \Jnlca - Quando a fonte do recurso ·cstlvcr vI!!
cuhda I Estedo o~ a M"unidplo 1 o montante 3 ser aplicado em educa.'o 010 .ser' menor do que 2.5" (vinte e cinco por cento).

segundo o seu·proQUtllD de

5 ~g - Como .critérIo de cálçulo para cumprimento do di~
pO,sto' no- § 2~ deste artigo l será tomada ti proporção er.tre . ti!> recuE.
SDS do tesouro de~tinados li UnJversidade. Federal e ti receita trlbutárh tia UnHo no exercício rt~ca) êórrespondenle.

I
gnu e u

at11íld~de5-rl/ll,

senvolvll1lento;
05 eventuais ajustes da prev!sllo constantes do prg
gr:o.Ill8, conro.rnf! requerIdo pelo dp.senvolv.1mento de·
suu atividades.
S 2Q - Os recursos do tesollro dest.1mjdos pela UnUo il
Unlver~ldode F"edercll durante um exercido fiscal nl'Jo po'darAo , ter
~alores percent\la1s Inferiores ao montante que lhe foi transferI ..
do no ·c;<:erc!clo precedente, salvo S~ houver oc.orr1do -desativaçlio
do cursa ou unIdade, e incluIr.á margem de aumento Que permita n.!2.
'Vos, investimentos e custeios.
b) -

S llQ - A Uni'Jer~ldBde federal deve estar apta l.l tqrn.!
cer. e Qualquf:!r tempo, ao públIco em geral e 80 MlnistéTiD da
Educaç~o em especIal. as inforlll~ções ncce:;::árlaz ao acompanhamc!!
to de· seu desctllpenho financeIro. admÚdstrat!vo. patrIlllonIal
eo
dldiitico-cIcntl fi co.

S
do ti

e)(<!llle

5" - O balanço dO! Unl11er~!dadc federlll serlÍ ~ubt.1et1
do Tribuna! de Contas da UnUo. amplamente dlvulgado-:-

ArL Il.~ - A União dot.ará I Univenldade federa! de pa
trlmflnJo pr6prl0 ~eptolbel. sr.Jb.a; fOflll1t- de prédJo5. t~rr~nos, ,;ç1')e-;
de empresas ~st3ta!5·e outros bens. tendo par fim as~a~gur.lllr_lt)e
receita próp.rla" sem p~Juf.zo do dlspos~o ~o u-t. 86.

I II - ... oest~o do pBhbôn!o pr&prio da Unherslde ..
d. F"ederaI ser' pautlda pela erIcHnci.1l 00 uso dQS bens $ visa
• r-:erfl'lUh lidar flexIbilidade no custeIo du Itlvld'de~~rl;

.d

da lMt1tuiçlo.

'

S 2_ .. A dotlçlo rererid. no ceput deste artigo ser.
realizada ~eçuodfJ critérIos de proporcJonal1dnde do' v810r do ptt
trblônio ell! rebçlo lJs dC"lZPCSas: rhl!udu pela In'StltuIçlo co;
recursos do Tesouro, n" 8ni"J Interior ao da pro~uloaç'Ao df'stll leI,

S 30 - t vtdllCO 8 Unlveuidade F"ederal alIenar seu pll
trbOnI0 pr6prio, exceto par" aquisiçAo, na mesmo ex:erc1cl0 f'1s:
ld~ntico ao do AUen~
do ·CU l!'I[lior do Que este, ou, ainda, em casos eICcepclon.aIs. ~di~n
te lutorlzaç&o e)Cpres~a do IHn)stério da Educaç1io concedldo h VI;
ta de pt'UçUo fundalllentada da·lnstituiçAo rE!querente, na forma da ld .

ed: de outro beM de valor co!JIpr.avadameote

.lI -

S
A IlUen8ç~o de patrilll6nJo pr6prio da Unlversi ..
d.dll federal, ns formA do dJsposto no parágr-3ro 5'1 deste artlgo,
depende de aprovaçlo de .dol!J terços do Conselho Unlvcrsitlírlo da
JnstitUlçJO;

<,eder;l, us~guundô tdequadA .Inutenç.o " exp.nslo das .~ivIdR
de, de II!nslno, puquha 8 utendo: beM CONO padrlo de QuaUd.de
d. su., aUvldldes-fi. . . $OU continuado •.perfe~çumento, consl:ierando o Pl"ogu•• dI duenvo1vioento d.· ln!~tltu1çlo.

S .5R _.A recei ta da Universidade federal, advinda eK
clusivamente de prestações de toerviços técnico-cient!rIco's, int!:
orara o orçamento e o balanço da .in!Jt1tuiç~o, n:as ;nilo s~r' compu
tida 'para efeito do que dhpõcm os padÇlrafos 2-"1 e 30 do ,nUg:;
86.

I 111 .. A Unlversidlde feden! ene"alll.1nhar4 &!J M1ntstlrIo di EduCIÇlo, para Infoflll.çlo do Peder ExecutIvo e .dJ Poder
Leg1s~at1vo, cc.. vbt., ao atend1mt'"~tQ no dSSposj:.o no- c.put. deste
nt1go 4'- demlIs provld~nehs eab!vels P?r Pll1'te! do Poder Pübl1co:

Art. 81 - Sl'\o de:;pcsns com. & manutenç:ro e desenvolvI
Dento do ensino todt'ls as que> se r'l!;alll. dentro ou fore das fnsU:
tulçOes de ensIno, com vistas ;:10 dlspo~to neste artigo. de~de que
IS correspondefltes atividades esteJalTl abnngldol'ls pelas dlspos!-
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Çaes da presente lei e suas normas: conexas e sejam suparv1sionadoU pelos cOr:lpetl!nlcs slslernas de ensino. ou.slnda as que-:
I - result~m em bpns ou serviços Que !õ.e integram
progunltlçtles tle ensino;

nas

11 ... consistam em levantamentos estatísticos, estudos
,e pe~qu!SJ~ levados a efeito' em lMÚ tuições int.eQuntes dos sl~
Iternas de ensino;
IH ... corresponóaru la amortlzaçl!io e ao custeio de opera
çties de crédi to destinAdas 80 rlnanclamento de prograll'l.. ~i5es d;
ensino;
IV - l'llportem em concessões de bolsas de estuda a aI..!::!.
nos reglJlarmente ilIat;-icuhdos na rede pública dos s1stel!la~
de
ensino ou resultem em despesas na f'otll'a da Constituiç~o Federal
no artigo 213, em seu § w:
V - assumalll a rortila de atividades-melo de estabelecI
bento de ncrmas, gestão, su"peJ;vlsão, controle. fiscaliz.ação
;outras, necc~::oár1as ao regular funcionamento dos sistemas de- e!!..
dnoi
VI - d~cQrrarn da manutenç~o ele ~es&oal inatIvo, esta
tut4r10, originárIo das InstituIções de ens.1na", e~ pdllo d~ ep~
se~tlldoria.

Puágrafo Onlco - Estão excluídas das despc:!;as com 11
lIanutenç:fo do desenvolvimento do. ensino=a) -

lIS

que s'eJal1l custea.da.s com recursos não oriundos

de Jmpostos, nos termos do § 2Q do art. 76j
b) - 8S que Importemass!stênc1a &oeia) , mesmo Qu.sndo
ligadas ao ensIno, compreendenl1o as de custeio
de 811mcntaç~Q., aS:!iI:.têncla à saúde;
c) - as que importem assistênda hospitalar, ml:smo
'quando ligadas ao ensino, lnclu~he 0$ gastos
com hospitais univcrsl.tário~ que n1:l0 sejam cstr!
hll'lente indispensáveis às ativióades de ensino;
d) _ as que consi5tell'l em le~lint;,;mMtos I'!statIst1cos.
estudos e pesquisas reallze.das em instituições
que n!o integram os shtemêlsde ~ns1no;
e) - . , que se destinam à rorm.aç:§~ especUica de qua.,
dros para a Idllllnlst:r8qlio pública, s!tJart cittb.
I\Il1teres
dfplollla{tieM,' b';m~·êO'lllo~.1 t:'''tCl~idu
em {nstl tulçDes dr: entlno funduent81 • "Il1l!dio pr!
ptlut6r 105 , esta t'orruaç:lo:

cu

r) - 8$0 quI'! decorufIl ~a ,:,anutençlio de pessoll 1.,.t1vo.

nlo r!!tAtutárto nem or.lgin6rio de 1nstitu1çGes de
ensIno.
Art. '0' - A prnl.çlo tJe us1st~neh Uenlcl e nnancl!l1ra .do UnUo, prevista no S l~ do ut. 211 da ConstHuiçlo fed~
DO efetivo cumprimt!nto pelo! Estados. pelo
Distrito F'ederal e pelos-Hun!c!plos do disposto nesta leI,
pr.!
juízo d(! outToS eornfnaçl'ies legaIs.

ui, rica condicionaOll

Art. 91

'e«!

- O~ 6rglos e entidades integrante:s-

dos

siste

~9S de planejamento c orçamento det~lhDr!io seus programos' de

tr;
b.~po, de «lodo qu~ 8$ açtJes, ~deqnid.s nesU lei como de ,.,anuten:
e desflnvolvilllento do ensino, sejam identificadas t. seu,"
85
pectos opcucionaJs, em nhel.. de subproJeto e subatividade orçe ....cnHrlos, pltrll efeito de conslderaçlo nas fases da ellboraçlo e
execuçlo do orçamento.
Çlll'l

Art. 92 - Os órglos centrais dos !ihtelllAS de phnej.'lento e orçllMnta D IldrnJnistução financeira. contabllJdade e au
dItor ta. em suas áreos de liItuação, estabeleceriIo I!le.,eanhmos Cl moi-;s
de gerenciar, .conlrolar, apurar c dlvulgat para o públlco os resul
hdas que visem l'II dn! cumprimento a~ disposta nesta Jci no que
refere às despesas com 11 manutenção e desenvol vIlIlento do ensino·.

$;-

S 1R - Os resuJt8dos referidos no CAput deste artigo se
rllo de doMÍni.o público e dlyulgsdos na déto de l:1prOvação da. Le!
"amentária Anual c ao final de cada tr1lr1e~tre do exercIcio fiscal.

oi

S 2l:! - CDmpote 00 Hinhtrn de Estado da Educaçtlo, no A!.
bito da.Unll0, fi: aos Secretários da Educação, no imbito dos respectivos Estados, Distrito F"ed.eral e ~unicipio5, diligenciar para
que se l1ê cumprimento ào d1spo~ho no Cllput des~e artigo e em
seu
§ 111.

Art. 93 - Compete ao Poder PúbLico proceder, trilllestra!
(lente,o'JJ ampla divulgação da apllcsçi!lo dos reeursos públicos desti
nados à educaçlio.
Par&Qrofo Ooico _ A

dIvulgaç.~o-

referIda no CQput de.,!

te artigo:

.> -

~ de compet6",cía do Hin15tro de Estado da Educ,!
ç§o, no que se r~t'ere 8 despesas realIzadas P!
18 UnHio, e será feita llIedIante publ1caç~o das
!nformaçi5c:5 pertinentes no OiÁrio Oficial
da
UnUo;
b) .. é da competência dos sec~etJ,ri~$ da Educaç~Q 005
Est<ldo~, do Dis.trfto federal e dos lo4unicfpJos.
no que :;'0 l'efcrc a de~pesa:; real1zadas pelos ·re~
pectlvns E'Hados, Oistr.1.to Federd e Huni~Ipio5;-:
e será feita '",ú~o.lantc publicação du informações
perttnentell no Diário OflC'ial;
o

c) _ Incluirá releçM nOlTllnal das f:nt"idades cOllluniUrhs, confc$!ilon:l1s e fllantl'~picas de ensino bEneficiada!; COIft recurS05 público,. a'sslm como os'
QuanUlatlvos 8 elas destinados e $U8S respectl ..
vas nnal1dl'ld~s;
d) _ incluirá indlcsç:lo das t!espesas COlll bolsas de e~
tudo, discrimInando-se recursos li o número
de
bolsas no ensino publico e .particular.
T!TULO IX
DISPOSIÇOES CERAIS E lRANSITCAI.AS

Art" 94'" _ Ao IoUnistéI1o da Educaçlio Incumbe velar .p!
la obserdnch das leis do ensino e pelo cumpriml!nto das decIl&l<!!
do. Conselho Fede.ral de Educaçfto.

P8dgufo dnico - li HInht~rio da Educaçlio exe-rcer'
por interll~dlQ d~.s Ó!.liIlo$ próprios,· fhcalizaç3C! permanente:
do
Shtelltl Federal de Enstno, uprc"5entando la Connlho redeul d,
[ducaçlo, e~1 caso de ver1Bcsç;lo dI! IrregularIdade"
Art.'5 - O ensIno IllJUtu s.er~ reguladO ellt lei esP!
tlal, .d_!l1d_ • equivll.lench de estudos previstos na presente .
1,1
Art. 9'· -, Será perlll.1Ude I organhaçlo de .cursos ou
flcolas experLment115, COD currículos, .Ilétodos e período, 1Il5CO
hrc$ próprios. inclusive ensino a distAncia, dependendo o se~
runcionuento, plra fins "de vaUdilde, dI! .utorizoçlo dos cans!,
lhos (le EdlJcô!çfto CoMpetentes.

pnr'g!".(o I,jnlco - No ensIno fundamental e médIo,
D
ensino 11. disUnc1& ter.<l como finelldadtt propiciar a adolescente5
• adul tos a (ormaç:§o que n~o possa ser obtIda no ensino forrnll
e, em n{vel de ens.lno Ucnico e superior. poder' assumir a forllll
de CdUC8Ç:iO 8bertll.
Art. ".' - A tf8nsfer~l'lcia di; aluno! de umll pare outn
lnsÚtuição de ensIno, inclusive de país esttangeiro. será 'perm!
tIdl!l de conrormidade com o, critérios que rorem estabelecidas pe
10 competente Conselho de EdU~~Ç~O.
Art. 98·' - No en$lno Illédio. li tr8n~"cr~nch do aluno
de um para outro cstabelecil'iltúlto ra"r-!te:', sem pnju!zo dOIS
oe
eessárlas "'dAptações, pelo núcleo comum f!xl'ldo em' hblto naciOO8L
c. Quando for o caso, tümbém pclo~ mínImos estabelecidos para a
formação profissional, em conformidade co", 0$ critérios eslabel!
cldos pelo compL'!t!nt~ Conselho de Educação.

Paréçrafo nnlca .;. A equ!v~UnciB de estudos bem eOfllO
• transt'erência de a~uno de pilÍs estrangeiro serlo reguliidas p.!,
lo competente Contielho de Educação.
Art. ·99', _ A:; discIpllnn~ componentes dos currículos
..!nhos obrIgatórios do ensino ll)édJ.-o, !'~tudàda$ com ,prcveltame!l
to flQ est:~Lelf..>clmento de orIgem, terIa autoll!atic'lI1ente reconheci
dI:;' pels ·escola de destino.

"5 ;0 - O estabelecimento de destino p'oderâ eldg!r, em
tunçlo de seus objetivos esp€c:íf1cos. ou da natuI'e,za do curso,
l'ldlilptaçi3cs ou complcmêntação de c!>tudo nas discipllnas de que tr.!
ti o C8PUt.
§ ~ - O estabelecimento de de~t!no, l'l seu excfu'uvo
critérIo, poderá exigir, aInda, o cumpti;flento d~s demais IM:téTfas
ou d15c1plinas do seu currículo pleno Mo decorrentes do núcleo
comUlll ou dos mInll1O$ estabelc.cidO-s pau 11. formtlçlo profissional.
Art. 100' - Os trabalhadores cuja lIItividilde ~eja !tI
nerante ter:1lo 8s~egurada matrículil, bem como para SI:US depende:;
tes. nas escólas púbJ icas local!; d~ ensfno fundamental e médIo~
independentemef)te de vaga e em instituIções de ensfno superior,
observada!; 2S normas estabelecIdas peto Conselho Federal de Edu
cflçl0, no município de residência ou em loclll1dólde'próxima.
-

Art. 101:- - As escq~as comuniUrJas, confessionais e
fUantrópiclls, bem como as rund~';ções de ensino e. Pe'!>qulst\ CLtj8
instituição tenha s'ldo autoriZAda por lei, QUf. ·preencham os re
quidtos estabelecidos no Con'sf.Huição Federal em seu artIgo 21';,
inchos I, li, e 'que; nos últImos três anos anC'criore~ àConstl
tuiçlo, tenham recebido recursos públicos, poderio continuar ;
rccebll-los.
IIrt. 102· - Os cursos de l.fcenchtur~. de 111 grau,
atualll'lente /!lanUdo!: por estabelecimentos de ensino superlo;, d!:.
vedlo, no prazo máximo de dois anos, ser transrormados em Jlt:en
c!8tuns plenas, ficando aS5cQ,!JraeJos os direitos dos neles diPiÊ.
Modos ••

Art. 103- - As universidades e Instituiç15es. isolAdas
de ensino l1evedio adaptar .SUl/; oTQan!z.;:r,ç1!io e !oeus estatutos ou re
giftlenlos 80 disposto na presente lei, cabendo aos Con~l:!lhos
d;
Educu.lo competentes b81xor normas no prazo ·~~x1l1lo de' 180 dias da
prolllulgaç1l'o deste lei, p"ri:t o cumprImento desta deter/ll!naçDo.
Art. 10-4 _ Inexht1ndo proressoru hBbll1t1doS. UI nQ.
.eto surtcl~nte para a'tender 15 nece!lsld.de, do (I"!Io1no "undafllen~
tal f! ll'I~dto, ·n8 dru. de JurhdÍçlo de um s!stl!ma da MJfno, .dn:.!.
tlr-5e.i prepuo emergrnclal, por Ileio de cursos em re~lr.tc e'SP!

12681
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e~a,"e$ com VDl1d<ldc nglonal, obedecIdos os I)foct'dl1f1ento:.
estabelecidos peJo u:spcctivo Conse'.1ho de Educação.

daI t:

Art. 10S - Quando 8 oferta de proressores, espechl1stas de educaç~CI. diretores e :>ccrcUrlo'S de ~scoh habIlitados n:lG bastar pare atender à~ necessidades do ensIno. o competente Conselho de Educaç'.;o eshbeJeced os critérios parI'!

uerc!clo, a título predrlo. d!3ssas (un.;àcs.
Art. 106" - Flco l:111ntlda 11 duração do mandllito
dos
atuais Conselheiros do Conselho F'edere! de E'dur::eçao, adlllit1di!l
uma úniC;J reconduçJio.
Art.

107

- oOs Estado .. aJustarlio SU:l lelJ1slaç1;o

ensino no disposto nesta lei no prazo de 180 dl2ls, e
pl~s.

no prazo de 180 dias contados da
respect! V<l,

aprovaç~o

o~

do

flIunicí-

dEI lei estadual

Art. 100' - As QlIc~tõe~ susc1tad~~ pela tra.nsição e.!!
tIe o rcgIr:'Ie anterior e o in!:>tituldo pela pre$€.'nte leI ~er:lo r,!
solvidas pelo!; compet.entes CO·'lselhos de EducaçJc.

neIro

d~

Art.. 109:· - Esta leI ent'ra em vigor no dia 111 de
1990.

J!

flrt. 110 - Revogam-se as dlsposJcõcs em contrárIo,
em e:spec1al a, Lei oQ lj .0.2'1, de 2.0 d!:" deler:lbro de 1961, a LeI nll
5,540. de 2,0 de dezembtl1 de 1968, a lei n2 5.697, de !l de ago~

to de 1971, a Lei nO 1.04/1, de 18 de otltubro de 15162, assim cc:no
os decretos-leis e 11915 que as modificaram, bem como o Oecretolei:n:1 B69, de 12 de seterlhro de 1969, a

n'.:! 6.660. de 21 de

t~i

junh'o de, 1979, e o Decreto n Q t:;9.1t5D, de 1Q de novembr::o Clt' 1971.

Sala das Sessões, em

O~

'de outubro

<' , ,..la. \-;,,

de .1989

________

Depút~do vtcToh ~ACCIONT

Outubro de 1989

Para o ensino l'iIédlo pre'iê-se dulS etapas, c:ad8 uma
de :5 11005 I sendo a 21 ctapR desÚnac8 Il!specl ficamente liI uma habUitllç!lo d~ HCllico ao nível mt:dio.
entlfo ao llpro(undQmento
dos conhcc1'ncntos anteriormente obtidos, visando 80 lng:resso em

cu

curso de rl!vel superior.
~lém da alteraç:i:o do,número de $~rle-s letIvas
dos
enslo'os funda~r!ntal c médio, o 'projeto prop15e IIIUd;lnç~!il no ensIno upechl QUI! engloba toa., as ror«'lu de suprimento ela t'scoJ,!
:-J..l:açlo plU .dolescenh~ , adultos e dI!"õp5e. sobre: O' endno aupulor d~ Acordo COIl os préceito,,' 0'_ nova ConsUtulr;lo.
li Ao proposh pr~..,e hlllbhl a .mpl1açllo do ano letivo
de lSp pu.. 200 dias t: trate dos ~onte'údos mínilllos dos curr!cl!
los,. da rorlJlaçlo dI! professorf>s li e!lipeeIlIl1stas. dos 5i.stellllS de
.nsloo, du cOlllpet!ncias. dos Consel'hO$ de EdU':açJo c d. quuUo
do nU;lo-'educlçlo e da dlstrlblLlçlo dos re!c'u'rsos públicos plU
o .tendI",elito das nl!r.ess.Idllld~Si prlorHéírlu, buscando
~lilllne.r
controlu ee:ntrfll!zado.5 ~ burocráticos, 'Que ttmto cntra .... 1II o dennvo1Ylmento di educ.ç'o.

ElIl concJuslo. ao '!'s'C.lloelec~t·pr({)C!Jl.:i05 que ga ..
untem a unidaoe e os objetivos nICl0~.iSl o projeto p'r~ocu pou-se em resguardar .S 'di rerençlls reg1onll1s, buscQndo se.pre
g.untir UI'I ensino de ~eltlor qualidade, adaptado :& realidade,
, tendo S!!llIpre presente os desafio.5 a serem enfrentados, ne.5_
SIII fi03l do. século e'no 1131hr do Que- uU por vir.

Dsdu eSS8$ razOes. submetemos a presente propo.!.
tongt~sso Nacional, QUI'!· $19 !\cm9 ao esrorço em_
preendido ~om a objetivo de conquhtj'lt'!l0s' rir1àlfllente u.ma l~ .;:

ta ao e;W;Rllle do

glslaç:l:o "dequ8d~ li! t:ondlI~nte com n' m:ces5idade~ do llOS~O
Pais e que permiti tor~r a EÔUCACtIO .. A PRIORIDADE DAS PR!OIUOflOES".

,

JUSTltJCAÇno

Na oportunldad~ em que o Congresso N?cl'onaI. €rr cum_
primento ao t!rtlgo 22, inc1~o XXIV de Const1tuiç~o Federal. ex-ª.
",1na ",;;irias prapOST.8S Que v1~<:lm à elaboração da nova Lei de O,!
retri'zes e Bases da Educaçi\ío Nacional, e no intuito de contribuir COIro o d~bate quE! se faz sobre a rratéria, tenho a honra de
submeter à eonsir.1cração dns ilustres Pares c presente projeto
de lei, que l'eproduz lnteqrallflentl!' a prOpOs.téi fOTfl'Iulada
pelo
Conselho EstBdual de

Educaç~o.

do Rio Grande do Sul.

O citado projeto é resultado do va 11050 e competente
trabalho desenvolvidO por AquF.'le colegiado, que' se baseou
_cbser",açêles colhidas ao longo dos l)nos. a partir da
vivl!ncla
da!> que~taE'S educacionais' e de sugestões recebidas de dlver $05 segmento+:> dA socIedade" prlncipalr.1ente daqueles mais diretamente envol..,ldos eorr. o P[OC~SSo cducacior'lal.

1tGISLAçA~~rTAnA,.ANtXA~A.~tLA

CDDRDtNACAo
'COHISsDrs prRHANtNTtS

~.S

Multas siío os pontos polemicos do projeto, sobre os
quais colhemos op.lnlõp.!o cnntradlt6r1a~. ma~ r5 do d~b;jtc amplo
e profundO, e~DeciDlmente de qu("st?es dIvergentes e contraditÉ.
rias, qlJ~ pode surgir õ ~rerfeiçoall(/'!nto e o conser'lso. E d Justamente p>1r 1!':5o Que entendo Que o itcxto d~ pre~ente proposi ção oferece válida li! desejada contr:Ibuiç:lo para o reordenamento 'jurídico da educar;Jo brasilein,:

'·ltulo In

DII OROIlNIZAçAO DO I:8TAOO

o documento, entre AS principais dirctr1zes Aponta das, define r,-s priorIdade!! para' 3 eQucoç~O nacional, treduzindo uma r.:onçepçlo globiill de educaç:lo~ valorlzi'ldorfl. da escola •
da. !'>a]t\ de eulll, do trabalho docente, e, !liObretudo, do cdOCDn do.
I
Tuh..... de u•• P~OP"lIÇ.O: q\lt! inov. . . . IlIUltOS UP'!.
tDS. upochbente nQ QU' U nfere ;"0 .n.lino fund'«lental e SIl!'

Capitulo

n

OAOfilAO

dl0.

o Conu1ho Est.dvl1 de- Edcic'ÇIO do Rio Grande dO· Sul,
,o considerar" sHuaçlo criadA oe,h Lltl nQ '.692111, ~'" que a
l' gu'J ~ .,lnistndo lO lonO~ de e /.no', annllundo I relUdade
crh'dG com a l!l1phnt.-.'a daQueh·l~i. verIficou que o maior nú
"etc. d~ cs-enh:$ do Pais "110 l&p1ao~'ou as e sérIes,
o~encendo
.peJlI5 a!l 4 :;c!rles inIciais. onde o ens1no f Ilinlstrado em cll!
IDS

unldocente!l.

Por esta rulo •.• présente propost, previA o ensino
tundall'l,nt,.I em 6 'Série". ser minhtndo ~1Il clas:'les unldocente~
, .. tA' por Objetivo preparar o .'l~no para '5 taretas de :seu quo-

UdJàno li: lhe permitir u f!lieroJcio p1en't ~(l.cldjildanh. A r'ed~
çlo de dois u1'"10" no ensino rundbntental poder' ensejAr Que
um
lidar númel'o de alunos venha 8,·concluir.e$te grau 'de
ensino,
pois' re:alid:;de tem dl'!ll!onstr~do que, tendo elll vhta'a .d1vh1Jo
do ensIne de lr.! IJr8U em dols I,jrupo~ - de '1 .:1 4._ s~rif! e de 'I
• S' _ o .luno mui las vezes ,abandonlll 05 eS'tudo~ por
falta de
pe:rspectiv!t li: p~r nl~ encontrarj .em <sua cotluni_' .. de, ,escala .Qut"

~m

DA EOOCAÇÁO."!I CQLTURA
E DO DfSPo.'lTO

Ser"'1

o.~

orereçll t:scolarid<'lde 1I1~m.·da <11 $él"'1e:
Por Ctutro lado, 15 munlclpalldade$:. com os.rec:luzJdO!! reeurso~ de que d1sp15em, foderão otimizá_los, evitando
~
Bdrdss30, para UlJlS só class"'. de vir105 prore~sores. I'luitas Vf:zes pêra um pequeno grupo de 11 hinos.

Art.~.

~e li

I -

O ~ do f..stAdo com ~ educ.açao ~ra eJelh'i)(jo
gMar'Wa de.

Cf\S.Il)O

f ~ , ob(~torKl e gratuito, ioclu5ÍYe

para os que. a ele n&a I:NerMi acesso Midade propna;
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10 ~

~ ~ eoxtens&l d4!l obrY:lõtori«lade e gra'u~

I .- ~ntotd~&:ton':'e-~clalizMo b<)s porti'l(b.

res & defi.oeocla. preferencialmente tld r('(1,· regular de ensino.

rv -

at1-ndunen!D ~ (feche r pre--<!!sco1" as crillnça~ ~

aeto. ~ iOOS de ~:
V - ltC"es..'tú ao~ niYeis mais ôe'vados do ens.ulO. ih pé:..
quisa e d5 c~bo art.tsbea. 2:gundo a capacidade de caill. um;
Vi - oferUsdeefu.inonotJJmoregwlar.bdequ~a:SC~i.
~ cio <dtJ<:llOOo;

VI - l:1end1lT~ ao educando. 00 ensulO fundamental.
~ doi.: ~~ Sl~ecnw.!l:!~s. ~ nU'll('na! dldat!co.-es.
cx:8tv.~. bk.'"OC"ia-;k> r ~rK0 li ~ude.

f 1" O acesso 110 ensino wrigatlxio e gr8tUlto t dirclt,o
público subjclivo.
§ 2" O não-orNee'll'nento do ens.ino obri~tório j:'do Po&cr Póbl,ice>, ou $-U,l oftrta jn~gubr. imPOl1à fespon:;.abilid&de
da l!IutCindcldf 'on;'l~l~nle.
t 3~ Com~le ~ Poder Público n.."'eens.eo!lr D5 cduc&KJos
no e:nSlJ"lO fundamental, f1UN·lhes a chllmlllda e z.elar.,utlto bO$

pais Ou respons.a\lel5. pela frr-quencilI lt escola

Terça-feira 31

O~~itolrd"'(:J,oÇl-olll..JloefU'ado:

Art. 3.- -

I - pda C't!riJ:.çJo do Pod-e1 P1ibboo. pela Ik>erd.~ 6t inic:i.lm,f, pan41.r
todo1 bli FaUi. fl. forma di 1:i Ctn vi!jor:
li - ("W; cbri.r~~ do rstaw di: foru:cer m;\1tw::\. indh~TI1b~tI pua que a
blll'úla t, \IA Wa 6tJ.tl.. Q3, t.er.:oili m.ttnbrOl d.t. rociox\l.!k ~ ~riGuett\ clOl
e:nou",," da tda.o,c&Çlo, Q~dt) prV'f.óa l iMuftodfDoCia de rf>'tial. ,&:: m.o.db .qt:e IICJlm

de.

mlh;c~m o ~;l'){) t:m

asHItutad4s iQ"llW eporN1)i~.I todCl.

ttTI!LO 1!I '- PÁ LlBEltDADE 00 EP/SINO
An. 4.' -

tQO~tD&.

~raóo

t

•

1:oÓ':lS. Mo forma

da ki. o lfudtrJ ck Itl.n$mJrír teUS

Art. 5.· - Sko .... P~ ."~ n!.hot.~r1KflIOI lk. ~ndM rull'~c t pvt.l..
ar.\arn ~"'~• • ~,\tlf'U..I,ÓOI., .~.,'qU:H!..5. n:o--'tnt'n\~lo r'tQl c't,{t.<,;lt-....'f\ Clt::1u.u.t do!'
~l.o. to o rYJo.'OO:bK1.ilK1ito.,..ra u>6<A DI h"~. dos cstu ÓCll nc1l:'llull1"duI

TlnJUllV _ PA '.ui'<L'l'ilSTltAÇ;'O 001'!'l5mO
A.n.

O Minm.f:rio Ih.

f,' -

P<*t NblJre FordenJ.m

t4;l~lo ~

ItIlll:t-rU &~ et'j'I;..;lo

Cloltturt ca.err:eri

~o.
1-11 1.- -

~ÓaI peJo frrsiDr[lte Ól Re-púbbc... por
lI'.&~ri... de- C'd\l~lü.

f'l'hI<:*l &t kO".Jrtl ubt:rt nprn!f;C~. tfT,

4: fiMnci~rá o .btema federrJ
l. DreSUlr" &1sls~éncia tknk.

de ensino e o dos Territ6rKn,
e financeira aos E_. ao Doo1io f.d<rtJ • 001 "'unklplM
p6f" o dMffivoMmento de teus Jls.tcrna" de erl:Wo e o Mendj..
""""" p<1oriáno " e>colondade obflgat.ó<Ia.

I 2'. O. Municiplo. 01"",10 prIoriIorlomente no ensino
e prHscoltr.

~

212.A(k,lIo~4,~ ........ menoodede..,.,. < OI EttAdo&. o Di.strlIo f«ierol < os l'wnldpO>J ......
da recd>o ............, de ~

Jlrt.

• dntopor cUlto. no

..,.,Imo.

~.~de~""lNI<llUnçio
C~doPSlV1O.

A p.=elll d" ~ d< ~ Iranslerlda

I "

(kllIo """ EsI,""", ao 0blr1!o Federal e lOS M ~
<lU pdoc Estados .." ~ ~ 1\60 ~ eumick-roda,
pana ddIo do ........-.Jo ~.-e~.~ do l/O"<ffiO

prU

q..ae a trwdferir..
f 2' PwlI <1<"", do

-

~ do dioposto no c~
MIÍI/O. 00'10 CC<\&Ide".oo. 00 sistemlIs de enslno

~e~

< OI

reqnoo lIpIic&doo /lA

feder'"
iofmlI 00

011-

..J~~dM~~=

".,. le<mOI do plooo MdonoI de oducaçlo.

o.

I 4'
programas ~ de ~õo e ...
......,., • wude ~ no .... 208. '/,1. ",,!lo IiwlCladoe
<XJm ",anos ~ de conlr~ oociaio .... oo!roo
-...oo"""",,~

f 5' O eruJoo ftn:larnentol pUb/lro """ como rono.......
donoI de floonciornen'.o • cootri>uiçlo oocioI do ~

~'%-~.~~~~~
iII: .... ~ . ~

o. recut>OJ públicos o«too destlnodos b

/IIt. 213.

~

~~~~:triWs.COl"
I -

~

~

_

ni<HucnItiva <.piquem ....

fnh."lCeiIos em educaÇão;

• - f$:Iegu.run .. ~iO de X1J pr:tTirnôokJ • o-.CI1I
telrT>:rol\.Wlo, ~ 00 code~. 00 ao POOtr
PUblico. no ..-- Ct: encemrncnIo de ..... ah~

-

I "

o.bd:sM
recunos de que tr... """ llrtigo poderio ....
de eIWdo para o ~f\Sk):) fundamental e

~ a

~ .. """"da"'_OIque~~

de ...............

~

_

f.... de _ _ < ClXIOO

~

do rede pób!>c. no lo<oIidode d" resIdéncIll do educando. ficondo
OPoder Público obrigado • investir priorloóom<nte na e>pan>Oo
de .... ..oe no 10<_.
• 2' As Illlvidodes
de ~..qulsa < exlensIo
poder6o r<:<:t-ber opolO Iinonc<:Iro 00 Poder Públ>co.

unr",_.

v-u

.n~, dehU'~

•

Ha ~lm~ ck41r\o(:JT"!hf'f"l t!,i,J CCIôIil:lho. O rl~" ..:'ttnh rli RrpúbHca
. . .'" teli:·~~t..;lol.e('e"u.jd.c1t'd- r..ek::\ .en:m Iknd.m~n~ ~:fnetltl:h:, '-'
~ ~bt', d.) P-.lt. (li. daenoll mUI &.: E'rni!'lO e o IftI;Jiutr~ Cf>\°lll p.=nl('ul.tr.
1 - De dou C':n dou L!la. ct'S.~;i (I olt.ndatoÓC um to::~o (1.0$ mttrlbms (.kJ
• 1,- -

f l' A União Ol'g..'Iniur6

.~nb\ik~ ~

O C~Iot[ho F('&-~ tk FdciC1o(I.o ler' conltlh.lid,(, P.OT "'r'l1e t

....tn> lM1:lbrDf

Att. 21 J. A Umáo. os Estados. O Distrito F~dt-r/:J e os M..w.
~~nml4rAo em n:glm~ de cooboro-;60 leus SlltefTl6S

&\

""'~oÚllko-Olt'mol1lotrli 1w:r :.. 1.1 reJl.lladopofkinp~c\..\1. Ol
Art. 7.- - Ao MJtti,,6y~ d~ [duco!,;:"o t Cuhur.. inoc'Uf:ltx ~c:IA! I:lClt l'Jbur·
~ dJ.I.1.Nk do ('~ c pckJ ~'\J'TlI'nffi(':Jl0 du ~ & CO:-:.l-Clh~ fodcr..l dt

I 2_

C~t~
~

fe&::r.;J ~ C.c:h.iC;1o';1.o. q<l"-d" a re<:onduçlo do COrl1l:Hw.:lro que f11tj ..
6c.- .a::.tb.'\a ecmplortat t ro:uta:b,('J6.. r.~)
Em cuo de •.,..... Damt:!o;"ll> ~ 'll~ti\l,llo teri par;>; cvmpkLlr p

I J. -

....-o. JUBd,a1l:' 6o ....t.. dtuL&.

• •• _ O Cb1I~lM fl>CSer.! (Ú: ~U<.· ••:lo -:er1 I1rrldirln rm c~r;"!Iru pIOr'
dorlibtrar s.oJ.:.lT lu~n10'0 pt"lnenl~' li) eMll"O pnmlno. rnh\.lC' ~ 'l.IpeMT, r ~

~r'llrt I:l'n nu.t.(> ~kn~ pari ~'1t1lr lOt,n: t:1.&1~ri" ck CUtlU ,eral
• 5.- _ AI.. tu!l(~~ 6t C'01UCl~iro ,.!él t'O'fuliXrad~' de f'd~"'ll'IIt. Úllen:r;J('
ftacKlnal. C" o- 10{ ~ nercirK' lem prlOric:bdr r:~>.>re " d~ qua"quu o..rE-V\ 1'(.I\)!;nl t dt
~IK to:Jlm titÜlte~ OU (ofudhcin:>'i. E.slt"1 lo:"r~{l d;,-cilo • lTl.rur,Of1e. 11 ,.I:..ndo ronv("
ad"",...... dl!nl.l ou J-'vIt de' Pl'rUnt' • J-oenm lueria..! pelo Mml~lro d.la. E(Juí"a.;'I" C

CIJItUllI. duran\(' o perh:"lo~. ~nlbf-\

An Y.Cl _~ Ato ConKlho Fetknl lk Educ-.çJo, .~rn de DUt:Ul alribuiç'Ô!'$
rookrid ... por Lti tornj'('\C
J;) 'Ót"ri,lu ~te tl tUT'o(\('If',.tn«'o\{)o ckJo. «u.bele~fMntQt u.oll!.do\ tk cn!ltlo
lUp!'rior. fo:'Ó~rJ.i~ e p'l.n)C'u:am.
M dr:cidlr Y.>brr Q T«'oohel:'unento ÓU \ltli"cnHhdes. mct1i.:,nl( I ~pro\'~lo
cJoo. "C'U"t'\l&l(.1\(>1o c &o!. "'lI,,"~I':Gnlo!:ntOl. il.nltdos ete ensIno l:uJ1'(l'ior. tkpO'..\ de- um
prl.1tl clt 'uocIOTl.t.me-111l" fTlI'(.I!.ar de. tw rnlnifno. d[l~ AIllIA:
d
prontHlcilr.!>f' \Ohrt M rd.1emo<> t.t\UIU J~ m~ti\ll1Ol rd~til'll:'" n.~ ... Bn~.$

<'J

. .

.nlenllrl:~.

dJ

opinllr wbrt a IfK"<lrporaçlo ck t1o<:WI ao lJ,u:rn. ledt:ral de en$ino. ,:pÚ\

'"trilK'~lo da CJ"I~lfflrl. l:k rtnI~ ortlrm:iltlnO'!.;
t) mdlCJ.r dlSrlpln.H ohn;ralonal pila ~ ll~lemu de eml"a
pldllfi.fo l, DI e nllb<:l-ef'~r • d',.lu.ç&o c to curriculo rrdnimo dOlo
,u~r;'-'r. C'Ql'lfrwme o da~tQ no .,111:0 70;

mMw t-rtlio .'$.
nJlW10 & eZl5Intl

f) f\rlll'â!.l)
111 protTl(l"er "Il'ldll:-anna\. por me..... & romil.W6 ts:~cili~. t:m ~u.hQu.ef
~t~h(-b:I~nl.::r. Ó': (:TMMI. w:nlprc quC' J!J~:lr ,"on".o::nicntt. tendo t"l'i"l \1>1' o fIei
fUmpnmenlt,dc..;l.lel.

.

.

ej,!'Inrolt 'C":J ft"'lmef'llna ~l ~prn\·..dopdtl rrt'SI6ente di Republli"l
l:(lnhcat de ... lT("Uf'O\ interpU'Slm p:1Qi. Clhdldal\l!o'O ml,lQenC iedC'ral e
df,'ddir 'ol.t1fC' t'1t"'.
I)
\Ui/Ult mrdu1;).\ p:au orl"nlutl.o 1: lur,':lcnamtl\\Q d~ si"'tlT\a h:<krat d~
cll~in~
•
I J prumo'l'"eI (' dl\ul,ul ~.hld01 snbrt M \ateml\ e<.ladulil "e cn'ln:.,
rol! adolar ou prIVO' modihc.. ~~ e rntdlda' Qlll'" ..iJ.(:m I. ~:kpJlndCl t' ao
.t--·rl(""'u.. m~nl('l do en\ino
nl ""'Inlultl'" .,,(l\lf.m;l1o;.oo;j.!t\Collf,
ui tMlIir r'n.'t~\ 'ot\b", 2uunl0!> e queo;.lfoelo IX nllureLl pedalójllC.. t ei1uCI'
11\1 ~ll(' UI\! vilm ..uhrnt'1idu.. ('Irlo Prt..iÓrnlC' d. Re~liblica Ot.l pejo Mtn~tro de:
hl

'1 I

"dll\'J/,~·:I"C'(uhur.l
1'1 nlanll'"f mlel..·:i!mh\\) C(\1'l'l t'\.. «>n-..clhM nu.duals ~~ t'dUt&çI'tl'.
•
t.lf an~h ..,1f anu~lmenll'" I" e<otlli(\lCl\ do tnsino t 01. dAdos compkme-n:ll'elo

t: I" - lJepc-nckm tlt' hMm.lov,I(AO do MimSlr('l dI: Educ:açlo e Cult'.lra os.
ôl"""'\lhlprn'ndl(l", n." h'IU_ ... h, d. r.l, ir ~t;
I: 2." - Ao JUll\rIIA\ioc a rl~c.. 1i'.l1,10 da. ell.t-elecimcnlfA e~ladUlh i:.o1l.G01.
d~' l"n~ln" 'up~r ..'r ~'i1h(of'll' alr'> \'(\n\dn~ nt~óu.i~ 13r tt1ur;.~'o n. tOnTIl 6". ki
E'.. I~cb"l rnrt'"~ll'l

"ArI. 10 -

0, ((lflo;.elha. ['1,du.i, de Educ.çlo orir,niudCrl relu kis

t,",

dllai~. que se C'OI1\ll1ulrem .t'om rtIemhrO" nC'lmeulo'S r:"i:l. aulcndt.dc t'omp.:tr:ntr,
tt"pre~nl" nlt'\ das dlHhO\ ~rlu" 6<: tnsl."o t do nla.í~lé!k, oik'"ial t

induíndo

1\ó1nil.'ular. &: prnl'n,' ..abe, t t:l~ríénci".
ôllrih\JIÇ~" qur C~13 lei lht\ conSit;n...

em m'ltru de' wUC'&çl!'. uNttrlo

U.

.

P.arit:rl'" uruCl' - As fUflÇbo"~ tltrcidl\ n~ Consr.l~ referid01 ntste &Miao
~"I.'tln~ider .. dlt' de relr\amr inH:f'I':ue. t 0$ funcion.lnC1!> pubh,Q'. f~ckr.i\ qUt ... ~
t.",,!\·errn\. ato qUllldack tk Con~lhcíf(K. ttrlo I~n.du .~ IUU f.lll.5 .00 "rv~o
,ll1f,nll, "11o,·n,~1.. d .... l'C'uni.'1(·.. ri!,.. rt"_pn'luO'o ['con">O:':lh,r.·· ~6,

TlTlJL() \i _ DOS Sl!iTDiAS DE ENSINO (I)

UI N.'4N.l' - DE 30 Dl DEZE/lOIlO J)E ' ' ' '
FlXA AS DIRETP.ru,:S E MSES nA EDUCAÇÃO HACIOHALtI)

T1TUl.O 1- \lOS flNS DA EDUCAÇÃO (2)
Ãrt: 1,- - A ~~ f:l&CionAt. lasplracf,a. DOI p:indpk»" Ubtro..lk e IIC>I
!kah ~·lOIjé.lrk4a&-hum.M., km por fim.:
a) • c:Qmprttru1o ó-:.- direitOl' r c\e\r:rn dA peuOI: t'lumau, & dd.ad&~. do
~I.cdo. d.J, IIm!ha c.6oc. km~ fTUpt:Jl' qu~tofTIp&m cl:crnunid.óe;
b1 o mpe: ito 1 dipidlÓt' (lll\b.erda&1 ftlndal'J)rotl..ii de> homem;
1."1 .CofU.~t1IP d.- unidc.dc: l:la.c1on.tl1 t da aolidarloemltk iniJ:nta.ciona1;
. d) 4) «5ri"'I'ohimmlo ifl1qtll da Jl"tf'IC1GIJidadc huln..na e , M.l'" pa.rticipao;lo
.. OOrl 60 lw:m cc>rnurn;
t) o prt:pa.ro do intlmc.l:uo e da K>Coo.de piora o dom111X:> doi ret"UnoI dtnlÍfkos t ~ qut lhet pentJ.hlIrr. utili.u.r 11 ponlbilidAde r ft~t as dífic1JJ.
....ón 00 ""do;
/
f) I prelCrvaçlot c:rp.1.MIoCl(l pal:r"imOOWcultural;
condclUl;lC1 1 QlIl.lqucr 1r.r:IAmeMOo 6f;sirual por motivo ~ con~lo
füc-.6ft::&, ~bC' 011 rcl~, lc-m como • q~er prKOOetilDf. de c~ ou de

a' •

~~

Art. 1.- - A ~Ic f ~1a (,c tD40I e M:ri dadA b~ lar e aa c.c'Ola,
hrtrrafoWüco- A fllmDiaa.beescolheTo afnero de I!ldocaçlo qur: drvr: dlt'
tN1fjJúor,.

.....n. 11 _ A Uni)o. os E11.dM 11: o Diur-;to fukraJ Ol'ganlz.arlo OJ 1C\l\
\i\lunl'>(k-C-n"iM.com t'tl\crvinci_ d. pfeR'flltlei
Arl I:' - 010 "1~Ie-tnU de c:nsl'ID altndu10 l "lOriedAdt d01 tuf'lC1.' fk:1ibílldadt ct(l', ~'U"kul(l", c J, anlcula.çlo dei di~e:T1.Oi .. nu~ t rtm('f,.
l\n tJ - A l!nilC' ofl.niuril o en.ino r,í,l'llC1J d~ IttTlt~riQf, e ntcr,ótrl •
1(10 federll "Uyklita .. 10000 pih. n01 tllrit~ hmit·u dss dcrlCiI~w I«li~.
Atl 1" - E&- rompetfnC'u di; UniAo rcronl'Jeet1 e ililpcCtona, OS rmtloflt'·
nmtnln- p,J;"iC'ulr.rt"~6( C'n,íno iupcnor.
•
Ao" l!- - ACJ10 'btadm qur duranle ~ anO\. manli~~m uni"tuidatk pr6jl1ía
rom fundOfl.mrnto tt:15l:!1r terlo conltridu .~ Ilribuit;be:1 a que tI: rclerr a ku. b
di;\ aMo Q!'••anto qUinto 10\ t\1Ibt~ímen1os ('Qr de nl~ntidos.. C(mI~ quanlo

"tJ'

qu<:~ltfl(:>t1t1tfl(t'iejltnrri.do!.

An. lb - E dJI romp,el~nl::'Í. d(l\ E.I.6c>1 ~ do Dittril0 Frdt'T"JI,l .... t~u o
furo<::ttorlUnt'nlc ~ t'>\l\he,k(:,ft\tMO'S df ~\\'\il'....' p.mnA.no It mé:d.lCl nl(l VC'nerlC'C:ltC't •
Unl-io. boem como r.-ccnh:-d-l..'\'o t lrupo:-lon'·I01o
" 1.- - Saoc('l'rdw;b:r.paravll"o:onlJe("lTnento :
a1 idorro:idt6: rr.onl t prvfluional do dlrtlor r do rorpndOC"t"nlt:
b) hut,l..ctts uu:dlt6rias;
c) CKnlurll.-Çll1J t.co}lr ( uquh-o qut: au.tiurern a wtriflC1Çl.o da i&:D,i.rh6e de:
c.c!.J .Iuno. c da rt,ulondadc c lult-nticid... ck ck lol'a 11""1 ncolar;

ôc T"l:1ftUn<r~'o,"ondi'hJa", ?roIcuor«'$;
OOwnlnc". dcl. dtmau prtC'f:llD1- dc'llJ ki
tV-l'I'''/{.,l
(J 3.- - A~ Nrmu rUI obf,t''''lnci. ckltt arttea r part,ratOl. ~rlo rUI!!al

d)

'phnllJ

'2.· e)

pelo CClflJotlt'-o E.1.uduII de E:.duc ..cAn
An. P - A Imlllllll;l'l t o rcconhtcimt'nlo dt tt.Colu dt pu mt<llo pd01.
E.u.doi. pdo DI\lnl0 "rdeul r poe'lOIo Temlof~ urAfl comunlC.dMo ao Mlnlill:(1U
,h tdura.;;4;(, f" Cullura par. 11M de 1T,tl.lrO e ~,.Itd.tcLc dolo ttrtihcadcn ou diploma
C1uc upedu"ern

12683

12684 Terça-feira 31

f;l" Oi"inlu.çio do i!nlioo primirio t rnhIio•• ki fc&ral ou ~! ••

Af1. 'J{J dua,lalen;;kri

•

lo' • ,..tk:rlt<:k de lTlélt.dcs ri< etllino c fonn.~ &: athid.de escol.r. t.:'nl1o-~

em "151' u roeruli..rid~&t cl.. rt.lfl'L1~ de IT'Upa!o S(;cai,.
b) ao nl.Ímulo df. uperrndu perDibi"i.':.l~ rom o fim & aperifliçoar ~
ptoC"enoc erllU;.liv~

.. "1.~~ 'ii':"'~t' ·:.b~~~~6~~'."~~;~.

d~~d~~~ ft;k~'~~~~~

primlóoe

mMio.a1l:. idade di: 1~ Inot. (21
P.rijl(ulo úmco - o" C'ut1005o noturnos podoem nr diipcnudM da prálK'J. d.
Fllm'ill.:.5'1 h~ ...'.

'I1TUw VI_ DA t:DUCAÇÃO DE GUl' P1UMoUtJO(l)

Ar!.. 1t!+ -

~t~

no -

Art.

PROVJD~NCIAS(J]lll04:)

Itf!hv'sidrodcs t.. t'lC'~pcion.lm~ulo:, rm eo.u1::w:k--cirnc!n1os il.t>J.dex. OTIlmud,;)'~ C'Qmo

kutituil;&l di: diltito róbl'C'O 'OU pri".do.
.
An. J .• - As unlll'ersid.ót:s rour1D r.Ir ..ulonomi. did'ticç...rnn6hCl ('hloCi
plinl.r. adminislTAli... f' rnana:in.. Que teri nen:id. na forma d. ki t d~ teus
est&lutOlo
~

1,* -

(Vt"!Ddo).
("'('l<fdo)
(Vf':~do),

i 2.· • 3.* -

1%0

00 ENSINO SUPERIOR

tuo. fI,&:.-.çõn & t><'l"cl-4Il, 1'f;PJ-a1 pol' \lfSIJI.d~b~~Alpel'iorxecemfqtr.atto

1lJIiJ'K"a1So QU-t ll"ll'Ii pe'rnÚta t-w:.v C'"l.oI:noa ~um de- ~b:b:;!tJ f: fu~oo.J.""~lo.
Parq:n.!o 6.nk-o - (h prtW&ItI-.U &: fin..'\ndu'}.t:'.Ito do- emioo fUpcrior c·:r<nkk·

CAI'lTULO 11- DAS UNIVERSIDADES

DOS ESTA~EL.ECIMEtrros

rat'IoodiJro;l1o~~aJ1j,;o

An. 9.- - (VIlMo)
A", 10 -

ISOLADOS DE

uni1"~itllf·~ 011

'I1TlJW X- [IA EI>U!:AçJ.O J)E V:t1!l'OON US
Ar1. M - Attduct(!o(.tf':u:-q><'"'oOnIItS ÓC\"e.MQut'orpou.fl"tl.tnqu.tdrar·1oC
tIO ,àlnna itT,11 ~ elfuJ;to;10.1 fim Crt inle:;ri·b n. C1HTlu.nió.!&
At1. 89 - Torllln~io...i"a f'ri~.da CClM.ldtrad& l'!~nlt pzk" comethct t1la·
~il ~ ..:hna.;lo, e rdA(iv. I otc'uC"a(!c. l:k ~lc~pd{iJl..ln. l«Itberi Got. podem
pt;hli~ Iral.mmlo~iAlnwaiJ,llt~ bol!.:l, dr eJluoo. frripmtim~eSLlVtcR("Oe:\.

'I1TUw XI- DA ~!SiSTf:NClA SOCIAl. tsCOI.AR

h~'

<;1 _ "a.uhll:ncia tncialti('l':I1tr utl ,..rutada
t:",alu. sob a oritn,a.
ç-to di.... t'Kpt'\lil(n; di1"C"IOfl"\. &lrun dt. """,,iç~ que alendlra 10•• nlamen~o <"~
~ indi... i~U&i1 • • • pbc....ICI de cknu;,., de lrupa e 6 Of"11n:uçlo toc~1L' da
eomunidA&:.

'I1TULO 1Ol-1>OS REC1IRWS PARA A [llI!CAÇ'\O (J I
c:a.;:10 na C1ren IX ~ü reõp!:clin'l. compc-llndoU. cn,.i,darlo csfol'i;tl1 para ft".elhorar.
qu.li~dt' e ek-v.r OI (n~;.......... lk pt"Odutrvid1ldoe ttoltnSi!IOf:'tt'o re:l~lo lO S~ nulo'
a) J'lromo~T~dDa puhlicr,çlG Ir:ual á«.:l ntllbuc:u· do eMlflO e dAdo:- romp.-k-Intfltlru. CjUC dM-etio wr uli'.IJ'.c.r:l.01 na. t1abor~.Cr dos plt.tJ(!:; de ~lac.ç&o de

ÇUI101

de
til ea::ino pú1Jliro f propoildo «Rdidu
. Idtqtlad&s..p-D ~~ti.lo ~C\ IrM-Ih'A rJM!I& predullTldtlk.

11TiJLO xru -

DISPOSIÇ(JES Gf.J'.A1S ET1o\NSlTúIUAS (I) •

Vu 'nova rtda):1.o cb4.a pela 1..«1

tl_t

(11'"

1.017. ~ l)'5..10-.t2, fiO

ÂJt&dlu "Tnndn'oclu lk AIU-OOI-. (4)
Scti ~ttida I cqatúu.çlo dt

(1,1""'" 0lS -.cda aperift","u.ais.

currln.ll~. rnftOÔOl r J'l!:riodos ~ra prl;priot. ~ 6 0 o It'\l tunciol1.""'o~r. tiro 6t vlhdadt ~ ..., I'W .u'ort.u.I,,~do C."..,lho EstA6u-aI6r EdoxloÇlo.

(I:lM

4'U&ndó Iot tratar de rurto1 pnmár.cal « mo!dlOl .• óo CVUJàb:> F.oe,-~,J. E-ducl(lo.
tl'oI de "~~.("jm.e~HOI de ftIIIlo pnm1rlo e II\Mio 10b
ajurisdll;lo do Gt:/Vuno F'edt;ral.

,.....ndo de- C1In.c- IlJpot'rlotet

An. 106 - 01. nrrst."/i & apnatfu.".,Jc-m indult(l.al

f ~rrla.1. ~inbtradoc

por e-atid.al1cs inl.'lunri.h t t'(!ofI1Iei'"CõUl. IK:. tennOl da ~1o ~~. lido
·WbJnf'1jr»i aOl C"onulhoc. EltJ.dü.llj de E.d1JoCa.ç1() t til dm krrithriol ao C«'lotfuoFedenl & EduC"a.clo

-1ptt:;:Ir;::i:~e:ti;je ~:=:r~~:~à~ C~~~~=~~
Coow:lh-o Frdcra: de EdtK~lo. CoO cuo dos Tt:rri1~. o ft141bno de
l\.Comp.nhldo dt DJa ~taç"lo de coot&.1.

RIIU

"rI.

10' - O Poo1rr PUblICO t"lllmularl • c-ot.lxw-JÇlco popu1.v em b"'OC' d ..-.I
fuMr.çÔCS r 11I:utu~ C'llhuran r C'ducl.1JVU dt tru.&lqucr a~. Iftll bQ I!btl ~tn
f~..lidadts lur:rUlv,,~, t farnh...ri "'" c-ortlribuink':J. do i.mpuro de «:'uh I ~duçla
b l.uxlhOl tJIU d~r..es c-omprtn"adAtt'1C"f1te mlo1a tais- enbda.dft.
,
Art 108 - O P~r Plibheo coopo:rtlli Cor.! t i ernprt:iU e ee6Ga~ priv..d.u
t.~IC() e

c-)tfltrhco

An. III _. {\lrt.dol.
Ar!. J 11 - As unhoenit1ades r OI nl.belcd.tDt'otOl iwla&. de e-mJuo IUPfI"Kif
~rl-o adaptar 1(;(1. L~llhJtOl: ou ~mehlOS b n-ormu d& p~lltc; ~i. dentro do180 (t'tn[OIt aitena} C!W ,contar.ta pubhc.l:iÇw ó::sa.

1. tnf:.t1frfl'lti..ll60

IMt1t~to

4t udno

de~

C'ltrut\ln ora-tnlCI Ct!1'n
em dcpar1... ft">t'tI~ ft'UlÚdaI OU 11Io aa~.
ml.it Im~lu;
e) IiInH:h& k lunçOn Ót' CllnO C pe.quiu.. I'tWUU l dupbc-eçlo Ik ~

k.e-

bl

P4fl firu i~nllCO$ 'OV e-q'Jfyat.e-ntQ;

l'lefC'flAhdad.: & O'f,anu..ç'o. tom plel1l utllaUt(lo 60l rccun.r.c kallcn.iH

.~ptriof< dI' 'lU plTl'

hwmaru:li.

.-, unh-~nidl& doe ea.mpo. prlo CUltiH'I tlu Lrru hltl.d.,mentak de" ~--r"
~ICX humanrn. estud.Jo<kK t'ID ti. rnes.~ ou em taJAo 6: ulterion:a .p~?'"" ~ ~

lima ou "'.n Irru Ikõ1~proflu)l')n.u-.
0. rllClíbihd.de~ ~tOOol t"rnttn~.rtl'lT'I"ir:'uh dilertar;u ibdMdu.n-c- 6,
pouib_lhdndcl do:- oornbtlla.Çlo doi lI1b«unt'nlOCo par.. ~ CI.IlJ(:6. e pt'O:n.tlUJ, doe

Jl'"qUtui,

.Vrr~).

.)

(Vf't.do)

,

.... _ ...fVott....o)

,

],. -

(VC/6JP::J)

I 3.' Iodor.

ti'

O c!tp.lrtlrTKI.11C.lfri • tUmor 1"'{lo di alTUtlIn IUlml'litlna f4-No
d'c:iIOf. df. oc"lnlZaçlo 6dmin.b1r..nu. d:dAtk,·l."·nenlihcJI e doe d"lnbl.ltç-a.o

6c f""'UOat. t romp~nótri dÍ1oCil'hu.s ahm..

An. 13 - ti, .-1minutr.t'lo superior 1'1.1 univr:n.idadt, h... veri brtlOl ~-:nlrai1
.de ~~"'is.I.a do emino t di. paq\Jn.. com atrihur,!a dctj~~.. ôn$ dol quail. &.....-em
panJ.C"lplf d~nle1 d<.~ Irl.zi-<.e v.tDr't$ 1>Uko& c de fc-m..t(I" pr-ofu.~ion.aJ.
~ ..- - A unhoen.ia:.de poderá umbtm tti.r ocj!ltM. ~'1Cl'f"Wi. tom kf.lÇ!a
:~i~~li~:·-lo~~e-rutiv.u. d..~tiO&lk4 ,coonk!'ar t1DI!Í:1clei afins rara b:l1l.~ ...3.o de-

.

~ 2,° - A c-otJl'ekrn.çlodirlltic. doe cada t'\If1Q fiurt. tlf'JO di:: Ilm cokti'''oo.

con~ftlu'do lIk ~~ntlnla- d.u unida.w que t»-tticipcm 1<> mpe-cttwo eMitlo.

An. 14 - )rIt, ~l do ~til'O alatllto c-... rql.l"~Tno. o ooJelU&J • q~
~'tJ. afeta li admiTli~tr'-'Çlo wperietr cU unTYerl·h:1•..J1:' cu t:st... bckcit-roffilo h<l'l'N
imluir' thllT I-eUS mcrn\:orOi. r-orn r.hreilo a wu. e 'r('-to. r\"pit.l'-T\1.I.J'I1n ori,in!.no.. dt
alrvid.õe-.. ~I~u O<J brckC1G mslitlt050 de modo que Mo ,"u1nisll.I'It:ceuar'..omen.
k .• r~r-ot1d!:rlo!;iade proftuorn r1u1.ihadm em Oell:rrmn~do nl1T1.
Pa.ri.rralo Í!l'Iico - NM b~l(]J a qu~ toe rdn'f: ('$Ie .~. b.J\'t"rL. ob~tDtV..
rrrenrc. rtpu:vnahlC"\ Ua comuomlk. induindo f!1 cLt.u.ts pfodu1or~.
Art. '5 - E:m t'ub uTÚva-sidllde s;.ol;> lorro. dor lIularqUllil upeC'it.1 OU C$t.~w:,
cimtnl0 iloI.uJo de ensino wp-nior. Mantido pelA Ucila. h.1'"tri \Im Ct>nwloo «k
Curadorr...•o qual c.berá a fiu-.\Iiul;lo ecor;~mkY>fiMf1-C'ejn
P.tirn'o tininl - Na c-omp"""'i.;10 &:- Com.c:U..., Ó'=' Curac'.ol"t$•• Itr rctul.l.d.
bM t'5fllultlS ~ f'CJtrll-tf1los, dc.cr1n im:luirs.c. um \kIl tt1trnl:>rm. pt:n-cnc;:r.ttl .I
própria im.littliçl'). rrp~r.tant~ d.t c-omunid.&dl- e 60 Mil"/l~ttrio dtl Eóu~lo c

Cultura clbnúmeroco-m-JlY.lrnknb:.umfeT1;'OdotoW..fIJ

ItMdadt1.

pua o dc1tnvo-lrifn-enlt! doenslM

vnidadr Eie paU'OD"oMio e adClírlilfIT.Ç lo;

An. 11 -

. A"·.·%·':'·oc~~ih~F~;iII·l·d.;E~~~~·t:·~ ~s~ll~ ntlldu.i~ ~ mu·

fcdm.tlo

Ar(. I1 .... AJ.UI'I:-.--r-rs~detOiPlltr.'.M'-bCf1llU.IlfUi!ltaC.,ac1ff'btlcll1~
a)

d)

An. '10 - Em ~no;lI<{)C'O'tll outrO!> (\fllt'i, 00 nl('<. inrumbe aa. sistt:rnttS ~
ctaioo. tknk. r admini~If"11iy .. n-eTlte, p~r. bem COnl.o;J t-rnnl&r, rllCaliur e ef-tj
IIIlJhu os u·niçM lk .uul~BCU sncia.l. rl'"h:hco-odonl~o c de tfIffr~~ a.N

~b) :~~'::t~~Cio

O ).hn.intnc., .. EdocIlÇIo c C\lJtiI'.rt• ...w.l.t.ok ptop<.)&tJi C!OCel'!w,

h- F~DJ & EÓ~~b. r.ud (:14 distrit-05 f~~ pua' q:Su~r.o. tln
unncnld,dt~ ot.I t.,.;](-t~'o de KC"OIu. d-uI r:oubelie-cJm.enloc rsola6o\ te en.tioo
luperiof nrlltntes r.o r-t.h
r.ri,r.. lo imi.:ú - (-'.r.. t'~II{J óo ~Io ~le arti.,.oo, seri ~I't • t.I:Ilcit.clo
• il'tnitll~1 oí\(.wn 00 pani-nr!.ues 6f eh:lif'lo IUp<:'rior CI ttl-~ c:atid-a& dt al--t--c-I

ENSINO SUPERIOIl.

CN";'~.

tubmetiiXn i. q'fl)Yl.l:Ao do Cotu-e:ll\(l-ót Ed:JU~lo cornpd~nle.
Pa.ráp.tfo únieo - A llprou.çio ÓCl-S reJlml':ntos. di' unidades l:ul.,enil'rbl p.tUrá I c('lm~(f-ncJ3 tla uni"eU1d!.de quJlt"ldo C1õla dl!>pusu de
IkiJmento-G-tr.11 *,prcwado na rorm. (k;tr ar11ll0.rHI
An. 6' - A Cof"L..n~l<.l t o Nllcaonll"Mnln nos ~l.Abekcl1'w:nl~ ~l.1.6of. de
eluioo wpt.rior ler:"" düciplmJ.d~t:m re,ilbf'olOS-. cuJa ap~aç'.o devm t-tt (I.lbme.
txb -.o ConIeTh" do:: EclucloÇ.o wmpe~ot(.
. Art '.' - !.' urJi~ntdades orruitur·~lCJ 6:.Ht:flmente ()IJ tncdianl-r • rato
ailo &- Mubd~ifllcnl~ jl ~'"Ont~&."' r.endo. no primeiro f"UO. sujc-nu llutttn.
uçlot' J\"o:OOl't~~ITKnl(lc. M ufUndo. apen.es:. r«'onhttU7Knlo
An lI.- - Os. l::!tlbde-ci~r.tD'l: iv...b.&J.r doe ~tnil\'!;' supu):n- Ól!'\'mo. ~l11rtr
qUt p-t.... ~ .. -rL in(",nporar.u a unrrrt"rtidJ.m C"J ct'lnc:n:tu·se com (:1:1&Dckt'1lt1C11IOS
iHJltdm;.d& ~m~ k;ca.üdadt ou dt' ~I.hd.&el. proxim.. ,_ <:ombtui~ . .-str: i::lllmo

ttnJu> IX - DA [I)1)CAÇÁO DE GMU 5lJl'EI\IO~ (3)

CArtnJto 11I-

apo:::ul prt<ro:lo obedecer' h recuJc.ndl.&s

.An. S." - A OrjUlil"ÇlO e o funcionamento dai unin:nidaót, ~ri(> t.'Ju-ciph.
udot eUI nUlllttl'S t' nn Je,::imeõllDJ di URld-dn Que a~ coMt1tuc-m. tv... qtlMS s.erl~

CAPITULO IV - DA FORMAÇÃO DO MACISTERIO PARA O ENSINO
PRIMARIO E MEDIO

CAPlTVLO I -

o. Kpme

il:.d!ocad1Jo bntl1..el. indusive quanlo aCl r"!.'SUlo\1 d.:...-r:nlr de td~l Juperior. ao qv.l'
e.ltllf: I.PÓCA ('o ÓIÇ?DS10 00 ar1iSO 3.S dó [}:crelo-id n· tI 81. de- 21 de dez.cmbro ~t

CAI'lTULO 1II- DO ENSII'O TeO/JCO

oot1'O

,,*n~. ~noo (I palrii"'l.on·, houve, s.hb CO'!!-l'rlt"\Jdo ao ltoOO rv.: 1:.::) pt.~ poI'
U11I1k!1 ofkilll. r10 tt" deln-u'. ÓIJpot.. 6,.. ~JI'Tti"'a60 ~tloc õrl\'lÇll csxr.f'o"'"'o':ntlM do
,~. Hbl.~. &: t"tI6e ~rt:M C. fK'olt'W$. O'U'I"lrio tt n-pmiVtt C-v.M:lho de
E4oo~.

•

de rui ru"It:~.o.

eootriril).

.4." - (Vot"lado).
Art. 04,· - As ufttrtrtidadltS. t cc es:t.abercimr:ntOll de Cl':dM IUperior iroàôos
coamlllit·le·l,(l. quando oftciau. em Iuurquw Ik tCeirM dp.!otW 0lJ Ctn hJr,rl~
(,e dínilo pilb!.JC'C, r, qu~n~o plrtlCllbra. 1W a r!X"lnI de t..!nd~ IJU ~~~

CAP1nlLO 11 - 00 ENSINO SECUNDARlO

nc -

~pl'tWf:1t1dor1 tm rou..~

lEi 1'1 •• S.s«I-llE]i Df: N~YP;M8RODE 1%.1

I

CAPITULO 1- DO FNSINO MlôDIO

An.

em fu't' dA prr::-Ultc lei. r.:rlo

nXA HOn:M~S DE ORGAN'IZAÇ.J.O E fl'N'CIONAMJ.:HTO DO ENSINO
SUPERIOR E SU ~ "RTICL'LACÁO CO~l A ESCOLA MEDIA. E DÁ OL'Tf:J.S

h~fo único -

lO

de pu t

An 1,- - O cl".1ino lU~riOt km por {,t.yüm .. fiMquiu. o dn.eh"ohimt:nto
lIb:t dfrri.M. ktru t 'nes c • formaçJo ck profml(:·nl.ii de tl..!Yr:1 uni~nitário
Art. 1.* - O ensino superior. mdiuo:iird Ó& ~UIU.. seri ri11ni~1f1li'Jo tm

tt1"tJLoVD - DA EDVCAÇÁO DE GAAUt.fl:D1O (/)

e

~

CAPITl'lO 11 - DO ENSINO PRIMÁRIO

inwficKocl-.I & ~u,,~.
matricula e-~,,~.
dottlÇl. ou a.oom.aha jT.I-l"e da criar;ça

Ân. 104 -

de

~..s.I& lei filtrar' em \iJc-r fY.\ AfiO IIegull'itt ao

n.~.dM ... dil~Io0-1)çta t1ll

ra!i.JTIl-ro único - Constituem casos de i~nçlo ...Ihn óe outros previ:m,sem lei.
d co-mprcva.oo esildô dt" pvbtnJ- do pkl 00 n:sponJJ.vel:

An. 100 -

t*f~

CI.PlTULO J - 00 ENSiNO SUPERIOR

ftOl.u.

d)

~1Ú~

\IOm.arem

t

urUolu CID' C<A'TI.:bou

•

d.ldt' 6: «OMmJa rJ:l;ul W C:Jnl'}l't101 ean~~ior.iria de RrvW;O pi!blieo b ps.i dI:
1Imlli" ou mponú'o'l:l por cri.1nt;. em idade e~olar s-err. rl.lZr proVI de mttrlcu\.l
ÓC\r... em C1labdecimcntc doe t:nLrtO, ou de qUI lhe e:ola u:ndr> minixtrad. edueadl:!

d

A 1:-."OlJ. tere estimula:

~1ii_l.ltsmdetlH·t~f"Clb1if.ufe&",hq'l.le'l:."P.6teJ.tiJlt\':lC.p:i'~

-

CAPITULO 1- DA EOUCACÁO PRE·PRIMÁRIA

.. " 4~·.. ío'~' N~'o' ~;.i .;%~.~; i~~i~ 'p~bi,~~ '~~'~;~r e~p~;; ·c·~ .~.~ .

b)

Outubro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACrONAL (Seção I)

. .

•

An. 16 - A ~Lco dr Reitores t" Vict·R.~ (""=-1UIM~ c Oir't-Iores c \lKfo·Din:l~ 6: WliÓAda urüvemtirit.J: l'JJl.I al..~nt~ iJoI:adrn.
ft:r·~·á n.>m omcn1.ncia t:D1 K1nJlnlc:s. oriDdpi.~.
I r O Reill)C" r- D "ri·Heilor dr l)ni~n.):1t.de uJY.ÜJ lICTk> aomeadca p.:k:J
ttlp«"livo Govtrr.Q e ~lhJdc-t d: rnll$ de Mn'Ie"s. indicn.1oi pelo CooJot:1ho Uar.-r:r.
tninC'oo·cok,i.ooequTvlk1-,le
11 - Quando. nll .dmmittraç10 supenor univenitAriA. hou~ ~!o ddibtn.
''''o pu. as .ti"'lI.l~rkI ~ ensino e p::rqui:oa. prir>ripJ'Ji1X:lttr llt: Cl)ofatih.t(~io de~menlO"o r..coIhÍl'kY. pc~ lkpln.~rttoo., .. I>su. , que l>: rd<:;tt o ittm Uilt:TlQ'r cri
flr~anil.'d.1 em /"nJmlo ("QllJIJ ntll ~ ór~lo e do C'CIn:J:[hO t!o.ll"'en.itirio O!.I o:>k-,ia.
00 equo.l1:ntt:
III - O ReilOf t o Din:lor ~ v-r.~dc. lInid,'!!~ ulltyt·mtbjl l'Jt1 ~.., ..beltdmtnto i~.tdo. Ct Ut:Í-lct pUbruh.r. ~rJo e;;.col:hidoo to.l lootmA ck:ol. rapo:c-ti1"O\
l!'\ttlulm. t: l'e'5'imen!~

o

inlt.~~ ..: ~ ~:~r ~~lll.~lm ..

1'.' _
Dlrt1O! di- llhi~dt' unn-emlllm. 00 esub-:'1e1:imeroLo bolI.~. qU&ncYl
orl(";JlI. J.ed: ~lhido o;o;dOflM- C$t.. b:-kôdo ~k> n.l.pe-cti-m ~$krru: &e ~no. gIro
rlO'tCU~prt\'isIOSóo~ 1,1>

i ,. - Os kll1or~. \l1~·r.ci~. ~tc\"e1 to Vr..'·Di.m:orn d&1
ill(!Ir::.ó""

lr,u.~

t>1"

de

U'u

Prt'ÜÔ~~ltd.l RepütJl.e.,

i~~lt\lir,t:eI:

Unib .... whClo t,Jt;;potlo bOlo .l.1!I 4'!f;lt Lr1.iJ'O. ~rt()
COf'n't'$ f.'tlO'l ,npecti~ t~dOJ l' ~ b pU,>

xli de qll~trOf!.OOl () manddD dOi Rf::ilOl'1'.t.. Vjft.·Rritorn. Dircl~

• 2- -

V"''''l'·Dlfl1.O:el. ~dJ.tk1 o urrdcb lk d;>ts mattdti.1N coc.w:'\ItivC",
~ ,),. -

CV.-=cdo)

.

, ".- - Ao JtelllX t ..,) Dirc10r cs~ UIM f-dr. to.uuter-;lo clt. V«km r
dir.cipliN no 11111;;:0 dt' .lu]" lltrilouiçtfl. rn:ponrit'DOO (tO': .~s.o CM.l oertlsUO,
An. 17 - t<u Ullt.'~~"AÓ="i t bOI r..\lJIk\cçi:i'H~ntol; k:.cradoc &- (';:uno wpc·
ricr~rr..ou;r1nir.ütr~ci.:lI.I11 '~\"Ui.n(e'l tnc.>dc.liih&;,. t'~ l:"I.lTOOl.:
.)
Ó(' ,11.&1",,10. e~rtQf • n~atrlcu\.'\ ô: c.,n1lJ.~ ql.le hlJarn cr-nckilóo o
àdo~J'a1~ cqui.... k'nlt e knharn s.idot\.anJK~(UI C'CY.:IC\lrJO w-stitalu,
li) Ik pbr..ça.m.I.';)o .•brrt01' ml<lrl[U~ ó"t cll.t,ilidtd~ diplDm).~ em CUtK>
di: 1lf1l.dllfJ;;lo qlX' prt'J':nt·\.-m c.;. condll;~ pn:s;cril.!-:! no cgdr, ç.u.o.
ck upc·cnla:.çlo c •. pe:rlCIÇ'OAm~nlo Abertos A matriculA &: andiducps.
&plc.nu.doI em C\.I~ &- lTJ.du.-;looo q~ .pfl:'<....entcrr, t1ht.~ cquiv,"kntcl;

C'.
d)

de ah:no;.!lto r. VJllm, abert?i I candid.. le& Que :w.t4bçam OI RQUltil0:5

tli!i~.

"'" I" - A~m (,\n.~ Ctlrg':\ rorn'~pon<knttl I. profr. . ~ fe!:\l'-ch.s o:m L.cl. u
unI' ~.J4ac::.e~ t c« tllJol-e-kl:"irhtnIM IWltH!~ r.«kT:'o (\'f'll!'l.."'!tur O"Jtto'l r~1"1 l!tt,,&r
&10 tl.i{jlnciuÓt &.\.1& P't'jnrnu;loet'ped'fic. e fnu fact "r~l,Ili.ar)df,6c1d('>Jn(':t<:~do
dt trAb.lho r-cJ.ion.d.

An. IÇi -

(\!t"tlldo •.

AM. 10 - lu um.rl"ldl.l~(' os nt.hclccimenlO'o h.oi_dO'> óe na'no m~riof
eJ.(atdoer.o l C-otn\IDldM\t'. Lt,b INm. de t\l~ C ~nk.-"01 ~pet"1al1. as ~UV1dt~ de
enqn{lC M tt1uh.dm êI ~Y.1o.1a•• qur lhe'st1ome:r-en1i;j,
AM. 21 - OCO/K"ll",O v~1iL>ulu. rdtrioo n.- klrl 11 dOllf1Í#0 17, Abnn,cr-i O'Ç("r(1~lmc:nl~ tVUlUn1 ioJ, dl1"CfU05 formas Cc céu~aç'ar. do l-e!'lJndCl rnau 1-1:171 uIlr,,·
~tur e"-Ie ní\'t1 ~ rem,plrlld.ó-r: parI. .v.h., .li 'orrnAÇlo !):.Ceblm ptlóS c.. mhÓJoI(n
e ~ua If"tidlo inlc:lt'C1u./:1 r'.ra ~1t\ldC'15.Upcnore1.
'

P~ri,r.fo Iinico - hCillro do prV.ode lrtsanos.a c«ltAr N 'lIb=i. ~ln Lei.
o COn~UNll 'rulibuLu 5t'.l. wj~n1IC'(l. Itm IoItU conleúdo, pt.r.i tod. ~ C~nol Otl ireaJ
«k ron~rl1cnlm: ~IUI\. e uRlf\,.dt-, trn ~'.1.i 1I:J:et:~lj, n. InCSm.. uni"t'rf.i~<k: (I.oJ
kt1eu-;!r> t!<: "~.I. 00 lX' me:~n\('l C:01.. I>I=:~·i7nento u.oblkl ele OttatU7N;Lo pluricur'ia.! tar. de acordo. cnm M t\lalulrn ~ h'junenlC\1..
An.

2~

-

H'('lo;lJol

An 1'\ - 0, CIJr\O'\- r-'Ori.H'~tl~l1 p<o<krh.• IoC'f1Jnlk> • ln:- .... t>,..n.,dJ. aprt·.
K'1'\11f tI'K'l(hhJ,('!<'1 d,f~Knlr\ qu.n'l'.;O n,,'r<u'l:' li: t duraç'I',. flOI & r"f1"t'Mnder
,.·f'rndr d" :rlt>Jihe.
J I· - (;(rl', urr.nlud"" ,\lt1oC,l pn.rl~''''r'lI.l. de ["\.'0' duu..; lc. L~tln.dol •
'Proroottl(J!ll' Iunlli'l('tn Itlletm~dlJ,III.' Ól: 1'!.Ü lU)'1:nur.
" 1- - OI nt,,·u!O'\ f ~Jlmel"ll >'lo cil~,ll'hr,.·j,'; o apro'f'rt.m~nl(' (Ir" ltS!ud~"
t>hll;'(t\ e pr-i.lfrHIOI'iAti. mcIU~H~ C'o' dt ,'IJf'tl dIIU";t.C', tnlr~ .' r em t'''-'ln.»
.&\C"D1'Idw;~ ('\.(,

::'' ::'.04>

dul,~;é ~1l-;tiDn~::~I~f~~~:~i~~~t~:;~:~~~.~r~CT;';j:~:ór::: '~I~:~:r;Q

~~~~n~~:;~1 t~~u t'ludm.

I'l('kllt'l.buoL'oi ..~ l( :T:tn

QJ

{'unO". rt'lf'l'''I1\'!;l\ cn~fn

P-ri,rtlt· "l'1v.'O - V,,-.d1J
AM. ~ _. O~ rul~~ ri(" «pen.hl.,<loJ .• ~~rlnoOIlttW:nlC', cv:nUo c 0'1.113'1').1.
litRO mlntl,ruJ,;,.. {l.{ litl'Ordorum Cf PU'll1II tn<;tl.kol C t.PT'C"f.t.th'l f".'ll.Illy,aCN.lcad.:"l
t po;lO'$ "ll1htk-c-II'''Cr.I(>li tI(,ladot
Art. 2l' - O [on,('lhü ro:kr.l ~ E.dI.,c\~-;Aú fUlri (j cun1l"l.l, mlntrthJ t /I
41ifa.;)r. mini",' ÓUi I."1.Hl.OJ ''-Jpt'rion-l. ('(".flt'1':x'n~nt" I prt'hu..'stt rr... !&da~~m t.('~
f de OUI"" fu:C't'1.tinos '0 ~"~"'~lr, rvl"lon.1
,
An ']7 - (k dipk,mu tTptdl.xlll t""f 1J.hl>C'tl.u:46t k.kr.. 1 "" ttllltd.al nlLI
ton~lÇ'r'.lt1 00 Inl.lO 15 da UI n.- ~.o:!4. de ]:;) de dae ....b:-u do= 19~1. C:'\.>f"N"'-p.rm&nl~j
• tuD-Ol r«t'"íll~l,j.ft :x-k, Cons.tnl~ FC'kn! (\.:- FJ"c4I,,10 \J.em :'0"" tll & ;'-'J~
ITCdcllC"'órn d~ pól jJq.d,'..... lo s.erlo n:i'I~~rl.d-." ri! Prt-pl"tA unl~c .. ,iJt'.. 1mp~,r1 ... ,.
do tm Up&Clt1lJ;10 pau j) utrdclO pr-c'{I.I..lv..,.,l fia hra .r.butlj',J, p<"lo JUPC','\I'"
Cl.Jlflculo. ct'm Hh.1.:aclc em I~.do o ftf'Tllúr.~, ru, l(In,,1,
ft : .. - O MLnllltt'i{> da I:.l1uc ..,&(, e C~l1Uti d~lITI&ri U "tll~CI"l!cad-o I(:dr
rll~ (jw dc ..~:-tv..' rf'Ol:'l'det 1.0 1'C"JI~lto doe dlr-k;ml~ C'ú:'ttlof'ondtntr-~ .~l' ("un(,'. rdCI'
&.,. flot'ilt .tnl~I), t1rcdldtrt J!'Or l,Inl'tnllbdl:"\ p.rHevlarClo ~ Por "ll~\n.ItJl~nrl't\
u.olIIl1í"1 & CQllrto luprnOf, lmpon.~n(j,. [> rtr,ql~' em IdtT.\lco~ rhfTlh~\
12" - NlII t.:rlldlltn d" ft:ckuçlÇ,> em ljUf '1111. umn"f1I1dllÓl: nu.d" ..I. tulo
t'l'l'ldll,''tt'>. rdcnd.. \ t>c"w: ,Irlll't" 1" dlp;"... ,J\ \'I'rrO:"P"I'ndenu" 111\ nl~'ml.'I-\ (\.itv.l"-.
t:r:pNlldCrl: por bhbdtclmrnlO1 a.utadl.h do- en\lnt 5upt:neor nl.&nll(lr" ~l~l f,l\lldt,
Ktk> n:.lura~ nl::>u uru... trl.ldJ;rk

An 211 -

Vrllldu

fi I" -

I'r;.::ou

; '.0 ~. EnlR' 0\ fOf'lil;X1M ~tlWr" Tt'}!\.dlft\ conr{lrm.. dl~pt'nh.m m t'1tll')\~l'l
t tt~l:TItnIM J,(rll' nC'futlC!e>s pr~r"I'lA\ 6r tn~;n(, e p-nqll'~ (jt,t '\HIiUn'tll r.
tunnorumrnlo ("omir·Uf' du Imt:l1.HI,·r-.tt {k tl.):'I:IO ltlpl:riot
A" 2't;I ~

.Iuno\. htm

ot':iIl~lbnl. fIO cml!W 'u~n[)r • fttqürn::ia de- ~Iofn!'or·t' c
nt'Çu;lo imt,nl!hY.- rn'jr1imH tk rntHl('

2" -

dr

:::':Irn~~~::::;lh:~~~~~:';)~~~:!í;~~'~~:~·e.!)~'~,I:;'~'~l~~.l~~\~~~ll~l~~·r.l~r.~:~;:

~~~~ C;;I~~I;:"~~~~~«~~:l;:~.:~bf~,fl~~~;n~~~:~~~~i~ ~~:;;;:.;~

c:lo ' ;
ttpft'\Cnt.çl(' di in\t!tu-.;I,,) 00 do:-- ql.J/lIq!Kr

I .. l<:rn~dú

flÇ"! ~r:&:I~:!~;:~I:;;:'~~lf~~~~:~:~~f~:~~'~t~~:il~~'~f;);";~~~~~w,r

. ~ ", .. - ("onlll"... r... r·u.. l ~pr[>"-l(lc' (l ,lllno ql'e Otl-ur t:k .... r,mp.rtt'Cf • \!'1\
:=:;:;~~JPfr... tSI(' ~m ,,1I.tUIO OU rtlllmt'nlC' du .1l'ld.AJn. pr~nm.d,. pIa I:llll

'!>,. -

Oal\o~.ofXl(k:iK'rro1'ro:- .. &pot'~:r.I'Jl'I:'~C'tlI.llmidtdtrmiJllt.
JUttrll olemll,' C'C'wuldo if'll!:m.- r, 1 r:rilénf; (!~.Il biy't:oi C'\1f\'I?C1tt:ltl. d. litJh-erudJ
di: t nl.bd~-:IIftt:n101 t:liDb.6.'1lI. por <01.llru CIltlL«1 l'.lI:«-[Y.'lOO.il. ilWkpc-ndt:nlr:i. da
t'01Ill~ 60 torpe. d:u:tnl('

.An JO - A (orrnw;lo de prp!CUOf-r:1 ~r. () c:TIll~1Í;I ót ~~tI&v tm'tU, d~
ducrplltil\ CttRU 01., Ih:nle"l. bem como o prqan;, tk r.::;,:«u:hl!lI.! ô("srlrudDl ao
I~.bllbu Ik plutl!:,...rncr>l.'J 1Vp;'t"'lt1o, a<\.m.i.llutt~.r.C'. in'ipt,\k> (" onn<l..;ln I\l' 1m
f' IUttmu g:t~. fU·lt·lt:tl j'lj,d "':f>Çrlior. III

bilo de tlÇ'{Ilu

"1.- -

A fonmdf' 00.. p:-ofn,:.Of'l:t t ~Pet:I(,li::W tm''I'iUM t'ltllc ar1;i!<J (Y.JIh.

• 2" _

À lon~w

ur·~·Ii, n.~ uhi~~r-;.ldltlC\ me.Janlt • coop::n.çln du lIntrbodt:l rnJ"O'U.h'C'l~ ~IUI
a.tllb Il'\tllIílk.r. t\.:1I!o C'Jr.kun doi. ('U~ rapt(lnM

a que I.c rtltr-c: llSlt I.nlJ't.' rõXkr' ronr-cnlt1lr·1o(" em Ilm~,

_'"O'>,

r·ú.htl':clTTH:'nlo j\(llu\r. ou I"NUltal li.I ~I...,lo &
O::vt:ndt•. !la le11-'1101:
blp(tleiC. ~dtttt " Coottirna-;l.o qu.c Uf(.fUn • llNtUde (!.os e:;wdo!. fU fonna

n:,lmcnlal

CAPITULO" - DO roRI'O DOCEJ<TI:
A~. 31 - Oreti~rllÍdk'"'(ld...~ ma.1t~rlvlupt:rior ~ .., ~l&do prlJ ~tl~h
~ ptapn& dOlo ilstrrnli óe C'nuca r ~\Ql; ~n'll\ltOl c l't:KI/I>l':1l1Cl'. d., tl(:lI_noj.'; ..,de$
fc6:r.çlr~ de.",,-"ol.\' r dos e1l1hekc-t'fWnIM b.....h,d,-01o f,'l,
-.,
6e-sIIA~.3) - Enl~hdtm.u c"omo .II"-ld~dt;1, ti:: mr..ils«-r!,ij.~uperitJf. pt.rl I"tliCc'1
a) as .Gue., f~rrir,o:ntC1 .co siUttrl. indiu..........ih·d de t'rWn{' e ~qulu.. r.e C'll':r
nas tlnfYcr..ld2d"'S e 00\ t'Sld"Ck-ci~n".'>lO iJõlld:)l" ~m rlhtl t1t' p-ad!.!M;'lo C.J
ITlIU tk~ld~. pau fm~ Ór Ir.runll\.1.1C' e "T1rI1lli;1C' r\(l1.lt>-:r.
•.
1\"1 11) a5 Irt':'TTntt"l; • Idminlf.ttt.Ç'lo n.."OI" I u111'<cr'lit&nJ, exerodt por prtJi~to..

C.Unll'l

doct:n1~. ("be~~do a.o

"rL"lcipic da

$cr!.o t"omiderl.d01 em cuher pn:krrrv:ial, para o inlrt';'1:S0 e ...

~n';l~~o;: tl~~;;~~~:~&~1::~~~hn ru~rior. Ol ti tu ktl uni~i!J.rios ~ o t«lt

ler.o~~~~;j.~~C:~~~~~~I~c:ti~~~~=.:~~Ji
m.dos 00 proorih.
• 1.6

VrlDc!o

-

di: r!r~I;J do

Nos. dtpJnamt:ntos. pro.ed hUtT

rn;t.~de Ui'iI pmt:1':UOf tM ,*,J.. otnl

P!I\~·f1 - Fic. C::llllnl#j "úlc:dra ou cadeira I'U orp.niuçt.o c!o t.tl:1...iM
An. J.4 ...:. As ufll'r'er<.iduf-:\ de...·I:'I"I" pn)ft1;.nhlUnenlt:

1tl1:~\1oC ( r', '.u~s p.y.!iuiJH!.~S_ tlkrllkr ..

ucIul.u-. li iltlvidade-s de tlUlftO to ~squl".

An. J5 -

O ft',-imI: fOIut'

ntenl:ld('o b 'IUI

IC'

I<U\ d.x-clJle\ ti

t

tI&

wpo-ÍOf

znedida

Reirimc lk

d~

IJed"; ~:
r.ç

r1:ftrt Ô 1rti)t'J ..,.$Qiot uri JricriWia.tat1<k

de- ma~ imponlrocu

pt.n • fon:w;lo bhlc. ~ profQ/IOIUI.

Art. Jo - A lorrn.,l:o t o lpt:rfei!õOt.MC1UO ~ pet«>&1 doctnk .., tn.UftO
lu~nor Cltx:óo."C'tr•• UM.& Púl:lk:lll'lA('aonAI t n'l')oa] drrani.da pdo C ~ Fr-ôfral
& LJll ••,;;;lo-C' prc.m;rou:b por mCU) de um&'CornluJo E.J.t:Cuú,. em cuja ~Io
ík..-trlit, lhclulr.M' rt'pmf"lIt.t'IU do~orulho Nacional Ót Pn.qUtl.-M.da ~lo
dr Ar,:rfeI('Olll"'ltflIO de f't'uoal 0(' Nl'..eI5upenol. &>Comclko Fcóe'nl de E-d~açlo
du MlOIi.ltn" dt, rlaMJ&m('t\1u (CMr&naç&o ~ral, dt;> Fun& di:: 1k-v"'t'oIri~l~
Tfcrllr(l CloC'ndhco do hnd~ Natiot\.ll lk ~cnvohirn-('nto d~ Educ...1.o t das
UnllCnllhod..... I~l
ArI Ji ,- Ao penr;.al do mll,iUlrio lupt'rior. Admiti&! rr.edantt Il:'OOrtato de
tra!:ldho.• pl~,,~ u.c1uU\'a~nt(' a krnlaçio trabaUlul•. ob~f""du. as tq:Uinte1
f1"'i/tJ,\ ttopec'l.11

• aQul-liC'l" de hllbil,d..t.& t coodu:·ool6.t 1 tI.l.l\I~ ckt;"" d. &drah.
t-.:"lItnn"ln 1\0'> ".I.,",.l'l d<- ltllcumÓ.dc ou 'lJb~llIulÇ)O. DIJ quaftdo a PfI1l'\.l.
Itmprt,!'l' &::ptlloe-r d. $.I.lufa.clo de ~UU.UM eJf'«l.a1lo de' raparidade
.pura&.~, ~nd{, ..., N"mlU prÓf'nu do enSIno,
I! - • af'K"\("IlI_(ionl ~"Otrlpuhótl. por Implrrmnlo doe idl1c, eltul~ • ~...
,,,lo d~ empfl::ju, mde'Pt:tldo:nl{, óe: Jn&niu.;lo. nbc:ncLo " U1,url,liçio rompJemrnlar
.'" l'r'''t'IIl'1", dJ .I.t"l"<n\lldwnôl conct'dld. pe1& IRtlllu~i;lo de plr~ldi:lIC" t.neill.:.Jot
J -

,:I". li!!"
"':1'\'1"

tl ..

C-~IC" nlcl

lt-.rc:m

1f11('ruI~

CApITULO lfI - DO CORPO DIY.:ENTE (5)
•
An 3t! - O corrI' dlK'tnlr ~,:ri reprrs.entl-Ç.('. r-om du~i1o • \'Q;t t: "Oto, DoI
orfo!lM t'O~jnad01 du Ilntl'etsld.l1n. t dns nlato('kçun~nl~ i:.oadm de ('nllf..., anpe.
"(\I, btm t'Omt' tm comt~sbt,> Ulsllt\lidn n. form. do1. ntllulO\ r n:"mentlJ\,
tI" - A tIl:'ptn-enu.;lt' enul1&lItiJ leri por obJtlltO a cooptrat;lo ('til", adnu.
nl'lrador1:\. ~u'(.frnorr~ e "lurtl)1;. rtQ tr.bJlho unlTtfl4tlnü
~ ')" - A e1oColh. dO\ r('f1rt:'l-l::nlu.:es estudanm ser! !tlll. p()r r;'.t'lO de rk:i.;'b!:1.
d ... tClrp.-· dlU't'flt~ e kFUnoo rnltrk". QUl tndu.m o ~1'O'>'cjl&rnenlO e1ol:'Obr do-.
c.ndld/,Il'\. d-t acordo rum OSll:"SlAl\ltm r te'J1rntnlD'!.
~ J" - I. rrpn:u'tl\.I{&:J MtlJ(itntil n10 pcó':ti el~('r doe um qUlnln do lol~1
dm. tncmt>ro' ~ ..'\ ro!ocoil.dos ~ C'OmIS-~
An. ,:lor - Em c.d. uni.'crt.iJr<l:k: ou 1t'I:111ll:>elecim-ento mol.luSo- do tnURCl
SllflÇ'Tl ....1 f'Odcr~ U'f ollkniUld~" duel{.rk> para t01'lJ"reJlir 01 ~mhrO'$ do
nfp('C'lno CClrpo dactnle, (5,;)

,

,t.~:- AWm 00 c1ilTtbrio de': 1mbl!o ul'liYtrt.ltl.tio, ~fflo fc.nn.r-te dilt't&.
de arordc roCI I IIntruhHf. I.nt€nu 6t UM uni'I"En~.doe
2," -- Os k:iffiC'1ll~ 'l:bbc'ROOt. p::lcc dittl6TiOll ~Mo lub:ncüdM' ,p"",a·
çl:lo ci::l ín'\l'nd.. t.:nil't'rs~tiril 00 l't.'.:c.'-t co-mptleflte
§ 3· - o..dlJ"ttÓ'lô cuja ...-10 r.1o hh"et em tt'nwnlnri. ('(Im oc:: of;tjelr.,Oi
ptoTJ OI qv-"h. foi inltil\lldo SItTi pc.ul",1 du Ut)ÇOel pn·,,-b-tu nm t:HltutD5. 00
n<'l' K'1lW11lU.

f

Jqln.~ntCl'

i 41." - Clt. d.iret~ do obripÓOl a P"'tat eof1l.' d'l: r;u. ~llo finln:eiMl
Im br,.ioto d, arlminh.~r.."lo un~niUtrn ou eJC'OLtr, tla lontll Iko~ tstltutm. ~
R,lml"nlfO',.

Art. ..10 -

As ÚIltituW;1X1 ck cm.ino wperior._

I' por mt:)o di: s-uu I.ltvid,&1 ÓI' t,.t~ntlo, prop!'n"iOflar&o ..os ('NT>Ol dilttn·
c;.;'{'oflunld,·b 6e rartK'lpN;lD em pro,rImn dll mlllhoril d .. ~ C'Olldlt'be\ ti(
da C'OfnunH:1.. de Il no ptoC't1V1 e':n.l do 'beunvr<lruncnto.
h) A~JUl'ulo.o cotp..'l di~"'n1te mdm para a f1:lIltu:çlc> dcn rruaamu
OJI!urlil. anhtll::O'.. C;VICOS ~ tklpo:lrti~Cfli:
•
c) tstimul..rlo tJ.ati"idldt-s dt eCl.'t:i;lo filie. te óe &Iport~. m .. nt~\'Ido, pari
ti ('Ill"J'lpnrnr.nlo íkS11 l'lOrma. Q,'-cnlJlçlo aÓ-:,qtl"da e instll.laçr.e~ "ptti.l.l~.lf,)
d~ htimuluio .. ~ .~il'id.Joo que "!em à formaçt.o d"'v.a, eorlsiôt'r.ld.a indi5
PC'ns.h~l • ~.o lk lIml ClJn-sci!ndl de
~ ~evel"('l rio ddfldt() r. o do

'id.

t~

dlfcilo:lõ

pmf1uionl!

Art. 041 - A'lll!\i"l"flidll~ &.'l:rlo CTl.ar I..li Junç~, ck monllor para alunos
do C'Jr'l-<.l do:: IT&duac~ Q\K I-t ~lJbm-e:lerem .. provu esp.tciflcas. nlo\ quan. ~l:Ion~·
trem upacid&& de ~mpcnho em atillldade10 IttnJco-dlditlo;as de dettrminlld.
dJi-:-if'hllJ:
r .. rJogrlfo Íl.JllCO - Ai flln.çiXS de monitDr delerlo ~r remuneradas t cun... de·
nq.s lilulo pari JX701t:l"ior ina-r-es,'\.Q em cancir. dt m"J:i'lino supenor. P)
CAPITULO I': - DISPOSIÇÓES GERAIS

xli.

['('ml' •

I: I f' - N. form. dos "b,tut~ r n::tll'nrnlC'=:. H'd p.\>Jvrf un,!r dh~'lr,h
N' p rt(lIC'\\~t çl,lt', sem 1Tl"li~o ~IO rorno J\l~fo 1-"t111 Óp~J'" tómpt:1t:n1t'. dtlur dr

t-'!I

i

Deuean!;"o

~en,i:-.ow?e'O~~r. m.nlidl~ pela

t

Terça-feira 31

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Outubro de 1989

An. <42' - Na! urllv~n;idades t nos. C'5u.b-elC'CimentO$ i~llIdo" m"nlid01. reei.
Uniio, .1.10 11l"Id.ldes tb:nlc"~ pod-crltr r.u .ttndidu mcdu.r.!t' • tontfllaç-lo d('
pcj.~l 0.1. '(lml. da k:,ilhçlt. do Ir.h.lho. tk ..cordO) com .1 nOT1lU,,, J. I.el"f:fT1
",abe\rcidu t'i()S rstllutos ~ n:tlin~nlO'~.
AM. -4J - O~"{'ncill\enlO\i dflS'SC't"WidontS publlC'D'lo ft:lkui, dt ni..t:I univtf'Sni·
rio 1.10 denin.::ul'ldO\ d..... criftriC' <1c' dUlaçl0 do.» CUr1O\.
Art. 44 - \'rtudu
Art. ~ - Vr'"do
Art. 4b -, O Con~lho Ft~r;d dt F'duoçlo inttrptt'tul. na Juri\diçlo Idmí·
ntsfr"!lVI.. a, dl'\podç:l("~ delõl' t da' ~lT'llil L~II qu~ fu:ern dlreln7~ e bl.'le:o di.
tJduc~~I(l mcionl\, I't'Ulh·• .1& • Cúmp.rl~ne... dC\1. lutemi.\ MõI.l.dtJa.l~ de em!nOO,
ddrnida n..t lei n - 4.JJ1"'. de 1ü d~ do.~mbro
I%L
An. '" - A aUloril..açlc p.r. funcionamento e rt't'Onheci~nl('> dr llntvtMoi(b·
dt- 0lI tSI.bekcimt'nICl uoLadC' de ensino SI'~tlM sed 10rnArt. ell:'ll' J: c-m qll:.:lqutr
e.•.o. fl"-:IT' tkc-ttto do Ptlo<:kr Euú.t,v-o Fedt:r.l.l. _~ pml.Q pU~crf b'ori~l do

dr

ConSC'lI}{, & Educar;l('

COml'el~me, (81

An, ~ - O C6Imlho Federal dr E.duc~.o. a('lfu inql,lénltt Idmini~tr"ivo.
po<kd. slll~ndcr o ".mcion.l.roatlC' 0.: qU.llqu'=t esul:-t:ltcimenlo j\Ol.jjo dot ernino
wpc-rlo' ou I .I'tOflom~ dt qudqucr UiIIVCI'!Old,de, por molllO d~ infnns;ré"~it dJ
kj!:JSII't,;)"p (1Q tmõ.io('J.·O'.J de- pn:i.'e'HO ~latut.no DV reglmentll. dc$l~nllndr.·'.oe direlot
(lO reitor pro.r~rtIf101'~.
Ai1 4'9 - All.Ini"-cnl&~ t' V~ r:lub<kt'!mcnlü' iw1Jó<» reronhecldos f~am
f'!Jit'iICJt" \"fliheloÇlc Ptriód..:. pt"1o COCJ.C!ho 6t: Edul:-açloCOlllpttt.rllt. o~enaó'CI o
c1;"?,-""I(tr.o·ar1l~

.ntt'rilx.

Dl' .cI«lS~ II-dctaial ptlu m~ljlU'cOe\ de tlUino C1J~rior. apln
feo.pt~.,na' m\l:'tl("ln uhcrt ft'n:If1.<l, por e'Unu .tJ'ÍlI..;3t'> de- ilt:gl.

Art. YJ ::;;:rt.....

.) ,.«ra OS Conwlhos ESIJl6lJ.ir. dt F.duct('lo quando I(: lrattr de r:1tlbc:lt-d·
IhttíIOS iw:>>.a601o m.ntl'icr<. pelo r«pe'li..o E,I.óo ~ dor umV'l:""}(jI6c~ m,luid.l.~ rll
tupblt'~ ~o e.t1I[ro 1.$ d" Lei n - .1;,024, d~ 20 fk d:zemb"rD de 1%1.
b) para 't, CMf-rlÍ\o Ft6tnl de Edllcl<\:lo r.os dtm,fll\ ("UM

An . .sI - O C{)nKI~.o fedo:tJ.1 dt Edur• ..-Io fllC~r! 1\ t'omh;bel pu; r("lhó,\·
(t-co de dlp)onul e1:pe(:I.dOf p(>l" cstabelcdmenl(1!. de. rnllnf/ sUpC'nor'tt.HltlleItOS,
k-ndorm VtU.. ti rt'p'õtro nl. rr-ji-lini~!o ctlmPf1~nle t p nCf{i,',(' plofu.".ional n(lo P"Í\

CAl"lruto V - Dl~f'OSIÇOE~ TRANSlTOltlA5

12685

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

12686 Terça-feira 31

.19608.00 ter ~du. p"" 1'0 UC'('\Itr'f'o,.~ ull",,~~dC' IwetalS I"l\l~nl(\
. s t"CI:'o.tS ..rn qur ~UJ&rn ÍfUl&1I.d.1.

Pari. rato
fterJaniuew

.otttIlOO'wp.-(toI'X.
pr6r....... 191

"n

P.~ !fruto dQ dl~potfO fIA IC'l'unda p,rtr de- a""o. •

Ü'l't"O 11& lõoo.'"'fI-l.

poder' Itr Inrtud.a com ... ,lulln.~Il:l dt' tSlah<'lr:nmrl\ln,
roe-I.LJmloo. f:lfUcnlt'I lU I'J1('Sffl,. ou em I,"c.',d~dl:\

rn,nlldo;

v..-,..Jo

'Sol -

"". !04 - Vr'Ml1
Ao" !)~ -

1."
An.

Y".,l-dú
V.. r.dl'

f,(, _
~.,. -

\lrtft ....

Ao 5.l;. -

flo.-.rn N-'Oftct., ai dnponçfolt'\ Itm ('onlf"ou

An. 3,IjJ -

A Ptn('f1It:

tt, """,

t~ "IN rll d11& de

tU. publll;açJo

LEI N.'5M2 -DE II DE AGOSTO Dt 1911
FIXA. DIRE1HiZES EO.... SE5 PARA O tNSINO DE I • f 1. 6 GR .... US. E DA
Ol1HV.!í rHOVIlJ(;.t«n>\.!. {.}

comum c quando for o c,,;.o dCl~ mlnimo~ fh.ld{,~ pelo Con~lho Fedtnl
de Educaçlo PAr. lU t>tbilltaçÕC} pro-r'sslon.h (.. ~
úniro - l'lbc'tl ,Im. Canll:'lhOlo dt' EducaçJ.co fin,. pan Oi tstl~le<:1
mml'" ut\1Jldos UI ~~ü,-u J\lnsd1Ç~. ~ CTh~nO'S ,.eraü qut' deI/trIo pn:sldar
.0 .rl'O'l't'iu~nto di: nw.m dt:1lniôo neste anilo
Art. 13 - A tTan-deTt-t.cÍ-l oo .. luno~ um p.u outf"D eshbeledmenlo far·u·i
p::ko audeo comum ru..dv em Imbtlo l1.J.cl.on&.l. to. Quando 'or o I;.&.SO ~10'l0 mInimos
C3uhdeci60!0 p""" a.1 hahiht.ç~ ~mfuslfXlaI1. C'Oflf['~ r.orme baludas f't.1~
compete:nl(:1, Coclot'fhoI de E-dueJoJ;lo
.
.
An. I" - A .-eritieaçlQ 6nl't1'ldilTlenl0 escol.r fic .. rt. na ferma n::,unenlal. ..
c.uI:" dos ,"1.hd~C1men101. comp~c"ndend(). 1,.i1a.çlo do aprr:n>r\umcnl(l t' I
&p.u-.c;lo di ustdllidadc.

. "'''''JT.ffl

ti." - N& avalia.çlo do apt"O"'tilamenlo•• xr nflrrua em now ou men;~.
~&f1I;rlO(Jl,&Spt"C10l qua_llu.litO! s.obrr (>l. qUlntitltrms e M ~u!tld", obtidos
dun:nh:: O rcrtodd Icnvo sob~ crs <h pron fmll. caso ~la Soej_ eJ:1ildl
I 2.- - O a.luno de aprt1"Tt:'it1.mentQ insufi:-ictltt poder' ('bttT ~rn;,ulÇ'o rrK'.,
di&tll~ tihJdos de tt:e'Upcra.çlc> propl)t'Cltml~ obTl$ltonlmenle pelo es~bt::kC'l'
JDm.O.

An. 1.- - O cntlm.' d~ 1.. 'C 2.- Iraus l-::m por obJellV(l Inll ~tOJ>Or.
c:lonlor ao eduClLn::lo .. form......,.JCI n~ána ~ ocu:n'Joh:lmenlv ck l.1.:a'
potenCI.lUdldel emt1;) tkm:mo de tlJto rt:'<81t1.ol.ll'~. ~t~P8'l"Ç-lO NU o trllbalho
l"'IJ t 1'8

~nteJH_k·s<:

j-x>r tnUl:.f' p:1mirj,(o .. rduC"lçln (orrespondtrllr lO
pu e por ensine' m!d.,:•. o de I-twundo .rlU

fi l.c - O

litl'UI

tnSln~... ~

I c r 2 t>

JT&U~

w Ct>nsIIIVl(lo.

en~mo

d4: pnffitlrO

vr. tlllmstra&C' obrq:110ru.rtKnlr n&

fltl.. ion.1

An. :l."' - O ensine> óe t.- e 2· JT&US \trá nunutndo 'l'm ettak5ecimenl~
crit~ OU l't'Cr!:lrl!.:l.t'_oo
erlf.!rkc que ..mi'\lrr.:m I pkn. ulilu:a.;lo tM ~us
I'«'Vnos ml~ri.a.l~ r Ilut:'l"-IX'4. ~m ctu.phca.çk de. troei.... par. fí~ t~btlcc. ou

"*

~uiYJ:kntn

Pari.ptfu 6t1i:o - A orpr~ ~inirtntiva. dkU:nea e dis...-iplinar (k:
cad. tstal:-ekiult.1110 Ih efUlM I("rJ. h.fU1.tdl to ~~po.!ct;"o J'"ei-ttnt'nlo•• ter .prm-I·
do pelo ó,.-.lo P:('9f;o do llJl'eI'M. wm w...ervitK·i-4; clo: l'.-IJ't1U-l1 fuac!u pelo ~~tjvc
COflRlho 6t E.due"~tc:
Art. 3.- - Sem p.~u1w 6f: outraJ ooh.";~~"l que T'e'IlMrn I ..r Ildotadu. os
mkmu de -en.sino e!tir.1L:l~fto. tiO mnrno enabi:k<:irrlel':to.« oferta dto rnod.I.ljd&ÓI:~
difcrtnlr::J tk ttrut'l_·~ i.'"lI'-fT"d.u pôr um. ba.u rowurr e li"' mes.ml locllid.&'
.) • J':l.lmlo lk ~'Gllen'.'l( Q;ut'eLc-dmer,lDl em t:mdadel m.a.h ampLu.
b) 'elltf'O!;.&~ c .. Ifltercompkmentaricl.& é\.c< tSt&beJ.ecimentC15 k e-nI.iI::I
etl.tn: li ou eumO<oJItMir..1l1tuiÇoo IOCUd.J.•• r,rode IpT'l:Wcit1.t1l u.ptcid.. de ~ &"ruo pUI luprir óehc~':;roCi.u Ik Q.Jtto!;

'te..c)

a orpniu('lJ:' doe ~1U'tK m\t:n::s.eoXuC$ tll.1e re/.ItLam ~ e dif.dplit1L1 ou

de eJ:ru&o cc"rr.lm~ I d.rio.I e:s:tlbcloo:>cimefl{05.
AM. "'." - 01· c:urrlcl:lQ8 do CTl'>ino ó:: I," e 2." ItrllU~ terl0 um micleo
ebmum. obrIJ~lt'rio err, tmbito b/lcitmftl. r: llL"-.1l pute dlvefllfjct.dJs pari.
lilcnder. cronrOltn~ 15 t"tecC5~jdllC:e, e pos~ihil1(1arh:" concrelnf.. às pI".culll'l'l'i·
dtdc~ loc!li~. "'(~~ pbnos dOl e'51~t>elccjrnen!(l'
dt emlnr.; c l~ dlr.ercnç.~
lndlvidual~ d<Xo 1I11.1Tt',~
~ J •• ... rreparlç1a par~ o Inbalho. como t:leml;n1o dI; fonnaç.lo
ImcJ:r~J do 11 uno. ser' obrl~lt6ne nc· entino de 1." e 2,· ,rau$ e
C't.>fllilllrli dI:!! plíl!lm c..... rricl!lnrcs do.!. ~lllbelc~imcntm de ensino.
• '].~ _ A prcpr,r~çÍln parA o tr8tolllht" n" r:nslho de 2," ttl.u. poderá
emejar hAbiht.1ll"'~o rtOf1~sjonJ'll. lo critln0 do) e~llot.:-kdmeTitc. de enlino (.~
f 3' - No cm.lr,tj de 1.<- t. 2" arJiU10 dMoU:," u.ptclal relevo ao .estudo
d.. Hf1$ulI ntl:ioru,,-~. como Instn1menleo dt comulli~çãc, e como exptC-~:.ilo
da cullura bra.sildra

Are ',- - 03 t-urrtculol J!JetIO~ de U.CfI Gnu de em.lhO, eomtltu{do~
Jl(l1 IlUtérhu i..Jli.llc'lu f.úb .. ftlr1nF d/: all\·jo1'ld~s. t.reI~ de e.'tudo e
dl5tlplinn. rorn t1 C11ipoilçõc~ nt.~I..':.!rlu
",u te\.lcJouamtnlo. I)rdeTI~çlo
a.:qü~ndl. «:ric· qtlu1ur.Óo-1 J-(:los e~I.t>dedmentQ!· de emlno. (*)
• Plrjlrafo único - NI eSlllJlllrólç!o dvt t.urr(l:ulos. ,erlo Obf.Crvadr.$ as

.0

e

a.esulnle~ p:ncri:;{I!:~:

,) II-S IOltt!rla! fclllt!Vl~ tloCJ tlCícko comUM de ea.~1 ,riu doe co"l"o
Sl:rio iludls pelo Con~lhD ftdtrll de EdU~I(I,tt.

b) as. Inll!értILS que COTIipe.-ri":J • p~tle Ci.i\'l:.nlfl':(l.·111 do cunlcuto d~
c.da C$litl>:le.ci..Jnellt& tcrioo ete.úlhld... com L.;)r,~ em rel.;-h, c1~'x-raó!l pclm
Conl-Clfl~ de E.duCIÇlio, p!ou Coi telpc.cIh"Ot Ihlcmt$ de em1tlo.

~.

CJ o Ull~lC4lrni":nto de t.r.tlno °f",xkr~ IncluIr c"lUdo~ nlo '~rrenle~
6t. ro.alf.rJu relt.:lom"lH t:1~ u:ortl.) com ,. _Hnea ana:rior. .
d) a; honn:.'" p...n 4) tratl!ment0 .. pç-r d-#:1o " ptePIlr"ç..lô para o
lr.balho" rdf:fi:Ja no ~ 1.. do 1111J!o "menor. t-:r;!1) den~Jdll!.. ~r!t adl
,,_u, f...tlo Comc-JJw d: EdlJr:.IlçJ~... ai: UdB '!.HC'rr.S .de en~mo;
e) PIrI. ,,[e;ta di: 11.1lbllll.Ç'C'. ptNt5SlO11a] t;L;."\ e'l:ip-ldos mfnlme<s de
eonlr:údo 11: duraçlt:) I. serem n~.dD:;' ~lo CCr..v.ll-ID Flê~eraT de Ed<lG.llçlo;
ntllll;iel~hnentc>s t:k
.aloo podr.-;I.o t>ftroc-tr O\llun lubllltbç:ôo:l f1fOtl-.:-·lo."'\illI rata '1 qO'h
nIo l>llj. Tfllolmo de conleu·jo e d:ur~ prtvlll1nente: aal.abtlecldOi fi"

fl

tollU.

1.1t"Nlt:t

fonn. r1l .Ullea

h

pt:ctJlI,lrhbo;11t1

fttk'l'l-'lll.

AI h1toll1t&yõe~ I'i'OftuiC>l'~a poderltl It:r rt&lIuó!!~ em
(k cooperC',lo cr."':l emprt"!.'Is 11: ô'_m'es t.nlid:tdc~ f>{ibHca. ou l'rh.dr~
pAl'itT.ro nnl'";.{)
A l:ról..~pereç"o qu~ndQ ftHJ1 Ktb t formt de eSI(S!lt,.
~ r-:tn-uner.rt!<:.'. filo a::~rrrtart p..u M en,{'rC1J'~ ou O'Jtr.as (1Hljilodc,
Yfn...-ulo .um rIc tmprr:CD COtn Cl~ nt.t"lárJc~. e r'..l.~ oorl,&J;ç'1}eo1 lIulo ~pen!U
" Upc.;:ll1 o.du 1ft:' f,1,uumento flntiAde com D eSI2r-clc..:Ur.c-nro de en"!no. (-\

-+

A.k:,r~~~;ctÁ~:I~ng~'~~~::k
~:::~~:~~~~~:.~~
lo

e ~ - t:~'ll.f;~,:r/'f.I..~' 'iUfl~to I j)llm!ira c· ditposlO 00 Ik,::rtto-ki tI.e

10&9. tIot 11 ct-: Ht:t,',bro ~'C Iv&?

"'rlC'l1!lo LÍni.::o - O I:lll!llu ~l)Io. 6-t f:..;j\trk'lJl. 'tt\lltAbva. t:fJmtituifi
6scip1in.a d")i bo....rá.rn.'!:. rrL'I'11l.A.U. d-~ =u.bdeci.hH·IJ~m or.....-iAis dt: 1.- lt 2. 8 ~1Jl
An. 8.~ - A J:I.'dtf!.Ç'it)· d" currlculo lI-n-t ldl' par J.érks anual~ de
dlKll"llnJU, Iih:I.~ ~t e~tuJ(t ou Itlv1dIl'1e~ d~ lTledo .I permlllr eonlorme
oJ plar.o t til l"-'GslbIHJ!lde. do Cl.tabelecimento. 11 Induilo
opçb::~.

que lltefld_m b
• 1_.... -

-- 6: 2.Intr1to••

a.iicrcn~

de

IndIviduais d;)1, a..Iunos. (-)

.Ac!miti1·w-o' _ O!Vonfl~(o ..... U"..1 ~to fJldAe> de

10-.

1.-l'flIu, t.

',.\1.• lIDIl1in1ta
ror d~phn. Iôb' c';)ClI:!~ ~ .u.ptif'Ift o ftlaciou.
,
de- e1tu-b.

~dr:Ilh;'o ~

de

in:.r.

f:S~(1t)o~lu'::t~Mnci'

inferior. a 7511;. qur: tenlu tido a'l'reweit&menIO t:upe.
r:it-r • ~ di! ncdl Ól= notu ~ rn~tv,"OO lOOlldu roelo esuhdeclf"tnlo;
e} o aluno C1Ut' nJ,o ~ enco;;tre lU hipõtru da IÜroe~ ".cteriol. rnu (',Jm
freqUnci.w. i&"uA! 00 ru;:-=rior ao mímme t:ilabelec1l1n em cada slSteml ~ t:Mloo pr.:lo
ft'IJ'«"tr..oCônsàho ~ Educ~.l). e 'lu>: demonstn: o .dhom de apt(We\tatnent(> ap&s
Itltudo.'X • titu\.:) rk rtt1Jpt:ra.;10
f ilI.- - Vmncad.u u r.M:leU1.ri.u rondlÇÔe!o, 05 StUtmu &- ensino F"Odcrtn
a4rr,itit a adoça0 6t cril~nOf qtK pt'I"mltlm lyançO',; prorn:U'YI)\ dOI arunol pcl.t
COftju,a.çf,o ao. ItlemcOIDd de kt.tk r: apro"'~llamenlo

A.rt. 15 _ O rq1mentC'(·s.e·t~l1f pc.deri admiti! Que no nftmc SoCTiall~. I panh
b '.' tbit. o aluft{'l N1a r.~tf1Cl,l1.aoo com d~nd~n<'lJl &- un'll ou dual. di.s.tip~mlJ,.
iftu 6r bNdoCllJ c:ti_idadM de' Iotnt al'lteriGt. ~ Q~ pft'H'rn.cla a teqtlkwcía cf{)

C'Mn~1o

1(, _

c.be:ri ltOI c$abeledfTle'nu» de emlno t1;pedlr 0& ct:ttlfic.aaos.
V'u Cleol., o t o!- diploma, ou

•
COflt1uJ,l,:, de. • ..trk. ck di'cipllna~ ou
certlfr.c~. C'OfttSpoodenlCl 1:1 h.t.blhIIÇrx:~

proflnlt"!f1111.

'lO).

CAJ!'1TI1tOll'- 00 ENSINO Df:. I eGRAt'
Ân l ' _ Oe-Mlno&1·fT"lu&11lr.... st6fomlU;loÓJICTUnç.Cd:t'Prf.• dotnC'tt1M'. "&n,,u.;!o~P.l t"Ortleudc>C mtlodOi It"pilld("l ~ I...s.es 6t de1.t:n'[Ih·lmmID dorI1

olo.....

A,.. t8 - O Wlmo Ót> 1_· ~u krl • dutA("lo r:k flUO ..noc Jerivcr. t' «:otnl"t·
tn~r'-. anualmentt. J:<lo mt:nc~ 7:lO mras rJr atrrid&dp

AM. 19 _ Par. CI h.,-n:uo hD en.siM & lo- f11Iu. c':rr-er' o aluno ter .. ~Óf

Inlr.I'·I~~~~~mlldt:cadll,l$lf:ma dl'~rlos&bN: a pOlllbllida6r de: b'ttt"C'uo

cn,ino 6e primá'" lTall d"!: aluroóS. ttor."I 1'Olnos 6t Ittt: r.not r)c k1adrt.
~ 2:. _ OII1ttt'ma~ 61:" t"t11inê' ...akrlttpua que ai Cri~nçl.t clt id.de inferi<:r.
.1e '11'O'i ~bam cOO'rtl"!lt"nlt ffiuca.çlc tn, t'"$coll1 maternab.,jardln5 ór lnllnt'la. e

fY.)

i:nllit~~ôn2í)r:~i ...~l~l~i~

!Se J ,- PUltri obtis'ltório doi , IIQO, 1.4 &;nOl, cabttldo
IO-S "'tlil'lidpiOl promCM:l. anlJ.l~lJle. (;I le\lnUn~nto di popu\.aoilo que .kanct'
kbde t-scolu f' prOC1:dt:r 1 tI..la c·hamada para nla~rkub.
•
Patignfe> Ílnicv _ NCJi f.llAdO'S_ 00 Distrito Federal. no5 Temtbrtol r: JIOI
MunlcipiM. d"trl a 8d",inislt{;.Çlodo ehlino filoClliur o CUfllprillw.:nlo da Dbrl....toried.ót' t'Sco!ar t' i~l1.fV..r a h«tlltnú'1 dm. Ilunoç.

CA'oJTULO 11I - 00 ENSINO DE 2' G"AU
.Art, 21 - Oensioode 2- en.u datinl'JC I.lomt.&l;lnlnt-etn-l doa~nle.
f'a.r'-ltfllfO Iinico - rlTa i~"'J1:"';'H' ooens::ino de :l•• "..U. o:iJir·fIt·l ... rondlJ.S.lo
do ensino de 1.- ,ra.\l ou & e1t\ld~ r:quivarntes
Art 21 - O emlno <k 2". irlU lerá a dUfIÇ'O mlnlrnl de 2.2'00 (du.~
mil e doUi"enlUI horas de tr~b~:ho t'$colar de:ll\'o e teor' ~t-en\lolvldoo em pe-lo
meno'li lré5 IoirlC5 anual'. (.)

, L" -" Quando U 'ullIr .:Je habi1ltlÇiD profi";DTt1l1. t'&e mln!mo poder'
ampliado ~10 Con~lho federÔll de: Educarollo. de acordo com a n.lurcZl
nl ...el d~ esludos prelr.ndido).
, 2.(> _ Medlanle aprov.Ilçln d01 rupecllvnc: ConI.':lhM ck Educa.çlo.
os alltcm.l de ensIno pc>dcrliu admillr Que. no ~ilmc Ik malr1ctll. por
let

t: o

:::~;~~.'O: r·lll~n:." ~~~t:;~n~'~~~le~mJd~ll a~~~;s nga ~I~~rr;;' d~ ~;:C°irar::
Alt

23 -

Jttvopdo_ C·.

CAP'fTllLO IV -

00 ENSINO SUf'LElIVO

O t1IUfI(l ~u~ltlh(l In' par fmr.lidadt'
&1 JUpnt I C1oolollnl.a{I(. rtjpJlr.r pari ('ri. .dole1.cf:nus
,",111m lriUI& Ol.l conduídr, n_ lda(k (H'Úpna.
Art, 14 -

An. ft.~ -

IhfnlM ~)

romo flpt'O'ta(k. qua.nlo 1 as1it4:ulda6e
oaluno de fJ"«lO~nçj. lsu'-l 00 wper1Dr I 75-:' na re1pt-'Ctiu dl1ciplina.

O"l

tl!llt'rior.

ttalme-

•

J 3.- - Tn-'k-'
.}

CAPlno1tO 1- 00 ENSINO DE I "I; 2 "GPAUS.

t para o t:lU-:.!clo c;:mClcnle d. cldlldlmlA {'"l
fi ... - Pua ncm'" dCl Ql.l(' dl$jH~o('m M.m

Outubro de 1989

ao:-~fihJ(.11

I 2.- - Em quaJql.\oC'r tTIU. ~rao orphiur·. elu,," Que f'tUaam • .N!'í(A
~ drft'RTiIn th1cs ~ 6t tqUtt1'.k1ltn al1'dt N: &.olhaI.unwmUl. potra (I .-nuno ck
lftJ'Uu ntTIJll'tUd ~ outru dndphM.l, lre&.s rk otudo t athiciadn em qUf uJ
.. &C1)(lKIhc
An. 9,- - Os. ,u\lt'>Ol qur: l';n't~ntr:lf', ddir;ilnci~J lhic., 00 rnenW!. c.. qll't" IC'

1t01~lo

qUl.1ltD lllhdl ~,-u1a.r de ma!rlcub t os S\lfJ('f"d.Qb&:x dn-trio fK'rber traUHrl-tnto npec:W. de ICOfd;J com lU. bormu fa.t.dt.1 pcl05

1QC000~rn(:tn.truoCOb.udr:rivel

PXnpet.ttl.tn CC1flI~1har; dt Edu~lt!

Art.. 10 - Se-ri LD_Jtltuld-l ob~ato';'&.mC"Qtt .. ~ntI.CloEdueacibrl
. a. t. indul1to
to ~J.etn.m.eato rocl.-CiQJUl. em ~lo com OI: profcuoru•• f.mJli. e lo
C'OIrIur.idádc.
An. 1) - O ano c o kmenn: ktj,.os. indcpendent~rnentt do ano em.!. b:rfo.
-O mhl.imo. ]fIO c qo di-l~ d~ tnb.lho n-coI.u ri'(flV(o. rnf.trtll'"lmr:nte-, ncluldo"
kmpo rnertado ls pf'tl'Y&, flnai\. ("uo est., w:tl1n lOolldas
, I,· - O, nt.lhclc':lmrntlY.o r:k ~n'lnCl &= 1 • t 2" anus funcion"i(\t'nt~~
pc:rio&::.. letnO\ rraularn PUI, a.lIm &; outD\ atTvldt:!k\. pr>:;-pO'rdof1.u ntu<:lt'Y.. de
~pel'a(ao aos .tu~ dt .p'OW't"uamento insulieie1'll~ e ml!ltstl'llr. ~m c-ráttt
iDten';"o. diK'"iplin&.1. in:as dr: r:sltlàD t' arind.ades plln!:jr.dn com dura.çao knlM'
lt1.1. bem como dn-en_ol~f pr.Ji{rama\ &: aperle;;OIml:nIO de: ~0ft"I C ~.liur
au'5oOl1 especi.is de Nl\Irnj SUpkITVl
f. 2.- - NI2.ona rural. o t'"SlIkler:imt01opoderi Of;rl.ntUros po:óod~ letivos.
com pteloCtlçio Ót' I~iu na! tpocl~ dC' pl.ntlt' t colheita de u.fl"a\. conf('lr~ plan(\
&fltoI'ado pela compct~nte lutaridadt de r:n5ino,
f\s1. 12 - O regimento e.scol.llr «:FUlar! • SUh$Ulul~." de lIma
dl$cll'lIna. 'rei de C$1udo DU lti\"idI.dt- por outra I qUI:: .e .trlbu.li Id!nUcc
ou eQulvllente valo:" formativo. eXtlufd..~ as. qUt resultem do núc)ec

t

&dullOS qu-e alo •

rrl'lporciçllllr. medlan~r h:'ptnó '\1(,11& j neolA. r:st<Jdot doe 'r<ricjçNrJ'itt'lt()
Clt! l/\1ush1*';:-" pau lJ'l QUt 1("l'\hLm KlT'Jldl.' o ensinD tl"aulu n'! todo 00 tom Plnt.
rsrt;:ufCl ÚnlCl) - O ~n"lIll'l IUplell"rO a~ranrefi cur"" e eu~ a 5trem
CJf1a.n.1U~ nos l.f.riO\.I!1teml_~ de arodu con-, ..\ norma1 bJ.ludu f":los fl':lJl't'('lIYÚ'\o
Ctorl!-elh~ d, EÚIl(AÇlo
Ar'(
Oe11t1M lup!f'lívn ab~l1etrl, C'On((lrm.!·as MCeStit'\.r.cJ.et a 'lC'ndtt.
fk1.de a inW:-w;'lo nó tnunv d~ Itt-r. t1.l'1"l:"'~T ~ contaI r a lo~;"(t pr...h.uiotlJ.1
Ódlnld. em kll;'l;P«1flCll~ C' ('1to.Hi" ir.tl'n-:.ivo Ôf: du.ciplina5 do l!mir.o ~lar e a
atualiuçlt\ do: ('(>nh~CltnenlC\'\
• J Cl - (), cur..ô'\. luploe'llwM ler);" fi.l.rulurA. du",çlo e rctlrf\~ t1-t;'C'lar que Ie
Iju~lt'f:"Il\. \UU fmaftd.adC\ prépns\ c 1.0 tipo ~~c~J & .. Iunr-. que SJ: d,e·mlilm.
J 2 b - O~ ClIrioO'1 !.l.lpleU"ft>< ~rl(o minislnt.!M c:m duo;.c~ 00 medillrde I
Illlhuçio <k rldlO. lc~·i~o. tt,rr':~p'~I,illj,·i. f: oot1'OS ~iQ!; tk CQOIul1)ca.d{' Q1..l("
permllam tlClJ1o;ar f' m'Mr n(mw:ro de a!tJt,M.
Ar1 11-, - O. uame~ lupk'lrY!Y> ecor.-.r'r"",ndoerlo a PArte 0.1 rurrinJlll rt."ul1.n·
k do núc\"·,, C\'1T11..1m. IUldo pelo;. Conitl!"t{· I·t;:U!:rll tk Educw,:r.o. h.toth·...l1d" .0
t>t'ont~imcnll;' dr: enuóos em cariler 1't(IJllt. c pt-dtrto, qUMdo rululdC10 fil" (l
t:lelU~!~O dti:o !'lo: t-.... t>ilI1a.;10 f'rohu![.n... l de 2,"' VIU. abullg-r I:-.menfe (J l'tÚnimo
ftl.bdeCIt!o r--clt.. tj.~mo Co:ut:iho
, J. Cl - O~ (ume~ a que:r: referr: «le .ni$O dcytrlco realiur·se.
I) '-'0 ni'ttl &- N1nchulo dn eMUlO <k I I pau. JUTa CO'> T\uinrt;~ de IR IfIO'i.
b) le' r.hd de J'ondUIlo do tnSlnQ do: 2.& iTllU, 1»011 Oi rnaifire\ de 11 Inos
I J' tJ; - O. t"Ull".<:1 JUpkl1va1 har10 I ca.rilo de- est&bckt.';rnetltl~ oflcillS 01.1
rt«'lnhecid{... indi~ltJt1lt ~ '1n,y,.sistem&;. anlJühnetlle. relOl h:"Sf~ctrv(li. CCOI!telhM,
de F..duCI_ç){1
3." - Ostum~~ supkll"'01 po;.!crlosr:r unifll.:ado:1.m jurisdW;io de 1l'Jdl)urn
sj..lrRla ck rminO.IW r_ne &tle_ de acordo com Ilortna, np«i.. iJ. balt~d •• pelo
FetpeCIIH' rOI1~lh,j dI'; Edu~"ICl
Arl 2":' ~ Dt"5envoher.sr- lo. 1.0 nhd lk um" ou mah da~ qU.Gtm últlml~
~f~t dft ~fl~1<Hl & J ti (t.u. rufWS!k .pfl':ndn.. ~m. ministrldt>i I .lunos de I~ 11 11\
ano!'_ tm ('om~k'fl1enll.Çloda 1'.:Ict>lanu,c:.... rtgul8.r. 1:.. a t1U' nl,t;] 00 ao de 2." (T.lU.
Ct.1n.o'o Inltn~lwc>\ <\o: ql.1~Jifl{" ..çio prof1~!oiollll.l
rari.wafl' itmcft - Os C\lr:.o!. ck ·.pttndtllrem f M & qUl1if.cac1r:- d1lil'
dI",llo. proucpllmeofCl d~ t"stlld!Y. qu&nd", mclui~m dls.elpllR..... in:u cli: e~hid(l c
al"id.&~ qut t'!, l:,m:m it:qulv.lenIK ao cnsll\o n:,uJIJ, C'("Inrorm~ tit.t>tl~lrn ...
norm.' d{., \ÍrK'\ u.lemas
. An 18 - o .. ttmflcad('!o ck ..prQV~l""I em ("lame! Sllp1clh-{i\ t ~ rtluiun 1
roodu...h.> & cuno~ de .r.prendLUittm e ql1allficl.;lo ~rl(\ expedidos pl:l&r. mmtui·
("l'oc\ que 0\ m.o.r,I~nh.&m.

bJ

::s -.
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CAPITULO V - OOS PROFESSORES E ESPECI~L1SlA'

An. 2'i -

A forn~lo<k prof't"\u.. rt'~ t ei-pt"CIlll1-1IS plra oenllno.6r.~ o e 2·
Q\J(' S( ek-tem pr9tte\\1VJmrn1t. "JLl.uhde"K :' é1M """":~~

'f1IU\ s.tr' leitJ r:m ni\'("i~

Outubro de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Art, ~3 -

cultur'l" 6t CLdi. tt,~o do f'.i~, r conl ontnl",,:lt. ~ue alend',atol W1C'11W(T"A c".~ctl!'
CD'.

6tC'Id.a

fia,,", dt

JDu, li n.ra.ct:rts.llca., doi, Ói.ccijl'lilllU, 'ru. -'t ül.u&.... tou

a1IYidJl6t'l e

lli

&-lenwohnnc:~lo ÓOf tduun~

E.11l8H·lt.J. como forn'll.{W! DJr~ima para. o turdcio do ff1"'-tüIE'rio'
aI aot1'l"irK,d~ 1.- fT'l.I.da 1.1 ;. .... HTlh,tu:bihlaçio t1opf'.CJllC. d~ 2.' ,"uu,
.., ao ~n.ifl';) óe ),- p-au. df I,' I.
w.rtCi, tu,bihu.çAo ClptC'lhca dt JTAU
Sl,JPC"ÕOf, .pnh·d Ik "r.::II.I...l:o. rcprnt'~\..dA po.r ba'lK1a1ur. dt I. e I:rl}U obhda trn

An, Xl -

a,1

"",f$O~.('t,lrl.d\lfl"'.(),

.
() tm lode. o U1Sl:õI'J (3(- •• t. 2.- ,rUI\, r....tJillu.ç..o np,;fbca obtidJ cnl "",1'\0
wpt'rtor doe 'rJldl)~1o ror~J.p"=m&:nir • Jjt'\'nciatura plena
I I." - O,. ftrolcuorç, a QU( K Id~re ... lim:...... poderAoo lct;IOllat
boi ,," ,e 6,' Krlc, do ttulno (L; I" Ir,,"u, mr.óiánle eSludCJt, J:<!lc!on_h
CUJOI mlnlrnp, OC cofllrpd,,· C" dura.6l,.)
r1J.1"~ pelo.. compctcn1t')
ConRlhoi Pc Educ.~10. (·l
f 2." - 01profeuu~~ A ql.lt"u ~'cre a Mma b podtr"o Ilc':leat. r-.c tJ:trc\rlO
do ma'1Mêrio, a :z I len.e do In30lflO doe 1.1P fTb~ rm:~I.nle tstudM •.,hool'lai~ «rrrn.
-po"de1'lle'l "" nlimTno I. um L rIO kll\'O.
, 3· - O .. elludM ad.donaU r.eleridol. ti':)!, p.r~ra'Oi ~nlennrti Jl'OÓerio ,et
objelo dr apf'O\'eitlmt'nto em nJ'1-0~ llllcrion"
Art. 31 - 11... hr"t"nd..lura\ dt I. IP grau c C4 ultJd(li ad.ciOh'I\ h:lerilSM nn
~ 2." dp aMijl'O 'nlenor t.erll' mltu[lrados. M'- Unl~l"MildldcJ.e &ml\.~ IMlllUIÇ?lel QUt
muttl'lhanl C'UttrM dl dvr&(.CI pkn..
~,
Pará,rafo lt";ÇO - AI- h~I;Cj.llllrll~ rn I.~ f1'''U t OJ. esfll~ ads.::i(If'.4U. dr
sn~fcJfnt'u nu I:O\nul'IICádt1 ~,enon::l., póÓ':tAr. 1lmlJtm ~f ITllm~l,.d" t'flI f.. ruld•.
C"C1"Jl1'O{.. ei('oIH, instilulM (" f'U1rOlo tipo:» de ..... llt:<\('C"imenl~ tri.oo~ ou atllpll"
dos pu.. Mst fim, c'Ortl .UIDfi.1....!(\ e re<"Of'IhteirhenlC\ M 'Drma da: UI
An 32 - O pt'nOI.l l\:)("(nU~ do rmino 1llpk~ivo 1/:'d p~:(1 _dt:'QUtl6t> b
C'aranniçllcas rtpl:n.sh ~1~ l1pu tk ensino.
fH'orOO [(Im .1 normas e<>ubekddu
pelom Cons.r:lho-. dr- EdlJca,ç:lo
An, ,),) - h 'orm.&(lt' ck admitli\t~~0R" pbnt'jado~. O'rienlldores insre-.
lorrt, Wpe'n'notn e tkm_h C'Ii~ds:líuutk NlJca.çlos.er' feira em C\lf'SC su)'t.'tiOt 6t
r;raduaç-IIJ. C"Om dutl:l;l" pltnli w tUtl•. ou dt r-Ói"raduaCID
Art ).4 - 1.. ~dmlu.1C1 de proreuOf"~ t f."p<::'ti~hsta\ no cru,ino ofjdal de I - t"
2,- ,r.u.. (ar·u·! f"JI t'ODcun·Q pli!:ohco de rrova.~ c dNI05., ol:le.õe-cidu para t.n;l.('riçlo
... nirl'lcu.s fie r[lrm~io C'OnlUnlC1t d1:stl Lei
An l:t - NAco h.I~rr' qu.t.lquc-r diuinçto, pan deil~ diditic~ e Ib:1l1CO'õ.
en1r~ 0'1: prolnk);ei. ~ ~pet'li1i:n.," .1ltx<'I1JIl.dm lO rr~~ das: lei1 do lnbalh\> c 0$
.dmiuÔOlf no trpmC' do t.el"'l..-o p~~hC\:l.
AM, 36 - Em cada f.l:l.lema dz e!Uino, hum um t:iUtulo q~ nlflltu~ •

lU'"

*1.,

'*

car~lra de 'taj-15lé'no dt I· r 2,· .,nul.. com a~J.$«' Indual: to 'U~Sj"DS. ten-u.
mcnlandro ai dB.pcsi.;.xs es.~lrr.lS~. p~Jt:nlc L.r::i r rompkmenla:ndo-IJ. no qu'adro
d.a nr,anlU(lo pt-bpril. 60 UJ:lt"mill.
Art. )7 - A adnlisJ.1o C" a C'Al":'cira dor profC$~f'C"l. e tsprn.lu!.&s. nos t-~a.~kçi.
f1·I~IUll'. paMic'ulues de cnsíno dt: l- r 2 o JTau,. ob-tdt"l:'t"r'o b d~pcx."'be's e1.i'«i!"
Q\ óe"a ui. i~ norma.~ ~omt.&nl~t)~n:;alDr'l.t.mentt'd01. nspec1ivD' rq:\FMnlL<6 c ao
rt)!in"lt' d... ~l~ 60 Trab.lllo
•
AM. l1'; O~ I.IU('tIU\ de C"ftsino estimulario, medlaMle planqamC'nto apn>
priadt., 'lapt'rfe,.oartltnlO e aU,1.ahzaclo toIIl1anle\ dos !eLl~ prllfeuorcs e ts.p«liIlu
dt l:.dul.'açlo,

'a..

o,.ID-k:m·n de ~n\ino et.e.c1Jn 'u.af. n:mu.kftl('lodO\ profeuoftt. t
C"redall'lil\ dt ('nuoo de 1,6' r 2' ,ralu. Ic:ndo em ut.ta .. Jrl&JOf Q\lalíhcl(&o em
r ....,....ucr. lk f()l"m .....J1o. ~rf~~O&rnenlo ou ",pt'ciAllüI;lo. StftI dn.nnl;lo de

An.

)9 -

,,"li"""'"

";"1.1\ I"ol."ll\"rt"\ 1ffT! ~ur Ilurm

xra

Ao" 4U condlÇ1C1 pioU toureie.o <k maJl1lfrkl Oil ct.peõiahdadc pedi,>
'K'.a Cl nMls,trt:l pro(UololOn.ll. rm õrpt' 60 Mlo'ilorno d,. Educaç:'~ r Cuhur•. do\
IilubrC' \UJCllitl. i f"rm"-ClC' de lrau s.upenor.

ckprnden'l'~
An .c~

,

-

O tn\IT'tLl n~ dift:rt'nl~ ,rlu\ W'r. minL\tra.dl' 1'(1.... p~~t~~ put'oh
c, k".pcll~dn 1\ U I \ qUf' (I "piam. f 111 rc .I m'nalt\Õ\ PU1,,·ul,.r
An 41 - O .. rccut'\.O\ plibheO\ de\llnadao. 1 tdu('a~'1;" Itrlr< apile.""" prcft.
p:nnalmcnlt' na bUlIUJlcnçlu r de,;cn'ol\lmerllD du t'n~tni' of,,',al de m.'(1I' qut' !It

a~\C'j(urtm

• , malllr nume-'l' rc:,...\ht'1 Ót oponunid.d~~ tduc.cion&I\.
til • mdhnr~ prnttt1tha do en1ino, o aperlcjj;oarnrr.lo e a aS\IUErk'lÕ!
malll..ltn.. t aos. \,(I"'",P\> clt ecucaçJ:l'
",'1 li dc:-)("nHII~lmentn nen1ih,o c tcrnolóJ:ic(l

I.'

ArI ... _ t-:", C'~I .. ~lcclnl(nl~ Oftci.al\ co tO'tn(l de I l i ~t~u.' ~rI.IUII•• d.,., t1'" l4Ian(1\, t ,~dt niu:l" ullenom si·l!> a para QuanHJ\ pro~lil'l'm hlh c">U ITI\ufl,ioEn
na dr T1:l'urw.... e rlv'lcnham n::~tldo mai:.d( um UIL1 klllC' (lU f"',\Ud(h ~orrt\p(\ndtr
If:'\. nt' R'rlmlt dr muri::L:h! ~f dl"'lplma\

An .. ~ - A\ tn\IlIUI('~' d~ cn~rno m.nudl\ pd.. tnit·IJ.Ull. panlcul.lt mrn
L'etlt•• mparCl iC,'nk"(I c rmanC"('1tC' d(" Podu Publtl'(l. quandl'\ tUI\. ~llnd",C!e\ df
luncioll.ame-nlt' fl'lrcm )u111ad&\ \ans[.. ttÍrta( pelfl" i>r~.l"<~ d(" rl\o.C"altl.~Jtl. t • Ivpk·
nl<:nl~ll\ de ~u\ tC\.vt"l'" !.t' !"Cu:lar nlal' eroné>m..·, pafll n .Itndtmtnu. dn oh)C'II~('
f'1.,t.dt. um,'" _ O ..... Iof do-- audllO'\ roncedld".. 100<- ttrmo.. (kSIC .rul"
\f'r. c.kulac1.' ('Hm "I~ nt' númertl tk- mauÍt'ul ... ,nlulIl~ c na rr.odahdac\.;; dO'
ft" .. fW"HH .... ''U""rr<. ",hc-rl-'-idco\ pldrllt~ tninimM dr rf"'lênt'l' c'C,'\~r ph'(lamrnlrr':\1l/;~kt"1c1.... r lI:nd,. cn, .ILI.. f' \c'"' apnmClrillmenl••

Art, S4 -

ÚIl.k;'", -

An, ..' - Ali rmprt'U'i comerci.... indult,ilil r ..,rl«>41 1&0 ~rill6a, 1
Maftltr (l C1'l\iM de I,e ff"\U rra1ul!o p.ra Ittn rmpre,t:dOl. r: (l . . . . no "" 'ilha.
~II''' tnlrc IY\. W'lr e e- qll.UOflr anO'lo ou • t'OI\>Cbtn"r pau rtllt lun rned\&nlr I!
'''ORfrit>uklp eSC' ,,!JIn:>-t'dut'~'lD na lO""1 nllbekcic1l por ui
An, 48 - O uu.n(l-~\K'aç"o inllhuld-rl ptla Lei n.- ~ 4«', &-17 di! outubro
dto IQf..(.~ri fie"ldo por lod,e, l i rmpf"t'... ~ t dem.i'i C'nlió~dt.. públcu ou prhld.lI..
,-m(,'ul...t1a... P~\1rl11'1I;1I x.ci.ll. nual""da.1 ... nrt(~ ~la' Da 1r",laç'lo
~ihr.

An ,fq - A.I ~mpreu" t' lXo pr-nopritt'riO'l runis, q~ filo P\ldtttom mIIl'll'er fm
"I.l.l" IIkh... e-:t'll'l(). part ex \.tu, cmprf",lciM t' ~ flIhô1 tkf.tn, alo obri.l.dol, !otn,
P«'iui"'l,l1n~'onC\ ~nito 47. a bdhl.f'U.e'i a ln-qOfnti. , nt"üla malJ. prtll"ill1a

tllJ. rr.....\ ri.r. 1n'laI~'\"'l

I'

vlutY."KmemC'tllCl de' ncolas. vatuitalo em Soual propned.·

60_

AM_ ~ _ A~ emprru\ C'O~f('WlU c: induuriab .... o ..inda obri,ad.t.~ .....C'JU.
r-r. rm coopl'.:'ral;lo. ronóK,-bC"i de aprcndiuJCTll IA K1J1 trab.lhadof'n. Int'nom e.
pr\lm(W~r 11 prc-pUD 6r ilCU pdlQlI qualihe.do.
Arl. !'oI _ 0\ s.iJ,lrm... Ó(' C'n"itK' atu~r.o juntC'l Ih emprn,a;s. de Q\lI1quet
n.hHl'lI, u""n;l' (!oU 'l.(rkol~\, qu~ tenham emprelsd."JS I"t'Si&nl~ rm w.s óepen,
dC'lIdôl' nl' \l."nllrt •• ck "IIH' in'U~m r nll'lnlt'nhlm, conforme du.pu~r (l ~11\'1'
\i\lr:nu e dt-ntrn da, pc'">:\Iharida&, locais, rr-~~ptores. de r"dto~ tck"vido t-duc.1ivot
p;lB'l"upc'\'óO&l
'
P.rl)!n.f" unÍt"o _ ~~ e-ntid&dN. partirularn que tr:t"tb.m subwel'lÇlJe1. (lU aUlIl.
111.... rlt' Podl:r Pül>ko rk.'nlD rolaborar. m-Wi.nte s.oolkil~ lo delle. tIO endno
'lUpklllo de: Idokl("(nll:" e "dIlIlO$.. OU M Pf'OfI'«'lo de t'U1'10'S C outras 11"'idloóts.
cnm fln,hdaóe rduraUHr('ulhlral tnJ:lalando piJot=tM de ridio ou lodtv1~o educati·
"'~.

Art, 52 - A Unilo prettlrf. umtlbciA flunceira &.01 Edador. e ao Pktr!to
Federal p.r. o dcvrl"oh'imenlo di' UUI sistemas óe tfl:$lno t Ol"f'1.ftiuJi. o .inema
ledltTal, que K1i tlriler suplttirn t K estenderá por lodo o Pa.ls.. DM estrite» llmllis
das l1c:fie~neal lo:al3..

nocut.u'

Ptrno-

~"dI:

Eduuçlo c ClIlmra te bltqrc

rua deito doto C'ODCUdo de audlkJ!.. OI planol 60l lh1em&s de

tIO

lloifnir> anterior,
i 1· - A ro~lllf) do .u'lDio finan6':iro 1.Ol1!slemu at.a6u.h 4! ao skkma

00 DLlttilo FecXral la-r-I-C":l rnedllJ1h:: COQ~nio. COO"l br..u em ~ e vrojtt.n
apre~l'ludlX pelas mptctlVU admitmtraçoo t aprO'l'a&:" pel<lt CtotIJttlhol & E4uc.a
(lo.
I )}' - J.. ~ de ndho tmaoeeiro &OI pn..'ti"UllU 6t ed»eal;Io doi
MuniciplM, ln1Cf1'ldoi. no!' plt.oc.ttõ t::lt1.du..&ii.. (o;.r·a,e.l rrA:1JJ.u'llt" COttl"~. rom l.l:JIt
«ri pla.n~ e profelOi Iprrlenu.dOl
ro;<çecthu wmbil;.~ .. apr{'Jl'l't.óoi
pc:kt:t Cot/U"ItJO\ ~ EdlJcz~~
An, '5s - C1N 1 Ubl).(\ t':lt"loi1'.•1 f c fi,..n=iJ,r ~ rh"tttõ:'.1U • ~ tbt
TICTtil6riO$.&<::g'lL'ldv I) planr:j-&lrofllto ~iOri,J
uhca,."f4.

pew.

m

An !16 a.f\ldo.

Cabe & UIli10 *'t:tinat n<'\I.ROI

pen • ~ *:

*1

w.u

I I· - Aos """'1"10' ft&nu. ClC E.taóo&. e Dutrito Federal t . . M~~
aâ'notrrc. recunm ptóptl.(Jl p.. r. (I mnmo fim
I 2.- - .... normu (lU(' dÍJc1plrn.un 1 C'oQc:e....ln dt ool.u.l ck btu& d«nrrca·
tC'Io d", reNnol k.dtnlll KJU11'I(l ai. dU'ttnln .ubckc"hl pdo MlItlStf.no da
Ed"Il:-.çll' e' ("uhura que' po.. . .O!tl lkkJH a t'ntu;1aiks a:m'lI:rpus lk ~CI&

cducacwnal. de' QUe' If.'. O, 2· do.lrl t:2 .• adJudw:...l~'\ dl:M. il.urlLoc.
i J" - O Pr~r.m& E'J'1<"~lai de Holu.l lk Euudo {P'EBE) rqçr....I por
IK'Ifml\. UI.Dtlt-OJI' pelo Mmntfrl(\ do Trabalho t f"trl'lohc:u Soc!.&I.
Ar1 50" - Ã &UlUrnCl, '~nk. da Unilo.01 um, mas t"Jadu.au de cc.Liw::le do
Dl\ltIIL' F~dc:r., ler" pf"'r\.tada podO'\. br,Jo", da .dmmntr... ..., óo ~wistt-no da
~l,lc..... t' t CulTur.. t pelo CO(I..W'!M FNn'.. 1 & Ed~l(l.o
Part,rah- unlCo - Jt ....u"in.:1.I 1{·cll.Ic.I. indUlTA ro.La.borl:(lo t. lIIpri~IO dr
fKUf1CI, "Il."~lf'" paTl ffl.'par~'o. Leompanllamentll f U&.liao;"'1 601 pt.r.Dor. c
"*106 cd""t:aclOnau que oo)eu •• m o &ltndlmentD daJ prucnç-/::::"\ do pla.no Ittonal
de. rduca.;lu ~ UI\i.lo
11.11. Sf· - A k~ub.çlo nt,aju.l SUpkÜ"I, ~a~ to cIupono DO a.ni,ro 15

ela CorlSluuklo Fcdenl. t'l.labdecttj,

1.1

rUpôn5&bilu1adn eto propno Es~do t ~

K1.o\ MlImelp~ no

descn"Qhlllltnlo!Sol dlll:l'l;lun ,.,aus de Cc.l1nO c d~poci tobn
rncdldu qut' \'u~m Ilomar cu,t' e-hncnlc, a.pheaçlo dof. rocunDl ~blic:o& datilU'
educ-.çlo
.

tlot.,

• Pari,rafounte:o -

Alptoridhduc.k

qut' tntle&tt:aJtiso~&raol.p~j..

... plluatrn para. responublrJa6c rtlunK"ipal de coc"'Wú r: ff:f'\"içu Ik lIdye.tÇlo.
nptclaltrlenlt de I - ,.,..U. qlJ.t ~l. w& nttvreu pcc... rn kr rr:~ . . . Jatilb·
1onl11lC'(I1~ pelas adml.1lfS.lrlÇ6c~ ioc .. i1
AT1. ~q -~ Am h\unlcip'O' q~ MO &J:'licardl'l. f;'I!1 CAda &IK>, ,..&o RnO& ~
da n-CTl1Ilribul'na mv"bpal POçn1tnodc 1.- ~u aplacar.,,",& o MpclPO ~ et\,
IS. i 3 -. Aline.! da ConUltull;'lo
rar.Jr.de únC'C' - Ü\ rnunK.ipl'X. dcstina.rlo aoCcht')(). ! ,. fTJ.U fJdo ......
20';. d.to1 tundtrina., Que: lhes. to'"lC<h;m.1Kl Ft,lhdo de f"a.rtia~

to - E ....~~aoP'o*rHb!K'oclc:.~~da~.

lÇIo la4trtu tritl:r (\lU .1Ilihu ftMDCciI"ltN"~t:'f4U,b4!~l;,)I CT,l ~ éc--..o

.-c t'(:cItltua.m 6.I;-1'::l(l.o ,*~ru ou ~ ,,",~C!lCW ~ f'lC"YrJ(lt 21",. .,
•• J""lr.l' dI:) fOfTIpone-nlt ComeJba ck Ed~&o,
An. 61 - O1:lullnrt.&s6t.naintl'nl1mul.J;rfo.o .. tlbprn.uqUtt~U'lI1Il.W
.dr: .~ a oq.an.l.u.r.c ar.aatu, ~nre ou etb
ClCJaPfl"aÇ'u.lJDcllWTl CQII'l o Po&n PVbhco. t'dvc-.;Ilo . . p~ o ~ • )."

"""0' -.IH de mt'TlOft'S &

"""

*'

An. 62 - Cada Jk~ dt ciJluu> CI)bIpreeackri, CJbrieator'...tMG1tt, .k';m
1tTY"j:;c-. de UA;n!Dc:ia ~ c;:u.e ~uf'l'm ~ aJu.cor. n.K·t.~lcll"do: coadlÇ6el.
de t::f.....i f.l'ld.. tarob.r. U1tid.ade:1 qw: (~JUtm p~ e
~ aJl.Il:lOl. ClOID o
objcfi,:- &Ir cohhof'u ptJ"I; o ri"1cie1Jt!:: hu.c:kot.mccto doI.tabeUxa:4n1.ol' 6e ~

p"'u

11.' - o...mooo"""'~o<luO<cio<}al""'l"".,.. ... -~llati .
..,.,.,..1.0,
tA: pl'1':ferboa, .. pu-nbr c eumprimtMO
obrip~ .coLu
Cf.a,

t

incluiJ\,!AUdbOf.p&n' IQtlisll;"o/k ma\C'ri&.1 eK"Olar. tra.mpor~,~. aluntn·

.ao, trlt.1lRlfll'O ~ e ÓC'otÍlno e OlJt~ 1{)fT.~u dor a.nC1tD-...-i.t fAtlili.u,
t 2:. - O Po6er f'Ubbco "limllar' a tltTUlA.aç.t.o de e::ttid.a.Oq, b:ai&

de

-..btl-'ocú fclu.;a.cWcal. ct'CKtitukin de ~ de oompron.m ~,cIttoota·
4u aN pt"Cblcmu ~ ~ Q\lt. em colAbonçkl rolO • «XDlJnid.fde,
poa.arn incombir.1l( (Ú uw..ll;"lotC'(JJ (><"l par't"W dai ~ de que tl'.a&a._
_ m ('uUJO da adj~IiÇ:.o d~ bd.uJ IX elWdo.

w,o.

Art. 6J - A antl.!i&dt dA ~ ofKi,ll r: U: bob.u tk u:udo cártdd.u poMo
Poder P\iblko terIo ~",lJMnt~ RlbrtitliÚdu. I!O O7IIimo te 2,- anuo ...

O3IK~o de bobu ttJjeilU

'1IIiro -

Pariç6lo
IIp<<ie PJ til'> ~

\.c'.

5oomrnlr' Iot"rlh ("(ffo("tdld... 0011....... 6t C'luÓ" 't.Ilun.. , nl~
C'n\l"" dr'l .. ,'taU llual'\c\I' "I!' tmu~C'r 'a~' tm ~ ..laht:len",cl'l1f· l'{lr,.1 QUt tI alunl'
" ' ".... ht'l,IiJ~bl;lr \'1'111 .....id1.l1dildt

Pararror'"

t

=m~:Dl~l=~:efK\-~~.MlI\is1~rio da

Aott .. " _ O amp.rudo Pl'dcr PlihhtT' a quanlu.. «.k1Tl""'1t,,~m apn"l:llamrn
1(1 r rr'.... rrm fah. '1\.1 1n\.l1hoéncu de rrrUf\M lu
s.ot- f,'rm. 6r CTlnrt'\J.it> dr
h.~"", rk" t'h.tJ,.,

Federal erta~~r1

cndno devt!"o m- a dunçw d: QUAtro anOl. lU apl'07A~ reiCl Nlq)td:i'l"O Ctln.Ir1bo
de- Edu*lo e estH tm roMOfllncia eom t i aorro» t: ait:trk>& to plta..DQamento
Cl.C'Mmal da Mucl.l;lo
I 1.- - A NnreiÜ.c dot lI'JtIHo k6ctal &OI listcmAS elwtu.a.à. de aaifto e 10
Itslerr.a &> Distrito telien.1 riuri a cotli.eir u di:fetelJ;..... rcslonab de ~YimcZ).
tOol6cio-t'COnbmko.,~nr!o em . . la rt"nd.. ~r capu~ e popvt.ç1o I &.:r a.:ol.u\x.Ida. o
rel~lho estatuto 00 n.a,iutrio. bt.rn.eomo' tt:tnumrlloÇlo roodi~ e pon~1 6Pf.
prnlenoru t; o lHUjTCUO qUlnlluti\,o t Qu.t-litari<to dol :t..!rÔÇOil Ól:. easiDo ~ado

An,

""U'\

-C? ~o

edlU:a.;lo Qut. noc. ~rmO'l. do .rtifO 52. abratlJeTlo OI p ~ de ~1i,...'
própril e (Ji &- colk'esJ:lo ~ f.udlkll.,
P&r&".J'o úntct> - O piatacjune.tTto III!lori&J di. educa.çlo d.."'ft:rl. alt:adn la
~relJiul r normas do PLt n.......GcraJ do GoYemo, d<: modo que a PI~ • çUJ'O

CAPfTlILO\'I- DOFINANCIAMENTOllt

An

'U - A cduc""l(l ron'll1ut df"I"Ct di Unll" dOlo Et.ladco... do D~lrili'
fr&tlll. dn,> T t'ul1{)no... do-. Mun~ipIM. da.. trtlpreut.. d. b.miha (' J"l.nmunidadr
erro JCral qur c:ntrO\.arlp tt'(,Ul'lol:n (' t\lottO'\ p.u 'PrLlmO)t, 1. I': ltll."t"ntl\i·la ,.
P.fural,' Unk"l' - Rtl.pOnckm .•A forma di Lei. whdllnamcnlc n'm o Poder
'úhh....,. ~1.. n'llIpnmento do precc:llo t"OtIS,!l1uclQru.1 da obntta'onedad~ ':lol:olar. ~
pai" ou tt">p<ln-..i.C't' C' r"- ("nlptC'fladan:'~ de' loda nuun:u ~ que' r"l (T'.l:.mO\ ICJlm

Terça-feira 31

,'rutirlJi;J.o.

A n.wtuM;lo di: QlK trata tlIk .J1:ieo J"Odr:rl fu:e:-It
t"I'Of=iooaiI.. na IQOb,I. 6c que a Lei~.

em

CAPrrv~O VII- DAS DiSPüSIÇÚES GERAIS
. Ar1. ~ ~ Os.Comcl~ de: Ed;tcaçlo (X'&'rlo auloriLar e-%}-eri!nciu pedqb""".J:l:'1'tln l~m« drven.os doe. p~nJos c.a. presente Lei. aueruntndu a 1"I'Jiá.a& dI)\.

ah.ldM IUJm reuu.&Ó01

Art. 6S -. Para dt::ito dt re,utro r ncn:kio proftniotLl!l. u COflse1ho Federal

ÓC" ,?duc~lo IlXari as ho-fln.ti de rna.lldaç-l!' de... tlip1ctmu (' c~rtif",d~ du
::,~I~l;lr:: ~$p'OOdenlt$ &.o tnstno ele 2,e ,rau, opedidol por i.rutit\.l~

Are 66 -

Fic'm autumatica..me'ctr rea.jullad.u. quahto I. r.ome~latut1:

as

=~~~d. Lqw.",'I·.o ureri.of Que- pctlliloo~am em y~ aro&t. a ~ia' di

~1~'J.:~1n.;-1~. :~~: ~~:Cdt:OII~1J

~oe

pua OI UubOl &.

m.1I o

k,w~a'o ~~f?::.t..ltllno rr~inistr&do tl'OS tstAbekciJar:ntcl miliW"tS-l f'el\llado por
An. (I} - O Colt-jdo P'tclro 11 in~ O t.isltma ~ dr C"::s-rloo.
An ,10 - AI &dminÍ1troç'Ôe.\ ~ ,u~m.u de enlioo e as p-l'ÚMI Jllrldicu dr
dinitb pnvadt) po&rl.o instituir, pari 1.!.r,JQ:I ou ~ D5 eslabck.:tmt:... tlJl (.,co 1 • e
l.°.ITIUS por C'W ma.DlIdOli, UJll reprner:tn ClI'm'.JID QUIt'. ~i'JrICÓO.ll. uni~de
blUk:a C$trutul'a.1 e hll:1donal da. rn.:k. ~1"Y't. ~ nnibihd.i&:: didí.tic.. &:
e:ada escola..
CAP!nILO VIll - DAS DlSPOSIÇÚES TRANSITORIAS
,A,". 1J -

OtComle.thO(Esta.dtWsdcEduar;lo~Ú:kcJA.rpu'ttdc:1LW
& Educ...-;lo fiLIe tt' orpnium !lCIi MUfI-=.ctpl:II onde haja

::~:~;~~~

~rt 7'} - It. i:mp1.Lltlta(~ ~ ttflmt: imtituido roa J-<f"eJetl~ Lei far·.e·t pm
Im..Il~arr.etl1J':.~nOO as p«u1i.t.rióA&1, ~bil1d&.des. e ~1.1.\1(l 6t: ~adl. tistr:ml

*- ent.loo: C"OiTt ,x.'IO:TlrJt.ncu do Piuo útad»lJ de ImplaftUoçlD q\l'" cbuJt I'!'l'Jir·U' I

:~~ pet;";~~~~~~n~~::do p.t.~ fixar ai llnhu~, d&qu:\e. t

WtiphM.f (l

..... ripalo unico - O pJ.a.n.tojlinttntc. prtvio e (. Phno Estrildtul clt: Implanta.e;:)"
,!ftmdD'ó fI~l~ art:t«'O, 6e*erlú ~r dabot'JH':."" pdn. 6rp"," vr'"'PntJ$ M n:spectIt'O
::;;;~;;k elo.l:anc, dcllftt> dr to dus I) rnn~lro e 210 o ~Ild.o),. »l<rtu da TIFncu.

12687
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AI1. 1.1 -

o fAlJllnTO da F•.th,""lC' ~ CCltlJf•• CJ\IvJ:;l.r." Consdilt> Fel'~ra.l dll

A" 74 -

Fk:/lrn anleJTI.dol. rlom fd.pecri,.os Wl~ml-1 e1udu.. i~ c... ($ub-til.'Ci
attt: ••ou Ylncu}aóm aI) s:rnr:nu fc6l'nl

Art. ·4r - O. cuiTTculo. do en<"o do I~ e ZQ
9l'aus trrio ua niiclr-o CC'Il!Ual. obrigatório ali i.bito n,!
cfDnal. e Vlll ,arte divp.r.s.ific.da par. atender, confo!.

l:.duc~ln. decldl~' da.~ ql>cs1\kt Sl.:1.ci:eoL\ fl'!:u tranl.lÇl{l do f"e-;'11n-r ante:llóf" pu..
(:, q1J~ .... II'1'UltlU flll f'r=ntl' UI ~''':undr, M .t~ que .. tanll;' K hprt. Jl":'C"C'Ii~r1f:l'S.

t'í>e"l1010

p&rt~ullT'e1 d~ t:n'm~ ~dlf\

at. ~s necf!ssidldes e possi'btHdades concreta:>. is p!.
·culiar1dfldu· 1I)c.11. &DS- p.l.no3. dos estabeltci.~ntos de
-enlino e .is diferençl~ ind1v1dulh dos alunos,

An ,~- ~a rmplan1&('I" de. rt'J1R11'" lnul1uldo ~l. pr"C'SCl'ltr Lei. obwt"Y.. r·
w:',.;u 'Krumu:~ P'T"oC'nçbe\ em rTlaçl0' ('J.t.hdeCIfI.-nlM oflcU..i\ (' p.t.r1l('"ul..~ de

1- •

.,.u

u.luil'nt"('Jl.\pnrn1ru~ÓIt .. r:loII1HJhltT.~l'Va~hte.uUI"ttS

I -

r'IR IklOl;U (' tf'!111W romplero de' I· ~II
~ atuai, (::UI~IC'C'lIncntO'~ qur nunll:nham CTIl1ne ,nu.lial roóerlç
f'OfIttnuII .. mWU101r .~nu., Jion-f':\ que Ihe~ cO!'TT'\pon6chl., n-6efHlIdu qUlnle- I
fI("(.1t:naçl(l e 1 comPO".IÇ'D~rnrullf .• tt qUo( alC'lnA:m aJo 0110 G.a E$oC'Ola compku de

CfUt" I...., "liam

v

lQ - A preplraçio piSrl o trabalho, COIIO elt-ae!!.
to de fora. çio Integ tal do .1 uno. será obr1 g8 tôri I no
en$.ino de: 19 e 2(1 grllu~ (' consta.ri dos planos curric.ul!.
res dos e.sU.b~l Hi_entos de ensino.

11 -

1.~ ,.rIU,

m - ti'\. nt""M nubel«1tM111~ or~rlo_ pu. fiM de aut~"o. indiCar bOi
,b.rl-!'1 1'C1.~tl~1)\ .. f"rm. poel. qllaf p-rctC'IlOcl1\ d~·V:·Tn·ohTr" itM'dlala ou f'rOfT'tul'
1rAmf'ftte. (J t'P'ln" t""OmpktC' lk , ... ,nu
~

S 2:ÇI .. A preperaçio para D tr,t)Blho. 1\0 .Iaino
1ft 29 grau, poderi rnseJar hAbilftaçio profission41, a

An 7to " p'\·par"~.\l r:lrOl u In.b~lt\t' n.,..' o:n~inl' d[' 1 ," .r~u
ubn,.,',J'I..- n0~ lcnnl.l' dll rrn.l'nI. 1 el ~...h·"» t"n~J"r QUIlIlrlClCir:o prol"
IoloX... : .••. ntv~'; li!! to<.:r ... n'j1lrllI'Ol ..• IIIr.:lIm .. õ&,J~ p,.!. 'UllUnJol,l,· c~r.:ullJt I..:'rr.
.... ti .. 101.1\:m.,, r.r..... d~·QuJl~i1,) .~ ~·"ndl':lX-~ Indl\ldu.llh. m ..IIIi .... u..·~ ~. id.....1LJ,. . . IIUh."

crftério do

1·1

t.

estlbelec1~ento

de ensino •

§ 39 .. Mo ensino d[' 1'.1 e lQ graus) dl.r-se .. i esp!.
(ial reltvo ao t'studo <1~ lingua n~c1onal. (:0_0 instr~
.ento d~ cOBLlhicAç'8o t! COIlO ex.pressÃo da culturl bras!

o-.-so

4ft. 17 a tárU .. pt~.l""""'lIubUhadol. a.Io Meur
para I~r W -.a.usld.a.dot ~ ft-1I1M1. J"lratltlr'N" cpc iedoMa. NI culll:r
tH\l1o prtclrio_•
• l "",n.liool1< 1.· .... u .• tt.S al"fril:.CMd-lplornAdoo~~""'D
~VMo ~ fthcl &. •• ..orit 6e 2.- Vau.
"'P~trnentu;
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lelro .

ltO~siflo(\&:I.'&'f1l.I,.tI:.6,·atoe.M~n:JllaNbW.~"""(1

110)

.....rno -.o Rwl ck 3.' Mó: &

1.·

I"U;

Art. SoÇl .. Os. currlcu.los f;tleno5 de cAda gr\u dt
ensino. constitutdos; por .~têriDS trahu.as; sob 11 fora,
de ati'JidAdes. in;.. $. de estudo e discip1il'l.s. co~ IS
dispo:;.ições necessirhs lO s.~U' reladonule'ntcr, ordc=nilçii:o
e SE-qOênch. s.erão estrutur&dos f1e1os e$tlbelec1~et'ltl>s

t) la!) et:sibO di: L' 11'1-11, ..ti: lltrie fiuI.. na ~ de dtpk:â& rdtorbo I
bncbtuta 1St 1 • pu.
f'luifT'lllo dlJiCO - 0Dde c c;:uu,do pm~tu _ /.It. .-J .. ~ , ,,~ •
apl-Jc-)(lo 00lI mt:m06 Irubebcidot bImt: a.rt:,;o, f'<ldt:tlo a.hld.l ScdoDn:
.) lM)f;nJ.-i~ &- 1.' rn-u .• ti • (o.• KTtc, e'4ondid.:doc qut- )w;,jam Dl;IltJCk~!6G. S.'
"I'k t Kt11:lAm a Ief ~raar. Im t\I~ Wloell~"'~.
li) bOtrlEiDO &1 'l;TIu. uf:. 5' rb:.r.:. t:tnmdlltol b.&bU.Ita.d1ol"Ii:uL~C!:t

h'.pl.ritlçA(l reJ'lbdcr: ta y'-n.:c li~m .., p::~ tdpK1J1'06 Cot"'K:'h:.s dot úh.)C';r•.,."W;
c) ..U ~
4IoJ nttioo ck ..' ",u t ao d:t 2.' I!fn. eL,,:ti.:btoa;
_bilitt.ÓOI ~m n~me.1 rk cufioeCtea t'f\TlIl.atkll pdo CCtielbo fll!idertJ clt Eó'm:..'"I\Lo t
rraliu&::J6 em InJ.!JI'uiçôn (:IflCi.aÜ dor: nWlI'O lUJl'""ri('ll" m1iU;du pob ltidro-> ~

,-ma.

de eps.inCt.

PI."itlrafo únicD .. Na estruturlç8D dos: currlculos.
as sfogutntes: prt=scrições:

100. An. "IB _

Q=.dD' ore..... pN>l",,,,,,,, l=ociaDoc "lo basw para , _ .
b ~1d.ad.e1 cSo Il'tlIHlO. CA pt"OfttUooall t1iyk.<nI&- ~I'tl ootta C\l.!'W5 t.l 1ll'n'1
~pc:rioor roderic> atf rt:'itil-tr;.d(:c e;.o tA.inist~ d.t Ed:Jaçb e Cultura.,. l!'fÓUrW
compk:m~nu.çlo6t: fe\l' t:tll.'doc.. u rnetm,. •.1U 00 c.-m ârus ÚJII.. c.de ti: W&I.I. a
'l~~, obce1"l'Adr,x cc ui~ crtaboeNor-~ pt:Io ~Jhto r-.denJ

seri(l Obst:rvlIdas

cad"

de: EducAÇio
Art. 19 - Q!Ja.r.1c:o a oKrtI doe prof~illl k~K .bDIWk,S. pua o
açrc1c\:l c\.u fun..""-" tk dJm;I.Dtx. t:lu\:oeko.t>..-eO(CC de' um u.~. 0I,t I>U1I: Ó"SU.
ft1.o buur pUiI tott:/lder .... IWJ. rot.:OI:nid.lld::1.. f<"n!lhir'~"
~~ ai rt:fJ«'tiTU
funçfw:1 KJ.m o.Ch;Ij.,~ po! p~ babiJiad(i4 paa o JCUrDo) PU~. tom
c:xperi!ll.cu ór: ~U.l~riO.
An. 80 - O! ~l.t(:ma~ de: emin-o -dC"l't:rlo d~n·.-r ..h·er pl"OJTam~ C'1f«'iai~ de

fedt'r&1 .dl': Educltçioi

lo} .. Mtirlo. ~ut c~"porio .1 porU 'herl.!.
flc~do

0'\ t::ltl.~kçimcn

d) .... ftDN'lU p~rrpr~p.raçio

"ti

~l cnl~ri em

,·ilOf

tu

r . . fixados p~lo Conselho rt'dtr~l dG EducaçÃoi
f) ~I .. a atent!er às ,~cul far1d.dts r.g1cnlis..
.s I'stlbel.tiaentol 4r: 1'h;1l\o poderio Dfertoc....

d..u dt , .... publkaçlo

.ut... babl11t'ç,p•• profl ..lonah ,..a .. qual.
aio haja .TniMo d. c:on!.tudo t "uraçio previa.e"
. te e$hb~leci-t!os l'Ia forl,lll Ól .l{nu .nterfor. -

da I C8Z.

outubr~

LEI 10 7.0U, 4. 18 li.

Alter" dhpl'aft.ivra 61. tG1 nÇ!
S. ~S2. de 11 d• • sosto ~. 1971.
r.fortntu i profl .. 'o••• 11'.
çio dD a:ni1.i~o de 20' gr!lu.
-

o
Flço 'Ib~r Que
sepuinte le~:

,lESZDEM'rE

DA

lEPOILltA

D Cpngr:ello lIacton.1 tI.ereta

• eu Clntiono a

Art. 19 - O. ertl. 19.49, S9, n. 89. 12. 16,
22, 30 ~ ?~ óa l~l r.~ 5.~92. ti. II d. ~goHo d. 1971. p.....
.• YiROr"~ CO!! .....~yut!'~t~., ~ed,""o;

'Art. 19 - U •• <1.0 d. 19 e Z?
,ftt1yo

"trai

proporcionar

.0

D t"atatlt'l'lto • "Ir ~.do i

b trabalho, rlftr~dl no ~ lV do

tl par. oferta d. "abllltaç.o profl$$10•• 1
são 1:1l1-91dos aTn1eol dt conteúdo e durlçio & ,,!,

sc. -

Em

rara

.rti90 Interior. Il:r-io dltfinidas, .. rlolra clda grau.
1'.1. Con.elho do Educaç.o óe cada IIsU ... ó••~
sino;

CTllt'rio-s rk cume s.uplcll\Q coml:t.nlr~ da U21Ul<-ÇkD ,,~ntC'. nl. dal& ~ promuli'"
çl0 tkm ui
An
1-'K"Jlm 4'.eiUnt&rs 05 dUTllÚ'S dos .uIJJlil rro'f'$.f.Cltel. ('01JJ "'trt1t'O
dchrlltl\O no Mlnl.Sl~nO OI Educa.çlo .rm:, da VSah~Cl" ÓC'Ita lzl,
Ãn 6~ - F lC.l.m t'tYC'of.~ 0'1 .ni,os. doe numelcs 18, 21. 13 .29.31 ,,65.92
aQ.s.Q~aç.q.l('ll" I03.IOS.IOQ.1I0,113c t1bd.& l~in.'-4.o2-i,ôt 2i)~ &nembro
<k 1%1: bem r:orr,c<,,~ dlsl"lY-y.b=. d( Kll tet'u!oe especlt.B qUI: ~i"... km ~ (;OlltririC
ou d~ fonnl dllCcn.lo ._ tnl.tên.t. t:'Onlld. 1"•• pJr:unlc Lc-i.

6b -

1'1

c) O 'Itabelechit!nlO m- f-hsino ~odtri incluir
... tudo, nto dtcOrttntQl de Matêrias f"fl!lactonada ..
li. "cordo co• • J!;1tntl 8nur1or;

los- ck 'ul Juns.dl~J,C' ~p~hlar os respe-CU)'C» re~lm("R1t:r.o .dsptlldooll pU.." 14:(Ht Lo.
ParáeralC' urnco - N~ I~' pnt:"\t:lrOi.&-nM de Yl.SénCII d:.=:iu Le1. C,lj. en~b-tlk.a·
mente... olKlJ.is de 1.Co lT~v, que tllo- l-eonham regirr"c:to prilç-nD. reilll~l'iI'if."lIlt
&ptoudi">. &""l:r~('o rtrcr'u por nnrmas t'lpe-dllias pds adminl1t~lD ÓC6 l.·~;,=m~
An 82 - Ol- "t1uis impetof"r.'\. fedt::ral~ de C1'l'-ÍhOpv6ctlll.lII:r(l'Clto-'1M 1 c1.'.J;poij.
\'")" (\O ... M.. ll·m~~ qur n~T~\,iltm de 1-ua cotabo'h~Ao preftrenC"l&hn-e-nlt ..a-qu_:k1. em
t"Uja Juri~dl:;l" ~lr:I.m lotados
An bJ - Os crm.cUt&DS para cario~ tk> magutéoo. em t1;u.bek-c.i~"", (!fi.
('i.i1-, C'IJ.' H'lUH,bb ((lrllm ('r.r.er~das IIt~ • dl.u ~ publlc-..;Jo &s.~ Ltl. Jt:'-loo
t:"ldo:. r-tl, kii~bçlo Ôl.da nos tt$p-ccli\'~ edlt..is
Ar! 8~ - f~am lT1õJ.-lt.lvado~ &S. dit1:'llO' Ó01atu.r.ts din1ofd. inpctores. onc.·
\Idcre~ e AdmmiUJI'tk,:,-e$ t;\t tloll.bekcunenlC1!i tk- tMino. e1.thc-Uo no kl"'dço ~blico.
ahlt1- da "i~nci,t, d. pn:s.cI1tC I..ei
8<:' - PCrlJ'Int'l:'em. par. todo o r;orttntr ~r,o. .I.S o.i,tncw & Wh.& c OI:

~n,

currleul. d. Cldo Olt&b&leclaento CO

los. Conlelhol 6e Edu"çio, ,arl os. rl,pectivo,
*ist.an d~ ensinoi

(h tll.ltrna~ & cn.unOf:llltbcleC'CrlQ pru.~•• ronw Ga IiPru'tZlo;io

Art 81 -

d~

..io "colhl ... com b.. e In ... 1&ç.o .l~bo~.d.

J'h'tl~ll1',~iOPU;:'OSproles.loülf"\. Io-e.... alormN.lo rTe~cnLl no Jln. 29 dc.t:.1A.'i.& hm
dt que ros-'-'m ;'ÜIlSir graoualmenlt a QUAI;.lH:~lo Ul,ld&

ch. Pi'M E,1aúu...l reit'ridu nu Ul1&ú 72. dcnuo do<. Gl-laL\ U\lcrlo

.) .s .atedos. relJtiv"s lO niicleo c.O,aulII de
grbu
de !:tlS'il"lD ~trio fixld&s pelo Const1ho

educando

g~.us

ti ..

por

ok

a forll.,io M:ce!

·d~SofnVo1vhl.tnto clt' 'UI$. p01.encial1da.des.cC80 el,!

lir-h

1(1

.~nto

de luto"'rel1iu.çio. preplraçio para
di cid&dan1a.

o trlbelho

PI~' o f'x~rctt10 consciente

• Z9 • O e •• lno d. 19 e Z9 grau< ler•• f.htr!.
do ltbri~atcdl.tntt nl llngul nacional.

I'.rigrB1D unico • A cooper.çlO qUlndo feitl
sob. for •• de- t$.tngto._esao re'.unerado. nio acarrttari
fiar .. as e.presas· DU' outras t:ntid&de~ vTnculo .1gulI: de
e.prt-Slo COI'I 0$ tst.g1irios .. e SUIS obr1glçõtS Soerio Ip~
.D~ as espetif1cldu nO 1ftstr~.e-nto 11r.ado coa o est!i,
be:letiee:nto de ensino.
;.. .. L 8l( _:~ b'P"d"Fnaç'iô ~o cu"ri'l'·culã 5.[>r~· fei
ta por seril!~ anu.l1$ de disciplinAs. irt-l'i$ de e!otudo ou
.tiv1rlede~. de ~odo I perllitir, conforme à plano
as pos

e

sibi11dldes do ~stlbc'ec'llIent(). I inclusio de opçõt>s qu;
atend8111 às df~ret"tn,lS indlviduah d~!; 11unos.

t'

•

• 19 - , .... efeIto d. que dispõem o. >rU. 116
I 178 d. tDnst1t'utc~ot ente-nde"se po; ensino priairiD .'
.educI,t:o correlpongen'tt' lo ~n$fno ae IY Df"au e. por Ih5!

.0 I:i:cd10, O d~ 29 grau,

Art. ~9 • As •• bI11Uçõ.. p,_of1 .. 10•• 1s pod!.
riD s.er rtllliz.das l!a Te'gt.l de coeptrlçio CDa tD:presls
e ovtr.s Itfltid"O:tS püblicIs OU pr~vld"$.

§ l.<t .. Adt'ritir:-se-i I organÍleçÃo semes'tr-al
no en~ino de 19 e 29 SJ:raus- t. nD de 2Ç) prUJ".A l'Jat"'lcuJa
p,ot" d1sc1pl1n.e. sob condiç!'o qUf' f,S~('9ure o relaçic%"men
to, I orde-naçio e a st:!qtJêoci. dos. estudo!>.
§ 2P .. bl qualCju~r -9r.au, poderio organizarse (115s.es: que rf!~nlll\ .lunos de diferentesscries.
d~
e-qu1valentes níveis de adiant~lJI~r,to, pAr" (J ensino de ri;!.

e

VUflS estrangeir-~.s e de outra~ dhc1plinH. áreas de
tudo ~ Itivid&des ~II qu!!" tal solução
/lconstolhc.

se

e~

~EI'O-LJ!:I N'
~. .ôbre a

Art. 12 - O r-egillcnto cs;cc·1ar regul li. ri a s.ub_~
t1tuiçio de -UIJ'\~ d1sciplina. i.·ea çfe estudo ou lItividade
por outr'" li que se atribua identico ou f'quiv~lrnte v"lfJr
fDrlletivo. excluídas es Que resultem do nücleo comUlI: e.
qu.ando for O, ClISO. elos Jllnill'los fixado!. ·pelo Con:.elho f!.
dr!"I:' 'de EduCIÇ-iô ~1l!A aS hlb,\)jUçõt>s pr.ofissionais.

'l'ri'gt"llfo vnico .. tJ:beri aos Const-1hos de [do!:!.
C.ÇiD iixef, per, as t'St"bele'1m~ntCl~ ~t t!r.s.'\n~ $.1tutl.das

nas respectivAS jurisdiçõE's. os. criterlDS geral!. qUE' d.E..
ve~io prrs'idir 30 aproveitalllento de estudo. definidos neo.::.

te art,igo.
A.rt. 16 - ClSberi llOS e~t.bbe1ecimeritos
de e~
Jino rxpedir- os c.@'rtificbdo5 de tonc.lus&o de.$êri~ •. de
disciplinAs (lU grllu escolar. e os dip'om~s ~u c~rt1flCE,
dos corresponóE'otes is hbbiliu.lçÕl:'5 profJS.slonlllS.

22' - O ensino dt 29 grau ter'E " durl.ç.'io
-.
d 2 200 (duas ..li1 e duzentas) horAs de trAbalho
Il'n'm~ €' •
_
•
lo rneno!o trés
escolar efetlVO e serll desenvo1vldo eli' pe
Ãrt.

siries.

UIUbis..

f 19 -

Qu.ndo

$O

trator de h.bll1toçõ. prof1~

es.ce Il"rn..i.o poderi ser arnpl 'lido pelo Co~se1ho r,!.
der.' de ,Edu, .. çio. di acordo r.o .... n.turt%' e o nTv!'l do~

s1ona'

I

tI tudos prl! te:nd 1 do~.

§ 29 .. Mtd1 .. nte Iprovtçõ'o dos rtsp~ctivos COE.
,e1hos de- EdUCIÇêb, os '1stemas de, ens1no poderio u.frn.!.
tir que, no resdmt de lIatrTcu1a por d1!:.cipHna, O el~r:.~
possa tOFlclu1r em do1t .nos, no "121n11!1C1 •• cinco,no mex!.
DO, O~ estudos correSipondtntes I três l-éril's,
di e$'o1.~

d. 29

12 ...

lndu.>1M <ta 1':11"",,-

F~O 1'Jfúral e Clvlca c.."0111o atsClplina obriuatórJ4, na." acotas de f.\>dOI 08 crrau$ e modaUdade.s, do"
""'''ma.~ d,. "",".,:,JO r..o pg~. e «fd.
cutrllJ J'TC>vldt!ndGJ.

Os MInlstr", da MarInh. d. Ouer.
tn, do Exército !' da
.\el'mélltlca

MilHar, usando rlas r~trlb'J~côe.!> Que
lhes confere o .lrtigo l Q do .\t<.l In,.,tltuclonal n' 12. de 31 le cC6.sto
de Jlo'6P. combInado eoro .) f ' f do
~rtlgo 2' do Ato lmtltuclo::l!l1 n° S.
de 13 de d~zerobro de iD6&. dtere-

Ir";';

Art. I' I': 1n.'Utulda. <m t.&ráte!'
obrlgal6rlo. e<>mo dl.ciplln.. .. IAm-

~~o~~~art:tb~~Jgg,u~all~lV~l~l~~;

:;;:~:Q~: J:n~I~Om~~tl~~~~,

"&3

Mt. 2' A Edur.çAo Mor.l • Cl~-,
ca, ap.olandú-be n.!\ trad;-;oc..., nadGDais, ~m como finalidade:
O) .. tdeWL do princlph.. dr:moc1"'~
Uco. a.tfAV~s da pn:s~n'A..;~o do e.spt..
rJto tellCI(l~o, da dlcnJd.tJe rJ~ pe5~
ao. h':..ll.... lo.na e do amnr .. liberdado
com re.spon.s"bmd~de. sob • ir"plT&çAo d. Deus;
b1 a "l"~t'~-w'lC'o. O ':Jrt:JlI'r.1mento e- a pr()Jeç~o dos ·u.10rta f"SpirL
tuau e ~tlcos da nacJonn'J:!a..de:
';1 o

10l

tiUCClme-nto da tulldw.de na.

to.onol ~ do sent1mento je solJdar1e..
dade human'3;
li) o cuIro ;\. I'álrJa. aos aeus ~lm.
boJos, tr.d:çó~s, 1nstHuiçô':..~, e aoa
~aDd~s vultw de tua bl..s·"rilf,;

e) o apr1m.,ramento

~om

.

do c!lr.6.t.er,

apolo Da 'TlO!111. nft. d~l(jlÇ.áO 1

f~rnm. e Ao ['olnunldAae:
f) a. C'omprecnsáo
dos dfTt'it.a.s e
deveres dos brasiJelr03 -t o crnhr-ct..

mento da orr;liniz..'l.ção SÓClo-pçoUtlco-

• J "0 tn~fnCt

de- 19 Qt'.u, d. 1~
•• blliUçio .spttlfita de '2Q grou;

4~ serit's,

li) no ensino d~ 19 grlu, d. l~

8~' séries,

f'c.. ~ dt Que tra.ta f.at-e
1'1.0 mothar:

.

COl'IIO

for»ação t;nimll P!

P.rá~raro 1\nl«o. "" ......."

habilitaçio f'speclficl d! g:r.u ~uperior, u> nf~tl
de S1r..duaçio, rrpresentlld! por licenchtun: de 19
,rau, obtid. ~Ilt curio de curti duraçio;
c·) ta todo O rnstnn dt 19

!

29 gr·auli. hlbil.!.

taçio ts.peelficl oblida em curso ~uptoriDr ~e
Qraduaçio .correspondente. 1 i cenc ta turlJ pl enL
§ 1Q .. Os profcBores I que se

ref~rt

I .8l!

IIrl "," poder~o lrc10nllr na 5~ e 6~ series ço ensino de
19 grau, Iledhnte estudos lldiciono!lis,cujO!. mínimos dtc' CO!
teudo t dunlçio serio fixedos
p!'!los competente5 tons!
lho. d. tdu<.çio.

§ 29 .. Os professores ia que se refere ~ alI.
nra -n" podrr.e1'"io 111c.8nçllr. no exerclcio dD rn~gi~té"io. a
2'~ série do--ensino· dE' 29 greu a-ediantc estud05 "dic.ionais·
~Drr~spDndentes. no IIltnimo. a. um AMO let1YD~
§''JV -tlsr"·=t-s'tu''Ó'Os .f:dlc·1'Vn~·1s' :reTeri'dõs. ·nbs
parigrafos lnter10res podl!T"ão !c"r'"-o1f~to '11-e 'lpro\l~.Htl1I'Iê~
to em cursoS ul teriores.
Art. 76 • A prl'pl'lr-lIção para, O trablllho no
ensine d! 19 grau. obrigatória nos. terros da presente Lei,
poderí tn"Isejar qualific.açio profissioflal, 60 nl ... el da si
rie reallllente .Ilcançeda peh gr.tuidadt' t-Scolar em cade
s.fst~ma,.parll lldequ~çbo às condições in'dividuais, inr: 1i
n.cões. c idade- dos alunos.1o

Art. 2~ '" [ I ssegurado lOS Atuais .1 cnos do
t'ns.1flo de 19 '1rtu o d1re1tc>. de COhc1u1r SP-U$. estudos nl {orml
pel. qUlll os iniciar ....
A.rt~ ~(>

São rC'yopldos o llrt. 23 da Lei nÇl
5.f9l, de 11 de ,gosto ~~ 1971,t' dE=rr.lJÍ$. dispostçÕt~ tm contr!
rio.
..

Art. -49 .. Estb Lei entra
SUl

In

J~9

econômIco. do PS15;
() o preparo do ctdA.dAo paro. o
exerclr.lo des atIvidade.s c1V1C'M t'Om
fundameuto ~Ul moro!. !lO f;a tr;otisr
triO (' na ""io eonstrutJv&, 7isando JLO
bem comum:
hl o culto d. ob.dll:ncll! " Lei. 00
tldelldod, '0 trabalho e do lJ:t.gT....
tfi.o na C'ornunld'Jde.

~r'U.

Art. 30 .. Ex1gir-$e .. i
'
.... o exert:lcto de .lg1stetia:

de

C69 -

arn:::Mno DE"

publietçio. Bras"ilill"

1619 da lndependênch e

9~9

em lB

de

lt'tll

vigor "" date

çutubr-o

ae 1 982;

dA ftepúblit.a.,

JOÃO FIGUEIREDO
Esther dE' FJ";;ueiredo Ferraz

<lI • &çào

dele.

nu reJpe<:U...ll d.l><:'pll.

&8&, d. tod", 00 tltula.rt:l d" m~
téTio oocJonol. públIco "u prIvado.
uDdo em v1st.a a tormlllj:lo d. com.
clblcia ch:jcn do aJuno;
IJ> a "ratica educatIva ja 'l:'Iorl-l •
do r;Vlsmo nos est.abcleclme:lto:: de
"n~lno. nt:-avés de t6das as f'JtlvI6p ..

(d('o!: e:scoJ:Jres.,

Jnclush'e

QUhDt-o

ao

dt's:-nvol\'lmento de hábltns demo..
crUiC'os, movimentos dt: JUHtlLude,
estudos de problemas bra..slJe..ro&. Mos
rfvltos. prom~ôes extro ..cla.5:>C e orl~taç{w do~ pais. (
A rt. 39 A Educaçlio Mornl

l;

CívI-

ca, come. àiEC pJin:. e p:;,\t)cn. tducatona. urã. ministrada com a apropriada Ildequaçâo, em todos O.i g.r6uJ
t ramos de escolnTizaçô.o.
~ 10 Nos P.'stAbelecimer,'-O.S Oto gra'U
médio Q)em da Educação tiora) P.
Civic8. deveró ~er minls·rad" "ur$O
curncular clt "Organização Soclal e
1'o)lficn Bra.s:iJelre."
li !" No sis~ema de'

ensino l·uf)edot,

1nclu~·vt põs... graduado. n Educacoo
MOll:tl t Clvil""!l, sl:'l"li relil:~,3'::l como

comph:n,r:nto. sob a rOTIna je

do dr ProbJf'm-:\s BTRsHe!r.:JS,"

"'Esf.U~

sem

PfeoJulzo de outras nti\"ida-:lt:::: cultu..

rals

O)

,"i~8nào 80 mesmo obt""'VD.

Ar!. 4. Os currJculos e prOgT~1nI.S

bl1.:lohlk. palD D.!.. diferent~5 ~'uróOs f
arfas de rns:no, com as "~pe('tlVM
tJ)f.>lOdo!ogias, urão tla.boractOt pelo
Con..a:elho Fcdera.J de Ed~-:tIiCho. com
a coJeuoTiH;ão do ór~áo Ir .:JtU' trs.t&

O' arUgo 5,0, e aprovado! ·.... ~Io M1.n1s-(,Te d. Educação e CUltura.

Ar!. 5' t: criaM. no Mlnl"l'rJo d&
!:duc8çáo e C1JHura. dlret"i\!IJ('IJt~ l>U-

artJcu15lI·!.e tom tiS 'HIlcrlda--

de. tl ...l! t rnIJlll1re..'f. de t..odos
VI"I~

0:1 flJ ..

de r,o\crno. pnra Imp,antação e
ln~!'1\I~tnr,hl) éh, doulrlno, 1.. E.ducA.
1;6.0 VJoNl e Clvlcl., dI: aeOrd" coro
OI prlnclplnc uu,bt1tcldot hlJ .. rtJ ..

llO 1·;

li) coktbon r rom o Con.se:ho ~ ..
dera} de EdtlceçftCl, na e1tlll"rR.ç!1.O de
~urrJculo!> e w.--::rnmns cjf é:t'jucaçiio
Mural. Ch·IC",.
.
c, coktburnr tom M O1"g'G.fll1l.lçóe:s
&1ndlLnl.s dI:' todo!. os grnu,z. pura o
desl.'nvol1l'imentc r Jnlr'n".HlCllÇâo de
~un.s ntl'Oidnde..'> r('ls:C!onarjB~ com 1Il
Eduoo.ção Moral e CívIca;

d) influenclRr t convf..Y.lIlr I Coope..

raç60, p3.TfI, un-tr ~O~ ,.hjctl<·OS rsa
EducacAo Moro} t ClvJcn, dtiS lnttl~
tulçút.~ t do:, órCrto.'> formãr;ore.s dI.

oplnIl1o públ1c"rt e: (ir dlhJsrr.ll cultlJtrtJ, ln'Jus'''r lornah. revl::;l :\.~ edlt,ó.
les, lealros, c1nenll:j~'l, tsUlçó':',!o; de rá~
d.o e dt tt'lt\-'Lào; dn tiilldade3~"
)>ortirIU; t de recretl.(:~o" dAs rnlldndes

>de c·a:f;es e dos D"{::tl.O'i prCl!JMIc.naLs;

" d ... cmpJ'ts... gráficas e dc pUblJcl~~de;

e) ~ori.r t Mlnbtro til" E.o;t&.
CIo lal. opro1'D.Ç&O 1QS Ilvro!i r1'.dàtlcos;
fiClb o ponto de vista d~ ,n Qrt1 , (! d.
'Vlsmo, e coll'1boritr .C("Illl 'n oem(l13
Gr~t\os do Mlnistério da ert:.:r.-D('!\O e
Cult,urH, n2 {'XfCUl;ho das ~tovJdEn.
tIR.'; I! JntekttivM que se fJzfrf.m nrC!;pJ~i:'.(J

(;cssádn.s.
dentro do
Dureto-Jel.

dêste

Pará~raro

tinko, A!i clerngl~ elrlbulç-l;!:s da CNMC. bem comt, 05 recur~CL5 e melos nccE.~~rJoo. tlr' pe-Ji&CId) t tnllterIal, ~.ráo o::'j";.I) da regulamentação dt:;tt D("er~!'o.~r!,
Art. '1Q /<. fúrmaçáO" ~~ 11;ofcr",sô--

:res

t

orlent..'l.dores

da

o:<;ripllna

"EduD1r;.lío Moral e CírJell," rar-se-á
.f:111 n!vel unlversltál'Jo r c t}UQ ti en~

tJno prlml\rlo, nos cur.!"llS oonnnLs.

I 1~ Co' .petirA ao. C;jn~clho Federal
e lOs C(\Il!.elhC1f- F..stadusl& de Edu..
cação, ndor..ar f<.S medIdas orcesI.fJJu5 â formaçno de QUE: trlllr. M~
IlU"Ugo,

.

CentrD~

I 211 'Aos

Pó.<;.-OMdunrâo

!1.{"g~ftnatF

oe

Incumbh-r, o prepll.ro

dt p:-ol('!',5õres dessD li.1E'a, em cursos
de 11H:,.: r...do .

fIl""Ô.

uUi,O,

12689
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ti 39 l.inQUl'Lnto tll'to hou'V~r. em nt1-

lnl!ro bastante, profcs::ou:..!l t: orientadores d~ Educação Moral .. Cfvh,."1l.
l!i habllll.açAo de rondldat". oHá 1.1ta por tn~lo de exe me ,jl" '\ur;r.l~n(;~,
Da ronn_ da lrglSl.fi.çâo ~ "jl1or.
,: -ifl No tm.stno primárIo, Il. disc.l~
pl1nl~ "Educnçl'io Moral e Cfv~ctl" ~'t ..
râ
ministrado.
pelos
Cumulativamente C<JUl

pt'1.lrl:>sôrf'~,

UI

tunçOt..

J=.ruprIM.
I /i? O a"rovelt.nrncnto de proleo,.
IOres • orJenl.-atror-e.tJ na fo;mm d-o
t 3"', l.er&. tl:llo I'~mpre ,Q Mlu), pr.~
c6rJo, devendo li. respectivA rP1l1unt-

f"B-Çê.o ~UbllTdJnf\r ..se, tlo."i -:s:.'\belerl.
ntentOs ofjcinis de cn.lijno, &0 rCEJme

f~~~~to'lO~~C ..;,sU~~ lel'}f'r~~o D~.c~~~

f 6(1 A f..é que o estnbtler.1::,..nLo d~
enslno
dl:>ponJHi de prof!:'!,,,,,,. ou
orJclllttdor. reguJr.rrnente tU,"'m:ldo ou
1.übiUt.fuJo em f:Xkme de ./iuf Ir Je.nch.,
O tt'u

diretor &VOCtLJ"ê. o ~nslnO dQ

Ed1.ICkC;io Moral e Cl\·lca, a Qual, sob
nenhum pretext.o, poderé. .Jt.Jxar de·
ler tnlnistrada. na forrnD Or('·1StO.
Art. 8 11 É crIada c. Cruz dI, MbJto
&1 E~ur.açãu Mo:-al e Ch'!I.t1 B ter
conferida pelo Mjnl~tro -Ju Educa';."80 t. Cultura. mrdJnnte PIOpost.e. ela
C.NMü a personalIdade... ~1.1.~ 3f ta.Uentarem, em e.s(or~"3 e em dtxUcaçAo • Causa dI. I:ducaç6o LJOTQI e

Cfvlco.

P."râ~rafo

l!;\ko. A CNMC propo.

rA ao M1illslro dfl EduclsÇfoO e Cu!...
tun. as In.slruç~e..~ nrc~.'!.~~a.'j 1.0
r:um~)rim~nlo dQ dJsp,?Sto nt:!Jle lIort:u:o,
Art. ~, A CN!IIC el~bor., á pro)...
to de tt'gul'lomenl'\t;'lo
"o rre:u:n~.,
ter tnCamln!If:OC- 110
Prcs.ldentt. dt\ RI'publlcD., ~)(Ir lnt.eJ'tnédlo do MlnJslro da Ec'J('fl.çl1o t
Ptctd.o~lt,l...

~~;~~dol\ ~~ci~~~~tJ~ ~~or~]'~~dObl~

Cultura, no pU.?;;j
rn/ncitnCJ de ~
(noventA) dlns, • contar da. dllla c1f1
r>ubJJcQr;ê.o tiés.te Deertto... lel.

I l' A C);~IC •• rá inl..' "da por
nove m~mbros. nomeados orlo Pre.. .

Art 10.
Drcr&to-.e1 tnlrouof.
em 'rIgor Da dtl.tn de IUI\ publlcoçAo,
n\'Oi:'nda.s AS d!..~pos'C~~ W1 oonu'-

,.lEmo (C:-I~IC).

5td~D...e da R~pübJi(a, 1>Or t.f:.l:.:i liZIOS,

drntn pes...t.oa~ d!"dloodas à cw.usa dJ,
Educaçáo Moral ~ Cívica.

J 2~ Apli(":J.~se aos tnLer,rAntf's da
CNJl,tC o di!:pos1('l nClG 11 2\ 3° t ti9
do arl. rJ? d. LeI n' 4. OU. d. 20 de
Ilez.mbro de 1981.
Mt, ~. Coberá.
f'NMC.

..peclB1m.nte 1

t:sr..

no.

Bra,lJI., 1~ de ""lembro ne "\Ill;
118· d. Independêncl. e 81' di.
República.
AUGusro )!I.MAm. funI7..dA.&D;
Orltlrff:WAJ.D
AU}o.t.l.l0 llI; LYRA TAV~
MiltClO I>!: E..otnA f: Mr:u.o

Tarso Dutra

DIÁRIO DO CONGRESSO ~ACIONAL (Seção I)
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LEI H9 6.660, de 21 de

d.,. 1 979.

junho

!li nova redaç;o ;; a H noA ~ do

frt. 29. <!:l
o.creto -lei 09 [169, de l~ de seteloObro di>
195~, q'" "dispÕe .obre a inclusão do Edu
c.ç~o

III - qll1nto à compC'Siçll[) du turmalo :;o Ilunr:"~ de" mesm" ~elC. preft'rtl'
·citlmct1lt 5C'1c:cior..ÓCK por nhd lk aptid)'o fi'l~"
IV - qUinto 11(1 ~pil'('I úlil dOi\ metro~ qUldndos Ü irea por 11unc rlC'

nl,<;ino primlgo.

rlÇO uber c:uo
,segui n te Le i :

/!oral e Chica, cooo disdplln. obrT

"Art. 2Q -

Dacreto-lei n9 B59,

o ••••••

00

o 'o.

0'0 ••••••

e) o çrillOr6l'renW do carâ.ter,.cOlll .paio na "'ra I. na d2
diC&(f&o i COIUIidade • i f..,lUa, buscll1ldO-se Q fortaleciaento
u. C(Q) núcJCQ ""tural e fundaEntal da ·sociedade, a preporaçM

de;

p!

rl o. cu_nto e a preseNação do vínculo que

Q

con.titulo"

Art. 29 • Esta lei entrarâ eOl vigor na data de sua p~
bllaçio.

Art. JQ - !e.oua...... as disposições em contrario.
8ras;];a," 21 de
1589 da lMJpaldinch e 919 da RepúLllca.

junho

..

...

~
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tI\"m 11. d .. Con"lllulÇlo c 1t'lldo em \·ttll. odU.po\lO no.n~2"cbUI n· "'.0]4. ck
1('1".. &rc-mbrn lk I%J.I; nn a1ine&sb f r do Irt~ ~ da ui 1.'1.- !.-s-iJ. do: Jl, di:

:~r7:.r~de2.~~~~h·~ço:;:: ~~;::~~~~t~i ':ekJ~~:
t'OftlO:lA .1J1l('.l h dt· "l~ J.• 4<J Det:'rtfCl-'b 11 • S9-f, &- 17 doe ~.
e hO anIMo 7.~ d. ~ n o ~.tfl2. doi: 11 ót ~to« J97L decn\I.

I%q, bem
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TtruLO 1- 00 REl.AClONAMEN'rO COM A 51STEIoIÁncA DA
EDUCAÇ"O NAnONAl.
.
A edu('l("lCt riSIC'A_ atmdaM qU( por loftiIl u.ciol.l~ r " .
(1'\ df~Pf"a. c$f'SoC'nTOlIII= e 'pn~ lorça1 fI'leu, 1iPlOnIft.. dwic:u, ~ I MdU.
:::~~~~':':c~~~:\fNlllmCIot I.totn bbi~ 1'11""1' ~.u 1Iocu-.r~.,. b
At1 1· -

Art 1- -

AWul;~JÇtlhll!'t,drJrt~1l,.t:r-.cr'Uhtral1llt"..n.~ ..~ •.
t1ltflctJlo dos CUnot dt todo.. DI. fl"UI 1St ~wt ~ . .

:.~:'oilr ft'I\Illt. o

TtTVLO D - DA CAIlA(Tf;R[ZAÇ1.0 DO' OIllF.llVOS
. 411. ) - - A e-dur&~.o fiJ,lCl dnpQf'I:lv& t f'rcruliu t-iCblu. ~run60 ItIJl
ob;enl'OI. C&raeleMl.",\('·6.
I - fto rmI1l0pnm'no. 1'-01 Ill.,dJ.ikJ fl\K\J dr- car61cr n'C'Tt:'.tno. ó: prdf'
rf...... i.. as (,11)(' fuort'.;'rf\ a f'f-In~{1hd.~I\' &- hUIlf,l\ h1JltnlC'M. D 6r~nvol..,mt'I\'['l
l'Of'PnI'al f menllr hlltm6nK'o • rr.elhotUl Ó. aplla-at. '11.\('a. o dnpcn.r 00 t5p[rtll'
«Mnurtll'no, da CTtltlnld"dt,do lotmo mor,! t: chico...lém de ~tl1ll Que COf\,,"'Ortam
. .,.. compk,ar , forma(." JnlC'rrl! doi p~r.nnahd"l1t
11 - no tnllnt'> midltt J'<'r alf~ldlldts 4ut COlllnh"um pau (\ .pnmortlnt'nlr<
taproveu.. mrntCl Inll:i"'ld(1 dr lods, aJ polt'n{l.hdll~S nste-.u, mot.ls e pdql.<lc,,", Ó{'
tndltióu(I. pO'~iil>lh"nrJ'I·Jhr pdo tmprtg(' u'1I do lt"rnr<' dI: la,rl um. ~rtf'll'
MM;1abilld.adC' à fon~""I.(I(1 da uúdt::. () lort.lt-ClmC'rll~ Óa tronllck •• aquu.~;ao d("
~.s habihdadc1. o .... ,Umulo h 'end~nrtu d(' Il:\ean~l I! implanta,lcl de. hibll~
ladlO\'
UI - IlOnhd iuperiof .rm Pu.'<S\C:Fllllnen'("l~. lrlJ\ia"'a Il~ K"'US rrertdent~
por pr-lllCa. com prt'dommillcia_ I:k natuf1:'U de'lf'<'nr~a. p.rtfel"C'lI\c"menle u que
C'Of'Iduum .. m&l1l,1lencleo ( "pnmDtatnl:'"nlO da. tplIda(\ f\'lC.... c"o"~r.... ~J(' d.
"ir de. 'inle,taçln d/:. c!.Tud.ntt tiL' clmpu> U111\ehHlt1o. 1 comobdJ.;ll.' do senti.
IbCnlo comunll1rio <' & r.'C'~nllldl.dc
I, .- - A .pudlo fiil('l con!\lfUI • n:ferénell fund.. mcntal pAri Oflt"nlU o
pl.htJl.me:ntD. cc>nlffrk e '-YAhaçl~ ih educaçt.o n~K:I. ôesponna ( ftcr'tlhu. nco
arlnl dcr"~ elt.~lt'cHnentOI d! ens.ino.
. S 2.· - A pu11r d. qUlnla lttlt d(" ~)Cobri1.lo,ç'o. de~tr! lU l11C'1ulda na
,u·o,r.. maç-a(l dor alivid"t:k\ • lilicaçll.' desr.. . mnl.
, 3.- - Nm. cur~ noturnos do cnslfttt prlmlno· t ~d](\ .• oriel\la.çl{· d.u
ath'idadel fi5iea. acrf anil{1a;a .. de en\HI(1 supcnot.

nTL11.0 1lI- DOS ct1TlRlCl'LOS

.... " •.• -- A ldoequaçltt curncular ao!' ol:ojtU\c;s, se~rn akançldCl't tm C".Id~
anllhde~ol.u.ou ettnJunlc-tkUlHd.. r.te\ !.Cthdlr(ç1~ünlca seu tu1uad:a .nu~lfT'tc:1o
Ic pOI inlcr..Jdlo de um pl.no. con'lder&nd("~r:o-. melm d!.!>f"(':liveu r J:' r-ecuhln~'
~~ rlo~ edUelndM.
~ 1," _ A ~laborl.Çi{J r:a r1«"uç10 de. pbM dr ql.1f trau C'~1r .ni,c ~rliC" da
1,,'Sporl~bilid.mdo dlTrlOr e dOlO proreS\orr:~ de r-dutaçl(l fi-uc. do t.S;abdttim~nt·j
i 2 o - Nc. ttlSln(> lupenCt. ~ corpo dl'\('emc p.mC:lplri n.t plJ."·h:.ç\(, <ll.~
aH"idl.ir-s ror mdo d~ rl:"jlrt'")Cnt~l(1 d. A!\OCi:a"lO '\(~lIca rtipec:liv,

Art. 5. 0 - Os padfÕe\ dt rdtréncu: PH& úritl'llJ,lflc. dI.!> I.DtT;\"4 Tegirr·er::a;~
EdeQlJ~)O C'tIfTlcuJar d,"I\ tsl.tbc)eçlmC'nt~ berr romeo p_n « ar.a nH rfrllH dü~
ol:'>jt'lhos di edue-.ç'r< fi~ICI._ dd~niH f: tt:t'rt'a:lu UCI slruadcY.. em
J - "luaplo à kqüéllCI) e dlslrit-.llt.;ãC'v.-m.n.. l tm V'\ôc\ no CfI11no prima
rio f rto MldlC'l r: dlJa~ s.f1.50t'oe~ ne< en~lhe' suprntn t\'Il&r,do-R C'OnCf:'111u.. t;~ de
atÍ'.. id.. don t"tT'i um ~ du 0'-' em dlu coruC(ut1\"O"~.
11 - quanl"a('\ IrmiX' d'~p(\nivl':' pau CldA" s..e.. ~I(\. 50 mlnU10'. nloloc!r.:md,'
O tJ'e':lock. ~linldo" rttvl"açlC' dM- .. lunM plT' .. ~ ~ll\id:ade~.

ro

M SUJX';iOT

o.-

l%q

An. ". - O lrl:ln..."c:nICl Ó/;,\I>(InIV(\ para ,tender b nf~udJ,dc~ profl~\Ir
ui, tt I.lnncrsitáf1Cl "Inc:ul.d". Cllllx. ptoderá•• ctllfn,> d& dl!"C('ie> d~, l:S1lbtkcl
mrnto reiprClroc>. lU oonW~~UÓ(' .UIO(, plU cumpnmtnlC' doU t'J.,rfnrlll
P.rl,ultl úni«, - A rompem:."" & Ituc J,( ~lere C'I pme-nlc .nl.~ nl"f'll.rne
b .lvno (I(' U;1.ICS. pn::l\U r oolrC1), me.os de COntrolt e a\ahl,tlC' pW"I~ poria
~r.,n:.çhd.'l,o t"llh.tkcm.tnto
An 9· - A ~'n'''plçlo &- ntlJdanlll:'\ dt qualqvt'l rtl"t1 dt I'I1"nc' crr
comPCll\o-õe1 dnronnu OflCll1$. tit lmt-lto euadl.lal. naci".u.l i>'.l IrIlCmaC1NI&I bo::n'
C'Omeo t'm .uu 111oi:~ p:"t"pul16nas, .ui COlalOt'rad.t "11~.d .. & turnC'ual. tri1.dar.
p.tra ~lclt[1 óe &UldUHhót (m eduea,\(' IhlCa
Án 10 - 11 Onenucic. EduC'lC"1cn.l coostnuil.í. allrrnslll' pau u oc.SlÕe"
.Impoltibiltd.a~ de utlhu~'C\ tk ..irra' lI;' 11 hvn:.l.endt.. 'InttIH.;le- dI':' prolt1o:loO~ df
ediuctoÇlc> flfoN::a a .OOrd.. ~m da ptobkmállca de u,tidr h1llrl"le r 'Pl1dll' flSlCa.
"",,tard.ld&s &$ pc:c~lu"o&óe\ rc'ICln111 e doi. Ir'lIl dt rn,\m,
An II - O Mnulo!tno di ldu(~l'. t Cullur. P<'" lntrrmtdlC' OI':' or,l.l'
COftlptltnlC. nlabdeC't'fi r dl~uliari cot\vcmcnlcmrnlt.O\ trslc, ót' I.plldh' rl~"'.'
CCift'l .. fÍllahd.sdt d.t ôn('nur Di C'lla~kclm~nlD!> r I.(omrallhar a t\olu.;'~ d.a~
~~ihd.adrs dO\ rt"turs~ hu"unCII naclOna.,
"ar!JTalco uru,"c. - Os. eSllhellh~lm('f\I,"" 1.<' n:!~'vMhrl' pele· rr-'n'ri' e I'qu'
....I'*"nte> d.x rtiultadM d« ItUtI n. ptt"o ")(1 de- posletlof soll0l.aç1 .. l1I' \l'llorm.<;&-'-':k& 4q;l~ ~Pcleflln

k,.,\

,(n 11 - O, .1UI1C11 dor Qtlllqun "h-tI M'rlo ,ubmetidas. • e arnr tUnlfCt I';{.
lnklP de' niSa 'f1(' ~,,~" t Unlrf1' que fot jul,.do M'''t'Sú,nl't prlC' JIldu::o .unlrnlt
Inullull;a;o. qt..t fl."tloCrt'\'I':r4 o rt'Unt' de .twidl(\n fon~rn;tf1 n. K 'l'triftc.d.
Jlrwrnu!l.1adt or,lr".:&

d.

(APITllLO 111 - ENSI ND SUPERIOR
Art 1) - A pritit. di rducaç&(' fuira no enainC' supcnm s~rJ. ruluadl por
rneiCJ dt duht1 U1H"rnll'f"'.tl\. cru.d..." Iot,undo mnd.hd.dt\ tklpon.\U ou allVlda
du I"I('IS "10.\_ n. conformHbdr dn IfIstalaçÔts duponivti\. Oi q\lIU K f.harlc j
AUO("I~I" '\IIl'IK. d. m;>(':tl' a irnHlmçl0
fi 1.(> - O,c1ul'lt'\ rk qtlt trall tslt arhit0.•dmlnl\ltltnamrntt dlflllC1O'\ ptlC"l
r.{ud.. n\C"\. 6e!len't.1.rtlo aljtrid,lk, f1S1cai lupervlSlOn.dn pc:l,')i rrofen.orel d~
t:lu"l.;:b 1i.k'J. por rntl(\ (las qUtl\ (I', unl"'('nJlinM l&ldu.Jt, OS ttfdnCl' ... qUt
nll\rrrm ol-"'I.di:"\
fr 2· "':" .4.0 m.lriclJllT ,~n. unJ~('n.ld.ÓC'ou em "col. ilObda. OUI'lvenllbto
hll"'VO • lO clube ou cl\lix'~ de sua prt'ferf:n:'ll
fi .) e _ Por dr.h~tr.(lll n,I.'IU11~a dOl. prbpnN UStX"lldcl.. r&dl rlube poderi
ir.JllhHf tUI mt.chel para mdhN" cf.s lfiJlal.~,« do/:Sl:l'lwolwlJntl'lto <1" atiw.d.dn
, trpre~nlaç~,
An 104 - 'N.li Urll'rn,dade\ onde tiC'lI.l"t.:r t:~nlJ d:: tdul.'acltt fislea. o profn..
IOr de cduc.çlo-fi)ln v-r' uKS!C'udo SW=~0'l &lunO'lo de\JI. CRI ("I,ritt'r de pr'hC.l dc
tn.SlnO, n,s dtmal$ to noi> e-uahe-leC"ltl'lenllJ', 1~IAd01. pol UntM m"nllnres-uftlvtn.tla·
r)01- qUJ.1l10\ JU!K'd~ M~'t"idno-.
Ar( 1~ - Os p!.,Ie-\t~r-r,.dt.tdu(al;l('tfh;icl~rJiI·admll.dosnoemlRt' superiol
n. forma c Cafl:'BOriu ptniuu no E,talult> dD M.,iSlcnr. Supcnot I cUJn
fkar3('t sUJrllO'lo
IIn ItJ - O or.lo dr dU1:l;'C'dnporll\1 penenctnlt i t:'lrulura .dmirll!>luli
\:J d ... C-1l".illlll.l'ÕC:\ unl'cnll:ann str~ ornnladt, pc-ti unidade óe e-min(l clt edu!:'1
ch. rl\tI.·... Qu;nõ"'C:lISltnle.
.!.: l ' - A lut'llflo prc:cipu. dou'j(lo de dn-rçJ('I(ksporti.·. \lniwen.lári. i .. de
II1C'1:nU\l.I. dem d:.~ pnm'a~ prtJ~ramadl.~ nos c:JlIbelo. ~ ca.mf":'anllO$. IUrI1C'IM.
cOmt'('~lC'be\ de 'eprt:\etlll~10 e mterdmhio. demonfolr.açw r Clcunbes. dt.sponlt"as

re'lrnt:

<k

"t.ilt~ fl.'lnl.illl'U

§ 2. 1- - FUlht.ar·~<·i l r&ru.êlpu;l(t do ccrpo docenTe do rh~lno s.upcnot nu
'1I\ldJ.6c~ dt proir.m.çio mtcm. ou e"terna

t1n'w \' 1"' -

0\

DA IMPLANTAÇÃO

tstlbelrclm~"to~ de

en$1fIo. para o eXlte> cumprimentC\ du
dl~rC'ü;~~ dr"'e Def'reto. de"rrlC' aHe,;ur.. r 'Ci~ alun~ de tno;.LnC' pnminC' e mfdlt.
aHI\ler.,;'lI medlt. t DCO"lologIC'_ mSlIlaçoo, equlpilm~nlO t mJ.leo-",l nf\.tss.inO\ i
An

t1.ecuçJ" óe prD;::t&ml
~ 1. Q Enqu.nl(1 nlodl3pu~ct do e'lu1pamenloe m:atr:-nil! ~ que lI:' rdtte t'i.lr
.nIFf' U.dl eSllh..l<:omtntl,_ ou • JU1{1nd.de- c:ompt"ltnl~ pua o C"U'. Cl"kttrari
clube, &u.oclacl'~",_cOrrotllçlC' miliu,r ou & enlld."lC' mal\ pr6:Ufl1~ qUt
O1~ ..uU
~ 2. c _ A~ m~!IIUlç:X-~ de emmeo refendas no arlil:lr< qut n:o dita dil ~-'il'rnl;i~
6etle ~cre~o Ji CC'Mu,t'C'm C'Nr. ~ me'ly. rna1enll~ Ul~ldc... elabofarla prOIV&D\ô1 fk
cc,lllt\('l"ç~f' con, .~ deks cutnTe,. It~ q\lC' es!;l,s os pO\~lm adqumr, "ot~dl OU
cQnjUnt.lm~llte
..,
~ 3." - Nlft p-odrr'Ct rece..t't!:1 be:ndi=i('t~ dI.' Go'rfrtt< l~ t:nlld2de~ educacionl:l!
Qur:, cll\f'ond," ck c4-pled,dr OClnSI:, lot llt:j.::.H('fTo li fmnar t"Ol.. énl{'f'. de~lIn,drn. ali
Climpr.nlelll(' di prc~nte rei'U::.mcnl~~1c,
Ar1 1[. - 0, org'ht5 <,lu;'I:!" m(umbldo. di con~!.~t' dt boha.s de nrudl'l
Ik"fril ..· düT ptlOtldldc I~, alUM'~ de quillquet nittl. qlJr !>C' uf:rarem umpew.-.
dt~pflrtIHl~ na Áft.il e.l~du21 n.non~t e ml::rnili::lon.1 dnd: que lenhlm oltlldt'
'rr,·.ell.amenH" t\.t'1:11.li· c('omp:lti~el
An_ ItI EJT> trod('l~~ (~t .. hcle-cjmtnlm CI< t.mlnO~U)\eflnr. 1n1ep:r&dM ou n\('
rr., un'lrlloh:li.Ót a lI11p1.nI2ç),," d.. t'dul:llç'à~ fiSl~s de~p{tnl'll e recre.tna s.tri
1:"«,:1'('\\11/1 oi Pt"ll~ dr pnmo:'U{' anc e~ttJl.ar Ifnedllt.mtllle IY.'UrrlOr
IrtiCID dOI
"fi'("I"I~ {lt .. lt De~ 'TI('
P.uJl:llli. UfllC"i1 "'~r- s.ed ,(dad~ • P:U1IClplÍÇ;'v dr unll:rf!,t1ino~ eUJC' Ili'
de prlmclr. mi fli':::UI'" OCMrtlJ ar.trrl"rmcnlr I hl'" refUl.. mtt'lta,çà.:. tanl(. na r1:_oo
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DE LEI
N' 3.903, DE 1989

PROJETO

(Das SI's Benedita da Silva e Maria de Lourdes Abadia)
Revoga a Lei n' 3.252, de 27 de agosto de 1957
e dispõe sobre a regulamentação da profissão de
Assistente Social.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação
(ADM); e de Trabalho - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' É livre o exercício da profissão de Assistente
Social em todo território nacional, observadas as condições estabelecidas na presente lei.
Art. 2' Somente poderão exercer a profissão de Assistente Social:
I - os possuidores de diploma cm curso de graduação em Scrviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente
no País, devidamente registrado no órgão competentc;
II - os possuidores de diploma de curso superior
em Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado
em país estrangeiro, conveniado ou não com o Governo
brasileiro, desde que devidamentte revalidado e registrado em órgão competente no Brasil.
Parágrafo único. O exercício da profissão de Assistente Social requer prévio registro nos Conselhos Regionais que tenham jurisdição sobre a área de atuação
do interessado, nos termos desta lei.
Art. 3' A designação profissional de Assistente Social
é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente.
Art. 4'.' A profissão de Assistente Social será exercida:
I - mediante contratG de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);
II - em regime estatutário no âmbito federal, estadual e municipal. de acordo com a legislação em vigor;
III - de forma autônoma.
Art. 5" Constituem competências do Assistente Social:
'
I -elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgâos de administração pública,
direta ou indireta, empresas, entidades e organizações
populares;
I1- elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos relativos ao âmbito de atuação
do Serviço Social com participação da sociedade civil;
III - encaminhar providências e prestar orientação
social a indivíduos. grupos e população;
IV - ocupar cargos efetivos ou em comissão, funções o de assessoria técnica, consultiva, direção, chefia,
supervisão e execução, em entidades públicas ou privadas prestadoras de Serviço Social;
V - orientar indivíduos, grupos de diferentes segmentos sociais a identificar recursos e a fazer uso dos
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e
serviços sociais;
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para
subsidiar ações profissionais;
VIII prestar assessoria c consultoria a órgãos
da administração pública direta e indireta. empresas"
privadas e outras entidades, em matéria relacionada
no inciso lI;
IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais, em matéria relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais
da coletividade;
X -planejamento. organização e adminiSolração de
serviços sociais e de unidades de Serviço Social.
Art. (i',' Constituem-se atribuições privativas do Assistente Social: •
I -coordenar, elaborar. executar, supervisionar e
avàliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos
na área de Serviço Social;

II - realizar estudos sócio-econômicos com o usuário, para fins .de benefícios e serviços sociais junto a
órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades;
III - ocupar cargos efetivos ou em comissão, funções
de assessoria técnica, consultiva. direção, chefia, supervisão e execução em entidades públicas ou privadas
cujas atribuições sejam pertinentes ao Serviço Social;
IV - planejar, organizar e administrar programas
e projetos em unidade de Serviço Social;
V - assessoria e consultoria a órgãos da adminis'tração pública direta e indireta, empresas privadas e
outras entidades, em matéria de Serviço Social;
VI - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre matéria de Serviço
Social;
VII - assumir, no magistério de Serviço Social tanto
a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas
e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular;
VIII treinamento, avaliação e supervisão direta
de estagiários de Serviço Social;
IX - dirigir e coordenar unidades de ensino c cursos
de Serviço Social, de graduação c pós-graduação;
X - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudos e de pesquisa em Serviço Social;
XI - elaborar provas, presidir e cbmpor bancas de
exames e comissões julgadoras de concursos ou outras
formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde
sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social;
XII - coordenar seminários, encontros, congressos
e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social;
XIII fiscalizar o exercício profissional através
dos Conselhos Federal e Regionais;
XIV - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em
entidades públicas ou privadas;
XV - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira, em órgãos e entidades representativas da categoria profissional.
Art. 7' Ficam alteradas as denominações do atual
Conselho Federal de Assistentes Sociais (CFAS) e dos
Conselhos Regionais de Assistentes Sociais (CRAS) para Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS).
Art. 8' O Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social
(CRESS) constituem em seu conjunto uma entidade
com personalidade jurídica e forma federativa, com objetivQ básico de disciplinar e defender o exercício da
profissão de Assistente Social em todo o território nacional.
§ l' Os Conselhos Regionais de Serviço Social
(CRESS) são dotados de autonomia administrativa e
financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho
Federal. nos termos da legislação em vigor.
§ 2" Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS) e aos Conselhos Regionais de Serviço Social
(CRESS) representar em juízo e fora dele. os interesses
gerais e individuais dos Assistentes Sociais, no cumprimento da presente lei.
Art. 9' Compete ao Conselho Federal de Serviço SO-"
cia! (CFESS), na qualidade de órgão normativo de grau
superior, o exercício das seguintes atribuições:
f -orientar, disciplinar, .normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de '"Assistente Social"~
em conjunto com os CRESS;
II - assessorar os CRESS sempre que se fizer necessário;
HI - aprovar os Regimentos Internos dos CRESS
no fórum máximo de deliberação do conjunto CFESSI
CRESS;
IV - aprovar o Código de Ética Profissional dos As~
sistentes SociaiS juntamente eom os CRESS, no fórum
máximo de deliberação do conjunto CFESS/ÇRESS;
V - funcionar como Tribunal Superior de Etica Profissional;
VI - julgar. em última instância, os recursos contra
as sanções impostas pelos CRESS;
VII. - estabelecer o sistema de registro dos profissionais habilitados;
VIII prestar assessoria técnico-consuitiva aos
organismos públicos ou privados em matéria de Serviço.
Social;
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IX - disciplinar, fiscalizar e normatizar as atividades
de pessoas jurídicas de direito públicolou privado, quc
tenham por objeto preponderante, atividades ligadas
ao Serviço Social.
Art. 10. O fórum máximo de deliberação da profissão, para os fins desta lei, dar-se-á nas reuniões conjuntas dos Conselhos Federal e Regionais. que inclusive
fixarão os limites de sua competência e sua forma de
convocação.
Art. 11. Compete a'ls CRESS, em suas respectivas
áreas de jurisdição, n~ qualidade de órgão executivo
e de primeira instância,.o exercício das seguintes atribuições:
I - organizar e manter o registro profissional dos
Assistentes Sociais e o cadastro das instituições constantes do art. 16;
U - fiscalizar e disciplinar o exercicio da profissão
de Assistente Social na respectiva região;
III - expedir Carteiras Profissionais de Assistentes
.
Sociais; fixando a respectiva taxa;
IV - zelar pela observância do CÓdigo de Etica Profissional, funcionando como Tribunais Regionais de
Ética Profissional;
V - aplicar as sanções previstas no Código de Ética
Profissional;
VI - fixar. em assembléias da categoria. as anuidades que devem 'ser pagas pelos Assistentes Sociais;
VII - elaborar o respectico Regimento Interno e
submetê-lo a exame e aprovação do fórum máximo de
deliberação do conjunto CFESS/CRESS;
VIII disciplinar, fiscalizar e normatizar as atividades de pessoas jurídicas de direito público ou privado,
que tenham por objeto preponderante atividades ligadas ao Serviço Social.
Art. 12. O Conselho Federal de Serviço Social
(CFESS) terá sede c foro no Distrito Federal.
I

Art. 13. Em cada capital de estado, de território e
no Distrito Federal, haverá um Conselho Regional de
Serviço Social (CRESS) denominado segundo a sua jurisdição, a qual alcançará, respectivamente, ado estado,
do território e a do Distrito Federal.
§ J'! Nos estados ou territórios em que os profissionais
que neles atuam não tenham possibilidade de instalar
um Conselho Regional, deverá ser constituída delegacia
subordinada ao Conselho Regional que oferecer melhores condições de comunicação, fiscalização c orientação, ouvido o órgão regional e com homologação do
Conselho Federal.
§ 2' Os Conselhos Regionais poderão constituir, dentro de sua própria área de jurisdição, Delegacias Seccionais para desempenho de suas atribuições executivas
e de primeira instância nas regiões em que forem instalados, desde que a arrecadação proveniente dos profissionais nelas atuantes seja suficiente para sua própria
manutenção.
Art. 14. A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita
os Assistentes Sociais ao pagamento das contribuições
compulsórias (anuidades) taxas e demais emolumentos
que forem estabelecidos em regulamentação baixada
pelo Conselho Federal, em deliberação conjunta com
os Conselhos Regionais;
Art. 15. As sociedades organizadas e as que se organi. zarem para a prestação de serviços profissionais em
quaisquer das atribuições definidas no art. 3'.só poderão
ser constituídas se na sua composição houver assistente
social como responsável técnico, devidamente inscrito
no Conselho Regional de Serviço Social e que esteja,
junto a este, em pleno gozo de seus direitos profissionais.
§ l' Os a~sistentes sociais que integram as sociedades
de que trata este artigo, responderão individualmente,
diante do Conselho Federal ou Regional. no .campo
de suas atividades específkas.
§ 2" Os Assistentes Sociais que participarem de sociedades previstas neste artigo, uma vez suspensos do exercício da profissão, por decisão dos Conselhos Federal
ou Regionais, não poderão praticar ato'profissional a
serviço ou em nome da so.ciedade. enquanto perdurar
a punição.
§ 3" Qualquer alteração estatutária ou contratual
ocorrida nas sociedades de que trata este artigo. deverá,
obrigatoriamente. ser comunicada ao Conselho Regional competente. no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
da data de sua ocorrência.
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Art. 16. As instituições e obras sociais públicas e
privadas, ou de fins filantrópicos, as organizadas e as
que se organizarem com as atribuições constantes do
inciso III do art. 6', quaisquer que sejam suas denominações ou natureza jurídica, só poderão funcionar se
contarem com assistente social devidamente registrado.
no Conselho Regional de sua área de jurisdição e que
esteja em pleno gozo de todos os seus direitos profissionais.
Art. 17. As organizações constantes dos arts. 15 e
16 serão obrigatoriamente inscritas nos Conselhos Regionais de Serviço Social de suas respectivas jurisdições,
para que possam praticar quaisquer atos de natureza
profissional, sujeitando-se também ao pagamento das
contribuições compulsórias (annidades), taxas e emolumentos que forem estabelecidos em resoluções baixadas
pelo Conselho Federal.
Parágrafo único. As instituições, entidades e obras
sociais que já se encontram organizadas terão o prazo
de 90 (noventa) dias a partir da vigência desta lei, para
processarem o seu registro.
.
Art. 18. Cabe às unidades de ensino credenciar e
comu.nicar aos Conselhos Regionais de sua jurisdição,
os campos de estágio de seus alunos e declarar os assistentes sociais responsáveis por sua supervisão.
Parágrafo único. Somente os estudantes de Serviço
Social, sob supervisão direta do Assistente Social, em
pleno gozo de seus direitos profissionais, poderão reali. zar estágio de Serviç,o Social.

Art. 19. É vedado o uso da expressão "Serviço Social"
por quaisquer pessoas de direito público ou privado
que não desenvolvam atividades previstas nos arts. 3'

e 4'
Parágrafo único. As pessoas de direito público ou
privado que se encontrem na situação mencionada neste
artigo, terão o prazo de 90 (noventa) dias a contar
da data da vigência da presente lei, para processarem
as modificações que se fizercm necessárias a seu integral
cumprimento, sob pena das medidas judiciais cabíveis.
Art. 20. Os CRESS aplicarão as seguintes penalidades aos infratores dos dispositivos desta lei:
a) multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade
vigente;
b) suspensão de um a dois anos do exercício da
profissão ao Assistente Social, que no âmbito de sua
atuação deixar de cumprir disposições do Código de
Ética, tendo em vista a gravidade da falta;
c) cancelamcnto ctefinitivo dá registro, nos casos de
extrema gravidade ou de reincidência contumaz.
§ l' Provada a participação ativa ou conivência -de
empresas, entidades, instituições ou firmas individuais
nas infrações desta lei pelos profissionais delas dependentes, s~rão estas também passíveis das multas aqui
estabeleCidas, na proporção de sua responsabilidade,
sob pena das medidas judiciais cabíveis.
, § 2' No caso de reincidência da mesma infração no
prazo de dois anos, a multa cabível, sen\ elevada ao
dobro.
.Art. 21. A Carteira de Identidade Profissional expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social
(CRESS), servirá de prova para fins de exercício profissional e de Carteira de Identidade Pessoal e terá fé
pública ein todo o território nacional.
'
Art. 22. As organizações que se registrarem nos
CRESS receberão um certificado que as habilitará a
atuar na área de Serviço Social.
Ar!. 23. O Conselho Federal dc Scrviço Social
(CRESS) será mantido:
I - por eontribt!ições, taxas e emolumentos arrecadados pelos CRESS, por percentual a scr definido pelo
fórum máximo instituído no arl. 10;
11- por doação e legados;
1I1 - por outras rendas.
Ar!. 24. O Conselho Federal de Serviço S021al
(CFESS) e os Conselhos Regionais de Serviço Social
(CRESS) contarão cada um com 9 (nove) membros
efetivos (presidente, vice-presidente, dois secretários,
dois tcsoureiros e três membros do Conselho Fiscal)
e 9 (nove) suplentes, eleitos dentre os assistentes sociais
por via direta pelo mandato de 3 (três) anos, de acordo
com"!Js normas estabelecidas em Código Eleitoral aprovado pelo fórum instituído no art. 10.
Parágrafo único. As delegacias seccionais contarão
com :3 membros efetivos, 1 delegado, 1 secretário e
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1 tesoureiro, e 3 suplentes, eleitos dentre os assistentes
sociais da área de sua jurisdição, nas condições previstas
neste artigo. •
Art. 25. Os membros da diretoria efetiva do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais e das delegacias
seccionais, quando houver interesse da respectiva entidade, serão liberados integralmente do cargo e da função no serviço público, ou do emprego público e privado, sem prejuízo dos direitos é vantagens a eles correspondentes, enquanto durar o seu mandato.
Art. 26. Os Conselhos Fedcral e os Conselhos Regionais terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa
que infringir as disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignidadc e prestígio da profissão do Assistente Social.
.
Art. 27. Esta lei entrll1'á em vigor na data de sua
publicação.
Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário e,
em especial, a Lei n' 3.252, de 27 de agosto de 1957.
Justificação
O surgimento da profissão nos anos 30 se faz diante
das necessidades sociais colocadas pela emergência do
proletariado urbano e real no processo de industrialização peculiar à formação social brasileira.
A questão social imprime os rumos da ação social
da Igreja na qual a profissão se inscreve. A profissão
se desdobra através da complexidade do Estado no interior do capitalismo monopolista, sob condições de del2,endência, cuja nova racion!llidade assistencial eMabelece a constituição de fundGl> públicos e a institucionalitação, cada vez maior, de serviços sociais, substitutivos
das ações voluntárias e de pequcna abrangência próprias a iniciativas filantrópicas. Tais serviços se impõem,
não por efeito da outorga do E!ltado, mas por força
das lutas travadas pelos trabalhadores, ao longo dos
movimentos sociais frente à consolidação do capitalismo
brasileiro. Tais serviços passam a ativar na minimização
das seqüelas e como corretivos das condições desiguais
engendrados pelo dcsenvolvimento de relações capitalistas de produção dentro da ordem senhorial-escravocrata, ao mesmo tempo que constituem expressão
de conquistas dos trabalhadores por direitos sociais amplamente negados pelo regime liberal dc base autoritária.
As ações profissionais dos assistentes sociais ganham
sistematização e sustentação institucional, através de
implementação de serviços e programas sociais abertos
no período da ditadura Vargas, em 1937, por leis sociais
e empreendimentos assistenciais (como a LBA, em
1942, seguida pelo Sesc e Sesi) conhecem um lugar
de destaque na divisãQ social e técnica do trabalho,
sobretudo, a partir dos anos 40. Ampliam-se, desde
então, suas funções técnicas e profissionais no âmbito
do planejamento e da Implementação das políticas e
Serviços Sociais, destina~os aos vários segmentos populacionais, na qualidade de profissional assalariado, e
em pequena escala, de profissional liberal. As poucas
disponibilidades dos fundos públicos e o caráter redistributivo do Estado brasileiró, sempre favorável a um
processo fortemente eoncentrador de renda e da propriedade, subordinou o' profissional de então, a uma
racionalidade assistencial na qual consolidou-se a elegibilidade dos mais pobres dentrc os pobres para recepção
de benefícios e serviços ainda muito pouco abrangentes,
considerando o conjunto das necessidades sociais.
Nos anos 60, a profissão1assa por profundas críticas,
expressando-se tanto na vertente modernizadora modelada nos marcos do desenvolvimentismo nos quais se
reforça o perfil tradicional da profissão, como na vertente crítica que identificará o significado social da profissão nas lulas pela igualdade de direitos e pela superação
da pobreza e da exploração humana peculiares à sociedade brasileira, indicando as possibilidades objetivas
da profissão se posicionar no horizonte dos intcresses
dos trabalhadores.
A profissão, a partir daí, vem sendo revista nas suas
relações com o Estado, com o patronato c com as classes
trabalhadoras, confirmando-se com atividade profissional voltada para a viabilização das políticas sociais c
assistenciais, de caráter \lniversal, hoje entendidas como direitos de cidadania. A atuação profissional se especifica no campo da assitência social e da prestação
de serviços sociais aos trabalhadores.
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Na atual conjuntura, o pesado tributo decorrente da
dívida externa imposto a imensos contingentes populacionais do País e do continente sul-americano, situa
a política da assistênia social como política social cspccífica que coloca recursos e benefícios ao alcance dos
trabalhadores com vistas à sua sobrevivência. Nessas
condições, a assistência social perpassa. necessariamente, o conjunto das políticas sociais, ampliando a possibilidade de assegurar com a universalização de tais políticas, o acesso dos vários segmentos sociais à habitação.
saúde, educação, alimentação, trabalho e transporte,
como condições fundamentais da vida humana. Nestes
campos onde atuam os assistentes sociais e no exercício
de suas funções específicas, o profissional busca romper
com o assistencialismo, trazendo as forças populares
à participação e gestão dos próprios serviços sociais.
As atividades assistenciais se organizam nas lutas por
direitos sociais, historicamente determinados, redefinindo permanentemente modos de vida e, por isso mesmo, caracterizam-se como práticas' profissionais de cunho educativo.
A universalização dos serviços sociais traduz hoje
nma nova racionalidadc assistencial que amplia as funções e redefine as responsabilidades dos assistentes sociais.
É no contexto da prática profissional que emerge
da categoria uma reivindicação no sentido de amparar
legalmente suas novas atribuições e competências, fruto
dos avanços realiZados pela profissão, dando uma nova
qualidade à práticá.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1989. - Benedita
da Silva - Maria de Lourdes Abadia.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N° 3.252,
DE 27 DE AGOSTO DE 1957
Regulamenta o exercício da profissão de Ássis·
tente Social.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a segninte lei:
Art. 1" Ê livre em todo o território nacional o exercício da profissão de Assistente Social, observando-se
as disposições da presente lei.
Art. 2' Podcrão exercer a profissão de Assistente
Social:
a) os possuidores de diploma expedido no Brasil por
escolas de Serviço Social oficiais ou reconhecidas pelo
Governo Federal, uos lermos da Lei no' l.!;89, de 13
de junho de 1953;
b) os diplomados por escolas estrangeiras, reconhecidas pelas leis do país de origem, cujos diplomas tenham sido revalidados de conformidade com a legislação em vigor;
. -, C) os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação, com funções nos vários órgãos públicos, segundo
o disposto no art. 14 e seu parágrafo da Lei n' 1.889.
de 13 de junho de 1953.
.
Parágrafo único. Vetado.
Art. 3' São atribuições dos assistentes sociais:
a) direção de'escolas de Serviço Social:
b) ensino das cadeiras ou disciplinas de Serviço Social;
C) direção e execução do Serviço Social em estabelecimentos públicos e particulares;
d) aplicação dos métodos e técnicas específicas do
Serviço Social na solução de problemas sociais.
Art. 4' Só assistentes sociais poderão ser admitidos
para chefia e execução do Serviço Social em estabelecimentos públicos, paraestatais, autárquicos e de economia mista.
Parágrafo único. Em caráter precário, até 31 de dezembro de 1960, poderão ser admitidos para o'Serviço
Social, nos vários órgãos públicos paraestatais, autárquicos e de economia mista, candidatos não diplomados, desde qne estejam cursando o 3" ano de escola
de Serviço Social. Após essa data, o prqenchimento
das vagas se fará mediante concurso de conformidade
com o disposto neste artigo.
Art. 5" Nas escolas oficiais de Serviço Social, que
se criarem. apenas assistentes sociais podenl0 assumir
os cargos docentes, de direção, secretaria e supervisáo.
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excetuando-se, no caso do ensino. as cadeiras ou disciplinas que pelo seu programa, possam ou devam ser
ensinadas por outros profissionais.
Art. 6" O disposto nos artigos anteriores se praticará
sem prcjuízo da observância das normas relativas ao
provimento das cátedras.de ensino e da legislação geral
sobre os funcionários civis da União.
Art. 7" Vetado.
Art. 8' Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a partir
da data da publicação da presente lei, o Poder Executivo
baixará a sua regulamentaçáo.
Art. 9" Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 1957; 136' da
Independência e 69' da República. -Juscelino Kubitschek - Nereu Ramos - Antonio Alves Câmara - Henrique Lott - José Carlos de Macedo Soares - João
de Oliveira - Castro Vitana Júnior - Lúcio Meira
- Mário Meneghetti - Clovis Salgado - Parsival Barroso - Francisco de Melo - Mauricio de Medeiros.

PROJETO DE LEI
N' 3.905, DE 1989
(Do Sr. José Teixeira)
Altera o art. 14 da Lei n' 7,713, de 22 de dezembro
de 1988, que "altera a legislação do Imposto de
Renda, e dá outras providências".
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Finanças - art. 24,11.)
O COHgresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam incluídos no art. 14 da Lei n' 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, os seguintes dispositivos:
"Art. 14.'· Na determinação da base de cálculo
sujeita à incidência mensal do imposto de renda
poderão ser deduzidas:
III - as despesas efetivamente realizadas e comprovadas com a instrução, no País, de pessoa física
e seus dependentes legais, até o limite de 100 (cem)'
BTN mensais - ou valor correspondente do indexador que venha a substituir o BTN - por pessolL
IV - as despesas efetivamente realizadas e comprovadas com aluguel residencial, até o limite de
200 (duzentos) BTN mensais ou valor correspondente ao indexador que venha a substituir o BTN.
§ 8' São considerados como despesas com instrução, para os efeitos desta lei, os seguintes itens:
I - mensalidades, anuidades e taxas escolares
referentes ao ensino. em qualquer nível;inc1usive
as relativas ao aprendizado de artes e línguas estrangeiras, pagas a estabelecimentos legalmente
instituídos;
II - livros, cadernos, uniformes e material necessário ao aprendizado em qualquer nível de ensino;

,

IH - transporte em ônibus escolar ou veículo
assemelhado.
§ 9' São considerados como despesas com aluguel
residencial, para os efeitos desta lei, os seguintes
itens:
I - preço da locação;
11 - condomínio necessário para a manutenção
do imóvel;
III - elaboração e registro do respectivo contrato de locação;
IV - tributos e seguros referentes ao imóvel
alugado.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
altera a legislação do imposto de renda, entra em evidente conflito com a Constituição.
De fato, sob o argumento da simplificação do processo de declaração e recolhimento do imposto de renda
da pessoa física, a lei acima citada eliminou alguits abatimentos que tradicionalmente eram feitos da renda bruta. Com esta medida, ela fere o princípio da Constituição segundo o qual não pode dar tratamento desigual

a contribuintes que se encontrem em situação equivalente (art. 150,11).
Eliminando os abatimentos, principalmente os relativos a instrução e aluguel, o fisco dá tratamento desigual
a contribuintes com o mesmo nível de renda. Como
resultado, por exemplo, os contribuintes com vários
dependentes em idade escolar acabam pag~ndo praticamente o mesmo imposto dos que não têm dependentes,
embora com a mesma renda. E não se pode argumentar
que o abatimento permitido por dependente (NCz$
63,00 em agosto); o salário-família (NCz$ 3,67 em
agosto) e as bolsas de estudo (NCz$ 78,00 no último
trimestre) compensam os abatimentos eliminados, já
que aqueles três valores somados são irrisórios frente,'
por exemplo, aos elevadíssimos valores das mensalidades escolares.
Todos nós conhecemos muito bem as dificuldades
pelas quais tem passado a grande maioria do povo brasileiro, em especial aquelas pessoas que vivem exclusivamente de rendimentos de sah\rio. Em particular no que
se refere aos dois itens objeto deste projeto de lei (instrução e aluguel), as condições se modificaram dramaticamente desde a vigência da Lei n'1.713, pois as despesas com mensalidades escolares e aluguéis sofreram aumentos insuportáveis. As recentes passeatas estudantis
em várias partes do Brasil são as primeiras manifestações da indignação popular.
Não será de admirar que surjam manifestações mais
graves, pois no caso de inúmeras famílias os gastos apenas com instrução e aluguel podem atingir cerca de
oitenta por cento ou mais da renda familiar, fato que
se constitui em verdadeiro absurdo. Assim, é fácil compreender como o padrão de vida da grande massa de
assalariados se deterióra continuamente.
Este projeto de lei tem o objetivo de possibilitar
maior justiça fiscal e, simultaneamente, restabelecer
princípio constitucional. Adicionalmente, o projeto poderá contribuir para que ocorra menos interferência
do Governo no ensino privado.
As eventuais perdas de arrecadação poderão ser compensadas, com sobras, pela melhoria do aparelho arrecadador, pela maior racionalização do sistema tributário
e. especialmente, pelo combate à sonegação, que, se
gundo fontes do próprio Governo, pode chegar a um
montante igual à arrecadação atual.
Acredito que todos os pais de família deste País aguardam com ansiedade um tratamento fiscal mais justo
.
e, portanto, a aprovação desta proposta.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1989. - José Teixeira, Deputado Federal.
w

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO
Art. 150. Sem prejuízo dc outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados,
ao Distrito Federal c aos Municípios:
I:
.
II - instituir tratamento desigual entte contribuintcs .
que se encontram em situação equivalente (... )

LEI N' 7.713/88
Art. 14. Na determinaçãoda base de cálculo sujeita
à incidência mensal do imposto de renda poderão ser
deduzidas:
I - no que exceder a cinco por cento do rendimento
bruto do contribuinte, a parie dos pagamentos feitos
pela pessoa física, no mês, a médicos, dentistas. psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e hospitais;
II - a quantia equivalente a 4 OTNs por depentende,
no mês, até o limite de 5 dependentes.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓÊSPEkMANENTES
-CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Da Trihutação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
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SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a Uniáo, aos Estados,
aO Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento designai entre contribuintes
que se encontrem em sitnação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional
ou funçáo por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, tí!ulos ou direitos.
LEI N" 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências.
Art. 14. Na determinação da base de cálculo sujeita
à. incidência mensal do Imposto de Renda poderão ser

deduzidas:
I - no que exceder a cinco por cento do rendimento
bruto do contribuinte, a parte dos pagamentos feitos
pela pessoa física, no mês, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e hospitais;
II - a quantia equivalente a 4 OTN por dependente,
no mês, até o limite de 5 dependentes.
§ l' O disposto no inciso I deste artigo aplica-se também aos pagamentos feitos a empresas brasileiras, ou
autorizadas a funcionar no País, destinados à cobertura
de despesas com hospitalização e cuidados médicos e
dentários, e a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica e hospitalar.
§ 2' Quando o montante dos pagamentos a que se
refere este artigo ultrapassar o valor da base de cálculo
do imposto, em cada mês, o excedente, corrigido monetariamente, poderá ser deduzido no mês subseqüente,
no que ultrapassar a cinco por cento do rendimento
bruto do mês de dedução.
§ 3' Não se incluem entre as deduções de que trata
este artigo as despesas cobertas por apólices de seguro
ou quando ressarcidas por entidades de qualquer espécie.
§ 4' O disposto neste artigo restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte relativo ao seu próprio
tratamento ou, quando não aufiram rendimentos tributáveis, o de seus dependentes econômicos.
§ 5' A dedução a que se refere este artigo é condicionada a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número
de inscrição nO Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadas- .
tro de Pessoas Jurídicas, de quem os recebeu, podendo,
quando o beneficiário for pessoa física, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
§ 6' Para dlculo do imposto a qne se refere o art.
}' desta lei, o comprovante ou a indicação de que trata
o parágrafo anterior deverá ser entregue à fonte pagadora, que ficará responsável por sua guarda e exibição
ao fisco.
§ 7' No caso do parágrafo anterior, a fonte pagadora
poderá fixar um prazo para a entrega do comprovante
ou da indicação, com vistas a ser efetuada a dedução
no próprio mês; após esse prazo, a dedução poderá
ser feita no mês seguinte, pelo valor corrigido monetariamente.
'

PROJETO DE LEI
N° 3.908, DE 1989
(Do Sr. Geovani Borges)
. Considera penosa e perigosa a profissão de motonsta de táxi e caminhão, assegurando a seus integrantes o direito à aposentadoria especial.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 6.236/85.)
O Congresso Nacional decreta'
Art. I'. É considerada penosa ~ perigosa a profissão
de motonsta profissional de táxi ou caminhão.
Art. 2' Aos integrantes da categoria profissional a
que. alude o artigo anterior é. assegurado o direito à
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aposentadoria especial, allós 25 (vinte cinco) anos de
serviço efetivo.
Art. 3' Os encargos decorrentes desta lei onerarão
as fontes de receita de que trata o art. 69, da Lei n'
3.807, de 26 de agosto de 1960.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
_
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os motoristas de táxi e caminhão exercem profissão
estafante, que exaure precocemente suas energias, além
de sujeitá-los a constantes perigos.
Em verdade, o trânsito nas ruas das concentrações
urbanas e nas rodovias que rasgam o território nacional
provoca cnorme tensão e ansiedade, configurando o
caráter essencialmente penoso da profissão de motorista.
Além disso, os profissionais do volante estão sujeitos
a acidentes - não raro fatais - e a assaltos, cada
vez mais freqüentes, o que demonstra o aspecto perigoso de seu ofício.
Por tal razão, afigura-se-nos de justiça que a esses
trabalhadores seja assegurado o direito à aposentadoria
especial, após vinte e cinco anos de atividade.
Em observância a preceito constitucional, a proposição indica a fonte de custeio total da benesse previdenciária em tela.
Em se tratando de medida de justiça, esperamos que
a iniciativa venha a merecer a acolhida de nossos
ilustres Pares.
Sala das Sessões, aos 4 de outubro de 1989. - Deputado Geovani Borges.
LEI N' 3.807,
DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Lei Orgânica da Previdência Social

TÍTULO IV
Do Custeio
CAPÍTULO I
Das Fontes de Receita

Art. 69. O custeio da Previdência Social'será atendido
pelas contribuições:
I -dos segurados empregados, avulsos, temporários e domésticos, na base de 8% (oito por cento) do
respectivo salárío-de-contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer título;
II - dos segurados de que trata o § 2' do art. 22,
em percentagem do respectivo vencimento igual à que
vigorar para o Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1% (um
por cento) para o custeio dos demais benefícios a quem
fazem jus e de 2% (doi~ por cento) para a assistência
patronal;
III - dos segurados autônomos, dos segurados facultativos e ·dos quc se encontrcm na situação do art. 9'
na base de 16% (dezesseis por cento) do respectivo
salário-de-contribuição;
IV - dos servidores de que trata o parágrafo único
do art. 3', na base de 4% (quatro por cento) do respectivo salário-de-contribuição;
V - das empresas, em quantia igual à que for devida
pelos segurados a seu serviço, inclusive os de que tratam
os itens U e UI do art 5', obedecida, quanto aos autonômos, a regra a eles pertinente;
VI - dos estados e dos municípios, em quantia
igual à que for devida pelos servidores de que trata
o item IV, deste artigo;
VII - da União, em quantia destinada a custear as
despesas dc pessoal e de administração geral do Instituto Nacional de Previdência Social- INP5, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência
50cial- Inamps e do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social- lapas, bem
como a cobrir eventuais insuficiências financeiras veríficadas na execuçáo das atividades a cargo do Sistema
Nacional de Previdência e Assistência Social - Sinpas.
"§ l' A empresa qne se utilizar de serviços de trabalhador autônomo fica obrigada a reembolsá-lo, por ocasião do respeetivo pagamento no valor corrcspondente
a 8% (oito por cento) da rctribuição a ele devida até
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o limite do seu salário-de-contribuição, de acordo com
as normas previstas no item I deste artigo.
§ 2' Caso a remuneração paga seja superior ao valor
do salário-de-contribuição, fica a empresa obrigada a
recolher no Instituto Nacional de Previdência Social
a contribuição de S% (oito por cento) sobre a diferença
entre aqueles dois valores.
§ 3' Na hipótese dc prestação de serviços de trabalhador autônomo a uma s6 empresa, mais de uma vez
durante o mesmo mês, correspondendo assim a várias
faturas ou recibos deverá a empresa entregar ao segu. rado apenas o valor correspondente a 8% (oito por
cento) do seu salário-de-contribuição, uma só vez. A
contribuição de 8% (oito por cento) correspondente
ao excesso será recolhida integralmente ao Instituto
Nacional de Previdência Social pela empresa.
§ 4' Sobre o valor da remuneração de que tratam
os parágrafos anteriores, não será devida nenhuma outra das contribuições arrecadadas pelo Instituto NacionaI de Previdência Social.
§ 5' Para os efeitos dos §§ 2' c 3" a remuneração
total paga em eada mês só será considerada até vinte
vezes o maior salário mínimo vigente no País.
§ 6' Equiparam-se a empresa, para fins de previdência
social, o trabalhador autô1!omo que remunere serviços
a ele prestados por outro trabalhador autônomo a cooperativa de trabalho e à sociedadé civil, de direito e
de fato, prestadora de serviços, o empregador doméstico, bem como a missão diplomática estrangeira no
Brasil e o membro desta missão, em relação aos empregados admitidos a seu seuviço."

Art. 70. A habilitação para conduzir veículo automotor apurar,se,á através da realização dos exames
prescritos pelo Conselho Nacional de TrânJ'ito, requerida pelo candidato que tenha completado dezoito anos
de idade à autoridade de trânsito de qualquer unidade
da Federação, mediante a apresentação da prova de
identidade expressamente reconhecida pela legislação
federal.
Parágrafo único. O reconhecimento da habilítação
para conduzir, originária de outro país, estará subordinada às condições estabelecidas em acordos internacionais ratificados pelo Brasil e, na existência destes.
na forma estipulada pelo Conselho Nacional de Trânsito.

.... ,
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PROJETO DE LEI
N9 3.915, DE 1989
(Do SI. Paulo Ramos)
Permite, ao maior de dezesseis anos, conduzir
veículos automotores, nas condições que menciona,
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 940/88.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A pessoa maior de dezesseis anos, devidament~ autorizada pelo responsável legal, atendido ao
que dIspõe o art. 70 da Lei n' 5.108, de 21 de setembro
de 1966 - Código Nacional dc Trânsito, poderá dirigir
veículo automotor particular, de passeio.
~,:. 2' Esta lei .entra em vigor na data de sua publicaça0.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O níve! de discernimento e maturidadc do jovem
tem creSCIdo em progressão geométrica, ao longo das
últimas décadas. Tanto que a própria Constituição Fcderal, reconhecendo esse fato, concedeu aos maiores
de dezesseis anos o direito de votar, o que nenhuma
das Cartas anteriores consagrou.
Se assim é, não vemos motivos que impeçam os jovens, a I?artir dessa idade, de dirigir veículo automotor,
desde que tenham autorização de seus responsáveis e
prestem os exames requeridos pela legislação de trânsito. Se a esses jovens foi reconhecida a capacidade
para escolher quem deverá ter em suas mãos os destinos
do País, com muito mais razão deve-se-lhe reconhecer
a capacidade de discernimento necessário para dirigir
veículos automotores.
Por essas razões, esperamos o integral apoio dos nobres parlamentares, neccssário à aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Sessões, 4 de outubro de ·1989. - Deputado Paulo Ramos.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
LEI N' 5.lOS,
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Institui o Código Nacional de Trânsito.

CAPÍTULO IX
Dos Condutores de Veículos

PROJETO DE LEI
N' 3,929, DE 1989
(Do Sr. Fábio Feldmann)
Dispõe sobre o abate de animais destinados ao
consumo,
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); de Agricultura e Política Rural; e de
Economia, Indústria e Comércio - art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:

Art. l' É obrigatório, cm todos os abatedouros,
matadouros e frigoríficos estabelecidos no territ6rio nacional, o emprego de métodos científicos e modernos
de insensibilização, aplicados antes da sangria, com a
utilização de instrumentos de percussão mecânica, processamento químico (gás C02), elétrico (eletronarcose)
ou outros, no abate de animais de qualquer espécie,
destinados ao consumo.
Art. 2' Fica proibido o uso de marreta ou da picada
do bulho (choupa) para os fins do art. l'
Art. 3' Poderão ser autorizados processos específicos de abate pelo Poder Público competente, desde
que realizados de acordo com o disposto nesta lei.
Art. 4' As infrações a esta lei sujeitam os infratores
à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, multa
de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR e a interdição do
estabelecimento por igual período.
Parágrafo único. Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas
pendentes a impedir a prática das condutas acima descritas.
Art. 5' O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua publicação.
Ajt. 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaça0..
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem aconselhado a aplicação de métodos modernos. e científicos
de abate de animais destinados ao consumo, como está
sendo usado em inúmeros países desenvolvidos e na
América do Sul, notadamente na Argentina e Chile.·
Isto é conseqüência de estudos, pesquisas de laboratórios e cálculos estatísticos efetuados por cientistas veterinários, que apQntaram três métodos modernos considerados eficientes e indolores para o abate, que são:
1) inalação de dióxido de carbono (C02):
2) elétrico ou eletronarcose;
3) mecânico, através de armas aplicadas na cabcça
do· .animal para sua instantânea insensibilização. Este
método independe da habilidade ou cansaço do operador.
A insensibilização pelo gás carbônico é recomendada
para animais de médio e pequeno porte, como os suínQil",
caprinos. ovinos e aves.
As vantagens apontadas para o uso desses métodos
de abate de animais são:
1) higiênicas - l~ incontestável que a adoç:lo desses
processos tem como conseqüência carne de boa qu~li
dade. O siress a que Os métodos antiquadm submet"
o animal causa uma diminuição da taxa de glicogênio
muscular, que, além de conferir ao produto melhor
sabor ~ é o responsável pela formação do íleido híctico,
necessário à obtenção do PH ideal da carne (5,6 11 6,2),
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inibidor do crescimento das bactérias responsáveis pela
putrefação.
Outras implicações químicas e biológicas resultantes
do emprego de métodos brutais de abate são os acúmulos de toxinas nos organismos dos animais, quando aterrorizados e em prolongada agonia. Estudos científicos
constataram a possibilidade desses elementos provocarem câncer, reumatismo e velhice precoce no consumidor.
Também as matérias estomacais e as dejeçõcs (fezes
e urinas), expelidas pelo animal em estado de pânico,
contaminam o sangue e o corte da sangria.
Outra ocorrência é a absorção do líquido das caldeiras
de escaldagem pelos pulmões dos suínos, que são atirados nelas ainda em agonia.
No entanto, o art. 212 do Decreto n" 30.691, de
29-3-52, condena a carne dos porcos que caírem vivos
no tanque de escaldagem, o que comumente acontece;
2) econômicas - O abate de animais por processos
modernos diminui as perdas do prod uto, os acidentes
do trabalho e acelera o ritmo de produção. Foi constatado que a sangria de animais conscientes traz à indústria de carnes uma perda econômica de U$1,50 (um
dólar e meio) por cabeça, devido às equimoses, contusões, fraturas e hemorragias, o que representa um prejuízo de milhões de dólares por ano.
Os acidentes de trabalho na indústria de carnes representa praticamente o dobro dos que são verificados em
outros tipos de indústria.
Também foi constatado que, enquanto os métodos
antiquados permitem o abate de 80 bovinos por hora,
podendo baixar a 20/hora, os processos modernos rendem mais de 100 animais por hora, chegandO. a até
250/hora. Isso ocorre pelo fato de, no segundo caso,
O marreteiro não se entregar ao cansaço após algumas
horas de luta com os animais, que se verifica no primeiro
caso.
É bom lembrar que a carne produzida pelos abates
modernos é mais aceita no mercado internacional, pai:
apresentar melhor textura, sabor e índice de conservação.
Os dois métodos mais usados no Brasil para a matança
de gado são a marreta e a choupa.
A marreta não é um processo r·acional e eficiente,
pois depende da força física e habilidade de quem o
aplica. Além disso, pelo fato de ter que desferir de
2 a 6 golpes na cabeça do animal, este sofrerá mutilações
nos chifres, olhos, focinho ou outro ponto da cabeça.
A choupa ou picada de bulbo consiste em seccionar
a medula espinhal com uma lança (nem sempre :<fiada),
que é fincada na nuca do animal. Pela sua crueldade,
o método não é recomendado.
Os métodos arcaicos e bárbaros de abate de animais
no Brasil, causadores de intenso sofrimento desnecessário aos animuis, só servem para dar vazão aos instintos
sádicos dos operários. O arrastamento do animal no
"corredor da morte" para o "box de abate" é de urna
crueldade absurda e inacreditável, além das conseqüências negativas que traz ao industrial e ao consumidor.
Estamos submetendo à consideração dos ilustres Pares projeto de lei para a adoçãO de métodos de abate
de animais menos cruéis e dolorosos, além das vantagens higiênicas e econômicas apontadas, como já está
sendo feito em div~rsas_~º-~ do mun,jo,
Convém ressaltar que a elaboração deste projeto de
lei contou com a inestimável colaboração da Sociedade
Zoófila Educativa, "Sozcd", através de sua Presidente,
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Df' Claude Dunin, c outros membros. e da Sociedade
de Proteção aos Animais.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1989. - Deputado
Fábio Feldmann.

pertencente ou administrada por congregação religiosa.
O diploma legal em apreço, no entanto. omitiu os
proprietários de postos oe medicamentos que, a nosso
ver. também estão a merecer o provisionamento legal.
Em verdade, particularmente nas pequenas comunas
deste imenso país. existem apenas e tão-somente postos
de medicamentos que servem à população.
.
Ora, após dez anos comprovados de atividade, nada
mais justo do que os proprietários desses postos serem'
provisionados, a exemplo do que vem ocorrendo com
os proprietários de farmácias.
O anelo desta proposição. por conseguinte, é suprir
a lacuna legal e fazer justiça a esses laboriosos servidores
das comunidades mais carentes, ensejando-lhes o almejado provisionamento. após dez anos de exercício.
Esperamos, destarte, que a iniciativa venha a merecer
a acolhida de nossos dignos pares.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 1989. -Deputado
Moisés Avelino.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DA'S
COMISSÕES PERMANENTES

LEGISLAÇÃO CITADA, ~NEXADA
PELA COORDENAÇAO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO N' 30.691.
DE 29 DE MARÇO DE 1952
Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.

·····..········..····..····:riwi:o·vii..·············..····..·...
Inspeção Industrial e Sanitária
de Carnes e Derivados

CAPíTULO III
Inspeção "Post-Mortem"

LEI N' 3.820,
DE 11 DE NOVEMBRO DE 1960

SEÇÃO 1II
Suínos

Cria o Conselho Federal e os Couselhos Regionais
de Farmácia, e dá outras providências.

.........................................................................
Art. 212. Porcos asfixiados ou escaldados vivos Todos os porcos que morrerem asfixados. seja qual
for a causa, bem como os que caírem vivos no tanque
de escaldagem, são condenados.

······..····..··....cAPf:rüi.:o·vi····..··..······..····..·
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 32. A inscrição dos profissionais e práticos já
registrados nos órgãos de Saúde Pública na data desta
lei, será feita, seja pela apresentação de títulos, diplomas, certificados ou cartas registradas no Ministério
da Educação ·e Cultura. ou departamentos estaduais.
seja mediante prova de registro na participação competente.
Parágrafo único. Os licenciados. práticos habilitados, passarão a denominar-se em todo o território nacional, "Oficial de Farmácia".
Art. 33. Os práticos e oficiais de farmácia já habilitados na forma da lei, poderão ser provisionados para
assumirem a responsabilidade técnico-profissional para
farmácia de sua propriedade, desde que, na data da
vigência desta lei, os respectivos certificados de habilitação teuham sido expedidos há mais de 6 (seis) anos
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina ou
pelas repartições sanitárias competentes dos estados e
territórios, e sua condição de proprietários de farmácia
date de mais de 10 (dez) anos, sendo-lhes, porém, vedado o exercício das mais atividades privativas da profissão
de farmacêutico.
§ 10 Salvo exceção prevista neste artigo, são proibidos provisionamcntos para quaisquer outras finalidades.
§ 2' Não gozará do benefício concedido neste artigo
o prático ou ofici~l de farmácia estabelecido com farmácia sem a satisfação de todas as exigências legais ou
regulamentares vigentes na data da publicação desta
lei.
§ 3' Poderão ser provisionados. nos termos deste
artigo, as Irmãs de Caridade que forcm responsáveis
técnicas de farmácias pertencentes ou administradas por
congregação religiosa.

PROJETO DE LEI
N" 3.969, DE 1989
(Do Sr. Moisés Avelino)
Acreseenta parágrafo 4' ao art. 33 da Lei n' 3.820,
de 11 de novembro de 1960, que cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 820/88.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 33 da Lei n' 3.820, de 11 de novembro
de 1960, passa a viger acrescido do seguinte § 4':
"Art. 33

12695

.

§ 4' Serão provisionados. após 10 (dez) anos
de atividade comprovada. os proprietários de postos de medicamentos."
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Em concordância com as disposições consubstanciadas no art. 33 da Lei n' 3.820, de 11 de novembro
de 1960, os práticos e os oficiais de farmácia legalmente
habilitados poderiam ser provisionados para assumir
a responsabilidade técnico-profissional de farmácia de
sua propriedade, desde que -tivesse- essa condição de
proprietários há mais de dez anos. Foi permitido,
igualmente, às irmãs de caridade, seu provisionamento,
J?empre que fossem responsáveis técnicas de farmácia

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

PROJETO DE lEI NI'·3.973, DE 1989
(Do Sr. José Costa)
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defende: 0--E-...R-::~~C1p;i<'",. cl':. hi'lH'nc fê <,"<JU::<HIÇ':l fi<· trab;d.hO de
~~,

irno-cH..

\

nO mr-,!'ci'ldo Oi' iircc:, ?grúvfltldo
.

~~~~~~áo f~:~ ~:d~e~~~~~c~~:,~~a~~~:o~~~-~tl~~~:, 5~~;:{~iii~d~~m~~~,

0'\O,'

Lt-:1êrc3 <)"5 F·)rl:i1Q~ Cl:I.:('Je, <Jentre \)'Jt'r.13 proposições do "rot<:,iro

D8[.•.ltol\lO JOSP. COSTA

cU:,to C.:.i,

Senhor Dirc, tor Geral:

dE' sQ';I';r~n';õI de vôo", aI.':,nta .3 ncç('~::,i·',3·je do r;C'~~'il"to nuS' a.erQYl!!
.... c~ LTl')l t i.m'..>~ 0r.)s.

~cu

~~:~~~~~~;~jf~~:d~;g:.~~:!~~:m~~~;~~~~g~~:~~.,;:;~;.,;:~.

'J

e, finalm,-nte, o doc'~'1',,,"nto que a Confe"l'~r03çiiQ ~-a,::il:ll"31 dDs Tr'l

b"lh<ldoreg

O'J

CJ,1~to!õ.

tr,)bi'llhc e, t~(T,t,6m, a rccer:lõecn,j.l.r;3.o do TC.''IO f:é.1l:'rc :-l'~di..cir..'l. rJ,~ Avi·:lç'iíQ

pre:J)aturo das acrc.r-.:lvc"'l, .. u~cnt:[,r;d,:::
o]

Fpdt'(Clçilo

lI:a':i,)wõll dos l'r<~h)l\I0.']on's em Tr,)[lr-pOtt?5 1\'; [O';'os , .'!nf!x.~mO~$

l.o'de5g<J:~t""

:<I~~~~~;;R~~ i;lJ~e:'~ e~~d~ua~r:~~~'~~~~v d:U~'~~:~~~.~~:C n~~Sn~~~~~'.),~ ,.

"-.'·)bret:~!

do, não p0nsa nem '~ecid('. Fi.nal[";~ntl?, oO!ÍIl -':'aso ·je m·;r.te ou ir.ç.:lpdCi_

~.:'::i::t~a:'::::~::,,::t~~:':':.,:::~::::~~~':O'

C·\;-

f~:~I.~;~::~~~m~::;pm:~:~~;~~~~~~;~;~~~~;~~:;Hf

.".~rQ

n.i:o, t."\if;

-

re_? 11lcrus (f!I:'.prcsas de

as aerondve,,; lI111,ltimotot"éls que Ope1";lm no tr-"nsporte não [e'~>Jl<Õlr (til
xi. .lérf'ol, r::onforrr,'" t?xl"":'nç-;il do Df."'p,,;cUtn,I>rJto de "'Vid'~'30 Civil

.). C'.l

Quanto <Ias q1.,lc. sem medir cons(;'quênci::ls, plc.itc"'lTi !T'D.io
transport'~ a5reo não requlàr ou t5xj-,~ê-=
reo.o;) ou menDs gas;tos loperadores de .'l.crona.... cz excr:ut i vól::,·I~,
f:
opor :"uno lE:-mbrar que. são 05 mesmo!" qUl:' já cC'rnete:r. todú sorte ce
irre'Jularidadc::: silo os que infringem, ae vár.ias for.m3s r a CL,.. e
Il RCgulamr.:nt<J.çâo Profissional; qUE? engan&m as autor:icJades,
àEli:K8ndà dt' recolher no de:vido tempo 1l!:: contribuiçc.ec cio:::
empn'q<1dos ao INP5, iltraS<:l1ll ô FG'l'S c prejudicD.rn o Plano H~bil:acional"co
B~m; sÃo O!'l im... diati~tas- que, tanta!; vezcs, dcix ..m de curopr~r ';;$
nOJ:í.lt\5 dos fabricantes; e do DAC e, ludibriando >:l.
fisc<lli::""çiic,
efetui.'l-ITI inspc<çõe.c; E' rE'vi~ô~ incompl~t<t.<; ou nãn SllD.õ:t1tuem
peças no limite de l:Jua "vida" útil ou, 'ainda, por falt;) de planoejo'!.
m.:nto, ou deliberad::;.mente, não manlé:1i e~,togue cc.mpc.tt'Jel COfi1
C1~

tripu1i'lÇ",:.es. ~·~o

as

LC)OI

Sob o falso pretexto üe silt>pl-i ficaç.âo, nu VE'rdclàe ouerem "facilidades" .lnJUst:tflcaveis, poroue'o fazem e-qolstlcarr.c::"\-

em cons('qi.íências fatais exc:lusiva~ei1te porque -o segl~ndo piloto com

Llp.rea3 intern.]cioTl<lis •• domcisticdS -e rC'11.0n"lís,

tt"!!"l:iJ,

El':Ibora dispom::o de todos o!õ ['leias e recursos que
lhc5
podem garantir UlTl serviCÇl aéreo prQprio quase que abSDluta~E'nt.c
SE'gL'ro, bem orgnnizado (I:> telT'os dt]zL!n<'!.E. de E'xC'rrploc de ernprC'~.;c'I~
que'" utilizêlm COM SUCC5::0), observando-se as norr,l<l~ lc:g~is
c
téocnicas corretas, outros b\lzc~m, no cntl.mto, inovar.

ça,jos com êxito - porque voavam de di;) e em condições favorá. ...eis de
;:t{<ronav~!'l

(-~I.

eia.

SI)5' dI!' aeronaves de um ~'.:l motor qUE! conse-glJiram rea:lizBr pousos fOE"

vendo

h<.lI:'JL.>:lll.:!l,

funcionamento dC
una f,:ibricil, p. " , ) t . , provavelmente ser50 repelido!>, sob a alcgilção de que estilo "indo êl16m dos tilnJanCos".
Entrt::l:."lnl:o, t:'mprt:'sfi.rios, fazcndC'iro::., "cilpitiíc-s di'l indú1i;triA", porque rf.:'ali,7i1dos em
miar, t'\tividddcE:, julr:pm-.se com o direito e competência para
impor li adoçtio de leis ou nDrm::J.l> em iin~a úspecífic3, onilp o
lucro
(quase que:, ccu único objetivo) não dQVC ter '3ui'llgue~ -f)l"ccNlc'n-

em f'ôrtCllp.z.').
e ;jUi-lS ent i'hd';--5 t i I .i.«dd <; a

Desde então, <lte os t;lios d~ hoje, 'tem sid'::J io,;rrwros 0!S

':IO~:,

f:e piloto:; pretcnderem epil'irlr sobre o

<'105 TrClb0'\1h"tdut""f."éi ~'m 1"r-3nS-port~5,TP;'1L~"do

entr+J·~á-l0.

n!'"::'

1;;;)0 hii dúvid,,: os que pJeitear.:<'1ID (~r,:&i'l.g quase 8xcentriciàaaes con~idE'r<H'1 o vôo coisa menos séri<'l.
Tnl'lturos Q inconscqUôlntcs, eles o tom como um esporte a mais, uma aventura para ~i'l
ti.sídc5o cxclu!;:·iv<l de r;;eu ego ou, simplesmente, o enCiJra.m
CO:"lO
umJ. font.c de lucro" â gu~lguer preço. o:; prilTleiro~. 010 "c,:·por:t.istüs", oc pClàr.l".l..dm p~rmitir tül pr.:itica~ por cxc.rr.?lo.. li
lhançil da!> L-:te, li; v~lll., JlI1'l.S com a g,~J:i'!.ntj,A d~ um mc,to~
p~l:>'

piloto

tlffi !;ó

!".o'O'.1.'1

m~;~:~~F~~~~I:;~g:~~~~f~~:~o:g~~;:~i:~~~~:~~;::~~~;:

acnm'.l!.).1':'\G cx~l'.. -

:,;"

Isto porque ta:u:; Õl·~r(\l~av"-,

a "S,-"r'JJCo ela lndlí:õtl'in co ComéIcio".

é um rato concrf.!to, e '1\.1<;1 in\.:íI~';'l"'J:S .'1
<irw,~~~ tormir..11", ~Jc .l~'r'Jpt),tn5 _ ~

- ':OfTlO <lb,Jl,0,-,me'llo !;'m

cont<H.:cram por C·;:PJ";;J. doJ "in~."n51rli',c1<? de l-..'lJ"-,·f ó
Sl\""ll'-l(ot,-, ':i'Jbre Q piloto,

pilotos comerciais si!.b€"m ot?_ SH'~:';
respon<...:.biJid",o(';s
8st:O cp.rtos à>? su.~ contribuu;ão r:d cQnstruç;:io do nú5~O Fai:,.

Q

d.J ",i

I
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"Sc';l1ranç~ de VOD em ~ril!l['~ro.lug,]r", CQr:lO~O ~IPAE:F -

pôl:a a

S~rv20.

ço OI:' Invcstigar;no (,> Prevençi'lC> de AClàc:nte.s 1\f'!TonauLl.cos, e o Cl:MAL
Centro l-ledicO-Aeroespacial.
R podemos, taBas, dl"duzir logicame-n,te: prevençâo de
aci,:
denles !>(? Qbtr.trJ através de medidas de orc'lC!'JU geral. de
lp.qislaç a o

.~!-~~'~~~;:'E;~~:~:i~~~i~~~:!i~~f:~~:iF~; $~;:'~~~
Para 05 - aeronautas

f

de

pr~~~~~~

para os órg5c.s que os reprer.aT'ltam, cem

r;1Úvid.:l pi ,oa o SJPJ',ER e o CEM1'.L, e. acreditamos, p~ra todo o l1i nisté~
l'io de l~cron~uticB.. "o intcTCGSe II;.,io1;", aCLm:I de qU.;Jlgucr
outro"!"
é o r~.si,:,itCl â vi~1;l hUI.,ctHl. ~~nim, to~os oc :,z!orcos ~c,:,em g[,'r fê,!.
to!.; pR.Tl1 :rl?sguê.~·di.l-lD.. Mas nao b;]star~ a ro~u;,"o i:1cadem:l.c,;'I. A. favor
(li:'. $PlJl1ri'!nça p sim i'l adoça0 rle !'1êdldas OblP:t:lVfl5 em r,;eu fi,Vor.

A Federação Nacional dos Trabalhadores em 'I'ri.'lnSPol·tes Aé-

~:~t/aa~~:~_~~t·~O~·~~f~~~n~~~p~):~~~~~5~~ ~~~~~~1~~ ~~~~~~~;:1:~e ~~~ ~;1:~
1

Terça-feira 31

lhpira, para un~r 05 continentClS. Finalmemtc:, h5 49 .:mos, o Corr~io Aéreo Nêlc-ional, em pequenos IT.onomotorc.s, e.t<::revi<1 págína gloriosa àã hi!"tôria pátria, mml.:l sucessão l'J<? lance.';; heróicos, dI:' autêntico pioneirism:;., com o objetivo sagrfl,Jo dA integraçiio
nacional.
Hoje, s&:w taitl motivaçõC's vâ1iàtls, vôos a.~sim {e como 'os
qU(! se tencionam venham a St.>r ff'i 1.as por illonom0t.orcs) não
sct:inrn
conçG'bIveis. t; que estará prejudicada a Segurança, incJ.usivc 13 àe

terceiros, a dãS dutras <l.E'rOnilves;. Dois, Clfinal, o l?'~Oi'lÇD ae''I"AO ~
um SÕ, trazendo o'lp':tJensQ<'!s (perfeJ.ta~cnte JustJ.fJ.caV1'!ls) dos
s('us
tripulantes, quando, numa mesma área, surgir U11l l1Jonorr.otar €:Jr. condi.
cõet. adveTsas de tempo.
-

Vêncjda:, pois, aquelas etapas qu/:,;ndo não havia out!:"o
caminho a segllir, por inexistirem rnllltinotores - , nÃo é racional.
e foge ·ao S<lDSD COrJ1WU, que <l.viõe:os monornDtDres, nos dias de hOJ<:.',!;c
jaEl lembrado:;; para continuar o trabalho e a obra ue seus anteccssõ

-

~A.

~s

AeroniluU:'.s, ao DhC, ao ~ll.nlsterJ.O do Tr;:"alno ~ ao COIlqr~$SO "i;!;
g!.Jdl1dc> convocLldo, em 1.97.5, pela CO.'T'l!".S.aO dI;;' JnqUf:Tlto PaTID.
mClller" :?,c1:~·c '" l1Vl<:IÇãO C.l.vll, rnaTll_re!J.ta, n.,o:te momonto, SUB ~O~lçeo
~ontrl).ri .. 1:tO \'00 monO"f)tor lFH c elO VOO oC' blmot'Jrt'";_z,c:n
co t':..lo~o
Ur'li", r" ú\lt'ra rct 1 ",m d;-:- trênõ"Jorte aerec, a, Serl.edCl{·(: co;n OU':: o€.y",
~_(J~~~-,-~;d~~:J~~~= ~~:~;';:rm;-lD €:;fI ~)Ôad(' _~.~,p(-,rtl\'a ou eJ~.
ciC"'nCil,

~;;~~~~t~o;",,~~;~~t~~~~~i~~e~:~~~sL~~::,~~~.d~o: ~~o~,~~~~~,,~ :~ ":~~

-

t~l'o.

E p.,~ COl1tr'A-por OI;; o'lrqunel1tos amQr~is de ~c:õI\Cêo GIZ! Ct1?tos
eJn rJet.rilfPllto Üôl ReqllTanç,1 de vón, rog1:lmO" a AtltoJ;l.dtl!:1e que ildvlrta
os opc'rildorr's de ']ue a r:l\Ipr85i1, ilfora os ) L1Cr05 !ou
E.U.p01-lufro!::.)

que visil, t{,n uma funçiio social

<l

cumprir, pl'estando 5GIVJ.ÇCS'. a cD~

~~~:: \';~~d~i c s~~ ~;t~à;d~~~' "t~~~~;;n~~ _~:r~6~on~~ ~; ~~~e~~~~~~O~<Itlt.~
;ustificlILll'I

I'-!

tral'lut.encrIC' de tripulaçúes cOInplet<ts n-:,s

bur.otor!õ:S.

~!~:~~~~~~~~;~:~t~g:':~~~g~g~;m:~~1~f:;m~~:~~;j~;~~g;::~m!

cor'vcncc,r.s intcrnllCloo",itl quO' devemos J:'ecpcit2.r, disputam o CXlgUC'
mercado de t lilbalho do ã~ror.autü.
Assim,aolicitarr.os ." V.Exa. con:::idarar o quI.;' adiante p<lsci!
moe a expor;
OL que advogc.1"" o vôo IFR em rtIC't omotores arrcscntam ,-.rgumentos os m; i!: e>:drúx!.Jlco;
_
l~í\ guerra, muitos siio os aviEiC':!> àe um 56 motor 'I) i
f'An o::, utilizéI em certos sl?r\'icosi
EE. UU, há vôoz IFI' (Im tnonor;,Ço!..orc:;,.

_

h

-

l~o~

Vej<tT"o:"
J:r.

c.1I:' p(>l:-si, caà ... um dGlc's"

r",lnç[L0 CIO prilT<t::irü,

nãl:J

2· pr::•.<:'_r.ivpl tll(>t't'JccT

qll.,lguC'l"

Il.tell';i\o.

,~~t;,~~'"~,; ~:.~::~;:~2!o~~~~~:;:~~:~~~~:~~Q~~;:~~~~~~;Lm~':~I"Et:~~=
vicos normais, sejam eles com oLje-tivos l;1r" .tllrismo ou
desporto,
()~jam ("om a fin?lliôiJoe elo transporte COlaum c de intcrepsc aó;~inlE:
lre'ltivo. Assim, ag\lcl~s vôos devem ser feitos ~tl gU1Jlqucr r~~co",
embora devD sC'r analisado que, em gcrtl.l, dispõem donp<lr!'lI;lllÉ·rHl!<;
o, principallTlC'nte:" .vêrn eles, püul;,tin&lnq-nto, passflndo a ser r~ali.
z~l'Jos por aeronaves multimoloril5 e cada' vez mais 1ll0deHICS ~
~fi

:"

~:~o~~~ ::~:~7 ~;!2t;~L:~!~~~ . ~~~:~~;e:~~:c~~:E:~!~~~::~~~~~: i~~~:
re-!::Ee ]r.-qitimo.

E fazemos um paralelo, comprov<'I.ndr, nOSsa <ifirmi'ltivi':, aO"
lcr.ml·l:\r que, há aJ.guns anos, tamb6m foi consE>guiôo "pr-ovar"
(ff?li7.lC,pntc por POUCD tempo) não ha'.'er nl'!'cessidade de inntrUI;1ent<:lç~o
uuplb oaTa võos lFR (!i'~l e" somado a isso, indicav<:I-sc, p,~rd il.~
ron,,'I.''.:'; De primeira ordem ê de elevado custo,
equipamcntc-r;;;d~o
de ir.f~Iior qualidade.
Pretende-se. agora, em psca1a mi'l.:lor, repetir i1qu€-:lll nor::
mil er,ônp.; , cc"m alO; consequÉincias negativas previsi"E?is"

As preSt,õe~ pali"!. autorizé<çãCl de vôo rFR e:m rnonoTiJotoreSviim hB: anos, com a cita<.:io dê alguns; acidentEs com tais aE"IO:lilVe5
em àit-.5 de \i\i:ll tempo; alegava-se que se estivessem voando por. ir;.§.
tnuT,ent.OS eh.s não teriam ocorrido, tendo um deles, com UJlI p~lo~o
novato, sido dcspuõoradamcntc explorado, pois que S~ trataVê.
te
famoSO correoor· ete ",u1:omDvE'is.
~s, afirmamos. nôs: com. tc.::5a a
c6rte;a taiG acidentes não teriam r~~lme~"!:t:' ocorrldo 5G tJ,VI:SC;~
~,phscr",.adas" as limit-ilçóp;:oS- àe tais a"-'_OP5,
üte:nl'Jo-ze
<liO

·Ultl

VOC! ".J.f>\.Hll.

~~~"~:~~~~i;:;;~:;~~~:!m:i~~~;~:!~~~~~~~~~:!:~~~!~;::~~i~

'ralt nD litoTE.l pauJista, em di<:'.z de ~frentes f:r-~i'ts '. ôe uIf'~ou __ ~~

~~f~~~~~~~~~~~~~~~ll~I:11~i;:~i
Pocle-sH afirmar, tambél1Jl qu~ ô:lquclez que hoje fo:rç~"Jl\

vôo TFR em moncmotores, tra.nsgredindo as leis; do bom !õenso,

nho coaair5o DS cilotos a operar ab2i;,:; dos Tr_inimoz' c

~:;-:~~:.~:a~::o:::::ociO!;~~.:c:nPo,pois, ilfin~l

~~n~~,~t:;~: ~(1~~.~a~u n~,u:s~~r1~~~ü~~se a~:;~~~, oU;r~~~~~?oIl~~~~;_':~~

e>;l.gt!OCJDt. lC:<;l<lJ.s e t(--cru~as, calcadas no inteTc,,<>c: àe EU .. plópri",
lfõcgurllnca "" r;il d ..... tÜ"lC[;1l"05, que a hutorid,"-de- comp",tf'Tote - tendo em

"ista t60 ""ó o acina d::;: tiJdo o intcres~~ público, e cumprindo
o
1>E'U estrito Dever - hOl.l\'cr por b~m determinar.
O c~prr.:sário lloqub"O' a ilcronilve, 'isto,é, inv('~te cat>i-I
tal. àe bcordD com o que lhe proporciona cllJ em l:"cntabilid ... de, "di
ret.a ou indin~l·ilm('_nte, retribuindo o investimento. ~GC!,;i:lado. ](5=
_b~C> tipD t1c 'a'}ião, maior ou m~nDr, que võe vh.uÕlf ou [>m QUã1='
~r oCitsiau, i.era· funC80 d~ suas ne-ce&sidaries e dôs 9ClfÜIOS. dlrE"
tos ou indlretos, que garantir,;.
Não ~ cOlnpreensivel li ·insistência. em forcar o vôo
IFR
em ,aeronaves ir.,'},deguadll.s rebaixando, inclusive, o nível de tal
tipo de võo, qlH1ndo 3 solução correta com os multimotore,o;; é l'I ra,:5.onal e está ao alcance dos gue, verdadeiramente, delf'S necessi-

~

.

.,.

A!'õsim, que <'IS aeronaves monomoto..as sejam utilizllodas so
mente em. vôos visuai:; e cHurnos.
. O a'cld"ente aére.O afasta o pacc~9"(!'iro e, do mef;IDO IlIO~,
de aeronaves ~
'rUdo deve ser fe.i:to pa.ra diminui:!: _
Desse modo, cWIlgre bem orientar os hDmem; de em"

pre&a, os: ac1Jqinilltrlldore,lS,indicando-lhes o equipamento convenient.t! pari1 BeUD cmpreendirnentofl, e, a p<'lI disso;
e.sc"l~receniio-te
quanto ã indispensável obF.'<diência 300 preceitos de segur/lnça: des
d\": o re.!'lpl!íto aos Res:ulamentofi. de Tráfego Aéreo .ao u~o de: tripulã
çfo completa e credenciac.le.t at~ 00 acatarnc-nto aos preceitos do fa=
brlcantei ellit,e-se (:o excesso de peso, pouso em aeroportos impró-

prio!>, pois est.a opeIacãr:> pfedatória, a méãio pri"lZo, mostrará os
17esultaii.cs negativos (;i.nc.lusive para a !Ji'lç~o) e conduzirá ao aci-·
den'~c.

LembreAo-nos'.guc a preocuDação primp.ira ouando se
vôa
instrument.os numa llCrOnlJVe cie óois motores e, precJ.sarn"":rn:e, sa
ber r.e, no caso de oo~rê.lCOo mcnomotor, isto·e, em er;lerqenc:.a.
a
ã(:'l"O'II:J\'::: se rnanti~ra ao nlvel üe Sl':'Qurança da rota C1ue sobrc.vclJ..

J~or

Como

dissemo~

anteriormEJ'lte, não se trata de

.;~~;~~8~~sn~~
~~~ ~~~ã~e~=ã~~~s~~ti~~·~ors t~~~n~a~~~
e a inteligência.
Dentro
cc.nceit:o é que
sen~o

de~si:

~

ts-ntar ul

çe

CGr.~

cxe~T;') D par<ldig~a ~5~ai~;~o~~i~~;~Ds~~~~l:~~ ~~~;~;:d~u~~~

c
tas, nor; dHI[; q!.Je corTe,
ávci" p~la orientação- e solUl;iio v!!!:rao!> ct:tudlOSOS naw aosdre~pons ort; lHhe:o. "vôos de dernonstrflç';;'o~
dnd~ira. do!> I!rob:Q~as o f :a~sp ub) iei tári~.z, Qua!'=~ sempre procura!!.
~~f\I~~r~t~Oa d~~~~~~~' p~~~ d~~er~inadas ,marcas, c um deles ligou a
cidaàe do C<lbo ~ FlonCla.
..
,

a1

dezen:~'-õ~J;:, ;;~,;~~.~~ ~f f~~toL;;i:;,:eq~~~doe~~~~~~~~;o ~~~
=~p~r~~~·:~-l~~~:t::o~: c;~~ou, rl.UIlI v50 de.~33 hOJ.:~il~d:~~â~~i~~a~~~
~i~:~O~~m~i~~~~ ~~~~~~~n~~ ~~~~~~~~~õ:sV~nt~e
Q

550

proibi-.

:;=zE'~i~:e~:ç~~=i~o;~~~;~~es~~r~~f~::, ~;~i~ã~l1Jécert;:c~~=~~~v~~·
que o sejam,"

Es.te o conceito da sC'gurllnça, que deve merecar o
apoio
à~ t_oõos, a ser <:lplicado em aviac50; no caso pre.c::ent~, não te1l' sen
ti'-;·., ;; indefen:;.[,.. .:-l, ~oml.lr <lOS "ri~C05 inenmtes e
calculados"

(lo -. i'a~l!';uorte iH'r~o oua:J5C1Ul?r

uu""r::::s oue oDs:"arr. .!'ler $uperac:O~ DC

lo \1til1.z-açao áe recursos l:1aterlalS e hUrJJ1!nOF GlXlstCntcz.
NSo acci tal:" t.al concei tl.lflção àe segurança será retroa..:
: gil.·
tempo, num recuo de, pelo mLrl05, cingtlGnta ano!>. Equivül.&
ria a ter1!'l01'l, veréladtt:ira ~ surpreen.denteIll~nte, o "progress
in
,EE.~, o retrDc8!o't.o.

no

ti

que.ztão.

-

V(;e. ~lurl'lo, " \>1,u.1, l'CrIIlt"ao r01l50. Corç.'::...

11. edl.ão lle 10 de al> ..11 d~ 19"

o "E••tall~

d~s

os povos,
oceano c a
cor J.-

dO' S.o·".... ]o" Ut ... p. foto,

v:

oeu·

~~:~~d~~~::~~~~~~:~r:~~ ~:~:~~~; r~!~~::~~~:::~~~~;~:~:~~t!: ~1~:~~ p~~~:
t

~~:ii~"p:,,~~;~·~~ te~r~~"I':;~t;UT:I:~~ti ~~~s:~~:~t;~~~;d:~1.0

"r"rto liclh" -

o~ q'j~tro

t,

provav~lCA'~

rnppH • .,. "D ...o"olllotor d.a e:.;>reu .eTcana Ll.v.u,
511v.tro. ~"roh Of: II dlu pt• .H~t
.a

T"~~~"'~"< db~dl> rl>l' Im.. e~uil>e d,

.

;:d~lJ~~~~:;~~~<:~<~j~:;" 2~",,~i ~~;;~;o; ~:~d1~:~~~;: ~~ ~:~;~r~o r;~~;~~: ~~.,;~f

T'4IOont"1l',aettll:.r1tal.

C.. .. lo~ AILtrte "... rqul't (I'llcto). Cltl"lt r... tOS tI.;>;,lr<J (pilo'-o ",,".d~d, IlobHu'
Ante,,10 de Lltla" lncf:"'~ C;,u'jd. (I~ Ll.. ~, dunnu' o~ II dtu quI'
l'U3ólra::>
no ..a'-" alÜ,onu'''''"t .. (.t b'''to< ce ballb';'e de boh""'as. Dul'allto ",.
doh
pr1.l>t1To< dln btber::u:> l.l .. in~ f: " "o'teüd" M un. vídr" d~
I. s;dt
tÕ
101 1Ii1t1;;~da :ll':'s " etIU'....

<:"lIrJo,

D:m. IT.. t1l'l::,', q'jt ;; Ill:i.. do !:r. ROl'aldo lIJ""nte d" Lt.,o, r1!nlor~Pr"d.i""t.. d,

~~~~ ~~~~~~t~ :;~~J~o;·~::.~!)~:'i;~t~:~~~~~~~;~,,~~ue~~c~~~S 1);1 ~;.. ~ .. zc~

Ali", do "'-'Ho" do 10ng3 "'p....", l'tnllu," d.. let tO!l'tl.l qu,lllUtt

aetdelltt ("J;)rnü <lO tra.. U",

b

2)fC;1/7~)"

fertJ:>tntc·

~tiQ, cld,ü~uteUtr dt ll-elo Horh""t.. , ~'''o''otor fU peuto for,~~e. no
"jonHl "Est.. 10 <!e !\in.:.!:'·, Ap~n~t., fçt".. Ih ;I'oi.io .. de,. piloto, 11.-':::

tld~

;~~;~~;:~~E:n~~r"~~~~~ p~~~ t~;":d~~:t ~o~~~~<~~~:~r~~~ ~~~~~~,.~~~, t;~

9uI:los

te; t e
l~~arist2'lS; dI?' "La Li9ne'" vencendo o deserto,

pode-r ser.

~~~~r~ "~J.~~~

• ",""ItlJu

o

~

llciroa de- intere55p.s l:Qeri'lmente comercl"'l~, ha

ll. compr;~

«ua incidencia.

o \'00 .::". &on=<>tor..!

~';'d~;1~1r;~:;i~;~;~t%;:1~~:~f.~~~~~:~{r
~60tr~::~,"

bt'l'

adia

Eis

)·C!:.

M

TJ1onomotor

Para finalizar, baslaria a resposti!, óbvia, à pergunta:
qual v \lÔO :mai~ s.egu:t"0,t com monomo.>tor ou com blmotor?

T,ds "a.cgum,::,ntol'>" 1'1';0 podem ser levhdo~ a :erio,_nerr ~2
u"r õ::I roq.arnação de "v60s de àcmaln5tTaÇ"Llo",_Co m a -lnt€'nçao~ f-d~
~u; scj~ ã "prova" final da viabill.icióc''" do voo lFR em monc-.•.o. O

n ser

..

~?~:\l~~.;~a~~I iA i~~~~~%~~O~~~. ~~,~~~~ ~~e~;:~~~r:r:m~',~~~~ ;~;o <l ~~;~~

cientes.
Q!.J<lnto ao seu uso no exterior. ,,50 incorremos em ena<'lnO
ao dizer ,que o interesse cOmcrcli:l.l e a r<lZàO un)~â 9\1,;> le'l.'il. at:ãT
prccc>dlm,;-r,to, e Que õqUl ~e pret!?nde copii'1', no ci'l",o.s~uinclÇ1 t:;:1
2.C:S5HliC! exemplo: a predomJ.nancia do ....E.S'd€~ feCOnOrnlCO àe qr-Olnce: ~n
àllslJ:ia em oO?trl.1l1f"'nto da segurc.nr;a e do -lntt.>resse Õtl comunH:llce,
cilractcriza~ãü-se sitUi:lr;ao amoral, la no ext.erior, d.;:sóe!'la
mu!.
!E..L", agora, aoui no BrnsiL

.,

Um eâmresctl-io "irá <li aoouirir UfI1 "t.eco-teco"

J,V1.ÃCJ tr:ti iP.e::tEl5I'O!E S. U'-IS

c..u

fi';)

J'»r.oJ..lfO
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O'J~ t, l'O:I;>T ~~~~, ..

h~-.)"f.

~~"~~~'''~l:~a~~~~~<,5~<_~~;,~~~~3~~ ;,,~~\~~ t"~~~~io~~\·.. ~~.~:(>;:,,~,~~",~~'. '"
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~t>Ir;;-l:Ttf'I')r~"'r"',·;;'-',u.

~~:~~:; ~~~ ~:j~~:~; ;!~.~;, d~<Pt~~~z.~IJ~: ~~~:ir~~~; t~:'~:l:~~~~~:',P~~
.~u"lrr':"':.~, Mt~<;'."und" '" T •.A.".'

;~;~~;.:~~"~::;!m: !~:;~:~~l~!~~~~~:~~~~I~~~,~S"~~~i[~~~~~th~~~"~;r~~l~,$F~~;
tll~J'n.J h; rC'u~", o llero "rrljl'~ntl"o~ C1~ Vlate..", QT\(lr .r~rce~",

e"tt<'''

~~~~~~~,~~t ~~er~~A~'<'(~: l~i~~ rl1~~:~:~';~":~t~~~~~';~~~~'~ ~lo~~~~~r"~n1~~1 íir~:~

• lnfu-t~tr"tur~. l.eUld~ll~' O~ C1efl~S;tlt1n~ C1~ ... rClportOt. Etc.) e

:1:,~:P:"~~7~,.~;:~~~~r r~~~:Jenr~v~~~~~~~~: ~~i1~~~!l~~~"~o~c~",q~~~
tlll.cl",ulu.rcrut,cl••

~ "lue ""1"0~. "nriic, 'iU1nd(> O~ "prel'.luV"i>' d" vla&ell1" #iie>
CQllhcclOtCllt .. 1 dc r<)t... tnuU~J.at':;rto'!

pn.1Hlt'" for ." .utopt.)' to be r"'rft'""'~ VUCDl\ :;11, jolt>rd 1r.z1l11H lTl 1)c;r;
alld ".~ du" to uthe 1h H'l)". lU, 10M phrf1G.. J \lU In
1')1'"
(IoVl:,UOlll!'i.E'.j:. lo SI'AÇ[ rl.cl~OLO;r. t'~"iiCH n, 1979),

o.:cell<1>".,

lnluf'1cll!ntcl

= ""'

J1ttlul d.. E:~prr1t" S"nt" 1'<":,~tc·"e " ocon;r.ch ",
li"'"' tO"'l'ltU a \01lltt ••

r~f'

dura """C,.;

tO.

Q

pUot~

(ele.todo)

Ix.t"'.l'te o coMriirl0 do.nterli>t'1Oente rt:ferldo q<lanto.o {ndlcc

'~:~~t~~~~~;D~~~

1l.d~

di •";:~~~

"::1 d~u:"~~~~~~: ...~~~l~~~~:::~d~e~"~e~~~~:;~n d~~"' .b~~~~

~;;:ii;iii':i:m;::!il;~~!;:::::~:;;:gil:i~::;W:i1i:;;~;
~

a
rl!& quu" aO nh''') da dCJl Illcn".,ctc"e4:.

..:... H.h doI.: CatO' ~ o ColUln4."t.. 40 OCo) cell o nu !al!I> direito paral1udo
" i " eo~pULtto qu~:> In. õ "proclId!IllentcU " POlJ'. nG lUo de Jou."h".
...
outr.. ecadéo, nr.liv.ld. l!" ~rani~" 'i1ll!l>r.. " plr.. I>r1Ut, pro"o"an~o sltu.l

;()d~~"r~::- :~I~::.Ul~l!d~~~:~;c~e~!::,,~~~~~~:;~~C~~
r .~~~
t:;.!t U" 1

~D~ r,o~
-.:>

- . n"o

lIe 1't;.uh"'l!ntt'o e III! rotln",

en>;u311,.,,0

~t:~~~~~~:~~: ~1~il~;;s~:~~~P:~~~:~~~ ~i1'~~:t~~;!~D;'~b~~e~~,"~~~

t

tel:l;>o,

cbse'rv'''t:l~

&

hlt. dt "tr1!1.~.çóez ("cl1ecl:.-l1.Uz"), uc.

,.io diUcll,

~lIt 'Õ

&

.nt~D~ucno"

A1'1"r:

.. "o~pllotO !le

pr""I!"~. 4e ,hh ho",cn'

t".

_

ri.>.

De·t, p(lIJ~.

e.bina eon"llg"ll

""

'''flerar;'

lu~~r do Colll."dante .. 10

=

nh~Li", o c..-ptlot.. !!e
C~r.~ h:t lt. at.,rriua/::elll, q\l~[\do o
Im "co':1'",dot"" • .,'" c""tt'tci. eto dOI"c!', "{ti.... dI! lfltoxü:.,io.

__ Em

-

~~~'"m:~c~~~~cl~~ :~~~n~s~f~t:;t;:e::~~~. "~~~~~:~~~ ~:;f~=~5:i>:C;ro,,~~;r~

IJM

Ao

.Dbt~l:on

.Uõ AntUh,,~, D

fov"," 2.;> (lndÁI de ll..,

a:1I;~nlla.!:.

'N~drfCl>tor

~.

r:>.::nV " cur~" <Ir''' "contect"'~"t"s t.~r1 .. d\f"t"nte:

~E;':]~fg:~~)~!~ir:~::~:~f~~~~~~;~;~~~~~~~:~f:~[~i~i~~lf~i~~~;~:F;ª~
-l'ch

th-ecoo~ fOLi.S~e1D tr~"

r"""to

de r;:o·;'Ucto oel'."a!! .. por

n.i(.>

p~~.. o;.e1ro);

~j;i~;j:~1; \:;~!;i;~ !:!;i;:il i~!:;!;~; ~;~;ilij 1:~ ~l!~ t;ji~ j! ;~
pI:oueguu.flltC' d" "'''r.em {I'0&to de

~O-f'i1oec

(>Çl.lpadt' por

tl~"'1a

r;:o~p11oto.

~ft~;~~~~~:~;~;~~~~~':;~~:;~:~~~~;:~~~~1~~5i;~~li:~J'~~~'~~!i~~~~m~IJ~~'

pa~~~!,cho!.

~~!~~I;~:;]~~:~;'~;;'~~~:;;o;~i~~:~:~'~~:]~~~~;;~~~~;~:=~~~n~:~~~j~!?~;

~!;1r~t;~:~g~h~:i~;:E~g~:;~:~t:;l;~~~:E~~:i~ g~:~;;~~g~~;~~~l'~Igl
1

~:~od~C3~Ó~c~~~.r~~~~~~:~; ~~~~~~!l~ ~~~c~f)(;~~~;í{t~:' e"~W

1""_,,tlJr.

er.

~~!-!:f···.EL\.·tK'l JJ..,"Inl~ f~.It'i- C.)·.c..~-WS
U.~ í'J:FDIM IJ, lJ'1.?JCA lo:> SI'L' 0:;](0 PI1..s:rro m: AV1J:O 'Fom...""RLnm :Y..'Ul.E
1'0:. Fl.l.'IIo Dl' Ol.:lr":.:,IO t A"'11.') CJ,! A IilUI..'J'L5 1:>:' Q:JILo:·.:rn.o" L'A SUJ,. .I..P.EA.

_

;~~~~1~;:!~:~r~~~!~~~,~;~~~:~~~:;~;~f~1
~:~~~~!i~:~~~~~r~:1~~~'~~!:~:~~.
""r;

T" o~ ~~Il~id(l~, !llvi,;" " ialt .. de cJ;"il;~".io, Q aparo lho enn'[lt1 .. ·"a-~"
rtJ.~"r., d" rotilla".

Lell'lbrp.mD-nos do índice maior, noz 'Últ,imos anos. do probIt,mas caJ."dio16gicos ni!. Aviadio COf'lt?l."cial ~ n1J Aviaç50 Gcr.:l.l,
na
lll.niori<'.l, aJ.iâ5: pouco após a rea2.izacão à~- voas, portdn1_? após a
:rc1'l1:í.zL1ç[;ü de t?zforr;o e aI to
de-s em pl'J:no.it.e~ em Cllmpas e

Cal't, L1('y~ l.'Ue'lY.• pllot in eON~d Br~nH( lfltl>m~tjl>n~1 B,"l!tnC 747 THr;ht
5tll,d:h,d pn 1'1l'" <!UI"irlf the lI"~,lÍt-liJlJôslfl;. ~'arO' :;"11Ha~ {hL;~t,
",-,r,

1"

c.í

app~nnr ,,~[di~c"r"H.

The !llr.ht ...~~ app",,,kat.,ly 30 I"ill, ..."," ol

W~ A"f".lc~

cr·

"ul",'11(>~.

IOhrn

~[~~;r~;:'~~:[~~~ig:~~~~::~~;~r~:;.~g ~_~~~!I!·~~t: ;!I~~i:;~~J.f~~~~h-~gf~

II •

grau de concentra cão., como os ocorri-

Brds5:1ia.; cC?m.p~lotos de comp.;;;nhias
de táxi-ac;reo, e que íor<:lm afn.stüdos dcf1.n1.tJ.varnen1.e de suas funç'nes; l.11H qut:cc" reJ.r,i-ivamente recente, com o Corn3ndD.nt.e de.
um
0("-10, pln'LE'I1Cent.e a companh~a brhs::tle-irll, durantE:: o ocrno::ttc
em
Lon''lrcs. i!>to ~, 1000 L~PÔS a travessia do AtlantJ.co.

d"~lor

.. lu.lrd.

,""

IVo d"~tc!'~ "C~t'r.~cC'i.l f~~~j rol' r~l<l' nT;/.l1J11 ..""fel' tr> r~"j"" l.:/)'-Cy ... ltll ,,~
• 1.l<~~H. lndl>~l"f ~ól1'dIM "~),,;;,,ar') rCtUH;1>;IltJ".. , c .. ~ prc."~~-,c~~..
t\tlt

Mas, para. tri'l.nquiJ 1dade do~ pl'l~si:lgeiros~ ""I": 1:.il.is fatos
tj\p!?s",m ocorrJ-do <:lindo €em vôo, UIT se:gundo plInto, compondo f.i trJDulilCôlO "faiJ.-safe'·, 2.sseour«r.:i.,a normalmente o tern'ino da vii:lcl'::'nt.
o que: hclD iwontC'C'crio., entretanto, com um Bvi<lo part.i{;:ular dl' fotografia, em ninas, e um avi50 exccut.ivC'!. cm Goi5nia, cujo~ pilotos faleciõo~, em ctmsegtl~ncia de enfa.rte, O !lcgundo pouco dcpo~~
de conl;;luir f,Ut't jDrnacla: geralm(on1.e VDi'iVâlTl se.m co-pilot..o •

dt~~.

~~~-!:~~t>1~'~~f~~:~~~~1Js,~~:~~.~~~~;I::t:~t~:?~::~r~~i';;:~~::~:~~:.::~er:t~:;;:

Iii~~:~~f,:~~:~;~:~;'~-~~~; 1~;'~~~~~~:i~:~~
~~t~~O;~ :~~~:.~l~~",,~:~."~~c~~~rg:~~~Di

tard,,,

qu~

cm.pHl" . . . . "~.t,,tJ!

~!1j;!~li1j!~~1~);1~;~~~~li~~~:jii!~jl~~~;;~ii:;~~lir~fl~;i;i;i;:~ml
~~~::~;:~f~r:~~;~~~~f:~E~~:;:~~~~:~r~~t~~:l::~o~~;~!l~~n~~~~~~~~~(lpt!i
t ...... 1l'l~t~ .. p.. r.o

IJ"'~

~cr,lJ""C1R d~ v,m~.

~~~
~~;;~:çZf>t ~ 1r~~:~ ~ ~ c ~~~~'~ c: ~r:~;;d~~; ~~~;~Ilr::~t~~r~~;~~n~\):,,;~~;~~;~, J1~
:;r~~~~~:'ad~~~~~~~:e"~~~~~!~: j~'~~~~~~f~~~:~~~;'«;~~~:: ~~ jr~1;;;~ r.~"~~~~;
~~r:~~~~:~~~~~"d"

"OI cll! ... i~~ ilte~,çiiJ ;;;~ .,cn:;a~e1l5, â:; multa:; =clal',ç..! ée

~~~h~ ~~~r~,,~,,~~~;?',,~~:.;i~t: ~:~~~;~~ã~/.~~,~,,,~~~~<<1:~r~~~A;~ i~"~~~,,,-,t~
_

"Lm))~r" ;J~ c<';;;~J"hl .. t

v~r"h~

.. c.

p,j~'ll~D

"'" I.T..n~po,-te !pg'Jro

I':

Ir!,

tu-

conn .....·.. J,

~~;~:~~;;:~:~~;"~~~~~~~~~~;;~~;~;~~E~~~:~,~~~~:;~!~:~;~~.n~~;::~:~~:ti~,~

-proeotil

<I., ~l~U"'~
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'"?"H·,~eT.'<1"

p~l'~ to,.r,~r

o ~L'Q ,."...

,,~~

..rc".

[J

'ludo isto explica, cilbalxnentc, o porquê das pl:.'l;~ui!;J'ls e
otC'ndio d .... Ht'd:icinl! àc 1wii1c:io qUantD às cbndlcoe~ de t.rab,llhD
o r'·oblcn.e de tad19.:l, a. necensidadt.o de r;L1viSflL>
de

9.0 ~II;.'Ion':;\lt.. ,

p.~o
Jnspeç,~lc~ l1ll'dlC<:l'~

nt1ibuiçõC's

m(!"mo nK'do,
perl-OdlcuS.

Co

rlt'lOr na 8cleCOlD dp

p~~~~oa:J

(, i\i'IF;

Paralelamonte ll: tais iatos preventivos, dentro de
1ma
Doutrinn de Vôo onde i'J segurancZl tenh ü • efetivame'nt~,
po!>ic-50
prioritária, cumpre estabelecer normas; c regulamentos
sensatos
que tradl.l7.am os matldamcnto3 da l-l~dicina, assim fa~endo ;Úg

ã con-

fiança d05 usuár.ios do transporte aéreo, impondo !i>e
e rE!sguan'l«ndo a \'ida hUrllana.

llTlaO(lm

ri

5UrJ.

Exma: Sr. 'ren. Brigadeiro Paulo de Abreu Coutinho:
Diante rJa~ evidência!'; 'de oràew. técnicfJ.. esper.<lm os <lera
nautas que argUll'ento!? pecuniários - arnorais, portanto - não
..,"'nham a pl..-e!valecer sobre aquelas, mantendo o Departarocnto de A.... iação ci."il o co-piloto nas aeronaves bimotoras. titular, corno c:' Co
roandu.nte, de Licença de Piloto Comercial (ou de catcgori.õl
supe=
riorl, e revogando a llutoriZDCL\O do vôo IFR nos rnonomoto:rcs, tudo
de acordo com o conceito do Ministério da Aeronáutica:
"Doutrina
de SeC':..~.f.~.!~Sil de Vôo em priml?iro lugar, acima Of' CU;3.i~
ou~r~
intl?rç.:::.:o.es" o

E isto, E).Cmo. Sr. Diretor Geral, ser5, tão som<:.lnte,· ti ~::X
tp.nsâo do dispost.o no~ítulo lI1 da IAC 3237-0378 às
at?rc,ndVC!;
que niio são piloLi'ldas:"por SF.'lJ!': proprietário!> e sim por
i'!.P.("O:ndUtas, exercendo S11i'1 profissão. e cujos passflge:iro5, embora não pAguem passa.gens, viajam pDr estrita ne.::essldi:H1e. para m",lhor desem
penhar suas atividades profissionais e o fazem nas aeron",ves
..serviço dll J:ndú5trin c COmercio" c, na suo. íalt... , ero aeronaV'''::s c.Q.

na

, merciais, d.e linhd. regular ou detaxi-a.éreo·.
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!I~,si1l1,

o crit61'iD quanto .ti composicão Oi:! tripulac;1io

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO.'DAS

dl~§.

sa~

li.

i:le:'ron.:lVtoS deve conSiCeri"lI tais realidad!?[" cahenóo, no caso,
l:n:tJ(J;i:3 com 2."". iH?rOnõlVi':'':' ê<2 '~á~:i-iH~rE:O, 8, &ntão, d0ntro àl:'~'Sà

COM~SÓESPERMANENTES

~~~~~t=e~~~~~~:U:~;O~5~~~~~;\.'Cp~~~a~~~~~s;~i~-I~~ ~:::o. gar~n~ iJ;
E:-:rno. S:!.. 'l'c:n. ];;rlg.:l.I;iciro P ... ulo d<õ l.JJrcu Coutinho:
E~:pDS.t[f!" rH~l!"r;?"

razões,

LEI N' 2.004,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1953

Cf.>.rtêllTlente i'i~' mesma); r.;~H:'

r1:TfJ o D"[.-hrtarr.0'nto c3e Aviaç':;o Civlal a rlit"'L O~"' teu"os de>
lo 11 dó lhe 3237, a'::n.lB:n:l211'cs, coufialltf:fs, cc pronullci",;nc:nto
V. Ex«., firr.;andD-noJ:,

Dispõe sobre a Política Naciónal do Petróleo e
define as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá outras providências.

..................................................................
Silv:io Minto
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CAPÍTULO III
Da Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobrás) e suas Subsidiárias

FEDEPJlÇ!IO ~MCIONAL DOS TRA2ALllJ\.DOfiES
EM TJW~SPOH'Tr:5 ~R.E05

PROJETO DE LEI
N' 3.976, DE 1989
(Do Sr. Nyder Barbosa)
Dá nova redação ao caput do art. 27 da Lei n'
2.004, de 3 de outubro de 1953, com a redação
da Lei n' 7.453, de 27 de dezembro de 1985, dispondo sobre a participação dos Estados e muuicípios
na indenização pela extração, em seu território, do
óleo, xisto betuminoso e gás.
(Apeuse-se ao Projeto de Lei n' 3.931/89.)

SEÇÃO V
Dos Favores e Obrigações Atribuídos à Petrobrás
Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam
obrigadas a pagar indcnização correspondente a 4%
(quatro por cento) sobre o valor do óleo cxtraído ou
do xisto ou do gás aos estados e territ6rios onde fizerem
a lavra do petróleo e xisto betumisoso e a e.xtração
do gás, de indenização de 1% (um por cento) aos municípios onde fizerem a mesma lavra 0/1 extração.
3' Os estados, territórios e municípios deverão
aplicar oS recursos fixados neste artigo, preferencialmente, na produção de energia elétrica e na pavimentação de rodovias. (Lei n' 3.257, de 2-9-57.)

LEI N' 7.453.
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985

o Congresso Nacional decreta:
Art. l' O caput do art. 27 da Lei n' 2.004, de 3
de outubro de 1953, com a redação da Lei n' 7.453,
dc 27 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar indenização correspondente
a 4% (quatro por cento) aos municípios e 1% (um
por cento) aos estados ou territórios, sobre o valor
do óleo, do xisto betumisoso e do gás extraídos
de suas respectivas áreas, onde se fizer a lavra do
petróleo."

Art. 2' Esta lei entra em vigor ai' de janeiro do
ano subseqüente ao de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A alteração do caput do ar!. 27 da Lei n' 2.004/53,
com a redação da Lei n' 7.453/85, objetiva inverter
a participação dos estados e municípios na indenização
a que fazem jus pela extração, em seu território, do
óleo, do xisto betuminoso e do gás. Estamos propondo
que aos municípios seja paga indenização de 4% (quatro
por cento) e aos Estados de 1% (um por cento), incidentes sobre o valor daqueles recursos minerais extraídos.
De acordo com o disposto no 3' do citado art. 27,
com a redação da Lei n' 7;525/86, oS recursos financeiros
oriundos da indenização deverão ser aplicados, com
exclusividade, em energia, pavimentação de rodovias,
abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento básico. Tratase, na quase totalidade, de atribuições dos municípios,
que, para tanto, necessitam dos recursos correspon~
dentes para o seu cumprimento.
A descentralização administrativa, condição maior
para o fortalecimento e consolidação do sistema federativo, que defendemos, deve vir acompanhada da indispensável autonomia Iinanceira de nossos municípios.
'Até porque no município é que moram os cidadãos,
com suas necessidades c anseios, individuais e coletivos,
para a maioria dos quais o governo local deve dar atendimento.
Contamos com o apoio dos pares congressistas para
o aperfeiçoamento e aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 1989. -Deputado
Nyder Barbosa.
o

Modifica o art. 27 e seus parágrafos da Lei n'

2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei
n' 3.257, de 2 de setembro de 1957, que "dispõe
sobre a Política Nacional do Petróleo e define as
atribuições do Couselho Nacioual do Petróleo, institui a Soci{dade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá outras providêucias".
O Presidente da República, faço saber que o Con;gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. l' O art. 27 e seus parágrafos da Lei n' 2.004,
de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n' 3.257,
dc 2 dc setembro de 1957, passam a '(igorar com a
seguinte redação:
"Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar indenização correspondente
a 4% (quatro por cento) aos estados ou territórios
e 1% (um por cento) aos municípios, sobre o valor
do óleo. do xisto betuminoso e do gás extraídos
de suas respectivas áreas, onde se fizer a lavra do
petróleo.
§ I" Os valores de que trata este artigo serão
fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo.
§ 2" . O pagamento da indenização devida será
efetuado trimestralmente.
§ 3' Os estados, territórios e municípios deverão aplicar os recursos previstos neste artigo. preferencialmente, em energia. pavimentação de rodovias, abastecimento e t,ratamento de água. irrigação, proteção ao meio ambiente e saneamento básico.
4" É também devida a indenização aos estados. territórios e municípios confrontantes. quando
o óleà, o xisto betuminoso c o gás forem extraídos
da plataforma continental, nos mesmos 5% (cinco
por cento) fixados no caput dcste artigo. sendo
1,5% (um e meio por cento) aos municípios e suas
respectivas áre,as geoeconômicas I % (um por cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos
encargos de íiscalização e proteção das atividades
econômicas das referi<ias áreas e 1 % (um por cento) para constituir um Fundo Especial a ser distribuído entre todos os estados. territórios e municípios.

*

§ 5.'
§ 6"

(Vetado).
Os Estados, Territórios e Municípios centrais. em cujos lagos, rios. ilhas fluviais e lacustres
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se fizer a exploração de petróleo, xisto betuminoso
Olj gás. farão jus à indcnizaçã~ prevista nocaput
deste artigo."
Art. 2' Os valores do 6leo e do gás extraídos da
Plataforma Continental Brasileira serão, para os efeitos
desta lei, fixados pelo Conselho Nacional do Petr6leo.
o qual determinará, também, parcela específica na estrutura de preços dos derivados de petr61eo, a fim de
assegurar à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) os recursos necessários ao pagamento dos encargos previstos
na presente lei.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1985; 164' da Independência e 97' da República. - JOSÉ SARNEY - Aureliano Chaves.

PROJETO DE LEI
N' 3.978, DE 1989
(Do Sr. Marcos Formiga)
Regula o iuciso XXI do art. 7' da Constituição
Federal, dispondo sobre o aviso prévio proporcionaI.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.014, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O aviso prévio devido ao cmpregado. em
,caso de despedida sem justa causa, será proporcional
iao tempo de serviço e concedido com observância da
Iseguinte escala:
I - ao empregado que tiver de 1 (um) a 2 (dois)
anos de serviço: aviso prévio correspondente a 30 (trin,ta) dias;
11 - ao empregado que tiver mais de 2 (dois) até
4 (quatro) anos de serviço: aviso prévio correspondente
a 60 (sessenta) dias;
111 - ao empregado que tiver mais de 4 (quatro)
até (seis) anos de serviço: aviso prévio correspondente
a 90 (noventa) dias;
IV - ao empregado que tiver mais de 6 (seis) até
8 (oito) anos de serviço: aviso prévio correspondente
a 120 (cento e vinte) dias;
V-ao empregado que tiver mais de 8 (oito) até
10 (dez) anos de serviço: aviso prévio correspondente
a 150 (cento c cinqüenta) dias;
VI - ao empregado que tiver mais de 10 (dez) anos
de serviço: aviso prévio cqrrespondente a 180 (cento
e oitenta) dias.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo regular
o disposto no inciso XXI do art. 7' da Constituição
Federal. que é do seguinte teor:
"Art. 7' São direitos dos trabalhadores urba·
nos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social:
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço, sendo no mínimo de trinta dias nos termos
da lei;"
Como se pode observar, o referido dispositivo representou uma significativa conquista para os trabalhadores brasileiros, principalmnete por descncorajar as rotineiras despedidas sem justa causa, que provocam a nefasta rotatividade da mão-de-obra e assim, apenas servem aos interesses dos'empregadores.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 1989. -Dçputado
Marcos Formiga.

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

..·......··......·........··iiiüio·Ii··'..··......·....··....···
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
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CAPÍTULO 11
Dos Direitos Sociais
Ar!. 7'" São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar
seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

PROJETO DE LEI
N' 3.980, DE 1989
(Do Se Paulo Zarzur)
Regnlamenta a profissão de Técnico de Enferma·
gem, e dá outras providências.
(As Comissões de Constituição e Justiça c Redação (ADM); de Trabalho; e de Saúde. Previdência
e Assistência Social - art. 24. n.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l" É livre o exercício da profissão de Técnido
de Enfermagem de nível médio, observadas as condições de capacidade estabelecidas nesta lei.
Ar!. 2' A atividade profissional de Têcnico de Enfermagem de nível médio efetiva-se no seguinte campo
de realizações:
I - participar no planejamento c prestar cuidados
integrais dc enfermagem ao indivíduo na saúdc c na
doença;
II - participar de equipe de saúde;
III -chefiar, sob supervisão de enfermeiro, unidades de enfermagem que não sejam centros de ensino;
IV - prosseguir no seu desenvolvimento integral como pessoa humana.
Ar!. 3' O exercício da profissão de Técnico de Enfermagem de nível médio é privativo de quem:
1- tenha obtido habilitação de Técnico de Enfermagem, ao nível do ensino de 2° grau, em escolas oficiais
ou reconhecidas, regularmente constituídas nos termos
da Lei n' 5.692, de 11 de agosto de 1971;
II - após O curso regular é válido para O cxcrcício
da profissão tcnha sido diplomado pDr cscDla técnica
,estrangeira e rcvalidado seu diploma no Brasil. de acordo eom a legislação vigente;
III - sem os cursos e a formaçãD mencionados, conte, na data da publicação desta lei, cinco anDS de atividade no campD da enfermagem de nível médio.
Ar!. 4" Os cargos de Técnico de Enfermagem de
nível médio no serviço público federal. estadual, municipal ou em órgãos da administração indireta somente
serão preenchidos por profissionais legalmente habilitadDs.
Art. 5' O Poder ExecutivD rcgulamcntará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
data da sua publicação.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contráriD.
Justificaç"ão
O ConselhD Federal de Educação, com fundamentD
na Lei n',5.692, de 11 de agosto de 1971. através da
ResDlução n' 7. de 18 de abril de 1977. instituiu a habilitação de Técnico de Enfermagem e de Auxiliar dc Enfermagem. ao nível do ensino de 2" grau.
Estabeleceu-se. então, que os estudos correspondentes à habilitação de Técnico de Enfermagem deveriam
somar 2.760 horas de duração mínima. distribuídas da
seguinte forma:
a) 1.100 horas reservadas à parte de educação geral;
b) 1.660 horas destinadas à parte d~ formação especial. das quais 600, no mínimo, ao Estágio Supervisionado.
A - Mínimo de matérias profissionalizantes:
a) Introdução à Enfermagem;
b) Noções de Administração de Unidades dc Enfermagem;
c) Enfermagem Médica;
d) Enfermagem Cirúrgica;
e) Enfermagem Materno-Infantil;
f) Enfermagem Neuropsiquiátrica;
g) EnIermagem em Saúde Pública;
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h) Psicologia Aplicada e Etica ProfissiDnal.
B - Disciplinas Instrumentais (cujo estudo constitui
pré-requisito para o das propriamente profissionalizantes):
a) Higien'e e Profilaxia;
bl Estudos Regionais:
c) Anatomia e Fisiologia Humana;
d) MicrobiolDgia e Parasitologia;
e) Nutriçáo e Dietética.
PDde-se observar que o conteúdo teóricD e prático
do curso proporciona aos alunos conhecimentos suficientes para o desempenho das funções inerentes à atividade, as quais nãD se confundem com aquelas privativas
do enfermciro.
Mas. não Dbstante estar devidamente disciplinadD o
funcionamento de tais cursos, os alunDs habilitadDs.
incompreensivelmente. f<,Ocontram uma enorme dificuldade para conseguir emprego. pois a profissão ainda
não se encDntra regulamentada.
Não se justifica que o Governo autorize o funcionamento de cursos que habilitam centenas de alunos
anualmente e. até o presente momento, não tcnha se
preocupado eom a regulamentação da respectiva profissão.
Para corrigir a injustiça praticada contra esses profissionais de nível médio estamos reapresentando à Casa
o presente projetD de lei regulamentando a profissão,
o qual na legislatura anterior foi inspiradD em sugestão
enviada pelo Dr. JDão Batista Godoy, então Diretor
da Fundação Educacional de PenápDlis.
A medida ora prcconizada que. por certo merecerá
a valiDsa e indispensável atençãD de nossos ilustres pares. beneficiará inúmcros profissionais que aguardam
~nsiosamente a sua aprovação.
Sala das Sessões. 11 de outubro de 1989. - Deputado
Paulo Zarzur.

LEGISLAÇÃO CITADÂ. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 5.692,
DE 11 DE AGOSTO DE 1971
Fixa diretrizes e bases para o ensino de l' e 2"
graus, e dá outras providências.

..................................................................
RESOLUÇÃO N' 7177
Institui a habilitação de Técnico de Enfermagem e
de Auxiliar de Enfermagem ao nível de ensino de 2'
grau.
O Presidente do Conselho Federal de Educação, no
USD de suas atribuições, atendendo principalmente o
que dispõe a Lei n' 5.692l7l, no seu ar!. 4', § 3". e
tendo em vista os termos do Parecer n' 3.814176-CFE,
resolve:
Ar!. 1'" Passam a fazer parte integrante da relação
constante do Anexo n" 2 do Parecer n' 45/72. as habilitações de TécnicD e Auxiliar de Enfermagem, ao nívcl
do ensino de 2' grau, que terão validade naciDnal.
Ar!. 2' Os estudos correspondentes à habilitação
de Técnico de Enfermagem somarão 2.760 horas de
duração mínima, assim distribuídas:
a) 1.100 horas reservadas à parte de duração geral
(incluídas as matérias indicadas no art. 7");
b) 1.600 horas destinadas à parte de formação especial, das quais 600, no mínimo, ao Estágio Supervisionado.
Art. 3" Os estudos correspondentes à habilitação de
Auxiliar de Enfermagem terão a duração mínima de
2.200 horas, assim distribuídas:
a) 1.090 horas para a parte de educação gcral;
b) L \10 horas para a de formação especial, das quais
400, no mínimo, destinar-se-ão ao Estágio Supervisionado.
Ar!. 4' As habilitações de Técnico em Enfermageme de Auxiliar de Enfermagem poderão ser obtidas
em cursos regulares, com três anos de duração. ou pela
via do ensino supletivo, através de cursos ou exames,
ou mediante a combinação de uma e outra fórmulas.
Parágrafo único. Aos Sistemas Estaduais de Ensino
caberá regulamentar o funcionamento dos cursos e exames acima rcferidDs, estabélecendo normas que disciplinem o assunto nD âmbito das respectivas jurisdições.

Art. se As matérias da parte de formaç'io especial.
para a habilitação em Técnico de Enfermagem. serão
as seguintes:
A - Mínimo de Matérias Profissionalizantes
a) Introdução à 'Enfermagem;
b) Noções dc Administração de Unidadcs dc Enfermagem;
c) Enfermagem Médica;
d) Enfermagem Cirúrgica;
e) Enfermagem Materno-Infantil;
O Enfermagem Neuropsiquiátrica;
g) Enfermagem em Saúde. Pública;
h) Psicologia Aplicada e Etica Profissional:
B - Disciplinas Instrumentais (cujo estudo constitui
pré-requisitD para o das propriamente profissionalizantes)
a) Higiene e Profilaxia;
b) Estudos Regionais;
c) Anatomia e Fisiologia Humanas;
d) Microbiologia e Parasitologia;
e) Nutrição e Dietética.
Art. 6\' As matérias da parte de formação especial,
para a habilitação parcial em Auxiliar de Enfermagem,
serão retiradas do rol constante do ar!. 5' (A e E),
atendidos DS interesses profissionais dos alunos e as
exigéncias do mercadD de trabalho.
Art. 7' Será condição indispensável. para a realização dos estudDs que levem às habilitações de Técnico
e de Auxiliar de Enfermagem, a comprovação da possibilidade do desenvolvimento das matérias cspecíficas
da parte de formação espccial do currículo em unidades
hospitalares.
Art. 8' Os estudos pertinentes à habilitação de Técnico em Enfermagem visam a formar profissionais capazes de:
1 - participar no planejamentD e prestar cuidados
integrais de enfermagem ao indivíduo na saúde e na
doeuça;
2 - participar da equipe de saúde;
3 - chefiar unidades de enfermagem que não scjam
centros de ensino, sob supervisão do enfermeiro; .
4 - prosseguir no seu desenvolvimento integral como
pessoa humana.
Art. 9" Os estudDs pertinentes à habilitação de Auxiliar de Enfermagem visam a formar profissionais capazes de:
1 - participar de equipe de saúde;
2 - observar, reconhecer e descrever sintDmas e
prestar cuidados de higiene, conforto e tratamento simples. sob a supervisão do enfermeiro ou do técnico;
3 - prosseguir no seu desenvolvimento integral como
pessoa humana.
Art. 10. A presente resolução entrará em vigor na
data de sua publicação nD Diário Oficial da União, ficandD revogadas as disposições em cDntrário.
Brasília, DF, 18 de abril de 1977. - P. José Vieira
de Vasconcellos, Presidentc.

PROJETO DE LEI
N~ 3.986, DE 1989
(Do Sr. Daso Coimbra)
Introduz alteração no art. 8' da Lei n' 5.107,
de 13 de setembro de 1966 - Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço.
(Atende-se ao Projeto de Lei n" 1.175. de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' O ar!. 8" da Lei n' 5.107. de 13 de setembro
de 1966, passa a vig'er com as seguintes alterações:
"Art. 8"

1I-

.

..

e) por motivD de casamento de empregado de
ambDs os sexos.
III -durante a vigência do contrato de trabalho.
a cDnta somente poderá ser utilizada na ocorrência
das hipóteses previstas nas letras b, c e e deste
artigo,"
Ar!. 2' Esta lei entra em vogar na data de sua publicação.
Art, 3' Revogam-se as dispDsições em contrário.
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Justificação,
Tremenda discriminação é contida na letra e do item
11 do art. 8', da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de
1966, que criou o Fundo de Gatantia de Tempo de
Serviço.
É que tal disposição prevê qu'e a conta vinculada
somente poderá ser utilizada pelo. empregado do sexo
feminino, no caso de matrimônio. .
Ora, é evidente que, em tal ocasião, também o empregado do sexo masculino tem elevadíssimas despesas.
decorrentes do aluguel ou compra de imóvel, aquisição
de móveis. etc.
Por conseguinte, urge eliminar-se essa odiosa discriminação, estabelecendo-se que a conta vinculada poderá ser utilizada na hipótese de casamento de empregado
de ambos os sexos, inclusive durante a vigência do contrato de trabalho.
Em se tratando de medida de justiça. esperamos que
merecerá a aprovação de nossos ilustres pares.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 1989. -Deputado
Daso Coimbra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO
LEI N' 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
e dá ontras providências.
Art. 8' O empregado poderá utilizar a conta vinculada nas seguintes coqdições, conforme se dispuser em
regulamento:
I -rescindido o contrato de trabalho, seja sem justa
causa. provada esta pelo pagamento dos valores a que
se refere o art. 6' ou por declaração da empresa, ou
ainda por decisão da Justiça do Trabalho, seja por justa
causa nos termos do art. 483 da CLT, seja por cessação
da atividade da empresa ou pelo término do contrato
de trabalho por prazo estipulado, ou ainda no caso
de aposentadoria concedida pela Previdência Social.
a conta 'poderá ser livremente movimentada
11 - no caso de rescisão. pelo empregado, sem justa
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá
ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência
do sindicato da categoria do empregado, ou na falta
deste com a do representante do Ministério do Trabalho
e Previdência Social (MTPS) nas seguintes situações
devidamente comprovadas:
a) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agropecuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em sociedade
b) aquisição de moradia própria e pagamento das
respectivas prestações, nos termos do art. 10 desta lei;
c) necessidade grave e premente pessoal ou famíliar;
d) aquisição de equipamento destinado à atividade
de natureza autônoma;
e) por motivo de casamento do empregado do sexo
feminino.
1II - durante a vigência do contrato de trabalho.
a conta somente poderá ser utilizada na ocorrência das
hipóteses previstas nas letras b e c do item II deste
artigo.

PROJETO DE LEI
N' 3.988, DE 1989
(Do Sr. Osmar Leitão)
Determina providências nos casos de recusa' de
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência
Social, conforme passsam a dispor os arts. 29 e
53 do Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943
- Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
(Às Comissões de C~nstituição e Justiça e Redação (ADM); e de Trabalho - arl. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452., de l' de maio de 1943,
. passa a vigorqr com as seguintes alterações:

1 - U arl. 22 terti a seguinte redaçüo:

'"Arl. 29. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada contra recibo pelo empregado à empresa que o admitir,
a qual terá o prazo improrrogável de 48 (quarenta
e oito) horas para nela anotar, especificamente.
a data de admissão a remuneração e condições
especiais se houver, bem como a baixa ao final
do contrato, sob as penas cominadas neste Capítulo."
l

II único:
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ção ao órg..l 0 competente para
o processo de anotaçüo.
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fim de se instaurar

SEÇÃO VIII
Das Penalidades
Ar!. 53. A empresa que receber Carteira de Trabalho c Previdência Social par anotar e a retiver por mais
de 48 (quarenta e oito) horas ficará sujeita à multa
de valor igual à metade do salário mínimo regional.

O art. 53 é acrescido do seguinte parágrafo

"Art. 53
..
Parágrafo único. Tratando-se de baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social. a empresa
fica sujeita. além da multa administrativa prevista
nesta Seção, ao pagamento dos salários e vantagens
devidos ao empregado até a efetivação da baixa."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contráIÍo.
Justificação

Olegislador fez constar do Estatuto do Trabalhador
a Seção IV especialmente dedieada às reclamações por
falta ou recusa de anotação, como que antevendo que
esse seria um dos principais direitos do empregado constantemente violado.
De fato, nos sindicatos diariamente são registradas
as queixas dos empregados. Lamentavelmente, vem
ocorrendo de forma sistem>\tica o fato de o empregador
demorar-se na anotação da baixa na carteira, procurando "punir" o empregado que deixa a empresa. com
ou sem justa causa, impedindo-o ou retardando-o na
celebração de novo contrato de trabalho.
Tal procedimento configura abuso intolerável, que
há muito deveria estar sancionado pela legislação. Essa
omissã(}, na medida em que desprotege o trabalhador
de atitudes discriminatÓrias, deixa-o ao capricho de empregadores interessados na retaliação. Para reverter esse quadro, o estabelecimento da obrigaçü!) de pagar
a remuneração dos dias de demora e da multâ afigurase-nos força coercitiva capaz de assegurar a eficácia
da sanção.
Nessas condições, requeremos para a proposição todo
o apoiamento dos nossos ilustres pares.
Sala das Sessões. 11 de outubro de 1989. - Osmar
Leitão Rosa, Deputado Federal- PFLlRJ.
LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N' 5.452,
DE I' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
TÍTULO II
Das Normas Gerais de Tutela
• do Trabalho
CAPÍTULO I
Da Identificação Profissional

........................................................................
SEÇÃO IV
Das Anotações
Art. 29. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada, contra recibo,
pelo empregado à empresa que o admitir, a qual ten\
o prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas
para nela anotar, especificamente, a data de admissão,
a remuneração e condições especiais se houver, sob
as penas cominadas neste Capítulo.
§ I" As anotações concernentes a rcmuneraçüo devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma
de pagamento. seja ele em dinheiro ou em utilidades.,
bem como a estimativa da gorjeta.
§ 2" A falta de cumprimento pelo empregador do
disposto neste artigo importará na lavratura de auto
de infração pelo agente de inspeção do trabalho.
§ 3' Na hipôtese do § 2", independentemente da
lavratura do auto da infração, cabe ao agente da inspeção do trabalho, do ofício, comunicar a falta de anota-

PROJETO DE LEI
N' 3.989, DE 1989
(Do Sr. José Maria Eymael)
Dispõe sobre o aviso prévio proporcional ao tem·
po de serviço, nos termos do art. 7", inciso XXI,
da Constituição Federal.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.014. de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Arl. I' Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, não fundamentada em justa causa, segundo o disposto na legislação competente, a parte que tomar a
iniciativa da rescisão, dará à outra. aviso prévio proporcional ao tempo de serviço correspondente ao contrato,
objeto da rescisão.
Art. 2' Quando concedido pelo empregador. em
nenhum caso o aviso prévio será inferior a 30 (trinta)
dias e sua proporcionalidade ao tempo de serviço, obedecerá ao seguinte critério:
I - Até 4 (quatro) anos de tempo de serviço: 15 dias
por ano ou fração igualou superior a seis meses.
II -Acima de 4 (quatro) anos e até 8 (oito) anos
de tempo de serviço: acréscimo de 10 (dez) dias por
ano ou fração igualou superior a seis meses, deste
período, sem prejuízo do disposto no inciso [ deste
artigo.
III - Acima de 8 (oito) anos de tempo de serviço:
acréscimo de 5 (cinco) dias por ano ou fração igual
ou superior a 6 (seis) anos. deste período. sem prejuízo
do disposto nos incisos I e II deste ·artigo.
Art. 3' Quando concedido pelo empregado, em nenhum caso, o aviso prévio será inferior -a 30 (trinta)
dias e sua proporcionalidade ao tempo de serviço, obedecerá ao seguinte critério:
I - Até 2 (dois) anos de tempo de serviço: 15 (quinze) dias por ano ou fração igualou superior a seis meses.
II -Acima de 2 (dois) anos e até 4 (quatro) anos
de tempo de serviço: acréscimo de 5 (cinco) dias por
ano ou fração igualou superior a seis meses, deste
período. sem prejuízo do disposto no inciso I. deste
artigo.
III - Acima de 4 (quatro) anos de tempo de serviço:
acréscimo de 2 (dois) dias por ano ou fração igualou
superior a seis meses. deste período, sem prejuízo no
disposto nos incisos I e II deste artigo.
Art. 4' Durante o aviso prévio. quando concedido
pelo empregador, o empregado terá direito, a seu critério, à uma redução de duas horas, na jornada diária
de trabalho, ou a faltar um dia, a cada cinco dias ou
fração do aviso prévio. podendo estas faltas serem seguidas ou intercaladas.
Art. 5" Quando o aviso prévio for concedido pelo
empregador, poderá,' no todo. ou em parte, ser pago
em dinheiro.
Parágrafo único. Quando o aviso prévio for pago
em dinheiro, terá natureza indcnizatóriu. não incidindo
sobre a quantia paga. nenhum tributo.
Art. 6' Ocorrendo rccissão sem justa causa, por iniciativa do empregador. o valor referente ao período
de aviso prévio não concedido ou não pago em dinheiro.
terá natureza salarial.
Art. 7" Ocorrendo a rescisão sem justa causa, por
iniciativa do empregado. e não sendo concedido ou
cumprido o aviso prévio, em todo ou em parte. poderá
o empregador, sem prejuízo do desconto das faltas,
quando for o caso, compensar o valor do avis~ prévio
não concedido ou não cumprido.
Art. 8' Esta lei entra em vigor. na data de sua publicação.
Ar!. 9' Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
1 - Ao apresentar. na Comissão do Sistematização.
durantc os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, a Emenda ES 26 792-2, e que. aprovada, introduziu no texto constitucional e no Direito do Trabalho
pátrio. o instituto do Aviso Prévio Proporcional, assim
justifiq uei a proposta:
"Justificativa
A norma proposta está baseada num princípio
de solidariedade social.
Não pode permanecer a perversa legislação
atual, qu\,o na prática. onera com o fardo mais
pesado, exatamente o pólo frágil da relação de
emprego, ou seja. o trabalhador."

2-Ao propor o Aviso Prévio Proporcional ao Tempo de Serviço, não inferior a 30 (trinta) dias. busquei
alcançar dois objetivos:
a) Eliminar entre outras distorções. a dramática situação de trabalhadores. mesmo com muitos anos de
serviço na empresa, e que por receber "por semana",
tinham direito tão-somente, a 8 (oito) dias de Aviso
Prévio.
b) Estabelecer um tratamento diferente e com certeza, muito mais justo. conforme o tempo de serviço.
• Não se pode conceber como justa, a norma que dava
idêntico tratamento. por exemplo, a quem tivesse 90
(noventa) dias "de casa", e a quem já há 9 (nove)
anos labutava na mesma empresa.
3 - De outro lado. além de maior proteção ao empregado, c porque não, também ao empregador, estou
certo de que o Aviso Prévio Proporcional ao Tempo
de Serviço, será foite indutor, em ambos os pólos da
relação laboral, de uma sensível diminuição na rotativid",de de mão-de-obra.
4 - Por oportuno, esclareço que a proporcionalidade
proposta, in'pira-se na legi'lação trabalhista vigente em
países que praticam o Aviso Prévio Proporcional ao
Tempo de Serviço, como é o caso da Suécia. e notadamente. da Inglaterra.
Sala das Sessões. 11 de novembro de 191'9. - José
Maria Eymael.

LEGiSLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

de demissão ou do recibo de quitação. sob pcna
de responder pelo pagamento de juros dc mora
de 1% (um por cento) e atualização monetária diários, salvo se o atraso ocorrer por culpa do empregado."
Art. 2'! Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em conformidade com as disposições consubstanciadas no art. 477, da Consolidação das Leis do Trabalho.
ê d~t~rminada a obrigatoriedade de homologação da
resclsao do contrato de trabalho. se o empregado tiver
mais de um ano de serviço.
Entretanto. esse dispositivo omitiu. inexplicavelmente, a fixação de prazo para cumprimento dessa exigência.
Isso tem dado azo a práticas lesivas aos interesses
dos empregados, protelando muitas vezes. a empresa.
a homologação ficando o trabalhador sem receher as
importâncias a que tem direito.
O objetivo desta proposição; por conseguinte. é suprir tal lacuna, determinando que a homologação da
res~isão será efetivada setenta e duas horas depois da
assmatura do pedido de demissão ou do recibo de quitação.
Esperamos. assim. que a iniciativa venha a merecer
acolhimento.
Sala das Sessões. 12 de outubro dc 1989. -Deputado
Carlos Cardinal.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N" 5.452,
DE 1" DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho..

TÍTULO IV
Do Contrato IndividnaI de Trabalho.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

··..··........·....·......··Tf-iüiO'ú·..........·· ........·..·.. ·

CAPÍTULO V
Da Rescisão

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Art. 477. É assegurado a todo empregado, não
existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato. e quando não haja ele dado motivo para
cessação das relações de trabalho, o direito de haver
do empregador uma indenização, paga na base da maior
remuneração que tenha percebido na mesma empresa.
§ l' O pedido de demissão ou recibo de quitação
de rccisão do contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço. só será válido
quando feito com a assistência do respectivo Sindicato
ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho.e
Previdéncia Social.
§ 2" O instrumento de rescisão ou recibo de quitação. qualquer que seja a causa ou forma da dissolução
do contrato. deve ter especificada a natureza de cada
parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor,
sendo válida a quitação. apenas, relativamentc às mesmas parcelas.
§ J" Quando não existir na localidade' n€nhum dos
órgãos previstos neste artigo. a assistência será prestada
pelo repr~sentante do Ministério Público ou. onde houver, pelo defensor público, e na falta ou impedimento
destes, pelo juiz de paz.
§ 4" O pagamento a que fizer jus o empregado será
efetuado no ato da homologação da recisão do contrato
de trabalho. em dinheiro ou em cheque visado. conforme acordem as partes~ salvo se o empregado for analfabeto, quando o pagamento somente poderá ser feito
em dinheiro.
S 5" Qualquer compensação no pagamento de que
trata o panígrafo anterior não poderá exceder o equivalente a um mes de remuneração do empregado.

CAPÍTULOII
Dos Direitos Sociais
Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais. além de outros que visem à mclhoria de sua
condição social:
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas. têm legitimidade para representar
seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

PROJETO DE LEI
N9 3.990, DE 1989
(Do Sr. Carlos Cardinal)
Dispõe sobre o acrêscimo de6' ao art. 477 da Con·
solidação das Leis do Trabalho.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 988/88.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 477. da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452. de l'
de maio de 1943. passa a viger acrescido do seguinte
§ 6":
"Art. 477.

...§'.;,:.... 6' ~~p~~'g~d~~ 'd;iig~~~i~~;i ~ 'i;~;;;~i;~;~:i~
da rescisão dentro do prazo de 72 (setenta e du'as)
horas. a contar da data da assinatura do pedido
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PROJETO DE LEI
N° 3.991, DE 1989
(Da Sr" Rita Camata)
Acrescenta § 3' ao art. 791 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.745. de 1'189.)
O Congresso Nacional decreta;
Art. I" O art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n'·' 5.452. de I" de
maio de 1943. passa a viger acrescido do seguinte §
3'"

"Art. 791.

..

§ 3" Sendo a reclamatória julgada procedente
ou terminando em acordo. ao advogado do empregado reclamante, quando houver, serão arbitrados
honorários à base de 20% (vinte por cento) do
valor do acordo ou da condenação. conforme o
caso."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposiçõcs em contrário.
Justificação
Não existe, ainda, uma orientação uniforme, no contexto da Justiça do Trabalho, sobre a questão dos honorários advocatícios. no caso de condenação.
É preciso ressaltar que na Justiça do Trabalho não
é admissível cogitar-se desequilíbrio entre as partes,
eis que a empresa é sempre detentora do poderio econõmico. enquanto que o empregado é a parte mais fraca,
chamado. até. por alguns especialistas em Direito Social
de hipo-suficiente.
Por isso que é conceito corrente o de que a Justiça
Especializada labora sempre em favor da parte mais
fraca, impondo restrições aos empregadores e vantagens aos empregados.
Em face dessa situação, a medida que preconizamos.
nesta proposição o acréscimo de dispositivo ao art. 791,
da CLT. estabelecendo que, quando a reclamatória terminar em acordo ou for julgada procedente, o advogado
do empregado terá arbitrados honorários à base de vinte
por cento do valor do acordo ou da condenação que serão. evidentemente, pagos pela empresa. em face
do princípio da sucumbência.
Sala das Sessões.
. - Deputada Rita Camata.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI N° 5.452.
DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das JJeis do Trabalho.
TÍTULO X
Do processo Judiciário do Trabalho.

CAPÍTULO II
Do Processo em Geral

.

.

SEÇÃO IV
Das Partes e dos Procuradores
Art. 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.
§ I" Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio
do sindicato. advogado, solicitador. ou provi,ionado.
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2' Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado.
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PROJETO DE LEI
N' 3.995, DE 1989
(Do Sr. Daso Coimbra)
Altera a redação da Lei n' 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que instituiu amparo previdenciário
para maiores de setenta anos de idade e para inválidos.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 3.936, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 1', da Lei n' 6.179, de 11 de dezembro de 1974 passa a viger acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 1"

.

Parágrafo único. O amparo previsto neste artigo será concedido independcntemente do preenchimento dos requisitos indicados nos incisos 1.
II e III aos portadores de invalidez congênita."
Art. 2'
atendidos
da Lei n'
Art. 3'
cação.
Art. 4'

Os encargos decorrentes desta lei serão
pela fonte de custeio de que trata o art. 8",
6.179, de 11 de dezembro de 1974.
.
Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Preceitua o inciso V do art. 203, da Constituição
Federal, que é garantido um salário mínimo de ben~fício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao Idoso
que comprovem não possuir m~ios de prover à p~ópna
manutenção ou de tê-la provida por sua fllITlílIa, na
forma da lei.
A legislação ordinária que disciplina a matéria é a
Lei n" 6.179, de 11 de dezembro de 1974, cujo art.
l' faz exigências para que o benefício possa ser coneedido, como filiação ao INPS por pelo menos doze meses,
ou exercício de atividade remunerada, e outras.
Pois bem, o que buscamos, através desta proposição,
é exonerar os portadores de deficiência ~ongêmta do
cumprimento das exigências referi~as, POlS ~~a condição os impede de atender aos refendos reqUIsItos.
Talo anelo deste projetado que, esperamos, haverá
de merecer acolhimento.
Sala das Sessões, 12 de outubro de 1989. - Deputado Daso Coimbra.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N' 6.179,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974
Institui amparo previdenciário para maiores de
setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras
prQvidências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. l' Os maiores de 70 (setenta) anos de idade
e os inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade
remunerada, não aufiram rendimento, sob qualquer
forma, superior ao valor da renda mensal fixada no
art. 2', não sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigatoriamente e não tenham outro meio de pro-_
ver ao próprio sustento, passam a ser amparados pela
Previdência Social, urbana ou rural, conforme o caso,
desde que:
I - Tenham sido filiados ao regime do INPS, em
qualquer época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado;
ou
II - Tenham exercido atividade remunerada atualmente incluída no regime do INPS oU do Funrural,
mesmo sem filiação à Previdência Social, no mínimo
por 5 (cinco) anos, consecutivos ou mlo; ou ainda;
UI - Tenham ingressado no ,""gime do TNPS após
completar 60 (sessenta) anos de idade sem direito aos
benefícios regulamentares.
Art. 2' As pessoas que se enquadrem em qualquer
das situações previstas nos itens I a III, do art. 1", terão
direito a:

I - Renda mensal vitalícia. a cargo do INPS ou do
Funrural, conforme o caso, devida a partir da data da
apresentação do requerimento e igual à metade do
maior salário mínimo vigente no País arredondada para
a unidade de cruzeiro imediatamente superior, não podendo ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor
do salário mínimo do local de pagamento;
II - Assistência médica nos mesmos moldes da prestada aos demais beneficiários da Previdência Social urbana ou rural, conforme o caso.
§ 1" A renda mensal de que trata este artigo não
poderá ser acumulada com qualquer tipo de benefício
concedido pela Previdência Social Urbana ou Rural,
por outro regime, salvo, na hipótese do item III, do
art. 1', o pecúlio de que trata o § 9', do art. 5", da
Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960, na redação
dada pelo art. I', da Lei n' 5.890, de 8 de junho de
1973.
§ 2' Será facultada a opção, se for o caso, pelo
bencfício da Previdência Social Urbana ou Rural, ou
de outro regime, a que venha a fazer jus o titular da
renda mensal.
Art. 3' A prova de idade será feita mediante certidão do registro -.civil ou por outro meio de prova admitido em direito, inclusive assento religioso ou carteira
profissional emitida há mais de 10 (dez) anos.
Art. 4' A verificação da invalidez será feita em exame médico-pericial a cargo da Previdência Social U rbana ou Rural.
Art. 5' A prova de inatividade e de inexistência
de renda ou de meios de subsistência poderá ser feita
mediante atestado de autoridade administrativa ou judiciária local, identificada e qualificada, que conheça pessoalmente há mais de 5 (cinco) anos o pretendente à
renda mensal ora instituída.
Art. 6' A prova de filiação à Previdência Social ou
da inclusão em seu âmbito, assim como a do tempo
de atividade remunerada, será feita por meio da Carteira Profissional ou de Trahalho e Previdência Social
ou por qualquer outro elemento de convicção. inclusive
declaração firmada pela empresa empregadora ou sócio
remanescente, identificado e qualificado, na qual expressamente afirme o conhecimento pessoal do fato declarado, assumindo a responsabilidade pela declaração,
sob as penas da lei.
Art. 7' O pagamento da renda mensal ohedecerá
às mesmas normas e condições vigentes no INPS e no
Funrural.
§ l' O valor da renda mensal em manutenção acompanhará automaticamente as alterações do salário mínimo, respeitada sempre a base estabelecida no item I,
do art. 2"
§ 2' A renda mensal não estará sujeita ao desconto
de qualquer contribuição, nem gerará direito ao abono
anual ou a qualquer outra prestação assegurada pela
Previdência Social Urbana ou Rural.
Art. 8' O custeio do amparo estabelecido nesta lei
será atendido, sem aumento de contribuições pelo destaque de uma parcela da receita do INPS e do Fuorural,
correspondente a 0,4% (quatro décimos por centq) da
folha de salários-de-contribuição, onerando em partes
iguais cada uma dessas entidades.
Art. 9' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1974; 153' da Independência e 86' da República.'
- ERNESTO GEISEL
- L. G. de Nascimento e Sih'a.

PROJETO DE LEI
N' 4.000, DE 1989
'(Da Sr' Rose de Freitas)
Estabelece prazo para o reajuste de aluguéis.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 476, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A atualização dos aluguéis dos imóveis residenciais se fará por 'prazos não inferiores a seis meses.
. Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publiCação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O problema do inquilinato configura-se dos mais graves, principalmente porque não se encara, com a devida
seriedade, o aspecto social e econômico dessa relação
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contratual, tradicionalmente vigiada pelo Estado, em
nossa legislação, visando a proteger a parte mais fraca,
tal como ocorre no campo do direito trabalhista.
Tratando-se de problema dos mais complexos, em
cujo equacionamento e solução se reflete, com intensidade maior, a conjuntura inflacionária, agrava-o a circunstância de que há um deticit superio.r a dez milhões
de residências no País, prohlema praticamente insolúvel, a partir da falência do Banco Nacional da Habitação
e da grave crise que assola o FGTS.
Justamente nessas circunstâncias foi alterada a legislação do inquilinato, reduzindo para quatro meses o
prazo de reajuste dos contratos locatícios residenciais.
Pretendemos a restauração do prazo anterior. de seis
meses. atendendo a uma justa reivindicação dos inquilinos e para evitar o crescente agravamento do problema
residencial no País.
Sala das Sessões, Deputada Rose de Freitas.

PROJETO DE LEI
4.001, DE 1989'

N~

(Do SI. José Carlos Sabóia)
Dispõe sobre o aproveitamento de servidores eolocados à disposição de outros órgãos.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.692, de
1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os servidores públicos civis da União, da
administração direta, das autarquias, das emprcsas ou
fundações públicas federais que estejam à disposição
de outro órgão há mais de 2 (dois) anos, poderão no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da promulgação desta
lei, optar pelo aproveitamento no quadro de pessoal
do órgão ao qual estão servindo.
§ l' São beneficiados por esta lei apenas os servidores admitidos por concurso público ou que contem
no mínimo, com 5 (cinco) anos de efetivo exercício
em seu órgão de origem.
.
§ 2" Os servidores aproveitados nos termos desta
lei farão jus à contagem de tempo de serviço para todos
os efcitos legais, podendo o órgão requisitante ser considerado sucessor trabalhista.
Art. 2' O aproveitamento do servidor amparado
por esta lei dar-se-á em cargo igualou, quando muito,
similar às funções que desempenha no órgão requisitante, desde que este seja compatível com o seu cargo
de origem, seu nível de instrução acadêmica formal
e sua experiência funcional.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
No Serviço Público tornou-se prãtica a requisição de'
funcionários de outros órgãos para preencher necessidades de serviço. Essa movimentação se dá, por regular,
quando o órgão requisitante carece de servidor com'
determinado perfil profissional que se acha disponível
em outro órgão.
O amparo legal à requisição estriba-se no objctivo
maior de dotar órgãos públicos de profissionais adequados ao serviço e evitar o sucateamcnto de recursos humanos qualificados.
.
.
Graças a essa movimentação, o Serviço Público mantém-se em pleno funcionamento, com um número de'
contratações ou nomeações abaixo do número de evasão e da provável demanda decorrente do próprio crescimento da máquina administrativa.
A situação nos órgãos requisitantes e cedentes é de
tal forma acomodada que o retorno, hoje, de todos
. os servidores rcquisitados a seus órgãos de origem provocaria um enorme rebuliço no serviço público. com'
o provável colapso de muitos órgãos que nem quadro
de pessoal possuem.
Por isso, é bastante provável que os órgãos que se
acostumaram e se acomodaram a trabalhar com seus
funcionários requisitados, assim permanecerão para
sempre e a provisoriedade, às vezes, admitida, não passa de hipocrisia.
É dentro dessa insofismável realidade que apresentamos o presente projeto de lei, acreditando que, nos,
termos aqui propostos, não patrocinaremos favoritis:
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mo, nem injustiça, mas sim a remoção de uma cortina
hipócrita que esconde o poder da autoridade de determinar o retorno deste ou daquele seryidor que não
lhe for submisso.
Circunscrevemos o universo de servidores abrangidos
por esta lei aos que são pagos diretamente pelo Governo
Federal. sem exceção, por entendermos que, assim,
o aproveitamento desses funcionários não implica em
aumento de despesas públicas.
Brasília, 6 de outubro de 1989. - Deputado José
Carlos Sabóia.

Essas novas entidades, usando a denominação
de sindicatos, registram-se, sem qualquer exame
prévio da colidência da reprcscntação pleiteada
com a de outros sindicatos, nos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou nos Cartórios
de Registro de Títulos e Documentos.
Esses novos "sindicatos" apresentam-se na negociação coletiva, gerando insegurança por parte de
muitos empregadores, temerosos da invalidade dos
acordos ou convenções que com eles venham a
celebrar ou hesitantes diante da presença de dois
ou mais sindicatos que se dizem representativos

PROJETO DE LEI
N° 4.002, DE 1989
(Do Sr. Osvaldo Bender)
Altera a redação do art. 558 da Consolidação
das Leis do Trabalbo, para dispor sobre o registro
dos sindicatos.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.009/88.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O art. 558 da Consolidação das Leis do Trabalbo, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de l' de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 558. São obrigados ao registro todos os
sindicatos existentes no País.
§ l' O registro a que se refere o presente artigo
competirá às Delegacias Regionais do Ministério
do Trabalbo ou às repartições autorizadas em virtude de lei.
§ 2" O registro dos sindicatos far-se-á mediante
requerimento, acompanhado da cópia autêntica
dos estatutos e da declaração do número de associados, do património e dos serviços sociais organizados.
• § 3' Os sindicatos registrados nos tcrmos deste
artigo podcrão representar, perante as autoridades
administrativas e judiciárias. os interesses individuais dos associados relativos à sua atividade ou
profissão. "
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Como justificação para a presente proposta de lei,
transcrevemos earta que nos enviou o Senhor Luiz Carlos Mandelli, Presidente da Federação das Indústrias
do Rio Grande do Sul, na qual faz os seguintes esclarecimentos:
"Peço sua especial atenção para o tema abaixo,

que entendo deva ser tratado como prioridade no
Congresso Nacional, pelos motivos a seguir expostos:
Apesar de a nova Constituição no art. 8' ter
ressalvado o registro das entidades sindicais "no
órgão competente" o Ministério do Trabalho suspendeu, desde então, as atividades da Comissão
de Enquadramento Sindical e a expedição das cartas de reconhecimento dos sindicatos. sob o argumenta de que essas atividades estariam revogadas
pela nova Carta Magna federal.
Todos os esforços desenvolvidos junto àquele
Ministério para restabelecer o registro que, em si
mesmo, não representa qualquer interferência na
liberdade sindical, limitando-se a verificar o preenchimento de requisitos legais da Constituição e a
representatividade com entidades preexistentes,
foram até o momento baldados.
A permanência dessa incerteza está gerando um
verdadeiro caos na organização sindical brasileira.
tanto do lado dos trabalhadores, quanto dos empregadores.
Aproveitando-se desse vazio. inaceitável num
País que adotou expressamente na Constituição o
princípio da unicidade sindical. grupos favoráveis
à pluralidade sindical, derrotados na Constituinte,
passaram a criar por todo o País centenas de "sindicatos" paralelos, superpondo-se a sindicatos anteriormente constituídos, sem observar os requisitos
legais para constituição de sindicatos e sem respeitar normas estatutárias mínimas exigidas pela lei.
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da categoria.
A Justiça do Trabalho tem decidido contraditoriamente a respeito da legitimidade dessas entidades para suscitarem dissídios coletivos.
Com a confusão criada, a unidade sindical expressamente adotada na nova Constituição está
sendo inteiramente desrespeitada. E todas as importantes prerrogativas conferidas pela Constituição e pelas leis brasileiras às organizações sindicais
estão sendo usurpadas pelos grupos políticos audaciosos, que se estruturam à margem da lei.
Tal como ocorreu com o direito de greve, em
que as incertezas decorrentes do advento da nova
Constituição exigiram solução legislativa, o mesmo
acontece com o registro sindical.
Só a lei pode restabelecer a ordem na organização sindical e a unidade do registro há de ser
a garantia da própria "lInidadc sindical adotada na
Carta Magna.
Tanto o rcgistro em cada Confederação, como
o registro através de uma Comissão Paritária, como
o registro através de uma Comissão Tripartite. podem resolver o problema.
Se o Executivo não quer interferir no probleQJa,
porque não quer desagradar a minorias na Constituinte, espera-se do Legislativo o restabelecimento
da legitimidade, tão necessária no momento de crise que o Brasil atravessa.
Contando com sua pronta ação no Congresso
Nacional, coloco-me à inteira disposição para qualquer esclarecimento, na certeza que assim estamos
colaborando para o aperfeiçoamento da Democracia. 1l
O fato de se confiar o registro da entidade sindical
ao Ministério do Trabalho não significa perda da autonomia sindical assegurada pelo art. 8', inciso 1, do Estatuto Básico. Afinal, trata-se de mero exame de conformidade dos atos constitutivos. E, nesse ponto, o órgão
governamental se nos afigura o mais apropriado para
analisar previamente os pedidos.
Impõe-se nova redação ao art. 558 da CLT, eis que,

órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

DECRETO-LEI N' 5.452.
DE l' DE MATO DE 1943
Aprova a Consolidação das J~eis do Trabalho

........................................................................
TÍTULO V
Da OrganiZação'Sindical

CAPÍTULO 1
Da Institnição Sindical

SEÇÃO IX
Disposições Gerais
Art. 558. São obrigadas ao registro todas as associações profissionais constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com
o art. 511 e na conformidade do quadro de atividades
e profissões a que alude o Capítulo II deste Título.
As associações profissionais registradas nos termos deste artigo poderão representar, perante as autoridades
administrativas e judiciárias, os iuteresses individuais
dos associados relativos à s~a 'atividade ou profissão,
sendo-Ihes·também extensivas as prerrogativas contidas
na alínea d e no parágrafo único do art. 513.
§ l' O registro a que se refere o presente artigo
competirá às Delegacias Regionais do Ministério do
Trabalho ou às repartições autorizadas em virtude de
lei.
§ 2' O registro das associações far-se-á mediantc
requerimento, acompanhado da cópia autêntica dos estatutos e da declaração do número de associados, do
patrimônio e dos serviços sociais organizados.
§ 3" As alterações dos estatntos das associações
profissionais não entrarão em vigor sem aprovação da
autoridade que houver concedido o respectivo registro.

PROJETO DE LEI
N' 4.003, DE 1989

em face das novas regras constitucionais, não há mais

necessidade de se passar pelo estágio da associação profissional.· Atualmente, é livre a criação de sindicatos,

cabendo ao Estado o simples registro da entidade sindical.
Caberá ao Congresso Nacional. examinando a matéria, decidir sobre a convcniência da transformação do
presente projeto em lei.
Saladas Sessões, 17 de outubro de 1989. -Deputado
Osvaldo Bender.

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

(Do Sr. Osvaldo Bender)
Concede aposentadoria especial aos portadores
de deficiência física.
'(Às Comissões de Constituição e Justiça e Rcdação
(ADM); de Finanças (i\DM); e de Saúde. Previdência Assistência Social- art. 24; lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica reduzido em cinco anos o tempo de
serviço prestado pelo portador de deficiência física, para
efeito dc aposentadoria.
Art. 2" A contagem do tempo a que se refere o
artigo anterior não prejudicará qualquer outra redução
concedida em função de situaçáo especial.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4\' Revogam-se as disposiçõcs em contrário.

e

Justificação
TiTULO Il
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

..........··..........··..cAP'irui::.o'ú..·......·....·......·· ..·
Dos Direitos Sociais

...'A;.i."

8;" li ii~;~.~. ~~~~·~i~~ã~p~~fi~~i~~~i~;~·i~di~~i:

observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no

A presente proposição objetiva fazer justiça a grupo
de cidadãos. os quais, não obstante a deficiência de
que são portadores, prestam serviços à sociedade a quc
pertencem.
Levando-se em conta que sáo deficientes, maior é
o dispêndio de energias na realização de suas tarefas.
circunstância que nos permite submeter à elevada apreciação dos membros do Congresso Nacional a intentada
reduçâo do respectivo tempo de serviço para fins de
aposentadoria.
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1989. - Deputado
Osvaldo Bender.
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PROJETO DE LEI N9·4.004, DE 1989
(Da Sr' Lurdinha Savignon)

Ins"titui. nos termo\!: dos artigos 182 e laJ da Const.ituição Federal, il política de dl!!senvolvimento urt'iano e dá
outrall provid;ncia..•.

e) a proteçllo do patrImônio histórico, arthtlco c cultural
e do flclo ambiente.
r:Af'(TULO· II

CAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI 2191/89)

DA

URBANIlACAO

AR'. U - Con!>ldcrlllll_se tlJ:lvldll:des de urbanhaç!a:

o

CONGRESSO NACIONAL DE.CRETA:

ART. 19 _ A politlca de desenvo1vi""ento urbano dever' aS5!
gurn .. plena reaUzàç!o das runç1'}e!; $oc1.Ith ~ ~con6mlcu da cIdade e Quantlr o exerclcl0 do direito de c:J:dadan"1a e o bem estar de seus habitantes. lI'lediante:

1 - os lotes pau flor. urbanos, deconente~ de parcelamct'llo,
relflcmbralllento. lote holado, condolllínlo;
1J • • Jlrlplantaçllo de equll'uento$ urbal'lOr.

lII .. a construçlo destinlld. I fin!;

_ ~rudlcat'lo du cl~sI91JrJ.ldades regionais pela integr,!
çl~ sochl de ~eus habitantes, lndependente;ente de origem, raça

sexo. eor, Idade e QUllisquer outras rorlllas de dhcrlrnlnaçl:io;
II • adequada di$trlbulç~o es-paciAl da popuiaçlo. das alI
v1dades s6clo-econOIll~cas e dos equlpa~entos urbeMS
comunlUrl-

e

OSj

III _' provI s~o ,dos eql.tip3mentos urbonos elll quantidllde, qU!
lfdacle e distrfbuiç~o espachl Que perlllita o direito dE! todos os
cidedAas em ter pleno acesso ROs. serviços de .ar'dIa, transpor'te,
.s,nea... ento b~sicD, energh elétrica, gás, atla.steci«lento. Ilumin!
Çlo pública, saúde, cultura, !iJzer, ãÇjua pot4vel, cole.la de lho,
drenaQclft das ViA!. de circulaç50, segurança. e pre5~rvaçlo do patrhônlo iJ/lIbiental e cultural;
IV _ justl d1strlbuiç~o dqs berféficIos: e ônus decorrente
do processo de urb8nhaç'~0;
,
~ lntegraçllo e complellle'}tarhdade das ativldades urbanls e rural5-.

ART. '2l:l .. A poHtlca oe OesenvolvImento urbano rn_u_'- pe~
h açlo dIreta do poder püblico Itravl!s dos in'll"!stlmentos na intu-utrutun 5~c1o-econOmlc~, peh regu1amentlçlio da Inlcht1'le
prlvlda, gl'lrlintlndo em todas as' fases a partlelpaçlo populflt, seguindo 15 seguintes diretrizes:

IV

t: comunH4rlo~ ...

urbano~;

o ula d.o solo para produçlo de bens « serviços.

~

, ]t:l_As atividades de urbMlzaçGo, previstas nos Hens 1
e
11 dl!!ste Irtlgo, serSo aprovadas ll\l!dhnle autorizaç:lo, em cons~n~n
çb COa1 o planej.llmento Ilurdcipol, f! as .~ncfonadas nos !tens 111 ;
IV I Iledhnte llcença.

S 2t:l .. QUQ]quer ~ti'lldade de urI:JlnJUlç5o t)(l!cutBda5-em Butor11açlo ou l1ceni;' pode rica r suJeitl I lliterdJ ç1]o, emb<ngo Ou de
.olJçtlo, nos teuos dll leglslAçllo perttnente, E!J<cetuBdos aquelUJocIJ1radlls nls 'reis de reglllari2õtçlJa t.und!ãrla, conrorf'l'll!'
previsto no artigo 9g, que su:lo obJelo de legl:i.lar;lIo especHicl'J;
ART. SV ~ A autorlzaç!lo par. lnst.laçAo de equipamentos ur~
banos e de infrl-t'strutura eCQnÕll'.Iea de grande portE! t' de
inleresSe suPtilltll~nlciPtll, por iniciativa do Poder Público ou JnicifttJ
va pr;1víilda, 5el'á precedida da re;llizàç:lo de estudos ele a... al1t1çft~
de impacto ambiental e urbanl50tieo em cada Illunlcípio' concernldo.

S

IV - A responsllbilldtlde institucional e rinanceira

rUll2a~:Io

pela

do referido Estudo ser' do 6rgllo que concede B .utori~

lIç:'o.
S 2Q • Os relet6rios devem ser submetidos u umB aprcclaç~o
t~cn1.cã dos municípios concernidos, na Qual serlio levad(tl) em con-

I

*

sideuçllo os objetivos e dlretrJzes dos

ordenaçlo da e):parosllo deis núcleos urbanos;

11 ... prevençlo " correçllo d"s d1s~orçftes do cresciment.o urbano;

pl~nos

diretores.

JQ -

Oevn;!!i ser garantida a Pllft!cipaçl!o popular
das entidades representativas em audH;nchs públicas.
S

Atuvés

IIl_ contençlo di Ixceuiva c:oncenluçlo urblnaj

IV

~.

proteçlo, preservaçlo e. teeupeuçGo do Ileio .mblentei.

V .. proteçlo. pte~ervaçlo e ncupençlo do pat.rlm6nio histórico, artístico, turhUco. cultural. arQueol6gico e paluQht,!
co;

VI - controle de uso do solo de 1I10do a Ivitar:

0'

a) aproxillidadl! de U50S Ineompathels ou Inconvenientes;

b) o parcebmento do solo e a edlrIcaç:lo vertical U"
cesslvo~ COlll rellçlo lOS equipamentos
urbDnos e cornunlt'rios
dstentes;

c) • ociosidade, sUbUtll!zIlÇlio ou nllo utilIzaçlo
solo urhôilno ed1flciivel;.

do

d) a r:Jeter!oraçlio de drellS urbanizodas;

dice

VI] .. definlç!io do tipo de uso, da taxa de ocupnç~o e do In_
de aproveitamento dos terrenos urbanos e de expansão urbana;

VIll-tntenslflcaç:io do combate 's causas da potireza e
fatores de IIlí'lrglnAliz2ç~O, com prornoçlo dA lntegraç:lo sodal
JIlun,[clp,,:s Iftcnos favorecidos;

dos

IX .. a subordlnaçlo do dlre1t~ de construir aos intel'es,ses
social!> 11 'S normas urbanIsticl.ls previstas nesta lei. bl!Jri como 8f'unç~o sooIal dll proprledilde.
ART. Jll _ O lXl!lrcfe!o .do direito d~ proprfedede e!iU sujeito
ao utado socIal de necessidade e lO cUllfprilllcnto c:Ia$ runçlles
50chIs di cidade.

AR1. fi'l - O t~nltdrl0 do lI',unielpio ~erá considerado
eAl
suas relações s6c~o-f!cooOrnlcas, entre cal:lpo e cidüde, na elabo.'l.çllo do plano diretor, que dellmitará, articulando~as ent.re ~i, su
as zonas ulb.mas. de e'tpenslio urbana e rural.
partíarafo L'nIco ~ As zonas urbanas e de expansAo urbana a ..
branÇJer:lo. no ml!iximo a superfície necessi'iria à localiza~lIo cln populao;50 urbana f! de suas ativld3des dentro da ... Jg~ncltl do plano
diret.o-r.
ART. 7Q - A legis!tlç:lo municlpal establilecerá os

Mil. SQ - O município poderá condicionar a l!cenço
pnra
construIr fi existência ou ~ programacno de eqlJlpamentos urbanqs e
CDlllunlUrlo!o necessárIos'ao f1tendlrnento da demanda por~at1vid·a.
des e usos. $C lnstllarem no local.
.

Parágrafo llnfco - A licença pod~rã ser oulorçada em
eondi
çlJes es~echis se o lnt~ressado se responsabilhar pela llllphmen:
teçlo dos referidos equipamentos.
ART.

Imobi-

c) colbiçl'1o do uso dâ terra como reservl' de valor;.

d) regIJlnizaç30 fundiária e urbanlzaçao especIf!ea de ~reas
ocupadlls, por popuIe.çllo dE! baixa rendaj

90 .. O

reas especiais:

poder público deveroi e5tabel~c:er as seguintes'
-

.. ires de urbanhaç:io priorItáriaj

par'oul'o Unieo - l runÇllo sochl prevhta nesse artigo
re.lhad nl _ed1da em que. o desenvolvImento dI!. at1vlc1edl! e o exe!
cIcIo do direito de propriedade assegurem:

b) • recuperaçlo pelo Poder Público. da vaIorizBc:lo
lf&rh decorrente de sua aç30j

I

pu6gra ro L'nIco - Enquanto o Wlunic!pio nllo .prover o pllno
dIretor o índice de aprovelta,m:nto máximo '!erl1 de UIII;) VU. 'ru
do teTrend:

Il

a) acesso. moradiDi

limitt!!; e

características pau o aprovcltafnt:nto dos terrenos.

oi

ire.. de reurbanizaç:io;

III - 4reas de urb .. nlza~ao restrita;
IV

• tirus de urbA~i2at,;:JQ obrfgat6'rla.

~ fl;l_ A!o heu de urbf!'lzaç:io pr~or1tarfa.s 510 as áreas de
regu' .. rllaçlo fundUr1a que:-'do hllbHado5 por populaçAo d; baixa

rend.

e Que de .... em. no-lntroruse social. ser objeto de lçlJe5 vlsan
do • consolldaçlo do domínio, sujeItDs " crlUrlos especials
d~
urb8nlzaçlo, bem COIIIO a !",ph~t.çao prIoritária de equIpamentos
urblncs e comunItülos.
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I

§ 2'g~ Ar€'l'ls. de reurbanJzaçllo :;!Io as Que. para. lIIelhorh das

h) pareelltJIt!nto, t!dlflcaçlo ou ut!11uC1o colftpuls6tlo5;

con'Hç1:le~ urbaflas e"igctTI o repltceJalrlento do solo, • tecuperaç<1o
ou a 5ubstltuJç,so de con!ttruçlles ed5tentes. bem co~o • H'QuhrI
uçlo urban!stlca de cort1ço~.

1) requ!siçao urbAn!sU.cA'

J) nurbanlzaçlo eonsorclAdaj

§ '0_ Arcas de urbanhaçlo restIita .!il':io AQuelu em que 11 uI.
banluçlio deve Ser desestliftulada Oll contida. em decorr~nelA d~:

.) necessidade de' prl!Senll'lçll:o de s~s ehlllentos
nh e de c3fllctedsUc.&s de ordem fls1ogrMic.;

netu-

b) vuloefllbl11d,de I intempéries, cahlfliCl.des e

ou-

tru

condlç~es

..> outras

d) proteç:lc aos lrIanl.nc:iAls, às prelu, reQ!acs
IllllrQt"n~

e~peclel

de i.óvel urbano;

l1«t1taçt'les Rd_ln1strat1vl!I'i previstas elll

le1.

adversas;

c) nec~ssld3d, de proteçlio Imbienti'll e de preservDçDo
do patrimOnl0 hist6rico, llrUst1co, turístico, eultuul, arqueológico e pai!SaÇlCstico;

lres e

k) usucepllo

lllcu!

de rfosj

cutros JnstrUlllcntos previstei e. Jt:L

S 1il: - A de$8proprhç=:o, • 5ervIdll:o admln1strat1V1, O tOlllba·.ento de bens ~ o dirHto rui de concess50 de uso ·teQe",-se ~1llIl!.
g1slaçlo que lhn ~ pr6prla.

S 20 .. A tontribulçlio urbanistlcl tn eomo fAto geudor I V!
lorlzeç:lio hobllUrh decorrente de lntervenç:o urbanística· realizada pelo podeI público.

e) lrIi1nut.enç~o do nhel de ocupaç~o da llrea;

o JJnphlOlaçllo e operaçllo de I!Quipamento~ urblilnos de
grande porte, têlI~ como terminais aéreos, marItlrno'S, rodoviário!; e
rerJ"o~lj~rjo~, IIutopl!;tas e outros;
o) ncce~sld1'lde de presl!rvaç:i.o d<l prodw;ao rural e
aproveItamento de recursos IllInerôlisj

v -

de

h) saturaçao da eap:rcidade dos equlnam~ntos já instalados. em absorver ti e:.pans.:lo de ocupaço;o.

S 3~ .. A taxa de tirbanlzaçlio tem como hto gerador o custo
da aflvldndes l!xercidu pt!la poder PÚbltco nl'1 efetiva .çlo de polI
.ch e na prestaçlo de serviços urbanos.

S 4Q - o. Instrumentos trlbutlhlos e fInlnce.1roJ. previstos
1'10 11\t:1so 11 deste ntigo nlo poder' Incldir ,obre hrreno cujl
hea 1Il4xlll\a" ur' puv;stl r.edIanU lei «lunici~1l1, destinado' 11I.2
tlcJh de propr1eUrio qU! 010 tenha Du~tO.iIl16·ve~.

1tÇ: - As 4ireas. de urbanizaç:io obrigat6rias s1!lo as destinadas a:

a) oTd"'naç~o e direcionamento da urbanlzaçDoj
DO

b) lnduçlio da ocupaç~o d'e terrenos cólf.idveis;
c) adensãmento das lheas ed1ficndas;

d) a 6pl~CQç~o dt'ls Illecanismo!; constitucIonais parce_
lamento f: edlfic<lç:!o compulsória, il'llposto progressivo e desopropriaç::io por titulos da dhICla públicn.

f }II... E e.tribuiçllo .txcluslvll da Prerdtura Hunlclplll _tia
vl!!s"de Uu 6rglO 't~çnlco, a ~labOUlC:lo do Phno 01ret.or I: • con:
duçlo de 5U. posterior hplemenhçlo.

CAPUULO 111

00

REGlJ.!E

URBANISlU'O

SEÇAO
Oos

Instrumentos"

d'~

Desen ... olviõ.lenlo urbano

• planejamento urbano:

parcelamento do

ed1l1cU dos
SOlOi

atrav~s

de enU ..

de> dabonçlo

e

Os planos dIretores t • 1l!QIshçJlio urbllnCst.tea
~un{C!plo$

abrtlnged 11mb"m a SUIl zono rural.

, SlJ • As 'rns urbanas com populuç:to lnferior a ..,lnte 11111
habitantes e1aborar~o. co,. • pllrt!clpaçlio diJ5 comunidildcs. dlntr1z~!50 Qer!ls de oeupaçl:la do terrlt6r lo qu~ garantlllll, atravê~ de
lei, IS. funçCJc5 sochh di! cidade e da propriedade, d~rin[ndo !
rea$ preferenciais de urbaniuçl'lo. rcgrlls de u§O I! oeup~ç.!lo
do
ISOlO, ett ruturA e per !ltIetro urbano,

c) %One3111enta;
d) e6d1.go de edI r Icaçi5es;

e) código de obras;

n

t 3", .. (': garantida a p8rt.tc1paçlo po~ular
dade. repr~!:eotatl."as d. comunidade, nas r.us.
Iff1plelllentaCI!O do P"hno DIretor.
, ""O _

.) plano diretor;
b)

I 21:1 .. As lntervençtles de 6rg!os- re-tfcnla. estadual. I: alinlc1pah deverlo estar dA Ir:ordo COIl as dlretrlus def'1nldu
lo Plano Dintor.
"

pe_

1

ARI. lO - Para os fins desta lei serlJo utllludos:
1

PLANO DIRETOR:

ART. 11 - O pUno diretor, .provado por lei lfIunielpal, abri
g.t6rlo pllU eldllld~5 com ~1l~S de. vinte 11I11 hllbltantes. ~ tl lnst~
Il~nto bblco _da poí!tiCG de lntegreçlo, de desenvo1vll11ento e d;
c!lilplln5lio urbanl:

posturas urbanlstlc9.s eampll':mentu~si

11 • instrumentos trlbutátlrrs e financeiros, em especiAl,:

.) bposto preodill e t~rrltor1a1 urbano-progressIvo;

S 6i' - U plano dintor " p8rte integrante de UIII proce~so COIl
tfnuQ de phMJuento qUI Inclue Cs plano plurlanlJl1. dlutr izes c!.
çllll.nt'rhs e o orC.mento anual f!: constitue um sistema. ser de'!
nldo na Lei Org$nlcl do MunIclpl0, devendo conter como diretrIzes
• funçlo soci .... da cldade e a flJnçfto social d. propI iedade••

b) .1I1lpos.to d~ renda 50br", lu.cI"o imçbllUrlo;
SEtAO

c) bit" • tulhh dlreunchdu .... runçlo de projetos.
d. lnteuu. lochl;

00 Direito

111

de Superf!ele

d) eontrJhulçlo d' ultaorll, decorrente d. obrlS pôbll-

cua
.) incentivos. I btnericlos f.lscals • finlncdros.;
"

fundos dest1(1t.dos ao deunvolvlmento urbano;

,.Rl: 12 _ O proprietirio de terreno urbano pode conceder a
outrem, por tempo detetllllnado ou Indeterminado, o direito d~ con!
tru1t ou pilntat, lIedhnte escritura públicl!I, devidalflente registr!
da. no' CartõrIo de Registro de Ill'I6veis. 8dquirindo o conceU1on';
rio I proprIedade da c:onstruçlo ou plantnçAo.

o) contrlbulçlo uI.banIsUca;
h)

Plldgufo Onteo - No caso de construç~o ou planhçlio Ja ex1,!
tente. O proprleUrl0 do terreno poderá alJenar a eonstruçlo. a
pllntaçlo ou o solo sepsndlllfttnte.

taxe de urblnlzaçlO.

121- Ins.t1tutos Juddlc:o.. ;
ART. 13 - A
a) dluprop"rfeçlo;

conce~slo

gratult. ou' onerosa. Sep·oa.er'Jto.

do dlnl to de superfície poder'
SEr
estipula rio 15 partes I forllla de

onero!>~••

rr.!opond~d pl!:los encargos e lrlb!;!
o 1llóve! super fIcbdo •.

ART. 14 - O superf1cUrio

tos que IncidireM
cU dlreito

n.~

de concuslo.da uso;'

el tranlfedncla do dir.ito de

rr dIreito

de luputIc1e;

1iI) dIreito de ·prt:UPÇio;

con~tru1r;

~obJe

. IRI. 15 _ A superfJcie pode ser tunsfe-r ida a terce1:tos
por IIOrle do superficl'rl0, a seus sucessores.

.,"

S 1... Sa,.vo disposlçCes ,. contr4r10, as obrlgaçtles consdo Ululo superficUrio s.lo eduhds ·do adQulrenh do dI
reno de superfície.

tante'5o
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S 2~ - N!I~ scr~ estipulado, I nenhum título. C",· h . . OI do dE.
no do terreno, o pegalhento de qualquer garanti. pela tnnsferh'cU
da ~t"r!c1e.
·IlRT.• 16 - EIll cno de Illeneçlo "0 5010 da superr!chJ, o
perrlcUrl0 ou o dono do solo· UIll O direIto de pt"ltfertnc1a,
!guIldadf! de condições.

ARf. 23 - O direito d. puupçlo ud exlrcIdo pera atender
11 segulntu. fln'lHJades:

1 • ntl1uçlo de prograMai hab!hclondsl

suC.

II - criaçlo de 'nlS. públicas de lIZilHj

IH· 1lllphnt.çlo de equlpl!llentos urbllnos e cOlllunlUr1osi
, Ht - O direito de prerednc1i clIdueu' Quando nJllo exercido
n05 trh dias lubsequent.es ;10 dh t:ll'I Que o supet'ficUrlo ou o dono
do solo for informado des condlçOes da IUenaçlo.

S 2Q - ftesponded por pUlhs

danos .quele que dIenar stu
direito se", observAnch do disposto no pu'graro'anUrlof, Junt.~
~ente co" o .dqu!t~nte de
rE, senfo nu!!)a de pleno direito I. 111
enlç"o efE!tuada em c1~aeordc com est,. IItfl;lO.
fi

ifI'

Mn. 17 - Ext1ngulrwse~á 11 supcrf!c1e se o superficUrlo Incorrer elll lnfnçlo grave de obrlgaçlo conshnh do tespectl ...o ti-

tulo.
S 12 - Nlo paga 11 pens:&o superf'icUrla
as pre:shçlles
Jurol 'de ,.ar••

aJustll~8,

o concedensenGo o de receber
vencidas, Itual1zadaf I'onehrhllle~t: e respectivos

te nAo ter' outro direito ainda que

.e~pipul&do I

f 2Q - Ex.Unte • superrIcte I o dono do '$010 puur' ., Ur
o do.lnlõ· pleno dQ terreno, da eonstruçlo ou plantar,rlo,.1ndepende!!tUfnte de lndeniuçlo, ~e: u

putel nlo houvlr

'rio. obsrr ..... das as se:guintu dlSPoslçritt:

acordado o contr'
-

1
~. extlm;lo do dIreito de: superfície illlDl1clr' nl e.ten
• 10 1 colu superf!cUrhl, dos ctJreItos reais. qult grlhllR o 5010, ;
bllrvando o adllnu disposto qUinto. hIpoteca;

n_

U hipótese de utinr;lo do direito de superflch, pelo
ad"ltnt(l do ter_o, • hipoteca da coiu ~\J?erf1c1h1_.. !:ouallfler'lh n
.xUngue. " r"l!poteca do sala nlo se esUnde • coIsa suPltl'ficUr la.
ItI • se pOr outra cauu se extinguir I supert"tclll, I hlpote
CI di coisa 5\JPerf!cUrll ou do solo contlnuer' I gravar sepuad.:
... nh Clda um de5!ls bens.
~RT.

1

la - O direito de luperUc1l ut1ngue.. se alnde:

.. lU o suptrrlc!4rlo n:l;o concluIr a obra no prazo rJxadC';

11 - no prazo de cinco .nOI, cont.do di dlt, de constltuiçlo
do d.Itdto de s.upedlcie, na falte do tbaçlo de outro pr~zo pua
c:on~lu510

da

ObUj

111- Be dcstru!dl I construçlo, o lupertJcUrlo rllo _ ter!~
zer no puzo r!xtldo ou, nl hih deste, no pnzo de elnco anos, a
pertlr óa notlflcaçlo pan IQuele fIlI.

1'1 • c;onstl~ulçlo de usar ..... fundUria;

Y - ordMllçllo e ~l[eclonuento d9 l!Xpans!o urbanll

VI - constltulç80 de 'reu dI!! preservaçUo eCOlógIca e paIu_
ghUcar
VII- regularluçlo fundUrll.

ART. 24 - O proprleUrl0 deyer' nOlHleaI sua lnH"çln ~
aUenar o III\~Yel, pari que o llIounlc!pio IIlRntresle seu intere55e na
compra, no pr&lo de qunenta e cinco di!o~. Tr8n~COrrIdo esse puro se., IllnIhs.ta,IQ, entende~$e h,..,er de:;lsteresse do lIunicipio ta
aqubIçlO, podendo o proprietário reallzA! livremente I ll1enaçlo
com terceiros ..
, aRT. 25 - O Proprlet4r1o e o Executlvo Munlcipl1, caso dis..
corde. 00 '0'11110'1' lrll;Hcildo peh le1 prevhta no ,ar~grafo único do
art. 22, poderio requerer erbltf'n1a~ente JudicIal, na rorma
da
lei civil.

5 IR .. Reallzado o arbllnllr.ento Judichl I parte discordan..
te do p.reço·poder~ dedstlr do negócio, arcando com o pa,gQm.cnto
das custas •

,

5 2R - COlll a desistência de uma das parte.!: t • allenaçlo do
imóvel dur.ntl'! o prazo de preempçllo somente poder4 ser re&l1zlde
observado o preco fjxa~o prevIAmente em leI ou o arbitrado Judie!
allllente, escolhendo_5e s!"mpre.(l de menor valor, 1l0netariallente ~
rIgIdo..
-

s

)0 - I) direito de preemp~o, ft Que se refere o art.22. fica assegundo .0 Hunlcipia enqu8nto vigorar o prazo e!;t!PlJhdo na
lei /nunIcIpal. indeper:dentemente de uma Ou t'l\i.\S; alleneçe.e~ SObft
o lIesmo im6vel.
S AI) - No ub1 tralJlento do preCo nRo será cons'lderada I valo
rlzac~o decorrente de Invest1lnento$ públleos na área, ap6s • dat;
da publlc.ç~o dA leI li! qu~ se refere o pllrtiÇlrafo do 1ft. 27.
ART. :;;:6 - A R1hn~çll.o efetuada elll desacord~ com os preceitos
desta se:çl!io l! nula de jPlcno direito, sendo vedado o registro
do
resp~ct!vo instrur.Jent~ no Cartório da Registro de 1llI6... eis..

ART. 19 .. O direito de superfície constitutdo por pessoa Ju:!dlca de dinJto públIco rege-se pelo disposto nesta seçlo.

SECa0

Do PU'c:t!'la/ltento. d'1!I

dé$.proprlac~o

Da

•

- parcelamento ou edIf!c8Ctlo compulsórIos, no prazo Ilbi-

.0 de um Imo • • contar da data de notif!caç;lo

proprietárIO do hlóvel, devendo
tcSrl0 de Reglstro de 1.r.c5vels;

.i

pela prefeituu

ilO

nctH'leaçllo ser everbllda no Car-

imposto prtlgren!o.lo no tempo, pelo 'ptazo m!nl'KlO de dois.
·.xnc!clos, sobre -. proprJ:edMI'! predial I!' terrHorial urbanaj
]I

Requ1s1çlo

VI

VrbanistlcI

e da edlficBçl'J compuls6rlas

ARr. 20 ~,O poder público lIlunlcipal~ medllnte lei espeeIUcl
para hea lncJu!da no plano diretor, ed'ílid do proprletllrio do so
lo urbano nlio edificado subutilIzado ou nlio utl1izado , Que Drotllov;
I.U Idequado oprovelta«lento, so~ pena, sucesSivall'lcntt , de:

]

SEca0

IV

'-ART. 27 ~ O Munlc!pIo, com bue no plano dJ,retor e no projeto aprovado, poder4. com o objetivo de eX~CI.!i:aT programa' hahI t.ei~
nlll para p~puhçlo de baIxa renda, requisitar, ocupando por prazo
determInado, um ou ~als imóveis contíguos, situado em zona urbllCl8
ou de expensllo urbana, devolvendo JP6s o prazo fixado o lm6vel de •
vidamente urbanlz8do ou outro de valor equlllalente 805 respepUvM
proprietários.

S lSf - A requlsiçfto urbBOn!$tlC8 poder.! ser solicitada
proPfhUrios de terrenos eventualmente interessado!;.

por

w

lII- deseproprlaçlo COm pagflmento Ill'!dIante títulos da dIvIda
pllbl1ca da c«lIss:io prc\llar:\ente aprovada pelo Senndo Federal,
com
prazo dI'! resgélte dr atf dez anos, em parcelas anuals. iQuals e $Ucessiva", assegurados o ",alor real dI/; lndenlzaç;o e os juros HQaIs.
#tRt. 21 .. A 11hml.. lo do hi6vel, posterior. data da notH!
Clçlo. nlo Interrompe o pUto 'lxldo para o parcehm!lnto l i ' . e111~
tlcaçlo compuls6rios.

SECa0
00

DIREITU

V

DE PR&EMPÇAO

ARr. 22 • rica assegurado AO ll'lunIcIpio p[efer~ncll para ICJ.Il
liçlo ._de im6\1el urbano, objeto de aUenacllo, nos seguintes casos~
'a}

entre Plrtlculare!õ;

b) entre 6rgaos e entidades d.!l

admlnJ,!;tre~!o d~re

ta • lndlreh de qualquer nIvel de governo;
e} er-.trl! pertlcuhres t órg:los e '.'lltldl1des da adm1
nlstr.açAo direta e i n d i r e t a . '
Pará'Jrafo \jnico - Lei llIunie:lpll.1, com ba'~
delll1titarl1 AS 'rus ell1 que lncldinC a dIreito

cu, o v810r do~·lm6~~h ltinOir.l6S. O 'prazo rb
de pr~eIl'Ipç~o sent de du .no~l prorroO''il'lh ;:.

lano d!retpf.
~"'!:'t;fto

h~

e lndl_

do;;> dire.1to

S 2U - O ente requislt&nt~ resl'lrvn' ~are sI, A titulo • de'
deteTlnlnadA qu~nt1dade de im6veis de vilar equl'/a1~
• totalldade do custo público do empreendhJento urbanIsl1co.

fes~lRrcl/llento,

te

5 '0 - Na execuçlo do empreendimento urbanístico, o ente requisItante oburvar' G$ preceitos do plal'10 dIretor e provldenc1u'
O rupteUvo reglstro no -elrt6rl0 da circunscdçlo lmobllÚriB~~
pctent ••
I ",P - N••••cuçlo do .. prundilllento urbantstleo, o enU u_
Qu1slhnt" obs-er",ar' 01 preceitos' do phno' diretor e provJdenc1er'
O r...p",ctJvo uiJIstro no cartório da clrcunlcric10 1J.obillárh CO!
petehte.
" ~Q - Pau f'!os dI!: Ul;1l1tro do II!IlpreAndIlRento na Cut6rJo
de Registro l1e h6~IHs, • adlllnlstnc'o indlnta f1clt dispen,&Oa d&
.pusenhç~o dtl e6pJa
do ato de Ipro'Jaclo pelo .. unit"fplo.

ART. '21] - Pau proc~du • requhiçAo, o IltJnicIpio, ou entid,!
de sul Adt:llnBtrllçBo Indireta, notHlce:r' o proprhthIo. ci~!).
tl'lclndo-o, dos tento"!» " coru:s1l;l:5es u, que uecutat"' 1:1 et"op:rfltndl~ento
urbanlsUco.
S lit - No 1ostnlll'l.nh de notH!c8Ç;lo dC'l~d constar, no Il!~
nl.o, {} t\oeOlJfl"ltl'l;
de

1 ... d"ch!"t1l~~D (1" que o ptoJé'~O @ d'l'f".h doculIlt>rotO$ PE::4't!_
nenln eru:~l)ntr.fi'>-:.0 li (jl~{,lo;içtio dos !"túrúg'1.3dr)3 !Hltll. Uêll\&;

12707

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

12708 Terça-feira 31

III. prazo de encuçla do empreendImento. 1::011I cronograma di!
cr1wl.tnllndo ISo respectivas. lUpas;

IV - "-as hus de dom!nlo públlco
V

JV - 1ndJ.caçlo PUcí~fI dos lote:. e edi flcaç;tles urblln1:ndos,
• serelll devolvidos com. respectiva freAI localluçlo e valori

~

"Rt. 29 ... Caso discorde d~s termos e condiCrlu eshbehclda$ pelo ente requlsihnte, para 11 devoluç§o prevhtR no ut.27
deste lei, Q proprleta~rlo ninclda- poderá requerer, na prazo
de
noventa d!u, o juizo ~rbltrAlf ficando sujeito' decido jud~c!

aI.
S 10 - Terll\inlJndo o prazo previsto neste artigo, se". que t,!
nh. sido requerIdo o juizo arbitral, ~Jçnlf!c.ll de pl~1'lO direito fi
ac:rltaçlo intt.gral pelo propriHár 10 atingido dos tenos e cond1çOes fh:lldos pelo' ente requisitante.

S 20

~

Pua 05 efeHot prevIstos neste utlgo •• lostltulÇ:Jo

eto

juizo arl:lHul Independerá de comprolll1sso e-scrito, de-vendo
o
~rbltro ser sempre juiz, sendo irr.-enuncUvel a indicQ,:"lo que
contenha ._ aprovaç!o da:; partes interessadas.

t 'R .. Apl1c&fl'I-se- no Que couber.

fl5 d1sposiç~es

çlo P;~~~S;~R~ ~~V~;t~~~a;;;:~l::V;u:::".:;:l::;;

da legi s18 ..

'ente reQu1s1tsn-'

h. contendo o~ terfJIOS. cUusulu, condlç('ies ulatlvl$ ao empuerr
dlllento I descrlçlo completa dos lotes urbanizaõos COlll indlClçlo dos
re&pectivo$ plopriethios, Itl'ibul·se o caráter d~ escritura públ!
c,, para rins e ere1tes de direito. devendo ser reQ1strada no cartório di clreunscrlçAo ill:lol:!l1Uril competente, pua trenSll'Ihs§:o do
do.lnlo sobre O! lotes urbanludos.
ART. 31 • Qualqut.r atraso ou interrupçllio na execu~lIo do empreendJlllento urbanhUco. ulvo csso fOItU1tO ou ltIotivo dI! forca
"ator. obrIga o ente cequ1slt.nte a IndenIzar o proprfet4r!0 pl!las
preJulzos eausedos.
ART. )2 • Na apllclçfto da reQuls1çfto urbanfstlca; o ent~ Iectubit.ante guantir' o ICOIl'lpanhalllento pelos particulares interess,!
dos, assegurando_lhes o acesso a documentos e projetos pertinentes.
"RI. :n _ Fica pU1II1ticl:, a requislçlo urban1stlea pu.. fins
d. reurblnlzaçlli·o. desde Que o empreendIlllento seja Iceito por dois
terços dos Iloradores at1n~Idos. apllcando-5f!-lhe, no que couber. a$
dhposlçOu, contidas nesta seçlo.

par.fguta Cnleo _ Os .oradores de 111'16veis da 'ru ltingidlll
por rBurbanlzaçlo, davulo Soer consultldos flediante:
1 .. pubUuçlo privll do. ntudo. qUI detem bit• • requhlçlo urbanhllu;
11 .. audUneh pública dOJ interessldos.

E:speclel de llllóvel

Urbano

ART. 'A - Aqul!l1e Que POS$uir COIIIO 5UI 'ua urb.ana de
aU
dU2f::ntos • elnquenta llletros Quadrados. por cinco soos. ln'!nterrup ..
ta_ente e se. C1PO:l1çlo, utilizando_a pAU sua Moradia ou de
sua
f."Uh, Idqulrh_lhe_' o domlnlo~ desde que nriQ seja proprieUrl0
de outro I~óvel urbano ou runl.
S }O '- O titulo de domínIo c • l:oncusll.o de uso urJo conte
ridos .0 hOllltll ou • •ulher. ou • alllbot, 1ndependentelllente do ut;
d~ t1vJ1.
-

, 20 ... EsCl direito' nlo I@r' reconhecido ao lleSIlO pO$suldor
po!' lI.h de uma 'tez.

_enta ele usuc.pUo upec.hl de Imóvel urbano. o adquIrente de
reno de lotelllOento Irregular.

te;
-

S 4" - A lJsuc:epllo espechl nllo lnc.1dld sobn h6vel urba..
no ocupado por empregados domésticos. ta1$ como case 1ros,
.1 ardi
ntifos e outros, elll runçlD dos \ervlços prestados pelos l'Ie51105. ART. J5 - Os terreno! continues COIII filaiS de duzentos e cln.
quenta lllHros quadrados, nos qUllis elC!stelll l'Iglomeudos de edlf1ea
çOe!i prectirIlIs, tRis corno barracos. taperu, cortiços fi: Sl11l1lRre-;,
destinados' mondlll e ocupaoo~ por dois ou Ilais possuidores, pe!
s6as físicas, $~o susceptíveis ,de ~eu", usucap1dOS colet.1vamente.
esp~chl

de im6vel urbano n:lo lncldl-

r':
-

1] -

IlJ-

em 1In6... ds públIcos i
em
ltln

«reB~

prllfcr~nc1o

~Teas

pIe-

~au a!;~cntal\'len

to em outras. selecionadas pelo poder públ1co ou entidade competente.
S 2S;: _ Fica ISseguredo o usucapllo urbano pua aqueles
qu~
jlf tem a posse dt heas putlculues situadu nas 'teas previstas
no incho 111 e VI deste artigo hlli pdo menos cInco 800S lnlnterr,!!
ptamente e sem opos!çlo. at~ 8 dah da publlcaçD:o d~5.ta lei e pre..
cnchlllltl O~ d~I!lll1s requhllos previstos no ntlgo JA.
ART. 37 .. O Juiz, n8 .~fto de usucapUo esp~c1AI de Imóvel UI
boino, rar' cumprir a lcghhC~o urbanística pertinc~te a habita,;ae:
de interesse :tocla!, etendendo aos ptlnc!plos de justlça r equldade e" f'urt.çlo soclal da propriedade visados nesta leI~
ART. 38 _ A U!;UC9p!lo especial coletivA de imóvel urbano ser' dec19rot:fA pelo Juiz, Iledinnte scntança. a Qual servir' de titulo para reogIst.ro no Cart6r10 de Registro de Ilu'ive1s. independent~
Ilente de Justo título e bOll fé, desde Que os poss@!ros, por si ou
seus antecesMres, comprovem I posse ininterrupta c !l:em oposir;Do
por cInco ano5. ut111z<lndo-o p<lta sua moradia ou de sua fatn!l1a. e
que nllo slI!jalll, Individual ou coletivamente, proprietôflrios de
outros 1~6veh urbano ou rural.

S IR _ N. unten"., o Ju~z atrlbuIr~ igual fraçlo l/jeal da
terr.no a cada pos$eiro, lndependentellente da di_enslo do'
tureno Clue cada u. ocupa, laIvo hip6tue d. acordo uerJ to tntt'e
os
condO.. lnol, ho.ologldo pelo flunIcIp10, utaheltt:c@ndo fUÇO'to ide..
aSt di fertnchdas.
S 21) - O condomínio especial Constituído' Indivisível. nlo
.endo pushe1 de extlnçlo, salvo del1buaçlo hvor'veJ tOlllldl por
no llínll!1o, dois terços do~ cOf~dOlrlinOI e hOIllOJOglÇlo pelo llunidpl0.

S 30 .. A$ dal1berllcl"ies rellltJvl$ •

ad"Jn.lstn~lo do C'C'ndalll_
serlo tOll'.lIdas por luioria de votos dos condOrll1no$ pu
Ie'nt~s. ob.rilJando t.lllb~m os dClllals. d1scordrtnte$ ou .usentes.
-

nl0

e~pechl

s

oU - O possuIdor pode, p,na o fllI de contar o prazo eleigi ..
do ~elo5 Irtigo5 antetiores, Icreseentar sua pO$se • de seu Inte.
ce$$or, contanto qUI) IITIbas seJtllll COhUnuas.

'0 ..

S
O possuIdor que "ore nl • .,... o~jeto de u!ucapilo. lU
preencher 05 del9l.!' reQ\Jis!to5 pua a~Quirir nO$ trrlllos desta lei,
poduli requerer' sua admlsslo lO processo de USUClPUO colrtivo,
pna o fllll de hr leg1l1lr.aós a sua pone. ploces$.llndo-se Q pedido
'" apenso .0 processo em curso.·

1 61:1 - lunscorr1dos .trfs anos do transito em juioado d. dee!
.10 declarat6rll do usucapUo. 5elll que se prove ef:' $eu prejuho
I
existênch de direitos domlo1a1s de terceiros. o possuidor
podn'
requerer a consUtulçKo de seu domínio sobrl" a irei. possuída, UI'..
vindo a sentença de titulo p8U reohtro no Registro de Imóveis.

ÇtRT. "'0 _ Adotar-se-', na BçllCl de usucapUo especial de 1.ó'leis urbanos. o procedilllento sUl!lillr.fssll1lo. as:.egurada a prefer~nc!a
• lua !nstruçAo c julgamento. •

i JQ - 510 partes legítimas para. lçlo de USUClPUO
clal urbano:

!ndispensiveJs .. s.eguranCfi naciona.l:

heas con:;1dcradDs. por lei "non 8"dU!cand!";

espe..

a) o possuidor, .1ndhiduabente. ou em llthcons6rcl0

cr 19iCl.h lo ou
b) possuidores

e~

est8do de cOllposse;

e) como subst1 tuto proc;:euua!. a AssociaçSo de MondE!
lU da Comunid.~e:

d>

4 30 ... Equipan-ul ao usuc.pIente, pari efeito de reconheci

ART. 36 .. A usucapUo

(I;

ARl. '9 ... O Ilunicípio, ell eOIllUlll leot'do com OS condOlllinos. pr.f!.
Ilo'o'cr'. dirIgir' e execuhr4 a urbllnlz;çlo ou reurbanizaçlo de terr~oO' objeto de usuc8pllo np~clal coletiva urbAna.

SE,aO VII
Da USlJClp!lO

uso do povo.

}Il ... O!. ocupantes de terreno$ localizados nas

vlstlfls neste Artigo têm I'lssegurBda

VI .. $oluC:lo de Iloradh para; populeçlo residente nli me,sfll;l
're. 1'11 Que ser4 executado o progrs:nll habl tac1on81 Ob.jeto da u~
ferida requls1çfto urbanhUc8.

d~

• nas 'reas. de" uso espec!d do poder púbUco;

VI _ em ireas dI! prohçl!jo cHi'iblf!'nt:31 •

v .. indlcaçllo dos lotes urbllnlzado5 reservados peu o req.J!
s!hnte;

1
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i 2Q

o MInhtério Público.

~

O autor, f'undl1:J1entadc tl pedI.do ~ Individualizando
11l6vel. poder' reQueret, na petiçlo inicial, audiênc1a prel1l1:l1nar.
• fie. dI! Justincar.l posse. q~tl·, se cOll'lprovlda, ser' nele llanUdo,
111l1tnarmcrate Até a declsDo final da Cllusa.

'Q -

S
O lutor l'eQuern~ l1od. a cltlçlo pe!l:so.l cfaquelee:.
eu'jo nOlfle uteJn reghtrorJo o 1lI'l6vel usucapiendo e dos' c;ontlnantes
e, por edItal. do!: rlSu5 .lIosente!:, lncl!rtos !"lu desconhecidos,
foua do art. 232 do c6dIgo de F1roces~o C1Yq, rvale'ndo a cltl!1çlo
para todos os Õltos do processo.
§ 4g - SerAo citnlHicado!'õ por tnh. paro: Que llanlfrstt:1llI!!
teres$e n. CliUStl, os tepr~sent.lnUs da F"izend~ rúbl1clI da Unllo.
do:: EstEldo~, do Dhtrlto Federal, dos TerrH6r1os e dos Hun1dpi_
os, flCO pr8lo de quarerotl e clnco disso

*

§. !>o _ O pU.IO pau cantr:sU!"
nçlo 'correré .11 partir
da
t{l:ta d3 lnt1r.lIlç:I'it: dI! dech!l.o qlJ~ dechrar justlrlcftda a pOSH.
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, 6Q .. ·0 autor d• •çla de usuI:8p1ll0 espec1lt.l de imóvel urb!
no, cDletlv. ou indivJdual, terá, se o pedir, o bl'nef1cl0 dlil BS• ht!nch Jurídica gratuita, inc1us.lve para os IItos • serem praticados no Cartório de Registro de Imóveis.
S 7Q _ Pro\lando-se que O autor. pessoa rIsle. ou Jur!J;llcl,
possui sltuaç§o econômIca Cilplll dI'! pagar os custo~ do procIC5so e
honor'rlos Idvocatíclo$. o JuIz ordenar~lhe-' que 'pague, Wloneta ..

bano illprodutIvo ou subutll1zIldo se- corresponder h necessld.dl!$
de h'bItIClo ou tubalho d. popuhçlo • qUI!: deve ou POSSI
suprIr
COM nova t!e5tln.~.o de uso .
S 10 - O 1Jn6vel deSlproNlado, .,edllnh prt!vIa llc1taçl0, po

der4 ~er objeto e 'lenda, Incorponçl0, con~Udo real de uso, loei
çll .. au õutorga do direito de superfície a queIR estiver em. condlçl5es

.de dar-lhe a dest1nllçlo

rluente corrigido, o .... lor d.s isençOes concedldu, rica:ndo SU!
pC!,,50, .U o pagamento' devi~:)" o r~~tr~ d8 sentl!nça.

S )Q .. No edItal, D Poder Públlc:o estabelecer' IS condiçl5es
e os terl':lo:s de usse.rc1...ento la llc1hnte vendedor r'leclllnte • tl'ar~
rer~ncltII de parte dos ill6vei!;. vInculados ao ItlJlprpendlmento segundo
OS cr1t~riDs estabelecidos em leI eunlc:lpal.

ART. oU _ NI pend~nel1 di 1;10 dI!!: usueapllo especial urbano,
(lcarlo $obne:õhdas quaisquer outra:õ açbe:õ, pet1tdrlu ou proces
s6r.las, que .... enhlllfl • ser propofttls rehtlYlmente la 1.6ve1 usuc~
pindo.
,
ART. U _,O Intensse dos possuiCfous po~r' liMitar ... se
•
obhnçlo, inclusive incidental, do reconhecilllento Judle1l1 di 11pI thlld.dl d. Sul poss.e sobre o 11l\6yel, valendo I sentençl C(JOO t,!
tulo de eO'posse co~unlUrh, que ficar' sob I IdrninbtraçJo
de
,.isoc!açlo de Moradores di COlRunidaCht, ou do MunIcIpio.

CAPfWlO
DO CONSELHO NACIONAL

2Sl .. A s.entença c1e reeonheelllento de legltlmlçlo de posse
colaunlUrla ser'" regIstraóI no ReQhtro de Im6vels.
~RT. "S .. NS5 açOe50 de USUCIPUO e compos>se celeUvu, • 1Il~
tragel'l quadrada Ilhima de .... erá 50er igual ao produto da Inultlpllca:"
çlo de 250m 2 pelo número de requerentec.

Il - examinar e cOIlPltibllizlr, 'ell conjunto-- com 0$ 1Il1nlsUr!
especHicos, 15 polltlcls naciOI'1Iil'õ de desenvolvlll'lento econOlllI ..
to, eIIiQuç·io, deserwolvilll!nte regional, loc'l1~.ç~o industrill.l, in.
elulndo li dl!llensllo esplc1l1 di pollt,lca de incentivos flsclll1s, utrutlJTIi agtárh. , etllpngo e be/1l-estlr social, nos ASpectos que tepercutall no processD d! urbllonllllçlo 11 na ordenaçAo Urrlter1l1 do
pab;

0'

ART" AoS - O prazo de cinco .nos pr~v1sto para o usuc.pilo
especl.i'urbano E parlli li legit1ma~;o da composse'; desde Ioga apl.,!
dvel h 51tuaçr5es processóI'ias e.xlstentes na data de sua vIç~ia
11 '05 processos etn curso.
ART. U _ Nas AÇr:'if'S de usuelpUlo dI!: ter-U5 públicIS domInicah, I sentença que reconhecer
dOKl!nio do Autor DU Auterel'õ lns.
t!tuJr4 eOllo título a concess~lo do direito real de uso por PtlZ;;
nrio Inferior. 50 .n05"

In- expedIr nouas admlnJstr.tivllS, gedr e executer as dlr,etr1zes relativas h pol!tlca urban., f'lllblt.!lcion81, de saneamento
bblco, de tr.n~porte$ ur.t:umo~ e outns vinculada!. 80 l:tesenvol.. i~
to urbano.

°

.tle -

IV - Icor.lpannar I:
desenvolvi.ento urb<lino.

Píi:r8 efeito de apllcaç:lo da USUCl!.pllg especial de
sed cons.iderado im6vel urbano o situado n,

..

YIIt.11ar • execuçllo d. polHlcR nacional de

exp~nno ürb~na.

ART. U .. Pera efeito da ap.lIoaç1l:o da usucapUo espec1l1 do
iMó.... el ut"bano~ ser' considerado imóvel urbano o situado na
zona
urbana ou de t!xpansllo urbanl.

CAPtTULO
DOS

SEÇAO VI 11

O.

DESENVOLVIMENTO URBANO

ART. 54 - Cempete lO Conselho Nacional de Del'õeovolvimento Ur.
bano, órglo colegIado vinculado ia Ministério do Interior:
I
_ Propor l i diretrizes, estrat!glls, ~rioridldes. e iostt!:!'
.entes d. pol1tica nloional de deunvol ... 1IlIento urbano; "

S

ur~ano,

OE

IV

ART. S' .. A UnHio IsscçunrQ lia Con5elho N~donll1 de Desen...
'W"o1vlll'lento Urbano o apolo técnIco, IIdmlnistnt1vo e rInaneelro necess'rlos fiO exerclcio de suas atividAdes, organizando para tinto,
UII\Il Secretaria ExecutivI.

S IR .. ApllclI'-se-' • açlo de 1eg1tll1llçlo de COlllpOSse COlllU
nlUrla o procedl11ento prevIsto nesh leI.
-

ART •

prevIsta no plano diretor.

denhe o elf:prcpriado.

ARr • .12 ... O Juiz, I requeril'lento do autor da .Içlo df!l usueapUa upechl. de hHSvel urbano, deterlllnn' que a autorIdade pollcII1 QlTlnta a perll'lan&nch no III6vel e I integrIdade rlsie' de
Itus ocupante ... , sempre que necess'rio.

11(16\1el

s~cl&1

S 20 - O poder público poded ulglr no ed1td que o licita!!,
te .... enced('lf proJlova I de50apropr1l:çlao ,,1ft nOlle di AdJlllnistnçlo e I!!.

"RT. 41 • ~ usucapUo npecial cf" ll1dve1 urbano pOdt:r' UI'Invocada COIllO lIaUr ia cf.., defesl, "'Ilendo a sentença que I neonh!
e.r co.o titulo pu. reglstrQ no Cart6rlo dtJ Aeg.htro de I«Ióvels.

urbana ou de
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Tnnsfer~ncl.

do

v

tRINES EM IolATJ:RHl

URBANXSTICA

ARf. 55 .. Cons.titue", crlJles utblnhUcos:·

Direito dto Construir

- 1nnlngir, por açl" ~u 1:l.1sslo, as diretrizes e a.
dea de prltJrldade estabe1e<:ldu .no plano dheJ:.or.

o.!.

Art: 50 - O dIreito de propriedede terrJtorlll urbanl
010.
pressupDe o direIto (Ie construir. cujo txetcício dever' ser lutor!
udo pelo· Poder Público, segundo os criUrIos Que forelll eshbelec!
dos ea lei lIIunlcjpal .

co a

.ParAgrlfo IlI"l1CO _ A lI\eSlIla faculdade poder' ser coneedida lO
pToprlet4rio que doer lO poder púbUco seu imóvel, ou parte dele,

dllos estlbdecidol ... l'Olsllçlo llunic:ipal ou utidual rehUvol

para rins de lrnplentlçllo de equlpa'llcntos urbanos e cOll'lunHhlos.,

lO

ART. ~l _ I. lei l1unldljSal referida no artigO· Interior, este~
belecuJ elndl os locals e as condlçl5l'!s t;1lI que $I'!r' pO$s! ... ~l
trllnsrer~ncU do direIto de constru1r.

f 1" .. A Prefeltun fornecer' certidllo do IItlntante des 'reis
construlve1s, que poder' ser transferIdo I outro ilnóv~l,por inteiro ou t'rac1onamll!'nto.

i 2Q ... A certldlo refp;:rida no.p1lf4gnfo anterior e

I

escr1ty
ou-

ta ~e trln$.fertncia do dÚe1to de construir de um h'6vel pau

tro, seria averbadas nu

i

r~spect1vas

tlal.tr!cuIBs.

lEÇAD

DI

ehru

~

IUurbanIuçlc

-

eonl~rulr DU

deixar construir excer;l«ndo os lllrJitu II!_

do solo;

Penl ... detençlo de uh JIIesn a dois Inos ou "'uHI
vezes o saUrio ..!nimo.

de

du • cInqulnta

I

UI .. con$tru1r ou deixar construb
aOI da lJeença conced1dl p«lo lIurticlpio;

lUl

deslcordo

C:Ofll

os ter ..

Pena ... detenç.o 'de dali a ..11 .~sits ou .ulh de cinco
I vinte vezas O .. UrIo 1l1nh\o.
IV - parcelar ou dehu parcelar terreno 1:11. dJIRenslo InferI_
or • Ilds restrih estabelecida; UI leghlaçlo estlidud ou ~unlcl

Pl1 i
dez

I

Pena .. detençlo dI'! seis aeus a do15 lno! ou Ilulh
c1nCluenh ... ezes o ,nl&rlo alnbo.
Y

-

construIr ou dl'!har construir

Illl

de

irei -non aedJflcundl-.

Pena - detençlJo de qUltro _e~e~ • dDh lnoS ou K\ulte de
oito a Quuenta vens o saUdo Iltnho e deJl'lol1çlo dlll obrl.
VI ... construir ou deixar constrvir "eo! • necesdrll llcença
concedida pelo lIunle!plo;

IX

Consorciada

O Munlefplo, coa base no pllno diretor, poder' d!
de Interesse locial. para fJns de dnaproprhçlo, I_Ml U!.

ARt. '2

11

'en, _ dehnçlo de tds Meses a UM Ino ou .ulta de ci!!.
vezes o .. )frIo f11nlMo,

uso • oc:up.çlo

a.

111 Municipal cItada no IrtiQO precedrmte, $Dllenh
poder' '-U ·,provld. IPÓS estudo·. aXIllIe pela ctllan Hunlc1pal. qoe
assegurell e lnexhttncla d!' prejuI;'b1 lO patrillônJo histórICO., I r t1ltico, lurIstlco, uQueol60lco, paIugh.tlco ou ecológico nos 1.9.
clh t1an os qUII. uJa pouível a trln~ferfrot:ia do f1ItIIlto d' ton!
trulr. Conshlld. I possibilIdade de ocorrer preJulz05 pari O palr!
IOnIo a prot.oer, I: tnnsre-r~ncla do dIreito de construlr ,lia se ..
r' lutot"iudl.
}li •

trI~ta

Pena - detençfto dI'! trh I seh mese-s ou lIulta de cInco
I vInte e cinco vezes o salário ll!nllno e demollç!lo dll obra.
VII -registrar títulos relativo!:> I lInlSvels e averbar ed! fica
çfoes, contrullondo cHspo.sUl\Ios vIgentes d«s leh feder.h e$t8d~
Ih ou .,unlc!pais;
•
-
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ART. 60 - O vizinho é porte ltg!t111l1 para prol'or Il;:l.o dest1~
nsç1a li !mpedl r a ocupaçllo ou o uso de illl6vcl" el'Jl. d~sacbTdD com
lU
normtls urba!"lIstlc8~.

VIU- InfrloQlI, n30' cumprir Ou perlllt1r que nlo s. cumpra
deterll'11n8r;~e~

da

legls1aç~o

urbanbttea referente io uso e OCUpft_

Cl'io do solo;

Pena

deti-nçllo de cinco lIeses

j

I!I

dois lÍnos au lIultlll de

cinco. trlnh veú's o' 5"-Urlo I'l!nlrno.
IX -

caU$U' danos

.o.l!l~lo

3l1'1bh!nte ou .0 patrinOnl0 nt!stl

hl~t6rlco, r:ultural , palsBg!!.I:1r:O ou eeo16gico;

co, turlstico,

.-

I

P~r.i9u.f'o Clnlco - Par" os efeitos des.ta lei, conlõ!dera .. se ta..!
bém vizinho Quem sofra dlrclslf;cnte os efeitos cfe DCIJPaçl:ío ou
de imóvel em desacordo. com a Jeghlai;30 urblJnIst1ca.

Afl:T, 61 _ Paré os fins 'desta l~l, eQulplllu",s~ lO proprietáeompro:llls"iário comprador, cnm titulo !rretnUivel e regIstr,!
do no ClIrt6Tlc de R!'ghho de 1/!".6... eh. exceto elll re1aç30 ao
dlrio

j')

r~JtD

Pena - detençlo de tr!s Jlesu • um Ino ou .uH. de dez
• Quarentl vues o uUr io "!nlllo.

S lU - lncofrelll.

OP- superfície.
ART. 62 _ Aplici1lm .. se, no que couber, ao DistrIto fedeul

.os Urrlt6rlos, u

dl~poslçlle~ dil!S~'

lei.

nu. re!.pr-ct lves pM~S:
ART. 63 - Os Pfoorietárl05 ou possufdons da b6ve1s de

- os dIrIgentes de entidades fedeuh. ~stadu.~s ou .un!
:1pah e 0$ de pess.oas juI!dicas que, de qua~Quer MOdo, tenha- coa
tt:lbuldo PUI 1 prátl-ea de QualQUI!I dos CI1IIIe$ urban!sUcog Icl ••
Mencionados;
11 - 0$ SeIvidores públicos Que, no exuclclo de suas atricontrIbuiclo para 8 prátIcíl de. qualquer dos crimes
enul1'lerfldos no C::ll:put deste artigo.;

buiçries, tenham

Uca

III - as pe~soas fhlcas Ill!lndantes ou respons'veis pela pd ...
de qualquer ll!c1to penel llenc1onado no caput deste artl!j1Q;

ART. 64 • Wa hip6te;'. de tu •• !lO r: ido prejuízos na elabora..
de projetos apro,,"ldos • •ediantfl lutOl'l2:IÇlo DU 11 ..
pod!
rio pleltellr judIclalMente o ruurcll1'1ento dos gutos dltuldos 111'I
decou'nch desu Iprovaçlo.

çlD " t!JleCuçlo

unça, antes. di vio'neh desta !et, os; rnpectJ ve' tituhrn

IV .. os prortsslonllis respol"lsá.... eIs pela flhbouÇlo dI": proJ~
los que tenhalll senldo de base pua. pr4ticI dos lIesw.os crbes"

CAPITULO

.. os otich-b do~ Cartórios de Registro de Illdve15
e
.. eu$. luxllhres. ,Que, por erros ou om.h$~es. tenha'" contrlbuldo p!.
ra I pr'tIcI dos c!tlldos cr!lfles.
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OISPOSIÇOES
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GERAIS

_ Para os f1ns desta lei, entende-58

... -EqulPtlmento

ART. 65 _ O ... alor justo da des ..proprhçlo nlo Incorpora:' ••
parl10ra~o (Joice _ A apurllçfto do seu vllor far·u-' _ediante
lev.nta..ento do valor rural de terreno equivalente, ,crescido
do
custo das benfellorlu sobre ele real1udas por seu proprieUrio.
lIonetarlamente eorrloldO.
"RT. 66 _ A dC$aproprhçlo podcd abranger a irell contígua r'!.
lIO desenvolvImento da obra I Que se destina, l! as zonu
Que se valorIzíltel!l extraordil"luIa.mente. UI eonseQu~nc:h 03 rellll1.!
çll:o do servlçl'Jo Em qualquer cuo, ri declaraç:io de util1dade púbUca de im6vcl urbano pau o cUllpriKl!mto de sua funçlo soc"l, dever' eOlflpreendê~hs., llencIonando_se quais as indispens'vch , cor._
tlnu8çlo da obra e- 85 que se destinam li revenda.

AR1. " .. O MunIc!pl0 1n.tltulr6, por lei, eOllliulo InCUlflh!de elaborar, controlar, fhcIUnr t .co~1plnh.r a uecu~lo
do
plano diretor, C~1lI • pactlclpaçlo de seÇllllentos repnsentlUvos da
co~ul"lid.rJe t entIdJde de CllHI'l.

t

rINAIS

ceubla

VI

;'t

ART.

VII

DAS DISPOSIÇOES

seu preço. qualquer tlu.Mia decorrentes qe invutImento públ1co.

Juiz, na 'Jredsçlo da pena de Multa, levar4 ell conta
'D Illontante do prejuizo econômico ou social causado, o lucro alJ'f'er!
do com, a prática do ato crimino~o e ~ eond1~::t.o econômica de
que.
putlcou ou co"ntribuiu. para o ilícito pendo
Q

CA"fl'UlO

qual

quer esptkh que obstrua.. o~ dificulta. o llvu ace,so' públIco, .DOr
tl!'Tt3; h praía.s l e lO Nr, devUlIo, no prul'l de ';5 dlls. sob pe_
n. de delllõUr;;lo co"pu1sórh por .utoridade hdenl, utaduIl
ou
aunlclpa.i, .brir ... 11S ou constituir urvldl'}es Que gu.nt•• a p.,!
,"QUI d3 popula"Uo .U u$t"$ bens públicos.

ART. 67 • Os Planos Dclretons Que forem aprovados antes da
prolllulgar;::io da Lei Or!iJlnlctl devedo ser I ela adaptados no
puzo
de seis. ...eses t submetidos. rlllfeundD popular.

~or:

ART o 68 _ Esta lei entra UI vigor na t1Bt& de Sua publlc:açla.
Urbano": 05 bens desUnados 1 pUStfiÇllo ooS

serviços. de Ibasleclll\cnto de 'QUI. esgohmento Sl'lnlt.6rl0 I: pluvial,
111:1pen pública. enforQla elHriea, t.elecomutlicaçOes. serviço
Pc!
tal, lransportl!' e s1!<.tell'a ... Urto, Oh ClInal1udo, segurança pública e tJUtlOS, Mces~í.r1o$ ao pleno funcIonAmento des c!d&des.;

JUSTIFICATIVA

- -EqulpaltlentO$ COlllunlt'rlos": beM destinados' educa.çlio
e cultura, uúr.le, recrtat;~O t: f~portes, abasteclmehto, culto e ou...
lJ

tros n(;cesslirlos.

'vlC16 urben.;

111 ~ "lax8 de ocupllr;lo": I: • rehr;;lJo entre _ projeçlo
zontel da. constr-uo;§o li! li! .\rell total do terreno;

hor1-

IV • -lnd!ce ou tpeflclente de Aproveltll;lfIento-:'~ a rehçAo
exhtente entre e Área tbt&1 de construçri ... e a Área do terreno;

_ -T1po de Uso":
VI

dor de uma

~

I .tl .... idade perlniUdll no iIllO .... e1i

Este plojcto de Lei f. fruto de dlscu$sties realhadas co.
entidades repre.sentat1vu dos llo... 1menlos urbanos organIzlldos
li!
Ucnlcos cOll',prometldos com uma vIsllo del!loedticI e partlclpAtlva
da re foua urbMI!.
Putici
entidades:

Utllll

dos trabalhos os seguIntes eompanheiros

_ "Indice Urban!!ôt1eo": I. um par~lretro nu.érlco. definit"ele.ç~c qU3ntC ao parcelamento, uso (! ocupaç§.? do !ôolo;
- ARTICUlACno IJACrONAl DO SOLO URBAN.O _ ANSUR
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I\RT.

se _

f-Ja

dI'! pOlHicll.S. planos, proQrama:s

i!l8borBç~o

e

projetos de desenvolYlrneróto urbano, I) pode!' publico dever' gara"lUr
a pattIc1peç30 da eOlr.unidade _trovh de suas entIdade!ô rflpresr.nta_
tlVt'ls.

• :iud!l!nela "O Por:Ier iegh.1RtlvO e [xeeutho, d.~ ISSO..
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J1

- .:lmpla
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do~
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O. Inlerll"'"

que

t.gOnicoI. Par
h

de lucro

l.fTl

\j'~n

lO

conctlnltlm nu cld,Qde • • 10 m.dt •• ~eUl' .~

ladu, pequena p-rCl'l\1l de rror.dorlJl, cuja fon_

do UIO d .. cldadet. Apolédal no POdllf .conOrnlco

Influem n •• dncilel"t. di' Prer.ltura., obtendo ventagen. e prOl!

çlo atrev'. de toda
que .'''lOljuram '''01
lo urblno

li

li

UT"G

16fl" de nUrrOflJ, ,"qu I fIIllI'!olo. , portarl'l

Inlr-rlu..lt. I

irrpt!dpm 01.110 democr't1co do 1.'2,

Iranlfor,.rlli~O'" d .. rol"çOe. 80el.i •• Po~ outro I,!

do • • m.lorh do' IOJradorlu que vIvem d:t l'ldode.

li!
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tneluirro. ldnd. utlgo que ... 1•• flll.guard.r que. alOjo dt: UII.IC" pllD urbano 1l:1)1I con.ldflfldo PlOto Poder Judlc'''rio, Cl)"lTJ o I'l'roc • .!.

lO ptinclplll .obre , dl,culllo lobre O:lanfnlo a • pOln dll ArOl'Cl
pa.. lvel de ler ulucllpfval.
Acredltwro. que o Con'l1, ••• onaclonal, len.rvel • IltUIÇlo de'l~
n •• a qUI forlllfTl atlr.do. mllhlS.a de brlllltlros • • r.ect:lIldad4'l
d_ lITJI 1,1 qu~;htl ... tmenL. propicie e utirtaJl. I i lrln~fotfTVl ç!l~'

que hl't:1'I1.1

nflce .. 4rl •• na ... id. d.. cidade., Icolh.P.r' este projeto. I:

.provllra .eu tflor.

opDrtun~ntll!

twn de ,eu 1 Illr ... lçClI e equiplll'MntDl, hoje do •• o •• ,IIt.idn. dOI
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podllut. publlc:o ••
SlIh da. Seu15e.,

o

17 de outubro dtt Ua'1

P.oJe-lo que 'prc~ent....-M' bu.el n.hlbclecer, como obletlvo

P(I·
ra a u:ecuç'o dI' pollticl urb8n •• a elimifloçtlo di' dllllgulIldat!ell
re~lonlh, garantir provi.lIo de fqulponY.'ntol urbanol em qurmtld!!.

.ceno

.dl • qualidade qUI! pouiblli.le 101 trnbolhodorel de e.ldllde

aOI .eul direitD' blhicDl, corro rror.dlll; tren .. port ... , •• úde,
.friol par. o cl..Clllrln-.ento do ...... "rclcio dll cidedania, que é

necf!~
LfTl

dOI

princlplol fund3/1'"l(""nllll. prexlltol no 8rt. 19, incllo 11. dll Nu ....

CO~It1luiçlo Federal.

LtGISLAÇll.O OTADA, ANI:XADA PI:LA CODl'.Dr:NAC"::>

Aaalm. no Proj~to defendemos. 11 neceuidede dll reçul~ntaç.o

PI:1'.~Nl:NTfS

DAS COMlSSÔl:S

da

p.rti~lpllçlio di lnicil'ltl ... a prilfl'lda, fi tutwrol de allIRgut"ar I pa!.
t lclpaçllo popular em t,odu . . f"cl do cl<.llcuçlo di 1'01 rt le& urb.!
E. em con.equ&ncia, roa def iniçl!o da funçllo .ocl ..d

da propriedode.

da rllcupeuçlo pelo poder público de valorizBçlio lm:Jhill6ria de~

SerTllffl no .entido de dernocratiuçlo da cidllde in.~õrTl')I

I!m

CONSTITUIÇÃO
~ rElXM!TfA
IMI

cor-r-ente dl'l lua 0<;110, fi 11 coibiçlo da terrD corro relerve de
lar. cam inltrl.Kl'l!!ntol contra I e.pecuIHçJ.Õ da terra urbana.
noSlo

11lulof

projeto fT'Iecani..-ro que corulderrm ...... enel.!1 e qUII garantem a
• autonomia rnlnlcipal no dehihanento dei regra. de parcelamento

do loio urbanoj a garantia da In"lu e da di.cu.do públlclI do
Inv'ClO .mlent.1 gerido pelo Inataloçll:o de equlpernentol • infr,!.
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e.trutura IconOmic. de c;;rande na porto na cldllde.

""mo.

Por outro lado, conhrlrro • • Itlgi.18Çlo mJTllcipel, CI nlo ao Plano
Diretor a obriglçllo do e.tpbcltclrrento • ccnatruçlo. ume vez que
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fi
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Conllitulç~o

fede ... l, villlndo
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Na •• ,,10 que trota dê. requi.lçlo urblln{atlC:8 g&rllnlirrol o direi~

tD de rrnrlldi. de populaçao da cidsde residente nln favela.,
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PROJETO DE LEI
N' 4.006, DE 1989
(Do Sr. Samir Achôa)
Estabelece condições para nomeação e investidura em cargos de confiança na administração federal
e dá outras providências.
(Apense-se'ao Projeto de Lei n' 1.603189.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Os cargos de confiança de livre provimento
somente poderão ser ocupados por pessoas de ilibada
conduta social e de reconhecida capacidade técnica para
o exercício da função.
Parágrafo único. É ilibada a conduta acima de qualquer suspeita, sobre a qual não possam ser levantadas
dúvidas justificadas.
Art. 2" Não poderão ser nomeados para cargos de
confiança de livre provimento na administração direta
e na indireta (autarquias. empresas públicas e fundações), pessoas que tenham sido condenadas ou que respondam a processo por crimes infamantes ou que, processadas por ação de natureza civil, por título representado por dívida líquida e certa, não disponham de
bens suficientes para garanti-Ia em Juízo.

Art. 3' Qualquer cidadão, inclusive estrangeiros
regularmente residente no País, poderá, com documentos hábeis, impugnar a nomeação de pessoas que contrariem as condições cstabelecidas nesta lei.
§ 1" A comprovação de que trata este artigo, bem
como a competente petição de impugnação. serão encaminhadas à Comissão de Fiscalização e Controle da
Câmara dos Deputados cujo presidente, após nomear
um relator e deie receber parecer, submeterá tais
elementos à apreciação dos membros da Comissão que,
por maioria simples de votos presentes. a metade mais
um, deliberará a respeito.

§ 2' Verificada ~ procedência da impugnação, por
ofício e com os elementos constantes do processo, será
esta comunicada ao Presidente da República, o qual
deverá adorar as medidas cabíveis, demitindo o funcionário, caso esteja exercendo a função, ou deixaudo de
nomeá-lo caso a investidura ainda não tenha sido concretizada.

Art. 4" Além dos documentos exigidos pela legislação aplicável, para a investidura no cargo de confiança
o candidato deverá apresentar atestado de antecedentes
criminais c certidões dos distribuidores criminais e civis

das autoridades do Estado onde nasceu e daqueles onde
tenha residido por período superior a um ano.
Art. 5' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.
.Justificação
Um dos preceitos basilares da administração pública
é o da parcimónia, isto é, o exercício da função pública
com elevado espírito público e evidencia das virtudes
do cidadão.
O administrador público deve agir segundo uma ética
que tenha como fundamento maior a consciência de

que está lidando com recursos que foram conseguidos
com o dinheiro público, sob a forma de tributos de
qualquer natureza.
Por isso mesmo, o gestor maior de qualquer órgão
público. que tenha capacidade de nomear. deve usar
dessa regalia procurando cscolher pessoas de conduta
acima de qualquer suspeita e de capaddade técnica indisputada para a função na qual será investido. Somente
esse tipo de conduta pode ser considerado como ilibado.
Já tivemos nos principais cargos públicos do País,
no início do período republicano, e mesmo antes, no

12712 Terça-feira 31

Império, homens de reputação exemplar, que às vezes
chegavam mesmo a tirar dinheiro do próprio bolso para
implementar uma atividade própria do seu órgão, para
a qual o Tesouro não dispunha de recursos. Eram administradores com forte formação pública que se conduziam segundo preceitos religiosos ou mesmo doutrinários (positivistas, maçons e afins).
Infelizmente, os períodos de governo autoritário e
discricionário são aqueles em que mais visejam a corrupção administrativa e até mesmo a perversão administrativa, pela certeza da impunidade. E é o que mais
se tem observado nos últimos-tempos.
A marcha no rumo da institucionalização de um regime democrático em nosso País pressupõem, sobretudo,
o respeito pelo que é público, como também pressupõem a valorização de mecanismos de natureza institucional para secundar a ação de qualquer governo. Mas
para isso é preciso que os cargos públicos, especialmente
aqueles de confiança, sejam ocupados por pessoas que
além da capacidade para o exercício de atividades específicas, cultivem as virtudes da cidadania e se conduzam
de modo ilibado na sociedade e no lar, cujos atos estejam acima de qualquer suspeita.
Qualquer país que se preza age assim. Por que não
podemos seguir o exemplo?
Tomo a liberdade de s,!bmeter aos meus J;1obres pares
a presente proposição, que estabelece condições para
nomeação e investidura em cargos de confiança na administração pública direta e indireta e estou certo de
que não deixarão de apoiá-la, aprovando-a nos termos
rejlimentais, por ser de justiça e consultar o interesse
público.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1989. -Deputado
Samir Achôa.

P.R.OJETO DE LEI
N9 4.007, DE 1989
(Do SI. Luiz Leal)
Veta aos estabelecimentos de ensino a faculdade
da emissão de títulos de cobrança, inclusive camês.
contra alunos com idade inferior a 16 (dezesseis)
anos.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação; e de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
- art. 24,11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica vetada aos estabelecimentos de ensino
a faculdade da emissão de títulos de cobrança de qualquer natureza ou valor, inclusive carnês, contra alunos
com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, devendo figurar como sacado um de seus pais ou responsável.
Art. 2' No caso do não cumprimento do estabelecido no art. l' desta lei, o sócio majoritário da sociedade ou seu proprietário serão incursos no(s) artigo(s)
pertinentes do Código Penal.
Parágrafo único. Sendo a sociedade constituída por
quotas-parte iguais, todos os quotistas terão responsabilidades idênticas.
Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
justificação
No Brasil, onde o ensino da rede particular se apresenta como solução, quando deveria constituir-se em
opção, torna-se profundamente lamentável que os donos dos estabelecimentos de ensino prevaleçam da faculdade da emissão de títulos de cobrança onde os sacados não passam de crianças, irresponsáveis que são perante a lei.
Até mesmo sob a ótica dos menos cultos, fica evidente
o fato de que a emissão desses títulos de cobrança entregues à rede bancária não passa de abusiva e impune
prática da chantagem, porque nenhum pai, por mais
insano que fosse, gostaria de ver o nome de um filho
seu lançado no rol dos devedores. Em conseqüência,
o pagamento da mensalidade escolar passa a ocupar,
no orçamento familiar, a prioridade -que, até bem pouco
tempo, era destinada à:aquisição de alimentos e, eventualmente, de medicamentos.
Pior ainda: como os valores das mensalidades são
corrigidos com veloz freqüência, alia-se à cobrança (cita
mediante carnês e emissão de títulos em forma de duplicatas e letras de câmbio, sujeitas a protesto, cobrança
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e execução judicial. Isso, sem que se leve em-consideração que a falta de pagamento, por qualquer motivo,
credencia e autoriza o estabelecimento de ensino a levar
o nome do aluno à lista negra dos Serviços de Proteção
ao Crédito que, no entendimento público, exercem atividades semelhantes às que exerciam alguns órgãos de
arquivo da repressão instaurada em 1964.
Como se vê, pelo pcrfeccionismo com que é entabulada a chantagem, torna-se dificultosa a defesa por parte
do aluno nas situações quc dcrivam da emissão de tais
títulos; até porque, na sua condição de criança, não
deve ter a exata noção do que possa ser o protesto,
a cobrança e a execução judicial. Contudo, o que sc
pretende deixar claro com maior ênfase é que, se, por
motivo que independa de sua vontade, o poder aquisitivo de seus pais ou responsáveis não conseguir acompanhar a voracidade dos reajustes das mensalidades
escolares, a criança, prematuramente, terá o seu nome
apontado na listagem dos relapsos.
Daí a pergunta básica e fundamental sobre a questáo:
onde repousa a pretendida lisura do comportamento
e atitudcs dos donos dos estabelecimentos de ensino?
A resposta, por razões óbvias, é simples, inflexível
e patética: não reside em lugar algum porque simplcsmente não existe lisura alguma, pois o quc existe, de
modo inquestionável, é a velha prática da chantagem
e da extorsão maquiadas com roupa nova; onde o agente
é o marginal travestido em dono de escola, a vítima
é o pai do aluno e o meio é a criança.
Por outro lado, o que há de se lamentar ainda nessa
imoral atitude dos donos dos estábelecimentos de ensino é que ela encontra amparo nos serviços de cobrança
bancária, que pouco se dão se o sacado é uma criança.
Na verdade, é a ganância dos membros do cartel do
ensino, somada à usura dos banqueiros contra a criança.
Desse modo, torna-se imperativa a adoção de medidas eficazes de proteção ao bom nome dos alunos menores, já que não podem e nem devem continuar à mercê
do pior entendimento dos que, intitulando-se educadores, não fazem de rogados para praticar condenáveis
artimanhas.
Mas, para que se atinja tal objetivo, faz-se mister
também a adoção de instituto legal rigoroso e ou tão
fottc quanto a vocação desvairada dos que se dão o

direito de emitir títulos de cobrança contra crianças.
E, dentro desse princípio c por questão de justiça, tãosomente no Código Penal será encontrada a fórmula
para contenção dos abusos, uma vez que, apenas naqucle diploma estão previstas punições para achacadores.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1989. Deputado
Federal Luiz Leai.

PROJETO DE LEI
N' 4,008, DE 1989
(Do SI. Hélio Rosas)

Outubro de 1989

Justificação
Têm sido freqüentes em nosso País os acidentes envolvendo ônibus, particularmente os que fazem viagens
interestaduais noturnas, com muitas vítitnas fatais e feridos graves.
Na maioria dcsscs acidentes, a responsabilidade tem
sido erroneamente atribuída aos motoristas, por não
apresentarem boas condições de saúde para conduzir
veículos coletivos ou por não estarem, _no momento
do acidente, em suas melhores condições físicas.
É verdade que se exigem ótimas condições de saúde
física, mental e psicológica de um motorista de ônibus,
especialmente quando ele é obrigado a coblir, à noite,

grandes trechos de estrada, pois qualquer falha de sua
parte pode significar a morte dos passageiros, de vez
que, diferentemente da pilotagem de aeronaves (onde
o piloto pode tranqüilamente, e em pIc.no vôo, passar
O comando para oco-piloto), o motorista de õnibus
não tem essa oportunidade. E diga-se de passagem que
a periodicidade do exame médico para pilotos de aeronaves é menor do que a que estamos propondo para
motoristas de ônibus.
A realidade tem demonstrado, ainda, que, na maioria
dos casos, os acidentes acontecem porque os motoristas
estão sem condições físicas porque são obrigados pelas
empresas a cumprir horários rígidos, sem as necessárias
horas de descanso, durante meses a fio, chegando quase
à exaustáo, perdendo, assim, os reflexos necessários
para a responsabilidade da condução de veículos lotados, em condições adversas, expostos a acidentcs de
todo tipo.
Para tentar evitar novos acidentes por causa de tais
fatores, estamos determinando que, para a renovação
da Carteira Nacional de Habilitação, os motoristas tenh~m de se submeter, sob a responsabilidade da empresa com que tenham contrato de trabalho, a exames
médicos periódicos, de seis em seis meses. E a fim
de evitar eventuais fraudes e irregularidades a proposição prcvê a aplicação de pesada multa aos que expedirem laudos médicos que não correspondam à realidade_
Tratando-se de medida de interesse público, temos
plena convicção de sua aprovação e transformação em
lei.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1989. Deputado
Hélio Rosas.

PROJETO DE LEI
N' 4.011, DE 1989
(Do Sr. Agassiz Almeida)
Determina isenção de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. para veículos automotores
usados exclusivamente como táxis e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.115, de 1988.)
í

Dispõe sobre a periodicidade dos exames médicos
dos motoristas de ônibus.
(Às Comissões de Constituição c Justiça e Redação (ADM); de Transportes; e de Finanças - art.
24, 11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Aos cdndutores de ônibus é obrigatório o
exame médico semestral para renovação da Carteira
Nacional de Habilitação.
Art. 2' Os exames médicos serão realizados por
médicos ou instituições especializadas, devidamente
credenciados pelo órgão de trânsito estadual, territorial
ou do Distrito Federal, sob a responsabilidade da empresacom a qual O motorista tenha contrato de trabalho.
Art. Y Quando comprovada qualquer irregularidade nos exames e/ou respectivos laudos, os responsáveis
pela irregularidade serão punidos com imposição de
multa de valor equivalente a 2.000 BTN (dois mil Bônus
do Tesouro Nacioual).
Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacional de Trânsito, regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias de sua aprovação.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Ficam isentos de pagamentos do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), os veículos automotores destinados ao uso exclusivo de táxis,
Art. 2' Cabe as repartíções competentes dos Estados acompanharem e fiscalizarem os beneficiados por
esta lei, que deverão comprovar a profissão de motorista
de táxis, e serem associados ao Sindicato de sua categoria.
Art. 3' O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A maioria dos taxistas do nosso País, em face dos
constantes e veltiginosos aumentos ocorridos nos preços

dos veículos automotores, tanto nos movidos a álcool
como a gasolina, por parte das indústrias automobilísticas, encontra-se impossibilitado de renovar sua frota, ensejando com. isto enormes gastos com a manu-

tenção dos veículos, e por outro lado, perda de horas
dc trabalho consumidas nas oficinas mêcanicas.
Este tem sido o grave problemaeom que se defrontam
centenas e centenas de taxistas em nosso País, asfixiados
também, pelo aumento dos combustíveis, que provoca,
decerto, com o aumento das tarifas nas corridas, retração dos passageiros na utilização de t:ixis.
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Estes fatores acarretam, sem dúvida, uma queda no
poder de compra por parte dos taxistas na renovação
dos seus veículos.
Esta lei, visa, portanto, amparar esta categoria de
profissionais, com a aprovação dcsta propositura, assegurando este justo benefício.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 1989. - Deputado
Agassiz Almeida.

t' c 2' graus, sobretudo aquelcs vinculados às áreas
da iniciativa privada, a mudança constante dos livros
didáticos. pouco importando os prejuízos que tal procedimento venha a acarretar aos milhares e milhares de
jovens estudantes, cujos pais arcam com pesados ônus
em face desta forma abusiva existente no nosso sistema'
fundamental de educação.
Depreende-se, decerto, que esta prática abusiva, instrumentalizada pelos estabelecimentos de ensino, enlaça-se a interesses escusos das editoras de livros didáticos, que através das mudanças de livros de um ano
letivo para outro, auferem lucros fantásticos, o que não
ocorrerá caso se adote metodológica padronização sob
este ângulo, com a vigência desta lei, savalguarda-sc
a economia popular, e o próprio consumidor, das investidas da sanha da "indústria de livros", cuja principal
vítima são os pais de família, sobretudo das classes pobres, que com dificuldade mantêm os seus filhos nas
escolas.
Visa-se, destarte, com esta propositura, assegurar aos
pais de família um mínimo de despesas com a aquisição
de livros, e por outro lado, deter-se a avidez de lucros
das editoras de livros didáticos, muitas das quais mancomunadas a grandes redes particulares de ensino, destacadamente, nas regiões Sul e Sudoeste do País.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1989. - Agassiz
Almeida.

PROJETO DE LEI
N' 4.012, DE 1989
(Do Sr. Agassiz Almeida)
Estabelece normas para as anuidades escolares
e dá outras providências.

/

(Às Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM); e de Educação, Cultura, Esporte e
Turismo - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decrcta:
Art. 1" As anuidades escolares para estabelecimento de ensino de todos os graus obedecerão aos tetos
correspondente ao salário mínimo.
Art. 2' Cabe ao Ministério da Educação fixar para
os diversos graus e padrões de estabelecimento de ensino as anuidades escolares de acordo com a equivalência
1

ao salário mínimo.
Art. 3' O Ministério da Educação baixará padrões
. diferenciando os estabelecimentos de cnsino, obedecendo critério do regular, bom e ótimo, de acordo com
as instalações. métõdos pedagógicos, c qualidade do
corpo docente.
. Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
p"ublicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI
N' 4.015, DE 1989
(Do Sr. Max Rosenmann)
Isenta de tributos federais a aquisição, pelas prefeituras, de ambulâncias, ônibus e máquinas para
abertura e conservação de estradas.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.035, de 1989)

Justificação
O ensino privado no País, com a falência do ensino
público, tornou-se nos últimos anos uma indústria das
mais rentáveis, com as anuidades escolares alcançando
patamares insuportáveis para milhares e milhares de
pais de família.
Abrindo-se as portas para lucros astronômicos abocanhados avidamente pelos donos dos estabelecimentos
privados, deduz-se, claramente, que a educação é serviço de ordem pública, portanto, o Estado mio pode ficar
impassível em face das abusivas ações exploradoras por

parte dos donos de escolas, que apoiados na fragilidade
e deficiência do ensino público, descambam para aumentos constantes e muito além dos índices inflacio-

nários.
O Estado não deve se omitir de sua ação nesta área
de tão alta relcvãncia para o País que é a educação,
razão pela qual aprcsentamos esta propositura, a qual
aguardamos aprovação.
Saladas Sessões, 17 de outubro de 1989. -Deputado
Agassiz Almeida.

PROJETO DE LEI
N' 4.013, DE 1989
(Do SI. Agassiz Almeida)
Fixa normas para a utilização de livros didáticos
e dá outras providências.
. (Apense-se ao Projeto de Lei n' 601, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os livros didáticos adotados pelas escolas
de l' e 2' graus não poderão ser modificados no prazo
de dois anos, obedecendo pradronização estabelecida
pelo Ministério da Educação, podendo acrescer este
prazo para até quatro anos.
Art. 2' O Ministério da Educação, no prazo de 6
(scis) meses, a partir da promulgação desta lei, fixará
o critério a ser obedecido pelas escolas referidas no
art. l'
Art. 3' Em caso de inobservância no cumprimento
desta lei. os infratores sujeitam-se a multa equivalente
a 5.000 (cinco) mil BTN, e no caso de reincidência,
a multa incidirá em dobro.
Art. 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Justificação
Alastra-se pelo País de forma inominável a prática
abusiva por palte dos estabelecimentos de ensino de

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As prefeituras municipais são isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados, na aquisição de
ambulâncias, ônibus e maquinários necessários a abertura e conservação de estradas, dentro das seguintes
, condições:
I - Os municípios até cinqüenta mil habitantes gozam da isenção de que trata este artigo para a aquisição
I

de um trator de esteira, uma pá carregadeira, uma re-

troescavadeira, quatro caminhões, duas ambulâncias,
dois ônibus e uma motoniveladora;
II - Os municípios de mais de cinqüenta e até cem
mil habitantes terão isenta a compra do dobro dos maquinários e veículos prêvistos no item I;
III - Os municípios de população superior a cem
mil e inferior a duzentos mil habitantes, adquirirão,
isentas de impostos federais, o triplo dos maquinários
e veículos previstos no item I;
IV - Os municípios de mais de duzentos mil e até
quinhentos mil habitantes terão isenção do quádruplo
e os de mais de quinhentos mil até o quíntuplo do
previsto no item I.
Art. 2' Durante 4 (quatro) anos, os maquinários
e veículos de que trata esta lei não poderão ser comercializados ou vendidos.
Art. 3" Os limites populacionais serão informados
por requerimento, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 4' Esta lei entra em vigór na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A situação das estradas vicinais, na quase totalidade
dos municípios brasileiros, é reconhccidamente precária, impossibilitadas quase todas as prefeituras de manter satisfatoriamente o serviço viário, diante do custo
e pouca durabilidade dos maquinários empregados, o
que ocorre, igualmente, no que tange às ambulâncias
e ônibus.
A melhor maneira de reduzir o custo dessa frota e
respectiva manutenção é proporcionar a isenção do im, posto sobre Produtos Industrializados, na aquisição da
maquinária. ambulâncias e ônibus.

Impõe-se no entanto, a exigência de que as prefeituras utilizem pelo menos durante 4 anos, os maqui-
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nários, ambuláncias e ônibus, adquiridos com essa isenção.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1989. -Deputado
IMax Rosenmann.

PROJETO DE LEI
N9 4.016, DE 1989
(Do Sr. Oswaldo Lima Filho)
Regula a locação de imóveis de propriedade ou
posse da União, suas autarquias e empresas públicas
a servidores públicos e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n' 2.882, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Poderá ser estabelecido contrato de locação
dos imóveis de propriedade ou posse da União a.servidores públicos civis e militares de qualquer. condição'
:ou categoria, aos ocupantes de função pública e empreI gados da administração direta ou indireta, de autarquias
federais, e aos membros do Congresso Nacional, desde
.que seja estabelecido o aluguel mínimo equivalente a
120% (vinte por cento) dos vencimentos, soldo, ou salário, recebidos pelo locatário, inclusive subsídios.
Art. 2' Ficam proibidas a cessão e o uso dos imóveis
referidos no artigo anterior para residência de membros
Ido Congresso Nacional, do Presidente e do Vicc-PreIsidente da República, de Ministros de Estado, servidores públicos civis e militares de qualquer categoria
ou condição, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, de autarquias e empresas públicas federais, salvo
'nas condições estabelecidas nesta lei.
§ l' A autoridade que conceder ou autorizar a cessão e o uso de imóvel de propriedade ou posse da União,
de órgão do Poder Legislativo, autarquia federal, empresa pública, órgão da administração direta ou indireta
. da União, em desacordo com o previsto nesta lei ineor, rerá na pena de multa equivalente a vinte salários mínimos.
§ 2' Incorrerão na mesma pena as pessoas referidas
neste artigo, que aceitarem a cessão ou o uso de habitação de propriedade ou posse da União, de órgão do
Poder Legislativo ou da administração direta ou indireta
da União, de autarquia ou empresa pública federais,
salvo nos casos de contrato de locação previsto nesta
lei.
Art. 3" A ação penal no caso da violação desta lei
será pública e processar-se-" segundo as normas do Código de Processo Penal, ressalvadas as prerrogativas
constitucionais do Presidente e do Vice-Presidente da
República, dos Ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal, dos Senadores e Deputados.
Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto atende a uma grave lacuna da
,legislação.
Na verdade nunca se entendeu na administração brasileira, como necessidade direta do serviço público, na
administração direta ou indireta, nas autarquias e nos
órgãos do Poder Legislativo ou Judiciário, conceder
,aos seus servidores o uso gratuito de habitação.
.
Só em casos excepcionais, quando os locais de trabalho dos funcionários careciam de residênc.ias para aluguel, admitia-se que o Estado promovesse a construção
de imóveis residenciais, mesmo assim realizando a sua
locação mediante aluguel.
O Decreto-Lei n' 9.760/1946, que dispõe sobre os
bens imóveis da União, prevê a pElssibilidade de locação
de próprios nacionais a servidores públicos, porém mediante aluguel fixado por concorrência (art. 94) e desde
que não exceda 20% dos vencimentos ou salários daqueles servidores (art. 81).
Nos últimos anos, porém, o regime autoritário transformou em mordomia generalizada a concessão de uso
gratuito de residência a servidores públicos civis e militares de diversas categorias, sobretudo aos dirigentes
dos órgãos do serviço público direto ou indireto.
Essa concessão passou a constituir uma larga benesse,
aduzida aos vencimentos, soldos, salários ou subsídios
dos beneficiários.
É evidentc que, o nosso País, em que dezenas de
milhões de habitantes estão reduzidos à condição de
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extrema pobreza, não comporta a concessão aos seus
administradores de tal mordomia, condenada por toda
a opinião pública.
No momento em que o Presidente da República reduz
o salário. dos trabalhadores e funcionários públicos, a
manutenção dessas mordomias é intolerável, pelo que
se impõe a medida constante desta proposição.
Brasília, 18 de outubro de 1989. - Oswaldo Lima
Filho.

PROJETO DE LEI
N' 4.017, DE 1989
(Do Sr. Vladimir Palmeira)
Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de
reatores nucleares e de depósitos de dejetos radioativos.
.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 2.719, de 1989.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. I" A instalação e o funcionamento de reatores
nucleares para fins pacíficos condicionar-se-á à realização de plebiscito regional nos municípios que estejam,
ainda que parcialmente, em um raio de 500 km do
local das instalações..
Art. 2' Os dejetos só poderão ser colocados em
áreas onde as populações. em um raio de SOOKm, estejam de acordo, através de consulta plebiscitária.
Art. 3" Para a realização do plebiscito regional serão obedecidas as seguintes normas:
I - votarão os inscritos eleitores;
11 - princípio da maioria absoluta.
Parágrafo único. O plebiscito será precedido de um
amplo debate entre as posições favoráveis e contrárias,
com tempo gratuito na televisão e no rádio.
Art. 4" Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral regulamentar a realização do plebiscito.
Art. 5' Esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrãrio.
Justificação
A instalação de reatores nucleares, mesmo sendo para fins pacíficos. e o depósito de dejetos radioativos
acarretam enormes riscos que trazem conseqüências,
ainda não conhecidas a fundo pela comunidade científica mundial, que envolvem a vida humana.
Por isso este projeto propõe que este assunto seja
objeto de consulta plebiscitária.
Defendemos que seja assegurada à população envolvida o direito de debater e decidir a favor ou contra
à instalação de reatores nucleares e o depósito de dejetos.
Pretendemos colocar nas mãos dos brasileiros esta
questão delicada que envolve a vida c a morte de cada
um de nós.
Sala das Sessões,
. - Deputado Vladimir
Palmeira.

PROJETO DE LEI
N' 4.021, DE 1989
(Do Sr. Uldurico Pinto)
Dispõe sohre a remuneração dos empregados domésticos e determina outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n" 1.163, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'/ É assegurada aos empregados domésticos
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno,
nos termos desta lei.
Art. 2" Entende-se por trabalho noturno aquele
realizado no horário compreendido entre vinte horas
de um dia e seis horas do dia imediato.
Art. 3' A remuneração do trabalho realizado no
horário de que trata o artigo anterior será feita com
acréscimo nunca inferior a quarenta por cento.
Art. 4" Caberá à Delegacia Regional do Trabalho
fiscalizar o cumprimento das disposições de que trata
esta lei.
Art. 5' Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publi,cação.
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Art. 6'
cação.
Art. 7"

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Nada há que possa justificar a exclusão dos empregados domésticos de remuneração do trabalho noturno
superior à do diurno, principalmente se for considerado
que é justamente nessa categoria profissional que o
trabalho noturno, costuma ocorrer com maior freqüência. sem que. contudo, receba remuneração diferenciada.
Trata-se de discriminação inaceitável, primeiro porque considera o empregado doméstico um trabalhador
de segunda categoria, segundo porque a lei, ao ignorar
tal característica, nega-lhe a condição de dignidade que
deve ser conferida a todo ser humano.
Haverá, certamente, os que se levantarão contra este
projeto, aumentando, cremos, que, embora a remuncração maior ao trabalho noturno seja justa, não haveria
como fiscalizar o seu cumprimento, quando isso não
é problema do legislador, mas sim do órgão público
instituído. para tal, que são as delegacias regionais do
trabalho.
Trata-se, portanto, de medida justa, oportuno e necessária, que. com a esclarecida colaboração dos nossos
ilustres Pares no Congresso Nacional, esperamos colocar em prática no menor prazo possível.
Sala das Sessões, 18 de outubro de 1989. - UIdurico
Pinto.

PROJETO DE LEI
N' 4.027, DE 1989
(Do Sr. Luiz Henrique)
Cria o Conselho Nacional de Fiscalização da
Transferência de Recursos Tributários da União pa·
ra o~ Mnnicípios e dá outras providências.
(As Comissões de Constituição e Justiça e Redação (ADM): c de Finanças - art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica criado o Conselho Nacional de Fiscalização da Transferência de Recursos Tributários da
União para os Municípios, que será assim constituído:
a) um representante da Sarem - Secretaria de Articulação com Estados e Municípios;
b) um representante do IBAM - Associação Brasileira de Administração Municipal;
e) um representante da ABM - Asr,ociação Brasileira Municipal;
d) um Prefeito de cada Estado da Federaç.ão;
e) um representante de cada Partido Político com
bancada no Congresso Nacional.
Art. 2' O Conselho, que se reunirá uma \'~z por
mês, em Brasília. exercerá a fiscalização da transferêJitcia dos Fundos de Participação dos Municípios e
~qdoviário NacionaI, do~ Impostos Territorial Rural.
UIijc? sobre Minerais, Unico sobre Energia Elétrica
e Umco spbre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos
e Gasostls; da Taxa Rodoviária Única: bem como, qualquer outro tributo com participação das Prefeituras,.
que venha a ser criado.
Parágrafo único. Ao Conselho será garantido livre
acesso à contabilização dos valores referentes à arrecadação e distribuição dos siIpra referidos tributos.
Art. 3" Além das. funções previstas no artigo auterior, o Conselho poderá elaborar propostas de modificações, aperfeiçoamento ou mesmo reforma da atual
legislação tributária, enviando-as ao Poder Executivo
c ao Congresso Nacional.
Art. 4" O mandato dos Conselheiros, que será gratuito, terá a duração de dois anos, vedada a recondução
de seus membros.
Art. 5" A Sarem, o IBAM, a ABM e os Partidos'
Políticos com assento no Congresso Nacional indicarão.
dentre seus membros, os respectivos representantes no
Conselho.
Art. 6" Nos Estados, as Federações ou Associações:~'
de Municípios escolherão. por votação, os Prefeitos que
representarão os demais no Conselho.
Art. 7" Cada membro titular do Congresso será indicado .juntamente com o respectivo suplente, que o
substituirá nos impedimentos eventuais.
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Art. 8" Os membros do Conselho, depois de devidamente designados, tomarão posse na primeira quinzena de cada ano ímpar.
Art. 9' O Conselho será dirigido por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, eleitos por
maioria absoluta, em escrutínio direto e secreto dos
Conselheiros.
Parágrafo único. O mandato da Diretoria coincidini
com o dos Conselheiros.
Art. 10. Tão logo constituído, o Conselho elaborará seu Regimento Interno, que, aprovado pela maiona absoluta de seus membros. disciplinar-lhe-á as atividades, complementando e regulamentando as disposições desta lei.
Art. 11. O mandato dos membros do Conselho a
serem designados logo após a sanção desta lei. durará
até 31 de dezembro de 1986, qualquer que seja o tempo
de sua investidura.
Parágrafo único. Os membros do primeiro Conselho, não tendo seu mandato a duraç"o de um biênio,
conforme prevê esta lei, poderão - e somente nesta
hipótese. ser reconduzidos.
Ar!. J 2. O Congressista e o Prefeito que, por qualquer motivo, perderem essas condições, deixarão obrigatoriamente, de integrar o Conselho. e serão substituídos por mandatários devidamente investidos.
Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Projeto que ora ap,esentamos à consideração dos
Srs. Congressistas visa a democratizar os princípios legais que regem a transferência de recursos tributários
federais para os municípios.
Há muito tempo, os prefeitos de todo o País (e eu
próprio vivi essa experiência, como governante de Joinville) indagam a respeito da transferência dos Fundos
e dos demais tributos federais para as Prefeituras, pelo
fato de não receberem informações, nem mesmo vagas,
sobre os montantes arrecadados pela União e distribuídos a cada uma das comunidades locais.
Aqui mesmo, neste Congresso, vez por outra essas
dúvidas são levantadas, pela forma hermética como as
autoridades fazendárias administram o dinheiro pertencente às comunidades locais.
Sala das Sessões.
. - Luiz Henrique.

PROJETO DE LEI
N~ 4.028, DE 1989
EDo Sr. Jorge Leite)
Dispõe sobre a propaganda eleitoral.
(À Comissão de Constituição e Justiça e Redação.)"
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O uso indevido de material de propaganda
eleitoral será punido com multa de dez BTN, elevada
ao dobro na reincidência.
Parágrafo único. O material de que trata este artigo
será apreendido e devolvido ao respectivo partido ou
candidato.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
,Justificação
Nada justifica a apreensão do material de propaganda
dos candIdatos a cargos eletivos por emprego inadequado ou em 10~ais não permitidos. notadamente porque a responsablhdade, no caso, na maioria das vezes,
cabe a prepostos do candidato e não a ele.
. P?r isso mesmo o projeto só admite fl aplicação, na
111pot~se, de muI~a e torna obrigatória a devolução do'
matenal apreendIdo ao respectivo partido ou candidato.
Sala d~s Sessões, 18 de outubro de 1989. -Deputado
Jorge LeIte.
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Errata
(Rcpublica-se em virtude da anexação de emenda do autor.)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 104, DE 1989
(Do Sr. Firmo dc Castro)
Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e
o controle das liberações dos recursos dos Fnndos
de Participação e dá outras providências.
(Às Comissões dc Constituição e Justiça e Redação; do Desenvolvimento Urbano, Interior e Índio;
e de Finanças.)
O Congresso Naeional decreta:
Art. l' O cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos do Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), de que tratam o art. 159, inciso
I, alíneas a e b, da Constituição, far-se-ão nos termos
desta lei, consoante o disposto no art. 161, incisos II
e 111, da Constituição,
Art. 2' Os recursos do FPE serão distribuídos da
seguinte forma:
I - oitenta c cinco por cento às unidades da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste e CentroOeste;
11 - quinze por cento às unidades da Federação integrantes das regiões Sul e Sudeste.
§ I" Os coeficientes individuais de participação dos
estados e do Distrito Federal no FPE a sercm aplicados
até o exercício de 1991, inclusive, são os constantes
do ancxo único, que é parte integrante desta lei.
§ 2' Os critérios de rateio do FPE utilizados para
o cálculo dos coeficientes individuais de participação
dos estados e do Distrito Federal a vigorarem a partir
de 1992 serão fixados em lei específica com base na
apuração do censo de 1990.
§ 3' Até que sejam definidos os critérios a que se
refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os
coeficientes cstabelccidos nesta lei.
Art. 3' Ficam mantidos, até o exercício de 1991,
inclusive, os atuais critérios de distribuição dos recursos
do FPM.
§ l' A lei estabelecerá os critérios de rateio do
FPM, a vigorarem a partir de 1992, com base na apuração do censo de 1990.
Art. 4' A União observará os segnintes prazos máximos na entrega dos recursos dos fundos de participação:
I - recursos arrecadados do primeiro ao vigésimo
dia de cada mês: até O décimo dia do mês subseqüente.
11 - recursos arrecadados entre o vigésimo dia e o
final de cada mês: até o décimo dia do mês imediatamente posterior ao subseqüente.
Parágrafo único. São sujeitos à correção monetária,
até sua efetiva transferência, os recursos não liberados
nos prazos previstos neste artigo.
Ar!. 5' O Tribunal de Contas da União efetuará
o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação e acompanhará, junto aos órgãos competentes
da União,. a classificação das receitas que lhes dão origem.
Art. 6° A Unüio divulgará mensalmente os montantes dos impostos arrecadados e classificados para
efeito de distribuição através dos fundos de participação
e os valores das liberações por estado e município, além
da previsão do comportamento dessas variáveis nos três
meses seguintes ao da divulgação.
Ar!. 7" A União, através do Ministério da Fazenda,
e o Tribunal de Contas da União baixarão, nas suas
Irespectivas áreas de competência. as normas e instruções complementares necessárias ao pleno cumprimento do disposto na prescnte lei.
Art. 8" Esta lei entrará em vigor a partir do primeiro mês subseqüente ao de sua publicação.
Art. 9' Revogam-se as-disposições em contrário.
Justificação
A Constituição Federal, em scu art. 161. incisos"
e 111, prevê a edição de lei complementar visando ao
disciplinamcTllo da entrega dos recursos de que irata
o seu art. 159 (fundos de participação e fundos eonstitu.cionais regionais) e o acompanhamento, pelos bencfi-

ciários, do cálculo das quotas e das transferências feitas
cm favor dos estados, Distrito Federal e municípios.
No quc diz respeito, particularmente, aos recursos
previstos na alínca c, do inciso I, do citado art. 159,
relativos aos chamados fundos constitucionais regio. nais, (formado por 3% do Imposto de Renda e IPI
e voltados ao financiamento aos setores produtivos do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste), iniciativa legislativa
ora em curso supre a carência de regulamentação complementar, rcstando, pois, disciplinar a operacionalização dos fundos de participação, objetivo que sc pretende alcançar com o presente projeto de lei complementar.
Trata, especificameute, o projeto, de estabelecer novos coeficientes de distribuição dos recursos do FPE,
fixar prazos máximos para a realização das transferências de recursos pela União e regular a divulgação de
dados sobre a matéria, ao tempo em que mantém os
atuais critérios de rateio do FPM. Tudo isto na perspcctiva de que, em 1992, quando já scrão conhecidos os
resultados do censo de 1990, tanto o FPE como o FMP
poderão ser objeto de uma revisão de maior profundidade.
No âmbito do FPE, os secretários dc Fazenda e Finanças dos Estados e do Distrito Federal, depois de examinarem e discutircm exaustivamente a di~tribuição dos
ganhos advindos da reforma tributária entre os estados,
decidiram encaminhar ao Legislativo proposta sobre
a distribnição dos recnrsOs do mencionado fundo.
Argúem elcs qnc os critérios adotados sob o amparo
da Constituição anterior, para o rateio do FPE, tiveram
pequenos ajustamentos nesses últimos 25 anos e o objetivo de aumentar os efeitos redistributivos das rendas
públicas, de forma a favorecer as unidades menos desenvolvidas do País, não foi plenamente alcançado. Por
isso, decorridos todos esses anos, ainda persiste o consenso de quc o grau de distributividade deve ser melhorado, sob pcna de permanecerem ainda bastante acentnadas as designaldades inter-regionais de rendas públicas.
Nos debates entre os secretários estaduais dc Fazenda
e Finanças do País, realizados no período de outubro
de 1988 a fevereiro de 1989, para a implantação do
novo sistema tributário, concordaram todos os participantes. tanto dos estados mais desenvolvidos quanto
dos menos desenvolvidos, quc deverá ser aumentada
de 78% para 85% a participação dos Estados d.o Norte,
Nordeste e Centro-Oeste no FPE. Procura-se, dcssa
forma, distribuir melhor os ganhos da reforma tributária, vez que a ampliação da base de incidência do ICM
beneliciará mais forteJDente os estados mais desenvolvidos do País.
Optou-se através deste projeto, de acordo com sugestão unânime das Sccretarias de Fazenda e de Finanças
dos Estados, fixar-se, provisoriamentc, os coeficientes
iudividuais de participação de cada unidade da Federação no FPE. Isso porque os parâmetros básicos, popu, lação e o inverso da renda per capita, hoje desatualizados, não proporcionariam o grau de distributividade
quc todos desejam. Em razão. por outro, das transformações significativas ocorridas na presente década, as
quais estão afetando os perfis espaciais de renda e população, será prudente e benéfico para todos que os ctitérios de distribuição do FPE somente sejam revistos em
profundidade depois de apuração do censo de 1990,
eDm dados atualizados e melhor avaliados após os dois
primeiros anDS de vigéncia do novo sistema tributário,
o que também se propáe ocorra com o FPM.
Assim, os índices estabelecidos na presente proposta
foram obtidos a partir dc alguns ajustamentos feitos
nos atuais critérios, de forma a aumentar de 78% para
85% a parcela do FPE destinada ao Nortc, Nordeste
e Centro-Oeste e distribuído desigualmente csse adicionai de 7% entre as unidades da Federação dcssas rcgiões. beneficiando mais aquelas que, atualmente, detêm menores índices.
De outra parte, ao fixar os prazos máximos para a
liberação dos recursos do FPE e FPM pela União, O
projeto vi~a, sobrctudo, " definir uma regra clara e
precisa para a classificação da" receitas e para o cálculo
das transferências, evitando os impasses e as inquietações que, não raro. surgem em v(~lta dessa qnê'sta/JI~
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com frcqüentes denúncias da retenção indevida de recursos por parte do Governo Federal.
No caso, em particular, de atrasos nos repasses para
os estados, Distrito Fcderal c municípios, estes serão
corrigidos monetariamente, de modo quc não se imputc
aos beneficiários qualquer prcjuízo decorrente da corrosão inflacionária.
Ainda na linha de uma maior transparência no processamento dessas transferências, a presente proposição,
repetindo o que basicamente já dispõe a Constituição
(art. 162), disciplina o mínimo de publicidade sobre
a matéria ao garantir a divulgação mensal de dados
sobre os impostos arrecadados e classificados para fins
de liberação de recursos através do FPE e FPM, além
de previsões trimestrais sobre o comportamento destes
instrumentos.
Com a aprovação dcstc projeto de Ici complementar,
esperamos estar contribuindo para uma maior eficiência
na administração dos fundos de participação e uma distribuição mais justa de Seus recursos do ponto de vista
regional.
Sala das Sessões,
de junho de 1989. -Deputado
Firmo de Castro.
ANEXO ÚNICO AO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N'
189
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
,..............
Tocantins
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Paraíba
Pernambuco ..
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Distrito Federal............................
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Espírito Santo
Minas Gerais ..
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

3,4210
3,4120
2,7904
6,1120
2,8156
2,4807
4,3400
4,1601
9,3962
7,3369
7,2182
4,7889
6,9002
4,3214
4,1779
4,1553
0,6902
2,8431
2,3079
1,3320
1,5000
4,4545
1,5271
1.0000
2,8832
2,3548
1,2798

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO [
Do Sistema Tributário Nacional

........................................................................
SEÇÃO VI
Da Repartição das Receit1ls Tributárias
Art. 159. A União cntregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobrc
renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fnndo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal:
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo dc Participação dos Municípios:
Art. 161.

Cabe li lei complementar:

11 - estabeleccr normas sobre a entrega dos recursos
de que traia (\ art. 159. e~pecialm~rnte sobre os cri~érnos
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de rateio dos fundos prcvistos em seu inciso I, objctivando promover o cquilíbrio sócio-econômico entre estados e entre municípios;
IH - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.
Art. 162. A União, os estados, o Distrito Federal
e os municípios divulgarão, até o último dia do mês
subseqüente ao da arrecadação, os montante de cada
um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os
valores de origem tributária entregues e a entregar e
a expressão numérica dos critérios de rateio.
Parágrafo único. Os dados divulgados pela União
serão discriminados por estado e por município; os dos
estados, por município.

EMENDA SUBSTITUTIVA OFERECIDA
PELO AUTOR
Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e
o controle das liberações dos recursos dos Fundos
de Participação e dá outras providências.
O Congrcsso Nacional decreta:
Art. 1" O cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos do Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), de que trata o art. 159, inciso
I, alíneas a e b, da Constituição, far-se-ão nos termos
desta lei, consoante o disposto no art. 161, incisos II
e'm, da Constituição.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, integrarão a base de cálculo das transferências, além
do montante dos impostos nele referidos, os respectivos
adicionais, juros, multa morat6ria, correção monetária
e o produto da arrecadação da dívida ativa.
Art. 2' Os recursos do FPE serão distribuídos da
seguinte forma:
I - oitenta e cinco por cento às unidades da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste e CentroOeste;
II - quinze por cento às unidades da Federação integrantes das regiões Sul e Sudeste.
§ l' Os coeficientes individuais de participação dos
estados e do Distrito Federal no FPE a serem aplicados
até o cxercício de 1991, inclusive, são os constantes
do Anexo Único, que é partc integrante desta lei.
§ 2" Os critérios de ,ateio do FPE utilizados para
o cálculo dos coeficientes individuais de participação
dos estados e do Distrito Federal a vigorarem' a partir
de 1992 serão fixados em lei específica, com base na
apuração do censo de 1990.
§ 3' Até que sejam definidos os critérios a que se
refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os
coeficientes estabelecidos nesta lei.
Art. 3' Ficam mantidos, até o exercício de 1991,
inclusive, os atuais critérios de distribuição dos recursos
do FPM.
Art. 4' A União observará, a partir de I" de março
de 1990, os seguintes prazos máximos na entrega, através de créditos em contas individuais dos estados e municípios, dos recursos do Fundo de Participação:
I - recurso~ arrecadados do primeiro ao vigésimo
dia de cada mês: até o quinto dia do mês subseqüente;
II - recursos arrecadados do vigésimo-primeiro dia
ao final de cada mês: até o décimo-quinto dia do mês
subseqüente.
§ l' Até a data prevista no caput deste artigo, a
União observará os seguintes prazos máximos:
I - recursos arrecadados do primeiro ao vigésimo
dia de cada mês: até o décimo-quinto dia do mês subseqüente;
I1- recursos arrecadados do vigésimo-primeiro dia
ao fiual de cada mês: até o vigésimo-quinto dia do mês
subseqüente.
. § 2' São sujeitos à correção monetária, com base
na variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, os
recursos não liberados nos prazos previstos neste artigo.
Art. 5" O Tribunal de Contas da União efetuará
o cálculo das quotas referentes aos Fundos de Participaç'10 e acompanhará, junto aos órgãos competentes
da União, a cJasoificação das receitas que lhes dão ori.g.em.
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Parágrafo único. No caso de criação e instalação
de município, o Tribunal de Contas da União fará revisão dos coeficientes individuais de participação dos demais municípios do estado a qne pertence, reduzindo
proporcionalmefJ.te as parcelas que a estes coubercm,
de modo a lhe assegurar recursos do FPM.
Art. 6' A União divulgará mensalmente os montantes dos impostos arrecadados e classificados para
efeito de distribuição através dos fundos de participação
e os valores das liberações por estado e município, além
da previsão do comportamento dessas variáveis nos três
mescs seguintes ao da divulgação.
Art. 7" A União, através do Ministério da Fazenda,
e o Tribunal de Contas da União baixarão, nas suas
respectivas áreas de competência, as normas e instrução
complementares necessárias ao pleno cumprimento do
disposto na presente lei.
Ar!. 8' Esta lei entrará em vigor a partir do plimeiTO mês subseqüente ao de sua publicação.
Art. 9' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 1989. - Deputado
Firmo de Castro.
ANEXO ÚNICO 1\.0 PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR N°
189
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranháo
Paralba
Pernambuco
Pia'uí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Distrito Federal
Goiás
Mato GroSS4J
Mato Grosso do Sul
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina

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

"
,
~

..
.
.
.
..
.
.

3,4210
3,4120
2.7904
6,1120
2,8156
2,4807
4.3400
4.1601
9.3962
7,3369
7,2182
4.7889
6,9002
4,3214
4.1779
4.1553
0.6902
2,8431
2.3079
1,3320
1,5000
4,4545
1.5277
1.0000
2,8832
2,3548
1.2798

o SR. PRESIDENTE (Carlos Cotta) - Finda a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Waldcck Ornélas.
O SR. WALDECK ORNÉLAS (PFL - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, 1,,1 pouco mais de duas semanas manifestei desta
tribuna minha preocupação com a anunciada paralisação das obras da Hidrelétrica de Xingó. Agora, observa-se que o fato já se concretiza. Registra-se que a
Chesf tem uma dívida de quinhentos milhões de cruzados novos. relativa às obras de Xing6, e não dispõe
dos recursos necessários para a continuidade da construção. Essa situação está provocando o desemprcgo de
quatro mil pessoas e condenando fatalmente o Nordeste
ao racionamcnto de 20% de energia, a partir de 1994.
É interessante notar que até hoje não veio para esta
Casa a proposta de complementação orçamentária constante de Exposição de Motivos do Ministério das Minas
e Energia datada de 30 de agosto, que destinaria à
Chesf recursos adicionais de 567 milhões de cruzados
novos, com reforço significativo para Xingó.
Mas II que mais me preocupa é que a proposta orçamentária para 1990 destinou apenas 152,7 milhões de
cruzados novos para Xingá, o que vai exigir da bancada
nordestina nesta Casa uma ampla mobilização, a fim
de que sejam acrescidos pelo menos mais 340 milhões
de, cruzados novos, para que a conclusão da obra não
sofra um adiamento indesejável para todo o Nordeste .

Outubro de 1989

Sr. Presidente, nesta oportunidade, quando desta tribuna retomo o assunto Xingó, solicito a V. Ex' a transcrição nos Anais da Casa do editorial publicado no
jornal A Tarde, da capital do meu Estado, Salvador,
edição de sexta-feira, dia 27 de outubro, em que manifesta a indignação que todos nós, nordestinos, sentimos
.em relação a essa palpitante questão e ao estrangulamento que pode representar para o desenvolvimento
daquela região.

(EDITORIAL A QUE SE REFERE O ORADOR.)
XINGÓ
A construção da Hidrelétrica de Xing6 parou de vez.
A obra, que seria a maior c mais importante do governo
Sarney, estacionou na falta de dinheiro. Pelo menos
essa é a versão circulante. Os empreiteiros estão atolados numa dívida de 138 milhões de dólares, e mesmo
com a promessa do presidente, feita em bom português
ao governador de Pernambuco, recentemente, de que
os recursos estavam garantidos, nada de concreto acon~
teceu.
O resultado do não-cumprimento dessa promessa,
que até havia gerado uma expectativa positiva, fez com
que as empreiteiras reduzissem, somente ncsta semana,
o contingente de mão-de-obra, de 3.960 empregados
para algo em torno de 800. O que se considera suportável para a manutenção do que já foi realizado, conservação dos equipamentos e outros suportes da obra.
No momento, o clima em Xingó é de desolação e,
ao mesmo tempo, de revolta. A situação só não é mais
grave, do ponto de vista social, porque as empreiteiras
consentiram que os operários e suas famílias continuassem no canteiro de obra, com direito a assisténcia médica e escola para os seus filhos até o final deste ano.
A desolação apresenta-se ainda maior quando não
se verifica um sinal mais alentador do governo. no sentido de que os recursos sejam garantidos. Ora se a palavra
do presidente da República passa por um momento
de descrédito. e ele é a mais alta autoridade do País,
a obra de Xingó entra no rol de outras existentes no
território nacional e que sofrem atrasos em seus cronogramas, ou param de vez.
Exemplos não faltam. O País está pontilhado de obras
inacabadas e que custam aos cofres públicos milhões
de dólares, penalizando ainda mais a vida do povo brasileiro. Afinal, é ele quem paga essa conta.
Com a paralisação das obras de Xingó, uma hidrelétrica localizada no cânion do Rio São Francisco entre
as divisas dos estados de Sergipe e Alagoas, a geração
de energia na Região Nordeste fican; parcialmente comprometida, de acordo com a demanda exigida hoje,
e pdoerá até haver um racionamento cm torno de 20%
a partir de 1994.
Esse dado é assnstador diante dos projetos que estão
sendo implantados no Nordeste principalmente na Bahia, em Alagoas e Sergipe, na área petroquímica, e
em Pernambneo, na área de Suape.
É uma situação, no mínimo, paradoxal. O governo
e a iniciativa privada esforçam-se no sentido de desenvolver e implantar novos projetos industriais na Região
Nordeste, até com a captação de recursos subsidiados
via BNB e BNDES, e não dão a contrapartida em energia para que essas unidades novas e as já consolidadas,
e que passam por um processo de ampliação e até de
duplicação, possam operar.
Sem energia não dá. As indústrias se transfonnariam
em sucata antes mesmo de operar. No caso da Bahia,
por exemplo, a Copene invcstiu e já produz 60% da
energia que consome e, no momento, está investindo
em mais duas turbinas de gás.
A propósito da Copene, que é a mais importante
empresa do Pólo Petroquímico de Camaçari, a sua planta está sendo praticamente dobrada para atender à duplicação da capacidade de prodnção de outras empresas
no Pólo. E Xingó será a fonte geradora de energia
hidrelétrica. Com o atraso dc suas obras, serão prejudicados os produtores de cloro-soda e indústria e1etrointensivas.
É claro que tanto o Pólo de Camaçari como os pólos
cIoroquímicos de Alagoas e Sergipe vão investir em
produção de energia alternativa, ma', é do governo a

:::O~u~tu~b:::ro::d:e:.:l~.9.:::.89::...obrigação precípua de gC,rar energia para atender à demanda industrial. Se o governo não tem capacidade
de atender a esse esforço nacional, numa região carente
e que luta para conseguir um equilíbrio de forças na
melhoria do padrão de vida com outras regiões do País,
a tendência é o descrédito generalizado nas ações governámentais.
Recentemente. ainda fruto do trabalho na Constituinte Nacional, um grupo de deputados do Nordeste
constituiu o Grupo Parlamentar do Nordeste e que já
alcançou algumas conquistas no sentido de obter subsídios diferenciados para a região, através de emendas
aprescntadas no Congresso Nacional. Na semana passada, cstc grupo rcuniu-se na sede do BNB, em Fortaleza,
exatamente para verificar os procedimentos legais e o
encaminhamento dessas conquistas, no cumprimento
do que estabelece a Constituição.
Mas, também, todo esse esforço adicional para carrear mais recursos para o Nordeste poderá ir por terra,
ou ser inóquo, diantc da inapetência do governo em
alimentar esses pólos geradores de riqueza com o insumo básico, a energia.
O Nordeste deve exigir que o governo volte a investir
em Xingó e que consiga os recursos necessários para
que a obra seja tocada imediatamente, pois, além do
aspecto de ordem social, de resto, gravíssimo na região,
existe a questão estratégica de desenvolvimento do seu
parque industrial, gerador de recursos, de empregos
e de uma teenoJogia de alto padrão, como são os casos
dos pólos petroquímico e cloroquímico.
Xingp é uma obra prioritária para a Região Nordeste
na expansão de suas atividades. Não podemos sofrer
ainda mais as desigualdades no País.

o SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" c Srs. Deputados, ocupo a tribuna na sessão de hoje para registrar
palestra proferida pelo Governador Miguel Arraes aos
alunos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na cidade do Recife, na semana passada, em que
S. Ex' defendeu a adoção de uma nova política desenvolvimentista regional tendo como uma das suas diretri~es
a mudança radical nos beneficüírios dos financiamentos
oficiais, afirmando que "a Sudene submete-se a uma
política de dcsintcgração, como principal organismo federal no Nordcstc, que a autarquia vem sendo esvaziada
desde 64, quando começou a perder o poder de coordenar o planejamento regional".
Disse o Governador Mignel Arraes expressamente:
"A Sudene está desintegrada".
Realmente, acredito que o Governador Miguel Arraes fez a melhor abordagem crítica às políticas que
têm presidido o processo desenvolvimentista do Nordeste, com suas amplas repercussões na própria problemática nacional. Foi uma reflexão de funda densidade,
. convidando para o debate e a visão vertical dos desafios
posta com a força dos estudos e o lastro precioso daquele
"saber de esperiéncia feito", de que falava o poeta.
Partido de um dado decisivo - O fenômeno nordestino não é isolado -, o Governador Miguel Arraes
refaz os caminhos históricos de nossa evolução, construindo um julgamento severo do perfil capitalista que
nos foi imposto, capitalismo instalado "de fora para
dentro e de cima para baixo", sem jamais atingir o
caráter inovador que firmou, no século passado, as nações européias, os Estados Unidos e, mais recentemente, O Japão.
À luz de constatações gerais dessa latitude, o Governador Miguel Arraes repassa problemas vitais como
a regionalização das soluções - corretíssimo o exemplo
utilizado -, o pólo petroquímico da Bahia no sen lógico
interrelacionamento com Pernambuco, Sergipe e Alagoas, projetando-se o distrito industrial de Suape, tudo
integrando "por dentro" um complexo industrial de
efeito multiplicador.
A questão das secas é resumida numa frase lapidar:
"no nordeste, o que falta não é água, mas política de
·água". O eorrelacionamento açudagem e latifúndio, irrigação e interesses externos, economia agrícola.da escala e sacrifício dos pequenos e médios produtores rurais, bem como uma nova opção para o direcionamento
dos incentivos fiscais se constituem objeto da análsie
do Governador Miguel Arraes, sempre friamente obje-
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tivo, em nenhum momento se deixando seduzir pelas
facilidades do passionalismo.
Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, valeria a pena
que os presidencüíveis tivessem tempo de refletir sobre
a contribuição do Governador Miguel Arraes. Algumas
de suas verdades são irrecusáveis. O resgate do Nordeste passa por elas.
Passo a fazer a leitura da palestra, para que fique
constando nos Anais da Câmara dos Deputados.
QUESTÃO NORDESTINA
E A INTEGRAÇÃO NACIONAL
A questão nordestina é parte fundamental do
objetivo maior a ser perseguido - a integração
nacional. Para tanto é necessário aprofundar o debate sobre as soluçôes para a desafiadora realidade
do País, estabelecendo políticas que dêem prioridade à articulação do Nordeste como as demais
regiões e com as subregiões -algumas delas verdadeiros cnclaves -localizadas em seu próprio território.
Diversos estudos têm assinalado que não foi a
integração a diretriz seguida pelas sncessivas políticas impostas ao Nordeste nas últimas décadas.
Ao contrário, vem prevalecendo a abordagem isolada da questão nordestina; como se as alternativas
para se superar a dramática miséria da maioria
de sua população dependessem de intervenções
pontuais dos governos, por mais bem-intencionados que fossem.
Nada mais equivocado. O fenômeno nordestino
não é isolado. Re!mlta, em útlima análise, dos mecanismos de exploração implantados no País, como
um todo que mudasse de forma, no decorrer da
História, mas cuja essência permanecesse inalterada.
A consolidação do capitalismo nos países hoje
industrializados constituiu uma revolução social
profunda, a partir da mobilização, de baixo para
cima, da população que aderiu às mudanças que
lhe traziam novas condições de vida. Isso não ocorreu nos países colonizados ou submetidos. ao longo
de seu processo de crescimento econômico. a relações neocolonialistas, como é o c aso das nações
latino-americanas, entre elas o Brasil. Em todos,
o capitalismo instala-se de fora para dentro e de
cima para baixo, sem jamais atingir o caráter inovador que firmou, no século passado, as nações européias, os Estados Unidos e, mais recentemente,
o Japão.
Os avanços obtidos por alguns países, entre eles
o Brasil, na fase que se segue à Depressão de 1929
e à Segunda Guerra Mundial, no sentido de consolidar um sistema internamente coerente, acabou
por esbarrar em obstáculos ancorados fora. Por
exemplo: o desenvolvimento da indústria siderúrgica, implantada como uma das bases do crescimento do País, terminou desviado por pressões
externas em beneficio das montadoras de veículos,
subsidiadas com recursos públicos para a produção
de bens destinados a um mercado restrito. O objetivo da indústria siderúrgica nunca fora esse, mas
sim o de !astre o crescimento integrado da economia nacional, ainda que numa perspectiva capitalista.
Tais desvios se acentuaram a partir de 1964, com
a colaboração das elites nacionais vincnladas aos
interesses externos e no combate às aspirações dc
incorporação das grandes massas ao processo econômico, social e político. A evolução do capitalismo no Brasil se dá, por conseguinte, ao inverso
do que se passou nas nações onde ele se implantou
de baixo para cima e dc dentro para fora, de acordo
com a visão de elites desvinculadas do povo e de
seus problemas. Aprendizes de capitalistas, em suma, são até mesmo incapazes de constatar, no aumento do poder de compra dos salários, possibilidade concreta de crescimentro do mercado interno, com intensificação dos negócios e maior movimentação do dinheiro.
O fracasso das tentativas de "integrar ao mercado" novas faixas da população, sob a ótica neocapitalista dos formuladorcs das políticas econômicas
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dos regimes militares. levou a uma maior concentração de riquezas e à ampliação da marginalização.
Em muitos casos, tais políticas destruíram tota!mente formas de sobrevivência econômica que,
mesmo precárias, sustentavam parte da população,
sem nada colocar em seu lugar, agravando as distorções, o desemprego e a miséria.
Foi esta a visão que prevaleceu na formulação
de planos para o Nordeste e outras regiões periféricas do PaÍs resultando em desvios ainda maiores,
dadas as suas peculiaridades e debilidade de suas
economias. Em determinados momentos, tais intervenções visavam ampliar o poder das elites tradicionais nordestinas, do que é exemplo clássico a
política da grande açudagem - impotente diante
das estiagens, mas pródiga em relaç<:lo aos latifúndios. Em outros encorpava um caráter "modernizador". caracterizado pela criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
Há que se ter em conta, no entanto, que a perspectiva da intervenção da Sudene e de outros órgãos
se seu também de cima para baixo e de fora para
dentro, na medida em que o esforço "modernizador" desprezou setores tradicionalmente integrados à economia da região - como foi o caso da
indústria têxtil, para a qual existia mercado, mãode-obra especializada e capacidade empresarial
formada ao longo de muitos anos.
l

Em conseqüência. o processo de industrialização
do Nordeste ocorreu de forma esparsa, extremamente carente de integração, enquanto as atividades primárias continuavam a proporcionar um
baixíssimo nível de renda. Aliado à decadência da
zona canavieira, tal processo acentuou a incapacidade da região nordestina de responder aos desafios dos seus crescentes problemas sociais. Foram
restritas. nas últimas décadas, as tentativas de enfrentar tamanhos obstáculos a partir da organização de sna população, da integração entre seus
estados e sub-regiões, sua articulação com o restante do País c da fixação dc prioridades de investimentos oficiais com base em critérios de favorecimento à maioria.
O que prevalece é o apelo à miséria e a ret6rica
da fome das elites regionais que, articuladas ou
não a interesses externos, especializaram-se em instrumentalizar as carências do Nordeste como bandeira c pretexto para arrancar do Governo mais
subsídios e favores por elas mesmas apropriados.
Sob o olhar compadecido e compreensivo da Nação, são canalizados para o Nordeste recursos que,·
embora insuficientes diante do volume das carências~ têm sido consideráveis. Tais recursos, na verdade, se têm prestado antes à concentração do po-.
der econômico e político das oligarquias regionais.
É preciso vencermos o desafio de se diferenciar
claramente dessas elites e definir e realizar ações
capazes de incorporar, a este debate, os milhões
que nunca nele tiveram voz, transformando-os, efetivamente, em sujeitos de seu próprio desenvolvimento.
A diferenciação que ora sc colocadcve, obrigatoriamente, partir de propostas que modifiquem as
relações econômicas, sociais e políticas da região,
na perspectiva não de suas elites tradicionais ou
"modernas", mas sim da ampla maioria de sua
população. a fim de que ela se constitua. de fato,
na principal beneficiária do pretendido desenvolvimento regional.
A medida do desafio nos é posta pela dimensão
das próprias carências regionais. O Nordeste tem
41 milhões de habitantes. Mas com 30% da população, do País, participa com apenas 15% do Produto
Interno Bruto. Sua renda per capita é de 54% da
renda nacional. A base demográfica é o dobro da
base produtiva, insuficiente para absorver a mãode-obra nordestina, forçada a abandonar suas terras em busca de trabalho. O último censo do IBGE,
em 1980, registrou 5,5 milhões de nordestinos espalhados pelo Brasil. Mesmo assim, nossos índices
de desemprego, subemprego, analfabetismo e mortalidade infantil e O déficit de nossos serviços públi-
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cos são superiores às médias nacionais, por sua
vez já alarmantes diante dos padrões internacionais
mínimos. A esperança de vida dos nordestinos é
de meros 51 anos, um padrão que a Europa superou
no século passado.
Assim como a questão nordestina não se cinge
a suas fronteiras, a miséria regional espraiou-se
hoje pelo País inteiro. O Nordeste deixou de ser
um marco meramente geográfico para se tornar
referência sócio-econômica de pobreza e de miséria. Há nordeste na periferia da rica São Paulo.
Há nordeste na Amazônia mais remota. O atraso
de nossa região, é forçoso constatar, é apenas o
lado mais visível de uma mesma verdade perversa,
presente de forma mais clara ou mais difusa em
todo o País.
Dentro dessa lógica, as políticas de governo contribuíram fortemente para agravar os problemas
que pretendiam resolver. A industrialização imposta por tal modelo de desenvolvimento desmantelou
o parque tradicional, instalando na região uma indústria meramente complementar, não concorrente e, sobretudo, dependente de insumos, de capital
e de mercados do Centro-Sul. Acenou-se com um
falso progresso, que adviria com os investimentos
extra-regionais de setores tidos como "modernos",
mas o que se viu foram investimentos restritos ao
mínimo necessário à auferição dos subsídios oficiais. Privilegiou-se uma indústria intensiva de capital, numa região onde sobra mão-de-obra e falta
dinheiro.
O grave é que, depois de 20 anos de um modelo
de industrialização claramente incapaz de responder aos grandes problemas e aos verdadeiros desafios da economia nordestina, responsável, até, pelo
agravamento de problemas estruturais como o do
desemprego, pede-se mais industrialização, sem
qualquer preocupação em revisar as causas do fracasso do modelo seguido até aqui.
Os investimentos agropecuários passaram a ser
realizados em zonas remotas e despovoadas. Pior:
com os incentivos fiscais, as mais fertéis terras dos
agrestes foram ocupadas com capim, em substituição às roças de subsistência, o boi tangendo o
homem, o capim substituindo o feijão e aumentando, dessa forma, a dependência regional da produção de alimentos. A desagregação da velha estrutura agrária que, mesmo precariamente, produzia
comida, tomou a região ainda mais cativa das importações quando, há muito tempo, seu problema
básico era o de baixar o preço dos gêneros de primeira necessidade. Sem solucioná-lo estão perdidas, de antemão, as condições de competitividade,
a não ser através de uma compressão ainda mais
brutal dos salários, já insuficientes para evitar a
subnutrição e até a morte lenta pela fome.
A própria irrigação, sonhada por muitos setores
da sociedade e da tecnocracia nordestina corno salvação regional para o semi-árido, foi instrumen~
talizada para atender a interesses externos, de grandes grupos empresariais ou à lógica do rápido retorno econômico, em detrimento da melhoria das condições de vida ou da solução de problemas estruturais da região. No vale do São Francisco, sobretudo, os projetos de irrigação desalojaram mais
de dez vezes o número de pessoas absorvidas em
seus campos. A base de produção se volta para
o mercado internacional ou extra-regional, agravando, ao mesmo tempo, o problema do emprego
e o da produção de alimentos de primeira necessidade. Não se discute que os empresários estcjam
interessados em lucros maiores e mais rápidos. Mas
é inconcebível que o próprio Governo utilize recursos públicos para agravar problemas sociais que
é de sua obrigação resolver.
A política para o semi-árido é o melhor exemplo
do aprofundamento dos problemas, em razão de
uma intervenção às vezes desastrada c distorcida
em seus objetivos. A cada anno, especialmente
a cada seca, o Governo tem construído milhares
de pequenos açudes, poços e barreiros: tem perenizado rios do semi-árido nordestino, sem qualquer
preocupação com a destinação social das margens
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molhadas. O próprio Governo que, com seus incentivos fiscais, tem contribuído para a expansão c
"modernização" do latifúndio que concentra a terra, colabora dessa forma, também, para a concentração da água e do poder político que ela representa no semi-<-'irido.

Com o enfoque hídrico de sua política para as
zonas semi-áridas, o Governo tem desviado o debate sobre as causas da extrema miséria regional,
que não dependem do clima nem aumentam com
a falta d'água, mas estão, isto sim, intimamente
vinculadas a questões estruturais. Enquanto se remete para a irregularidade da chuva as causas da
pobreza c da miséria regionais, deixa-se de lado
o questionamento das monoculturas que ocupam
as melhores e mais férteis terras da úmida zona
da mata litorãnea, onde os índices de miséria são
até mais aviltantes que no semi-árido. Deixa-se
de lado, igualmente, a gravíssima questão da estrutura fundiária que marca com latifúndios a exploração das tenas úmidas, estejam elas na zona da
mata, nos vales ou na pré-Amazônia maranhcnse.
Mais ainda, esconde-'Se um dado definitivo para
a avaliação da intervenção do Governo na região:
No Nordeste, o que falta não é água, mas política
de água.
A experiência de Pernambuco nos dois últimos
anos demonstra, exaustivamente, que é possível
redirecionar as obras de enfrentamcnto da seca
e das frentes de emergência, mesmo sem mudanças
institucionais mais profundas. Pernambuco seguiu
um programa elaborado em estreita discussão com
as próprias comunidades sertanejas, com seus sindicatos e igrejas, a partir de prioridades que eles
próprios traçaram. Com a fiscalização dos próprios
beneficiários, em todas as etapas do programa, foram concluídas 20 mil obras comunitárias que representam, muitas vezes, o atendimento. de reivindicações decenárias. A prática nos mosttla que, para essas comunidades, a água deixou de ~er moeda
eleitoral e penhor de submissão política;
Parccc claro, dessa forma, que a sÓlução dos
problemas da região não se dará apdnas com a
redistribuição da renda dentro do modelo vigente.
Faz-se tlecessário mudar também o modelo, para
que se criem as condições nas quais a população
nordestina possa participar, eficientemente, da atividade econômica c seja a beneficiária de seus resultados.
O passado recente testemunha o fracasso de uma
sucessão de planos, programas e projetos que tinham como objetivo minimizar o processo de pauperização da região, dentro dos limites definidos
por suas elites e pelos interesses externos. Ampliou-se infra-estrutura de energia, transporte e comunicação, como suporte da produção econômica,
em detrimento da infra-estrutura social e de serviços. Houve um surto de industrialização. Cresceram, no entanto, ainda mais, o desemprego, o analfabetismo, a desnutrição, a mortalidade e á tensão
social. O tecido urbano se determinou mais rapidamente ainda, nossas cidades transformadas em
grandes favelas. Em áreas onde o esforço industrial
praticamente estagnou, como na agroindústria da
cana-de-açúcar de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, que ocupa as terras mais férteis e mais próximas dos grandes centros consurnt.dores, a miséria
é hoje maior do que há três décadas.
De tudo isso resulta a desintegração do Nordeste, decorrente da desintegração do País. Chega
assIm a região ao limiar do ano 2000 forçada a
se especializar como fornecedora de mão-de-obra
barata, atrativo adicional para os que nela procuram investir e rapidamente lucrar. Não existem
planos para direcionar ~stes investimentos, de forma a estimular a integração dos estados da região
entre si e com as demais regiões do País.
As oligarquias regionais e os interesses a elas
articulados não tê-m e nem se interessam pela existência de um modelo ou uma estratégia de desenvolvimento para o Nordeste. Baseado em projetos
específicos e isolados, o sistema de incentivos fiscais se transformou em um instrumento de concen-
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tração de renda e de acumulação de éapital, beneficiando principalmente grupos de fora da região,
que nela apenas investem o mínimo necessário para
auferir os subsídios. No setor agropecuário, o sistema, segundo avaliação do próprio Governo, tem
se limitado a incentivar a "modernização" do latifúndio, constituindo-se mais em instrumento de
doação de recursos públicos às empresas que de
capitalização do mercado aciomírio.
O principal organismo federal no Nordeste, a
Sudene, submete-se a esta política de desintegração. EsVaziada a partir de 1964, quando começou
a perder o poder de coordenar o planejamento
regional. hoje limita-se a conceder incenti,vos através de deliberações de um conselho que não tem
condições de avançar além de pedidos de vistas
e intervençóes de oratória. Sua interferência na
definição de um modelo integrado de desenvolvimento para o Nordeste é praticamente nenhuma.
Com a ausência de políticas sob coordenação
federal. e dificuldade no estabelecimento de políticas estaduais complementares, vê-se o Nordeste
sujeito às chamadas pressões, do mercado, dentro
das quais, sem dúvida alguma, jamais encontrará
solução para os seus problemas fundamentais.
A conseqüência desse confronto de forças é o
surgimento, dentro da pobreza oceánica, de apenas
"ilhas" de relativa prosperidade econômica a
exemplo dos perímetros irrigados do vale do rio
São Francisco c dos pólos de indústrias químicas,
pouco relacionadas entre si e muito mais integradas
aos pólos do centro-sul e do exterior. A consolidação dessas "ilhas" refletem acomodações do
mercado diante da apatia das atividades primárias
tradicionais do Nordeste e a desestruturação de
sua industrialização. São um desafio à frente de
políticas que tenham como objetivo, prioritariamente, a integração interna da região, pressuposto
para a integração do País.
Não há unidade política e administrativa no Nordeste. O debate temático sobre as soluções para
a região é, com raras exceções. mistificador, ao
concentrar suas atenções nos entrechoques de "defensores" e "críticos" dos incentivos fiscais. Marginaliza, assim, os pequenos e médios produtores
rurais e urbanos, todos evidentemente sem acesso
àqueles subsídios, instrumentos de concentração
de terras e de empresas. Muito mais que os grandes
empreendimentos financiados pelos incentivos fiscais, são os pequenos e médios produtores rurais,
e urbanos da região os responsáveis pela oferta
de empregos e alimentos para a população nordestina.
Uma nova política para a região, portanto, deve-o
rá ter como uma de suas diretrizes mudança radical
nos beneficiários dos financiamentos oficiais. de
forma que mecanismos diversos sejam capazes de
ampliar o patamar dos que já produzem e estimular,
a organização dos trabalhadores. A reorientação.
das ações de governo para os pequenos e microprodutores e proprietários tem sido erroneamente associada a incficiência e a subsídios. A economia
de escala na agricultura chegou mesmo a se constituir num dos pressupostos de criação do Fundo
de Investimento do Nordeste (FINOR). mas rela-'
tório da Comissão de Avaliação dos Incentivos Fiscais, do Ipea, em outubro de 1985, deixa claro
que "estudos realizados na região não têm mostrado evidências de ,haver ganhos de escala com
o aumento da área. A luz dessas evidências, "(...
a grande propriedade se torna um modelo equivo.cada de desenvolvimento rural. Um modelo alternativo de pequenas e médias propriedades, organizadas aS50ciativamente, captaria as economias de
uma administração mais cuidadosa (eficiência dà
unidade produtiva de menor porte) e as economias'
de comercialização e acesso ao crédito (apanágios'
financeiros da grande propriedade). Evifar-se-iam
O superinvestimento, o desperdício de recursos e
a concentração de renda".
A avaliaçüo técnica da Comissão se reforça conl
a prática do Banco do Estado de Pernambuco. que:
reorientou sua atividade para micro e pequenos.
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produtores rurais, para pequenos irrigantes e pequenos e médios empresários. O Banco tem exibido eficiência e lucros, mesmo saindo da situação
falimentar a que o atirara a política anterior. É
possível, afinal, conciliar interesses e prioridades
sociais com eficiência administrativa.
Paralelamente, esta nova política deverá induzir
os organismos federais instalados na região e os
governos estaduais a deseuvolverem ações integradas de interessc mútuo, que possibilitem a articulação de programas e a economia de recursos materiais e humanos, sabidamente carentes na região.
Trata-se, na verdade, de uma inversão de proposições, na 'medida em que esta, ao contrário das
impostas há duas décadas, quer um modelo econõmico para o Nordeste orientado de baixo para cima
e de dentro para fora, com sua estratégia definida
a partir das necessidades básicas de sua população,
e não apenas pelas forças do mercado e pelos interesses externos subsidiados com recursos públicos.
A integração c o desenvolvimento do Nordeste
interessam à região, mas também são fuudamentais'
ao País. A ampliação dos níveis de consumo dos
nordestinos, para além dos patamares de subsistência, represeutará a incorporação aos universos
de compras, de um contingente de 41 milhões de
pessoas, população maior do que a da Argentina
ou da Colômbia; para exemplificar apenas com países vizinhos da América do Sul. E isto sem embaraços monetários, fiscais ou aduaneiros, que em
outros continentes têm dificultado a formação de
mercados comuns de menor potencial que o nordestino. A reativação de seu parque industrial, a
partir de investimentos integrados à produção local
de matérias-primas, terá igualmente efeito indutor
,junto às indústrias do centro-sul, de onde provêm
60% dos equipamentos utilizados na região.
Temos consciência de que a solução dos problemas nordestinos provocará alterações de fundo no
quadro nacional. Sem o exército de reserva de mãode-obra barata que representam os 5,5 milhões de
miwantes, na maioria sem maior qualificação profISSIOnal, o mercado salarial não sofrerá, com certeza, o aviltamento salarial que hoje se verifica. Mais
ainda, a pressão urbana do migrante diminuirá nas
g:andes metrópoles regionais e do centro-sul, reduzmdo-se em conseqüência a pressão por mais serviços.
Este esforço de integração, a ser conduzido por.
um govcrno legitimado pelos votos dos nordestinos, talvez seja a derradeira oportunidade de sua
população superar a distãncia econômica e social
que a separa da de outras regiões. Não basta, afinal,
crescer e se desenvolver. É preciso atingir taxas
de desenvolvimento superiores às do próprio País,
se quisennos reduzir o fosso que tem invariavelmente crescido nos últimos anos, distanciando-nos
cada vez mais do restante do Brasil.
Além do redirecionamento dos incentivos fiscais,
que devem sc transformar em instrumento para
a ampliação da massa salarial nordestina, tal esforço de integração irá contemplar a execução de programas de reforma agrária, o apoio à irrigação em
pequena escala, o fortalecimento da infra-estrutura
econômica de transportes e energia, a revitalização
de atividades produtivas tradicionais e a criação
de uma base científico-tecnológica capaz de identificar, dentro da relativa pobreza de recursos naturais, novas alternativas econômicas para a região.
A ação de Governo, é preciso repetir, tem que
se voltar prioritariamente para a maioria da populção, exatamente a mais carente de apoio em todas
as frentes da atuação governamental. Inclusive na
tecnologia. A pesquisa do aumento de produtividade e da defesa contra pragas da mandioca, milho"
batata-doce, inhame e feijão são mais importantes
para os nordestinos do que a pesquisa com culturas
de exportação. Os técnicos da Fundação Instituto
de Pesquisas Agronômicas, em Pernambuco, têm
mostrado que é possível promover avanços nesse
sentido, com a aplicação da biotecnologia no melhoramento genético das culturas alimentares tradicionais da região.

Tal estratégia não é incompatível com as "ilhas"
de prosperidade já implantadas, que dcverão ser
rcorientadas de modo a operarem como pontos
de partida para o re!1quecimento integrado da economia nordestina. E o caso, por exemplo, do pólo
petroquímico da Bahia. Seu desdobramento no
sentido de Pernamburo, um dos principais consumidores de derivados de petróleo da região, interligaria os pólos de Sergipe e Alagoas e O distrito
portuário pernambucano de Suape, integrando
"por dentro" um complexo industrial de efeito multiplicador.
Para tanto, são necessárias decisões políticas do
novo Governo que começam pelas definições dos
estudos básicos e pela capacidade de resistir a pressões que se opõem à consolidação de um complexo
químico ligando Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Bahia. Ou são contrários à instalação, no Nordeste,
de projetos de grande dinamismo, como de indústrias metalúrgicas, automobilísticas, de equipamentos agrícolas e bens de capital. Projetos que,
ao lado da reforma de sua basc agrícola, podcm
possibilitar a rcversão da marca histórica da região
. tomo exportadora de mão-de-obra.
O papel que cabe ao Estado nesta estratégia de
desenvolvimento integrado é evidente. Para exercê-lo com vigor não bastarão os compromissos programáticos, repctidos no calor da campanha presidencial. Será imprescindível a unidade nacional em
torno da construção de uma Nação soberana em
seus relacionamentos externos e determinada a erradicar a miséria dos vários nordestes do País. Essa
sempre foi a luta do povo, que sabe que sem a
Nação, ou dela marginalizado pelo poder das elites,
não terá resolvido seus problemas fundamentais.
E que a cada dia, ganha mais consciência de que,
organizando-se de baixo para cima e de dentro
para fora, passará a ser o condutor dos rumos do
desenvolvimento regional e nacional.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, concluo ratificando: foi duro o Governador com a Sudene, "Esvaziada a'partir de 1964, quando começou a perder o
poder de coordenar o planejamento regional, hoje limita-se a conceder incentivos através de um Conselho",
quase sempre beneficiados apaniguados e com operações comerciais presenteadas; mesmo sem ser ideal,
pior seria a situação nordestina sem a presença da Sudene.
Entendemos a crítica do Governador Miguel Arracs
à Sudene evidentemente exaurida pelas pressões políticas.
Oportunamente voltarei ao assunto.

o SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos a quize dias da eleição
presidencial, o que, de certa forma, .justifica a pouca
presença de Parlamentares nesta Casa.
Estamos chegando à reta final da campanha, em que
temos tantas esperanças de que cste País encontre um
rumo, um caminho que o leve ao seu destino, que é
o de transformar-se numa potência de primeira grandeza. Notamos, porém, que o que está acontecendo
é a absoluta e total falência dos partidos políticos no
Brasil, com exceção de dois ou três, entre os quais
incluo com orgulho o partido ao qual pertenço, o PDS,
que tem tradição, história e que certamente sairá fortalecido desse epis6dio eleitoral. Mesmo se não chegar,
ao segundo turno, que é nosso objetivo, sairá vitorioso,
pois fará uma votação superior aos votos das últimas
eleições. Mas o que se vê é que realmente houve uma
falência dos partidos políticos, excetuando o PDT, o
PT e o PDS. Apesar disso, ainda se tenta recorrer a
um candidato sem qualquer vinculação ou filiação partidária e, como diz o editorial do Jornal do Brasil de
hoje, com claro repúdio à classe política e à política
em geral, que é o apresentador de televisão, Sílvio Santos, pessoa contra a qual não tenho qualquer restrição
- até o admiro - mas que representa a negaçã,o de
tudo aquilo que sempre se defendeu e se fez em termos
de política até hoje.
Não é possível fazer deste País uma democracia acabando com os partidos políticos. A falta de fidelidade

partidária - aliás, apresentei uma emenda para restabelecê-la - é um dos grandes fatores responsáveis por'
essa revoada, esta debandada, esta mudança. esta troca
permanente de partidos tanto dentro como fora desta
Casa. Chegamos ao escárnio da opinião pública no momento em que um partido quer vender a sigla, segundo
noticiário da imprensa, por três milhões de dólares para
um pretenso candidato à Presidência da República. Isso
tem que ser corrigido.
.
Estamos partindo para uma eleição em dois turnos,
o que é um avanço, mas, por outro lado, se constitui
num perigo para o País. Um avanço porque todos os
partidos têm acesso aos meios de comunicação e porque
aquele que for eleito pelo voto direto, secreto e universal terá o respaldo da maioria absoluta do eleitorado
hrasileiro, ou seja, o número imediatamente superior
à metade dos eleitores votantes. Esse respaldo garantirá
legitimidade para este País ter, perante outras nações,
condiçães de estabelecer tratativas e negociações em
assuntos sérios como é o caso da dívida externa. No
momento em que tivermos um presidente eleito, que
tenha respaldo popular, tenho certeza de que as condições de negociações serão completamente diferentes.
Por outro lado, digo que o segundo turno é um grande
perigo, porque poderá propiciar um verdadeiro loteamento, um cambalacho em que cada partido apoiará
dependendo dc ofertas, de trocas de Ministérios, de
estatais e de órgãos públicos. Isto descaracterizaria completamente o sentido que se quis dar à eleição de dois
turnos.
Faço estas observações para dizer que, em primeiro
lugar, depois das eleições temos de seriamente nos preocupar com as reformas econômicas e sociais, assunto
para muitos anos e não apenas para um período presidencial. Para tanto, temos de fazer aquilo que não tivemos condiçães, ou. que não quiseram fazer nesta Casa:
as reformas políticas. Temos de terminar com o sistema
presidencialista e lutar para que seja estabelecido o
parlamentarismo, que nos dará condiçães de responsabilizar esta Casa, que terá de governar junto. E também
porque, se O Governo não prestar, o parlamentarismo
propiciará a flexibilidade necessária para que scja substituído, para que seja mudado, independentemente de
prazo, como é o caso do presidencialismo, em que O
castigo é por prazo determinado,
Em segundo lugar, para que exista fidelidade do partido e do candidato à base eleitoral, temos que instituir
O sistema do voto distrital misto, a fim de que o Parlamentar se sinta responsável perante a base eleitoral,
seja cobrado no seu reduto, e não aconteça o que ocorre
hoje.
Por último, temos que restabelecer o instituto da fidelidade partidária, para que novamente os partidos se
tornem organizações sérias, lutando em torno de idéias
e não de troca de favores, como lamentavelmente vem
acontecendo.
Era o registro quc desejava fazer, Sr. Presidente,
com a tranqüilidade de quem pertence a um partido
- pelo menos no meu Estado, onde faço política que, com toda a certeza. sairá fortalecido nas eleições,
porque tem história. tem tradição e tem estrutura.
O SR, AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
o Sr. José Sarney, cujo Governo chega melancolicamente ao fim, com uma inflação praticamente incontrolável, beirando já os 40% ao mês, e com a sociedade
brasileira rigorosamente traumatitada, em face das violências cometidas contra seus direitos fundamentais, insiste em desrespeitar e violentar o novo texto constitucional.
No dia 18 de maio, o Diário Oficial da União publicou'
autorização do Presidente da República para venda de
uma área de aproximadamente 13 mil hectares a pessoas
físicas e jurídicas estrangeiras. Essa área está localizada
nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, .
Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul,'
e na sua grande maioria, segundo o decreto, sem definição do tipo dc exploração produtiva a que se destina.
Ora. Sr. Presidente, essa medida governamental, sem
nenhuma base legal ou ético-moral, fere frontalmente'
o que dispõe o art. 190 da nova Constituição, que remete
à lei a competência para regular e limitar a aquisição
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ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa
física ou jurídica estrangeira.
No dia 6 de abril, preocupado exatamente com a
possibilidade de o Governo. na sua irresponsabilidade,
na sua submissão a interesses estrangeiros, conceder
benesses e vantagens, enquanto milhões de brasileiros
não têm um pedaço de chão, apresentei o Projeto de
Lei n' 1.946, dispondo exatamente sobre a questão da
aquisição de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira.
.
O art. 1" desse projeto que tramita nas comissões
técnicas estabelece que a aquisição de propriedade rural
no território nacional somente poderá scr feita por pessoa física estrangeira que mantenha residência definitiva
no País ou por pessoa jurídica estrangeira autorizada
a funcionar I1Cl Brasil.
Ú art. 20 estabelece que a aquisição de propriedade
rural por pessoa física jurídica estrangeira, com área
superior a 1.500 hectares, dependerá de prévia e expressa autorização do Congresso Nacional, que disciplinará
a forma de votação em seu regimento comum.
.Já o ar!. 3' fixa que a pessoa jurídica estrangeira
só poderá adquirir propriedade rural destinada à implantação de projetos agrícolas, pecuários, industriais
ou de colonização que deverão ser obrigatoriamente
vinculados aos seus objetivos estatutários.
O art. 4' estabelece uma série de obstáculos para
a funda penetração do capital cstrangeiro no meio rural
brasileiro como, por exemplo, a aquisição de glebas
cOI}1 área igualou superior a 2.500 hectares fica expressamente proibida.
A aquisição de propriedades rurais situadas dentro
dos limites da Amazônia Legal fica, da mesma forma,
expressamente proibida. A aquisição dc propricdadcs
rurais localizadas 00 faixa de 200 quilômetros das fronteiras do Brasil com países limítrofes também fica proibida. Finalmente, a aquisição de propriedades rurais
localizadas em distâncias inferiores a 10 quilômetros
das ferrovias e das rodovias, federais e estaduais é igualmente proibida. Como se observa SI. Presidente, houve
a preocupação do legislador de estabelecer regras definidas e concretas para evitar que este País seja lotcado
no seu meio rural ao apetite voraz do capital estrangeiro. Este projeto data de 6 de abril. enquanto o decreto governamental, que se aproveitou da desapropriação, por interesse social, de uma área de 46 mil hectares
para fins de reforma agrária, é datado do dia 18 de
maio, portanto, bem mais de um mês a partir da publicação deste projeto e da sua tramitação nas comissões
técnicas. Conseqüentemente, o SI. José Sarney, na
melhor das hipóteses, está violando a lei, mas, na pior
delas, está cometendo um crime de lesa-pátria, uma
vcz que há o im pedimento estabelecido no ar!. 190
da Constituição Federal.
Espero, Sr. Presidente, que este pronunciamento
chegue ao Palácio do Planalto e aos ouvidos do SI.
José Sarney - fechados para o texto constitucional
- a fim de que ele termine o seu mandato pelo menos
respeitando a Carta Magna da Nação. Não é mais possível continuar nesse estado de coisas, com o Presidente
da República, que veio aqui jurar solenemente respeitar
o texto constitucional, 'atropelando e violentando a Lei
Maior do País.
Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma
breve menção a uma competição esportiva, sem caráter
olimpico, realizada entre dois partidos realmente populares, no último sábado, aqui em Brasma, no campo
de futebol do Clube da Imprensa. Estávamos preocupados com troca de farpas entre dois candidatos que
têm clJeiro de povo, que representam nOs seus programas, nas suas ações, no seu passado, as mais legítimas
e válidas aspirações de um povo sufocado em seus direitos c empobrecido. Por isso, PDT e PT decidiram, para
harmonizar as suas diferenças e pacificar a caminhada
rumo às eleições do dia 15 de novembro, realizar esta
competição de futebol, que foi uma espécie de prévia,
não obstante seu caráter de confraternização. Como
era de se esperar, o PDT foi vitorioso. Dobrou os petistas mais jovens, mais entusiasmados. m~is vigorosos,
mas menos técnicos, por três a dois, Como disse, foi
uma espécie de prévia do dia 15 de novembro, pois
esperamos também chegar lá à frente dos nossos queridos, estim~dos e valorosos companheiros do PT, aquem
tivemos a honra de dobrar nessa competição de confraternização no úlimo sábado.
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Para completar, Sr. Presidente, tive a honra de participar, domingo, de três grandes concentrações, com
enorme afluência de público, nas cidades de Mossoró,
no Rio Grande do Norte, Campina Grande, na Paraíba,
e Maceió, nas Alagoas. A cada dia que passa, percebo
que o povo vai deixando de lado sua indefinição, os
traumas causados pelos regimes militares opressores e
por estc Governo irresponsável do SI. José Sarney e
povoando as ruas e as praças para aplaudir e apoiar
seu candidato e solidarizar-se com ele.
Essas três concentrações, em Mossoró, Campina
Grande e Maceió, reproduzem e retratam o sentimento
popular de todas as camadas da população, sobretudo
as mais oprimidas, em torno da candidatura de Leonel
dc Moura Brizola. Apesar de alguns jornais, indisfarçadamente comprometidos com o que há de mais retrógrado e reacionário neste País, que patrocinam, direta
ou indiretamente, candidaturas de extrema direita, dos
banqueiros, dos latifundiários e do capital estrangeiro,
em Maceió, terra do Sr. Collor de Mcllo, o maior impostor e farçante que a história política moderna deste
País já conheceu, reunimos modestamente 60 mil pessoas n~ praça pública para ouvir e aplaudir Leonel Brizola. E um sintoma do que vai acontecer no dia 15
de novembro, vitória consagradora, maiúscula do povo
deste País e de todos os setorcs empobrecidos e oprimidos desta Nação contra os arrcganhos da força e o uso
e abuso do dinhciro nas campanhas políticas.
Quem viaja em oito aviões, em helicópteros, cercado
de guarda-costas, de brutamontes, de lutadores de Karatê é porque tem medo do povo. Mas aquele que viaja
sem segurança alguma, apenas com a segurança da sua
consciê-ncia e da sua coerência e consegue reunir multidões scm nada pagar a ninguém, sem nada prometer,
a não ser luta e mais luta para mudar a face sombria
deste País, certamente tem autoridade para dizer: estas
eleições marcarão definitivamente o sepultamento de
todos os segmentos da extrema direita, de todos aqueles
que estão degradando este País, levando o povo à angústia, ao desespero e â rcvolta e â vitória daqueles que
se orgulham de ter cheiro de povo.
Por isso, Sr. Presidente, ao fazer este registro quero
manifestar a convicção de que estas eleições marcarão
um momento histórico da maior importância: ou navegamos nas águas tranqüilas da liberdade, da justiça social e da democracia, elegendo um candidato comprometido com o povo, com a história e com o futuro
destc País, scja Leonel Brizola, seja Luís Inácio Lula
da Silva, seja Mário Covas, seja Roberto Freire ou
até Ulysses Guimarães, ou a Nação entrará em convulsão social, que é a anteCllmara de uma guerra civil indesejável, mas de conscqüências c dimensões imprevisíveil'.
Oxalá Deus inspire o povo brasilciro e o conduza
ao porto seguro de um Governo popular, democrático
e transparente:
Muito obrigado.

aos comerciãrios seria uma preocupação para dar melhor assistência àqueles que são os responsáveis pela
prosperidade. Poderíamos citar algumas destas, como
a participação nos lucros da empresa, nas férias, o encaminhamento deles para colônias bem equipadas, com
variedade~ de lazer e acomodações adequadas para si
e seus acompanhantes etc. O que não pode mais se
repetir é a peualização do comerciário.

o SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Pronuncia
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 8rasil
inteiro comemora o Dia Nacional dos Comerciários,
aliás, homenagem por sinal muito oportuna, por se tratar de uma categoria profissional que diuturnamente
propicia progresso ao. País, mediante trabalho denodado, construindo assim uma sociedade mais próspera
e justa.
A data é consagrada aos comerciários como uma homenagem justa a uma classe mais produtiva, cujo dia
começa cedo e será um dos últimos a encerrar. Embora
a Constituição em vigor determine para estes 44 horas
semanai~~ o que se vê na prática é um total desrespeito
à Lei Maior, com relação às suas conquistas.
Os comerciários poderiam ter sido melhor amparados
pelos direitos trabalhistas ora em vigor; todavia, o que
se observa é que há uma exploração gritante desta classe, considerando que, após o expediente normal de
trabalho, coutinuam suas atividades como se em outro
expediente, que chamaríamos de "portas fechadas",
em um verdadeiro desrespeito ao trabalhador, segundo
várias denúncias que recebemos em nosso gabinete,
cuja atitudc repelimos com revolta e asco, pois não
podemos conceber que em plena virada do século XX
ainda se tenham notícias de ações gritantes como esta,
quando, na realidade, o que deveria existir com relação

Desejamos parabenizá-los por esta data, certo de
que, em breve, serão reconhecidos e poderão llsufruir
dos benefícios constantes da Constituição em vigor, gerando bom relacionamento entre comerciantes e comerciários, onde todos possam participar dos frutos das
suas atividades, preparando o Brasil para uma nova
era.
Diante do que já expus, gostaria de destacar que
lutamos com empenho e dedicação em favor dos trabalhadores, no capítulo "Dos Direitos Sociais", da Constituição, por jornada de 40 horas semanais, culminando
com 44 horas, turno ininterrupto de 6 horas, remuneração pelo serviço extra de 50% a mais, proteção ao
emprego, contra despedida sem justa causa, salário mínimo real, férias com 1/3 do salário a título de abono.
estabilidade no emprego, prescrição, em cinco anos,
do prazo de recorrer em defesa aos direitos trabalhistas,
13' salário ao aposentado, piso salarial, direito de greve,
aviso prévio mínimo de 30 dias. Todo este esforço foi
feito tão-somente para dar ao trabalhador tranqüilidade
e para a riqueza ser melhor distribuída, para que possamos construir o Brasil que desejamos bom para nós,
nossos filhos e os pósteros, cumprindo o nosso dever
de patriota e defensor das classes menos favorecidas,
a dos trabalhadores.
.
Viva este dia consagrado aos comerciários do Brasil.
E aos do Maranhão meus cordiais votos de solidarie~
dade por este dia dedicado a vocês, meus conterrâneos.

O SR. VALDIR COLATTO (PMDB - Se. Pronuncia o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados, poucos talvez perceberam o grande momento que esta Casa vive. A Constituição' está scndo
aplicada, com o Orçamento da União, exatamente onde
atinge cada um de nós, brasileiros: o bolso.
De repente, parece que estamos assutados com a
nova sistemática de análise dos recursos do País no
Congresso Nacional, de forma inédita e aberta, para
sua destinação. Esperamos que todos os homens de
bem entendam a responsabilidade histórica que nos cabe de nos debruçarmos sobre o assunto e, com competência, darmos o melhor destino a esses recursos. Com
clareza e sabedoria, devemos determinar o que é ou
não pri'jritário neste momento brasileiro.
Será o primeiro Orçamento da Uniáo discutido, aualisado, emendado e modificado pelo Congresso Nacional.
O País nos observa, Srs. Deputados. Não podemos
frustar o povo. Se não formos capazes de entender este
momento, por certo estaremos atropelando a história,
rasgando a Constituição e inviabilizando a nova administração que se instalará no País. em 1990, além de
colocarmos em risco a democracia no Brasis.
Há que se fazer algumas reflexões para que se deixe
o corporativismo e os interesses pessoais de cada um
e se pense rcalmente no País e nos números reais que
se nos apresentam. O País precisa do trabalho de cada
um de nós, parlamentares, para que se encontrem as
luzes de que a Nação tanto necessita para iniciar uma
nova era de ajuste na sua economia, era de progresso
e justiça social.
Levantamos alguns dados que realmente nos preocupam e. ao mesmo tempo. nos angustiam, pela responsabilidadé que temos junto a todos aqueles que representamos e que esperam de nós um trabalho competente.
justo e, acima de tudo, honesto.
Anotamos, numa breve análise dos volumosos compêndios que compõem o Orçamento da União para
1990, alguns dados que entendemos ser importante
mencionar:
1 - A receita global da União para 1990 será de
NCz$ 338.861.836,00, incluindo NCz$ 6.809.940.000,
que virão da alteração da legislação, isto é, de aumentos
de impostos, se houver;
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2 - A despesa global da União para 1990 será de
NCz$ 338.861.836.000, isto é, dc NCz$ 6.809,940.000,
se for concedido o aumento dos impostos;
3 - Os investimentos,que poderão ser feitos no País
entre empresas e a' Governo serãO' de NCz$
17.050.655.000,00, sendo apenas de NCz$
2.500.000.000,00 os recursos garantidos para investimentos, isto é, obras através do Governo; se for alterada
a legislação, serão adicionados mais NCz$
6.809.940.000 de investimentos - portanto, ninguém
fará milagres em 1990;
4 - Dos NCz$ 338.861.836.000, de despesas da
União, NCz$ 216.815.456.000 serão gastos em encargos
e dívidas da União', isto é, gastaremos, em 1990, o
percentual de 63% para pagamcntos de dívida?, juros
e empréstimos; isto representa 15 vezes mais dos recursos que a União repassa para os estados e municípios
brasileiros;

5 - As despesas do Legislativo federal, Câmara e
Senado, representam, em 1990 0.24% da despesa da
União, ou scja, NCz$ 732.000.000, os Ministérios do
Exército, Marinha e Aeronáutica gastarão NCz$
8.880,936 ou séja, 2,65% do Orçamento, ou dez vezes
mais que o Legislativo e três vezes mais que os recursos
destinados à agricultura, NCz$ 2.610.236.000, ou seja,
0,88% do orçamento;
6 - A reforma agrária terá até 10 milhões de títulos
da dívida agrária, este será o tamanho da reforma agrária em 1990 - há candidato que não vai poder cumprir
o que está prometendo em termos de reforma agrária,
não vai ter grana;
7 - Os recursos do Governo em 1990 serão postos
assim:

- com pessoal, NCz$ 24.242.731.000;
- juros e encargos da dívida, NCz$ 34.392.099.000;
- despesas gerais, NCz$ 66.258.859.000;
- inversões financeiras, NCz$ 19.092.544.000;
- amortização da dívida, NCz$ 184.263.984.000;
- outras despesas, NCz$ 365.260.000;
- reserva de coqtingência, NCz$ 1.765.005.000.
8- Os recursos para a agricultura, incluido as empresas, Sr. Presidente, são simplesmente irrisórios: NCz$
2.610.236.000, ou seja, 0,88% do Orçamento da União;
os investimentos do Ministério da Agricultura estão previstos em NCz$ 40.926.000.
Somente o Ministério da Agricultura terá no seu orçamento NCz$ 674.601.000, sendo:
NCz$I92.995.0oo com pessoal; NCz$ 87.627.000 com
juros e encargos; NCz$ 40.928.000 com investimentos;
NCz$ 82.852.000, amortização da dívida; NCz$
59.821.00, outras despesas de capital; NCz$ 7.000.000,
inversões financeiras.

Portanto, não há qualquer previsão do Tesouro para
a agricultura no que se refere a custeio c investimentos.

Novamente teremos. em 1990, a eterna falta de recursos
para os agricultores. Na nossa opinião. deveríamos destinar, no mínimo 5% do Orçamento para investimentos
na agricultura. Somente assim poderíamos aumentar
a produção agrícola deste País.
9 - O balanço para 1990 não é nada animador. ou
seja, a receita corrente será de NCz$ 96.973.147.000,
as despesas de NCz$ 124.893.679.000, isto é. haverá
um défict de NCz$ 27.920.542.000, e para fechar o caixa
terá que se buscar dinheiro no mercado. Portanto, está
certo o candidato que não prometer muito, pois não
terá que explicar tauto por não poder cumprir promessas de campanha.
Quando vemos estes números e os desafios que serão

enfrentados em 1990 no País, há que se ter entusiamo
para a campanha e o enfrentamento da crise por que
passa a Nação. E o DNER diz que precisamos, somente
para a manuteução de rodovias brasileiras. de 9,5 bilhões de dólares.
O Brasil precisa parar para pensar nesses quinze dias
que nos separam das eleições e tomar cousciência da
responsabilidade que terá ao eleger o futuro Presidente
da República. A saída é votar em quem conhece, em
quem tcm força, coragem e liderança para sair desta
crise. Este Presidente tem o nome de Ulysses Guimarães.
Esta Casa tem um desafio a cumprir. e teüho certeza
de que não se furtará a estudar. com muita competência,
O Orçamento da União a n6s encaminhado pelo Executivo. Não sou especialista na área, mas já podemos
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detcctar muitas cspertezas de certos setores do Governo, que tentam, de todas as maneiras, garantir recursos
para manter suas mordomias e privilégios, através de
subterfúgios técnicos, termos em rubricas que só os
tecnocratas conhecem, e poderão dispor dos recursos
para aquilo que entenderem necessário.
É uosso dever. Srs. Deputados, dizer onde serão gas-

tos os recursos do povo. e trabalhar para que revertam
nos maiores benefícios possíveis para a população.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, com esta intervenção quero rcpor a verdade dos
fatos ocorridos nas áreas do Ministério da Fazenda e
do Banco do Brasil S.A.
A nota assinada pelo Presidente do Banco do Brasil,
Mário Berard - pretensamente com o objetivo de dar
por contornado o mal-entendido ocorrido entre o Presidente da República interino, Deputado Paes de Andrade, e a Presidência do Banco do Brasil S. A. - foi
apenas uma tentativa de desfazer ou camuflar a tensão
c os riscos, inclusive de desdobramentos institucionais,
advindos com a resistência do Ministro da Fazenda,
Mal1son da Nóbrega, em se subordinar à autoridade
do Presidente da República.
É um fato inédito neste País, em um momento de
crise, em que toda a Nação aguarda o reencontro definitivo com a democracia. através da eleição direta do
seu novo Presidente. Tivemos a oportunidade. em discurso aqui pronunciado na última sexta-feira, de analisar a questão. Quis o Ministro da Fazenda, a pretexto
de aguardar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho
- portanto, a decisão da Justiça - sobrc o dissídio
do Banco do Brasil, provocar uma situação de conseqüências imprcvisíveis nessa sua eolisão com a autoridade maior do País.
Sr. Presidente. toda a sociedade, acompanhando pelo
noticiário as declarações das autoridades envolvidas,
percebeu claramente que houve o risco de o Presidente
da República interino demitir o Ministro, para fazer
valer a sua autoridade enquanto no exercício do cargo
- e foi apoiado pelo Líder Inocêncio Oliveira, que
também interinamente exercia a Presidência desta Casa
e, tomando a posição correta, solidarizou'se com o Chefe daNação, no sentido de fazer prevalecer a autoridade
suprema deste País. Tal autoridade não podia ser contestada, de maueira alguma, por um subordinado, por
um subalterno, eomo pretendeu o Sr. M:ulson .da Nóbrega.
Agora. Sr. Presidente, resta de toda essa farsa, de
todo esse episódio, b esforço que deveria ser continuado
por parte do nosso colega, Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Paes de Andrade, bem como
do Deputado Inocêncio Oliveira e de quem esteja efetivamente disposto a respeitar a palavra final da Justiça,
quando deu ganho de causa aos funcionários do Banco
do Brasil.
A decisão judicial, aliás, veio após um fato novo
- e isso tivemos oportunidade de dizer ao Presidente
Paes de Andrade - ou seja, depois que o Presidente
Sarney resolveu pelo não-cumprimento da sentença do
Tribunal. É exatamente o quarto pronunciamento da
mais .lta corte trabalhista sobre a mesma matéria, pois,
na terça-feira da semana passada o TST, julgando idêntico dissídio, confirmou o percentual de reposição de
152% para os funcionários da Caixa Econômica Federal.
Apesar de todos os equívocos em que incorrem muitos trabalhadores que se deixam ~nganaI pelas calúnias,

pela campanha de difamação qne os órgãos de comunicação e as autoridades - principalmente o Ministério
da Fazenda - movem contra o funcionalismo e a instituição do Banco do Brasil, certamente esses setores
trabalhistas e a sociedade como um todo poderão perceber que essa campanha existe porque foram os funcionários do Banco do Brasil os pioneiros, os primeiros
a contestar a farsa da manipulação dos índices de. inflação de janeiro e, portanto, a reivindicar na Justiça o
reconhecimento de scus direitos.
Da mesma forma, na época do Plano Bresser. foram
confiscados 26% do salário de todos os trabalhadores.
num primeiro momento, os funciouários do Bauco do
Brasil estiveram acossados pela campanha de calúnias,
mas quando, com um ano de atraso, o Governo reco-
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nheceu essa manipulação e estendeu aos servidores públicos o percentual de 26%, correspondente ao Plano'
Bresser, reconheceu também que de fato estavam corretos os sindicatos dos bancários do País inteiro, e que
a decisão da Justiça era, enfim, correta e deveria ser
respeitada.
Portanto, Sr. Presidente, esperamos que seja igualmente respeitada a sentença do TST favorável aos funcionários do Banco do Brasil. Ela tem sido contestada
pela área econômica do governo o que tem provocado
essa crise artificial, gerando toda essa indiguação por
parte, não apenas dos funcionários do Banco do Brasil,
mas de todos os trabalhadores, quc aguardam a consolidação dessa jurisprudência para que tenham enfim reconhecidas as suas reivindicações de reposição de perda
salarial, em funçiío da política antipopular em vigor
uo País.
Esperamos que essa scntença venha a ser cumprida.
Assim, fazemos um apelo a todos os Parlamentares,
para que se empenhem efetivamente em que a solução
venha a ser encoutrada e o Tribunal Superior do Trabalho possa julgar amanhã o recurso interposto pelo Governo, pacificando enfim a Nação e os trabalhadores
brasileiros.
OSR. .rOSÉTEIXEIRA (PFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Sr. Deputados.
,estamos a duas semanas da eleiçiío presidencial, que
foi reclamada pelo País afora praticamente por todas
as forças políticas organizadas. Após 29 anos. vivemos
uma situação historicamente relevante. Essa eleição,
sem dúvida, é muito importante para a vida da Nação,
mas traz algumas revelações que inquietam a nós Parlamentares, políticos e cidadãos conscientes e responsáveis por este País.
Sr. Presidente, quero considerar a situação espccífica
do Partido da Frente Liberal, que fez uma inovação
no processo de escolha do seu candidato a Presidente
da República: apresentou três nomes. consultando as
bases de todó o País a respeito de suas preferências.
O preferido. como todo o Brasil se recorda, foi o ex-Ministro Aureliano Chaves.
A missão de Aureliano era a de integrar o partído.
Aq uela prévia eleitoral, disputada por três candidatos,
estava muito longe de indicar que o Partido da Frente
Liberal tinha cisões profundas. Pelo contrário - dizíamos naquela época - o fato de surgirem três postulantes
ao cargo apenas demonstrava o clima de democracia
interna vivido pelos liberais brasileiros. Entretanto, Ioga após a conclusão das prévias percebeu-se que não
era bem assim. Havia menos democracia interna do
que imaginávamos e mais cisão interna do que gostaríamos que houvesse.
Começou o trabalho de preparação da cotiveução.
nacional. Fatos importantes na convenção, como por
exemplo amudança do presidente do partido. um antigo
concorrente de Aurealino Chaves; alguns correligionários se recusaram a participar e, escolhido o candidato

e oficializada .essa escolha, demos início à campanha
presidencial. Eramos poucos. inicialmente, em relação
ao partido, o scgundo mais forte e mais numeroso no
Congresso Nacional.
À medida em que a campanha se desenvolva, percebemos com clareza. o descontentamento das hastes do
PFL, com o seu candidato Aureliano Chaves. Ele próprio. que vinha com a Illiss:lo de unir o partido e superar

as divergências e cisões que dcmonstravam existir, pouco a pouco. foi concentrando forças em torno de si
representando, na verdade. essas profundas e in>superáveis divergências no Partido da Frente Libcral. E normal que a preferência do povo brasileiro. em relação
à candidatura Aureliano Chaves. tenha sido um elemento de desestimulação do apoio dos próprios companheiros de partido. Afinal de contas. Sr. Presidente.
o partido pensava estar lançando uma candidatura indiscutivelmente confüivel.
Á-história política de Aureliano Chaves mostra um
homem público de alta confiabilidade - pelo menos era
esse o entendimento geral no partido. O PFL pretendia,
com essa candidatura. lançar um nome viável. Essa
viabilidade, no entanto, inexiste, considerando a prefcrência de 1% do eleitorado brasileiro em relação àquele
candidato. Tal fato apenas desgastou o próprio Dr. Aureliano, irritou o partido, afastou companheiros ~e
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já haviam aderido àquela candidatura e, ao longo do
tempo;chegamos a essa situaç'lo insustentáveL
Ora, Sr. Presidente, diversas foram as reflexões e
as análises a respeito da candidatura Aureliano Chaves.
Houve quem sugerisse troca de nomes. Finalmente,
o próprio Aureliano Chaves autorizou o Senador Hugo
Napoleão a manter contatos políticos para saber quem
deveria ser o candidato do PFL à Presidência da República.
O Senador Hugo Napoleão, prestando-lhe esse serviço, seguramente representava o pensamento da quase
totalidade do Partido da Frente Liberal, não só da cúpula ou dos Parlamentares. mas das bases do partido no
País.
Chegou-se à conclusão de que Sílvio Santos resolveria
o impasse a que o partido havia chegado. Por que Sílvio
Santos? Ora, Sr. Presidente, porque é um liberal, como
os 600 mil filiados ao PFL, regularmente inscrito no
partido e cidadão, em pleno gozo dos seus direitos políti·coso Portanto, é possível, legítimo c natural que preten·desse ser candidato, o que era absolutamente aceitável
no seio do partido.
A candidatura do Sr. SIlvio Santos empolgo.u todo
o País. Houve no Maranhão, meu Estado, manifestações de contentamento pela possibilidade da indica·ção do nome de Sílvio Santos como candidato do PFL
à Presidência da República, em substituição a Aureliano
Chaves.
Conhecemos o desfecho. Aquela candidatura de Aureliano Chaves, que veio para agregar. desagrega no
final, aquela candidatura, quc veio para empolgar, apenas desestimula; aquela candidatura. que veio para superar divergências internas no partido, suplantando as
cisões que pareciam haver realmente, no final, só coloca
o PFL - no dizer do próprio Aureliano Chaves em pedaços que ele se recusa a .iuntar, fato que aflige
todos os liberais do BrasiL
Mais importante do que tudo isso é a situação de
desorientação em que ficou o partido no País inteiro.
O Senador Hugo Napoleão, presidente zeloso, homem
público respeitável, sob todos os aspectos - a quem
rendo minhas homenagens e declaro o profundo respeito que tenho pelo ex-Deputado, ex-Governador, hoje
· presidente do partido - está preooupado com essa situação e quer dar uma orientação segura ao PFL.
Entretanto, ainda existem fatos que poderão Ocorrer
na vida política nacional. Por isso não foi possível ainda
ao Senador Hugo Napoleão transmitir aos liberais sua
orientação em termos da candidatura que dcvemos ado· tar. Talvez eu aqui possa dizer, expressando o sentimento de filiados ao PFL em todo o País, que o partido
sente-se neste instante, na sua maioria esmagadora, como se liberado de compromisso político com qualquer
candidatura. O PFL vai refletir e seguramente adotará
a que estiver mais próxima dos ideais liberais, seja de
que partido for, seja com que candidato for, analisando
apenas suas idéias. Chego a admitir que, se por acaso
a candidatura Sílvio Santos vier a concretizar-se, mesmo
fora do PFL, ela terá o apoio maciço da maioria esmagadora do meu partido, porque S, S', em pensamento,
em atitudes e? sobretudo, na expectativa para com o
futuro, no caso de vir a ser Presidente da República,
tem as mesmas preocupações do PFL. '
Dizenào isso, quero solidarizar-me com o Senador
Hugo Napoleão pelos episódios que abalaram a estrutura do nosso partido. Quero registrar minha admiração
por aquele Senador que representa no Congresso Nacional o Estado do Piauí, c destacar a confiança que tenho,
pela forma como S. Ex' está-se conduzindo neste momento difícil da vida do PFL. Haveremos de superar
as dificuldades com traqüilidade e com acerto para que,
unidos no primeiro turno, possamos maciçamente eleger o nosso Presidente da República no segundo turno,
como este momento histórico exige do nosso partido.
Durante o discurso do Sr. José Teixeira, o 5:1'.
Carlos Colta. 3' Secretário, deixa a cadeira da pres! .
dência, que é ocupada pelo Sr. Adylson Motta § 2" do Artigo 18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) a palavra ao Sr. Amaral Netto.

Concedo

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nos contlitos

dc Volta Redonda morreram três metalúrgicos, e o Partido dos Trabalhadores foi buscar nas urnas funerárias
os votos que elegeram importantes Prcfeitos. Entre
eles, uma Senhora chamada Luíza Erundina. Na semana passada, a mesma Senhora, parceira do Sr, Luiz
Inácio Lula da Silva, dava entrevista no local de uma
tragédia cujas dimensões são ainda desconhecidas. Ninguém sabe quantas pessoas estão soterradas pelo aterro
da Erundina. E afirmava, com a cara mais cínica do
mundo. que por mais de quarenta vezes já havia interditado o trágico local. Mas nem ela nem Lula, responsáveis por esse homicídio culposo, explicaram a não
existência de tapume e a ausência de um guarda municipal para fazer cumprir as ordens da Prefeita.
No ano passado, em Volta Redonda, os candidatos
do PDS e de outros partidos nada tiveram a ver com
o malfadado conflito e, no entanto, fomos nós que "pagamos o pato".
O crime praticado diretamente pelo PT é dez vezes
mais grave do que o de Volta Redonda. com o qual
nada tivemos a ver. Querem fazer crer que Jamanta
. é u~ SÓ, e não três, ou quatro, ou cinco, pois a ele
têm que se somar dona Luíza Erundina e o Sr. Luiz
Inácio Lula da Silva, além dos indefectíveis propineiros.
O PT é pródigo em cinismo e falsidade. Como único
sobrevivente dos panidos comunistas no mundo, ele
é campeão da mcntira e da hipocrisia. Rara é a vez
em que alguém do PT não critica violentamente reajustes, aposentadorias e tudo que diga respeito ao Poder
Legislativo. No entanto, a esquerda faz fila na Caixa
para receber o que condenou no plenário.
Em maio de I987, o PT vinha lutando para estatizar
a Medicina. Hoje, enoja-me ver, nos programas do
PT, metalúrgicos contribuindo com suas economias para a campanha do Lula. Esses mesmos metalúrgicos
poderiam morrer na porta do INPS, enquanto Lula,
em maio de 1989, para operar apendicite, internava-se
num dos mais caros hospitais de São Paulo, o Sírio
Libanês, usando um dos melhores médicos daquele Estado. Custo de Hospital e Médico naquela ocasião: Cz$
600.000,00. Hoje, esta importância seria equivalente
a NCz$ 70.000,00, o que nâo afetaria o bolso de Lula,
porque, apesar da condenação do PT, quem pagou foi
a Tesouraria da Câmara dos Deputados, Quer dizer,
todos os brasileiros, entre eles até mesmo alguns dos
que foram sepultados pelo aterro Lula-Erundina,
O SR. ÁTILA LIRA (PFL - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, recente.
mente, estive visitando alguns Municípios do meu Estado. Como Deputado mais votado pelo Estado do Piauí
tenho acompanhado as dificuldades dos seus Municípios
em decorrência da crise econômico-financeira que assola o País, agravada pela indiferença de alguns órgãos
federais e do próprio Governo Estadual. O que se nota
é a ausência completa de políticas e estratégias capaies
de atender a quem produz, sobretudo ao médio e o
pequeno produtores da zona rural.
As principais queixas com relação ao Governo Federal estão inseridas na área da agricultura, notadamente
O crédito rural que tem sido escasso, inviabilizando o
desenvolvhnento agrícola dos povoados e dos Municípios, fazendo agravar as suas condições sócio-econômicas.
Com relação ao Governo Estadual, as críticas .iustas
estão direcionadas para a total destruição da Ematcr/PI,
numa política deliberada e pouco responsável, que está
a contribuir decisivamente para a desorganização e desestruturação da agricultura piauense. É profundamente lamentável que o Governo do Estado do Piauí, num
momento delicado da vida nacional, prefira aplicar os
poucos recursos em obras supérfluas, como Navio do
Sal, c Potyeabana, prefira concentrar a aplicação desses
recursos na capital e na Cidade de Parnaíba.
Lamentavelmente, encontramos por parte de alguns
órgãos federais, como o DNER e DNOCS, apoio deliberado às ações irresponsáveis do Governo do Estado.
Gostaria também dc deixar registrado meu desapontamento com relação á entrevista do Ministro da Fazenda no .TornaI do Brasil de ontem, na qual aponro o
Congresso e a Constituinte como responsáveis pela desorganização das finanças públicas c do País, como se
as decisões da Constituição não viessem atender aos
reclamos de uma nação que precisa modernizar-se.
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Ê importante que a Casa tome conhecimento dessa
entrevista, porque sabemos que as ações do Ministro
da Fazenda têm sido inefhicazes e ineficientes na condiçáo da política financeira do Brasil. Até agora, S. Ex'
não tomou qualquer decisão no que se refere ao cumprimento do reajuste salarial do Banco do Brasil.
No Piauí, recentemente, o Vice-Governador asssumiu o Governo do Estado, e um dos compromissos
que firmou com o Governador foi o de demitir aqueles
secretários que não cumprissem suas ordens. Do mesmo
modo, gostaria de solicitar ao Presidente desta Casa
que, no momento em que venha a assumir de novo
a Presidência da República, demita o Ministro da Fazenda, pois este não deseja cumprir as ordens que emanam
do Poder constituído.
O SR. EDME TAVARES (PFL - PB. Pronuncia
o seguine discurso.) -Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, entre os mais graves problemas sociais do Brasil
está, sem dúvida, a questão da infância carente e sem
assistência. Tal situação assume proporções de calamidade, em função do quadro atual e do comprometimento do futuro das gerações, que vão sendo, implacavelmente, marginalizadas do contexto econômico do
País.
A garantia dos direitos das crianças depende de novos
parâmetros sociais, ou seja, da redução das desigualdades de oportunidade e da garantia do acesso do menor
às expectativas mais dignas de vida.
As gritantes condições enfrentadas pela maioria das
crianças brasileiras depaupera nossa energia cívica e
infelicita, hoje. a vida dos cidadãos do amanhã.
Para enfrentar esta questão o Congresso precisa regulamentar o dispositivo constitucional que trata do assunto, mais precisamente o art. 227, que mobilizou milhares
de brasileiros durante o processo constituinte numa corrente inédita, que resultou num dos mais abrangentes
compromissos: da Nação com o 'futuro, expresso em
seu documento maior.
Os desajustes sociais são colossais. e a proteção à
infância é um dos que, na atualidade, necessita de profunda avaliação da classe dirigente., neste quadro da
vida nacional marcada profundamente por csperanças
e anseios de mudança. Cabe a nós, Parlamentares, a
patriótica tarefa de e.laborarmos um Estatuto da Criança, sintonizado com o presente e de olhos postos no
futuro, pois somos, hoje, um dos países com o maior
contigente populacional de jovens e crianças do mundo.
Não podemos comprometer o futuro destas gerações
pela via da indiferença. negando assistência e proteção
adequada à infância, e sermos julgados peia História
como omissos e relapsos para com o amanhã do Brasil.
Deve o Estatuto da Criança ser um documento da
modernidade deste País, começando com os direitos
fundamentais da criança e do adolescente, entendendo-se por criança o menor na faixa de o a 12 anos,
e adolescente, o de 12 a 18 anos.
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Dentre estes direitos fundamentais deve merecer destaque especial o direito à vida, englobando a proteção
pré-natal e os aspectos referentes à saúde.
Ê necessário que o diploma legal contenha dispositivo
que obrigue a manutenção dos registros em hospitais,
públicos ou privados, com a identificaçâo planar e digital do recém-nascido e da mãc, de modo a evitar troca
de crianças, bem como a rcalização de exames que revelem erros inatos ao metabolismo do bebê, cujo diagnóstico precoce possa determinar tratamento eficaz.
A questão da liberdade jovem deve ter um tratamento
amplo e definido, como as garantias do direito de ir
e vir, estabelecendo regras tendentes a proibir o encarceramento precoce. inclusive tratando dos direitos especiais do menor privado de liberdade que não pode ser
despojado dos direitos elementares à condição humana,
por tratar-se de pessoa em desenvolvimento.
Outro ponto. fundamental, a ser abordado é o do
direito à fami1ia, pois toda criança tem o direito de
ser criada no seio da família natural, e excepcionalmente
em fami1ia substituta. devendo ser afastada a possibilidade de a pobreza justificar a destituição do pátrio
poder, através da obrigatoriedade de inclusão da família
em programas de promoção social.
Quanto á família substituta, devem ser fixados requisitos básicos para qualquer das formas de inserção de
uma criança em outra família, que não a natural, a
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necessidade de oitiva e consideração da opinião da
criança ou do adolescente. A adoção internacional deve
ser, tratada como excepcionalidade, somente possível
desde que esgotadas as possibilidades, previamente, as
tentativas dc manutenção da criança em poder de sua
própria família ou em lar substituto no País,
Deve ser unificado o instituto da adoção, criando-se
a adoção plena, atribuindo-se ho adotado os mesmos
direitos e deveres dos outros filhos, criando-se também
a possibilidade dc adoção por concubinos, atendendo
ao reconhecimento e proteção estatal em relação à
união estável, de acordo com o que determina a Constituição.
A regulamentação deste instituto, levando-se em conta a contemporaneidade do problema, é vital para atenuar-se a questão do menor sem família,
Outro aspccto primordial é a educação a ser proporcionada à criança, devendo ser garantido seu amplo
acesso à escola.
Sr. Presidente, como já destacamos no início do uosso
pronunciamento, o problema do menor abandonado
está intrinsicamente associado a causas maiores, como

a concentração de renda, que no Brasil é brutal, e a
educação e a saúde, pois a grande maioria da Nação
não tem meios de acesso a estes dois direitos elementares, seja por não dispor de recursos, seja por ineficiência do Estado na sua prestação.
Precisamos, nesta que será uma verdadeira Constituição da Criança, pois o Estatuto a ser por nós elaborado vai garantir direitos a mais da metade da população
brasileira, garantir o resgate do futuro do menor, e
esta tarefa será árdua, pois a multiplicidade de aspectos
da questão, como assistência materno-infantil, acesso
à Justiça, à educação, família adotiva, proteção especial, convivência familiar e comunitária. lazer, cultura,

profissionalização e proteção no trabalho, está a ,desafiar a nossa sensibilidade e a nossa imaginação criadora
de pais, filhos e irmãos.
Ao conclamar os caros colegas a, por meio da elaboração legislativa, dotar o País de amplo e moderno Estatuto da Criança, quero fazer referência ao que está
no livro maior da Cristandade, em Marcos, 10,14:
"Não devemos embaraçar os caminhos das crianças, pois elas estão sintonizadas diretamente com
o Criador e com o Seu Reino."

o SR. LÚCIO ANCÂNTARA'(PDT - CE. Sem revisão do prador.) - Sr. Presidente, este Governo tem
o hábito' de desrespeitar o direito dos aposentados. e
contra eles tem praticado muitas injustiças, inclusive
descumprindo a lei. Trago agora ao conhecimento desta
Casa, e peço providências enérgicas por parte do Ministro da Fazenda a triste situação por que passam os
aposentados que retornaram aos seus países de origem,
ou mesmo os brasileiros que estão morando no exterior.
Acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, assinados pelo Presidente da República c ratificados pelo Congresso Nacional, «stabelecem que se deve
pagar o valor da aposentado)'i'lt nos países onde estão
residindo esses aposentados.1'ois bem, os aposentados
, que estão no exterior não recebem as suas minguadas
aposentadorias desde maio, e o Banco Central tem dito
que o lAPAS terá de comprar dólar no paralelo para
enviar esse recurso para o exterior. Ora, o IA!'AS estáse recusando a fazer isto, porque se trata de pagar um
ágio e, como é um órgão do Governo, não teria como
justificar-se perante uma auditoria do Tribunal de Contas da União, Portanto, o dólar terá de ser comprado
no câmbio oficial. O Banco Ccntral ainda insiste em
que esses valores de maio sejam comprados no dólar
paralelo do mês de novembro. Portanto, o desejo, mesmo, é extinguir até fisicamente esses aposentados que
estão no exterior desrespeitando - repito - convênios
e acordos internacionais de reciprocidade. Não venha
o Banco Central dizer que se trata de deter evasão
de divisas, porque em função desses acordos bilaterais,
desse pagamcnto de aposentadorias, têm entrado/mais
dólares do que saído.
Fica aqui o meu protesto e o meu apelo que o Ministro
da Fazenda- tome uma providência imediata a fim de
resolver essa questão, uma vez que muitas pessoas idosas se e.ncontram em dificuldades no exterior, sem receber a aposentadoria que lhes é devida.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

O SR. DASO COIMBRA (PMDB - RJ, Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cada
vez está mais sério o problema de saúde em nosso País.
O INAMPS não consegue manter, com a devida eficiência, os seus vários hospitais, Em greve constantc, os
médicos e os paramédicos têm causado sérios problemas
à população, que não consegue, apesar das inúmeras
filas, ser atendida pelo INAMPS.
Sr. Presidente, basta passar por qualquer hospital
da rede pública que veremos filas e mais filas de pessoas.
Se alguém chegar na hora de começar a consulta, ou
seja, às oito horas, não poderá beneficiar-se dessa consulta, porque outros, que chegaram desde as cinco da
madrugada, ocuparam os lugares. Resta a rede particular, mas lhe é impossível servir a determinadas pessoas,
pelo alto custo da saúde e pelo problema de médicos,
Sr. Presidente, na rede particular há uma série de
hospitais conveniados, santas casas e hospitais de benemêrancia que. recebendo verbas do Suds, Inamps e
MPAS, poderiam suprir as falhas do serviço oficial.
No entanto, o insustentável tratamento que vem sendo
dispensado pelo Suds, Inamps e MPAS à rede hospitalar
e aos demais estabelecimentos de saúde contratados
e conveniados é um problemà sério. Além da defasagem
dos valores pagos. há o descaso aos pedidos, às verdadeiras súplicas, às reivindicações formuladas pela categoria e pelos diretores de hospitais,
Quando os pagamentos são efetuados, eles o são com
atraso de sessenta a oitenta dias, depois de encaminhadas as faturas e realizados os serviços. Isso representa, no recebimento, uma perda de 30 a 42% dos
valores reais, É iminente um colapso da saúde no Brasil
c. por isso, é preciso tomar medidas corretivas a curto
prazo, para que amanhã não choremos a situação difícil
de nosso País.
O SR. ASSIS CANUTO (PL - RO. Sem revlsao
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o Correio Braziliense de hoje publica notícia de uma
campanha que mostrará que o País está parado, Trouxemos a matéria para a tribuna desta Casa dada a constatação de uma verdade, que todos os brasileiros já conheciam, mas que agora será motivo de campauha empreendida pela Associação Brasileira do Desenvolvimento da Indl]stria de Base. Esta matéria, de profundo
valor denunciante, dá-nos realmente uma idéia de que
os investimentos do setor público, na infra-estrutura,
quer de transportc de massa ou de carga quer de comunicação, quer de eletrificação e produção de energia
e de petróleo, enfim, de produtos básicos de interesse
para o desenvolvimento, estão muito aquém da nossa
necessidade. A agritlnltura, apesar de todas as dificuldades, continua progredindo, o comércio está em expansão; enfim, várias atividades econômicas, apesar do
contraste econômico que vivemos, estão crescendo, e
a infra-estrutura está parada.
Peço a V. Ex' a transcrição do citado texto do jornal,
para que esta Casa dele tome conbecimento.
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"Diversos setores produtivos contin4iam a registrar
taxas de produção crescentes, principalmente aqueles
ligados aos bens de consumo e aqueles dirigidos à exportação", comenta Andrade Orth. "Poucos se dão conta,
no entanto, da íragilidade que alguns setores de infra-estrutura começam a acusar, em consequência exatamente da incapacidade do setor público em realizar investimentos nessa área".

A fragilidade a que se refere Andrade Orth resulta
da própria deseontinuidaqe na montagem da infra-estrutura necessária ao País ao longo desta década e que
é consequência de sucessivos cortes nos investimento
das empresas estatais. No início desta década os investi·
mentos das empresas estatais representavam cerca de
5,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Já à
proposta orçamentária para o próximo ano, que se encontra no Congresso Nacional, prevê 3,2 por cento do
PIB para investimentos, ou seja, o mesmo percen~ual
aprovado pela Sest em 1989 e cuja execução. após frustração das fontes de recursos, deverá atingir 2,8 por
cento do PIE,
"Já se sabe, de antemão, que mais uma vez o equilíbrio entre receitas e despesas no Orçamento será conseguido pela via dos cortes dos investimentos", comenta
Andrade Orth, "Se isto vier a ocorrer, a já calamitosa
situação virá a deteriorar-se ainda mais, comprometendo inclusive a manntenção dcssa infra-estrutura,
uma vez que OI'recursos disponíveis não serão suficientes para a expansão dos serviços fornecidos pelas empresas estatais".
Tempo Perdido
Em sua campanha, destinada também a parlamentares e aos presidenciáveis, a Abdib não se furta a apresentar um farto arsenal de números para tornar o espectro da estagnação mais real. Em meio a gráficos e tabelas
é possível destacar números que indicam o desempenho
da economia brasileira nesta década de 80, O PIB que
do pós-guerra até o final da década de 70 havia crescido
a uma taxa média anual de 7,5 por cento. na década'
de 80 não atinge a 2 por cento, Como resultado, a
renda per capita declinou e o resultado só não foi pior
graças ao desempenho dos setores agrícola e de exportação.
Esse resultado negativo deveu-se basicamente à queda nos investimentos como proporção do PIB de 22,9
por cento em 1980 para 17,5 por cento em 1988, Por
sua vez, à queda dos investimentos esteve mais associada a nula capacidade de poupança do setor público.
o que, segundo a Abdib, acaba levando o País a assistir
passivamente à deterioraçãõ de sua infra-estrutura com

comprometimento da retomada do processo de crescimento econômico.

PUBLICAÇÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:

A Abdib procura mostrar também que o investimento
das estatais federais em 1988 foi de 9 bilhões de dólares,
o que representa uma queda de 35 por cento em relação
a 1980, quando se investiu 14 bilhões. "Como consequência dessa drástica redução dos investimentos é possível prever, desde já, que o aumento da demanda no
caso da retomada poderá representar o racionamento
de energia elétrica' já na próxima déeada, adverte Andrade Orth.

CAMPANHA MOSTRARÁ QUE
PAÍS ESTÁ PARANDO
Otávio Veríssimo
Racionamento de energia, congestionamento das liI"has telefônicas, falta de vagões para transportes de
parga, deterioração dos trens de subúrbio nas grandes
'cidades e calamitosa situação nos portos. São essas as
.principais peças que compõem o cenário do susto que
a Associação Brasileira para Desenvolvimento da Indústria de Base (ABDIB) resolveu dar em toda a sociedade brasileira e que está custando aos cofres da entidade cerca de 1,2 milhões de dólares.
Na realidade trata-se de urna grande campanha institucional que tem por objetivo chamar a atenção da
opinião pública para a grave deterioração e a descontinuidade na montagem da infra-estrutura do País, principalmente nos setores de energia elétrica, transportes,
siderurgia; petróleo, telecomunicaçães. "A campanha
é mais um alerta para o fato de que () País está parando
e poucas pessoas se dão conta disso", explica o presidente da Abdid, Antônio Teófilo Andrade Orth,

O presidente da Abdib ressalta que os investimentos
no setor elétrico caíram de 6,9 bilhões de dólares em
1982 (pico) para 4,9 bilhões em 1988, o que equivale
a uma retração de 29 por cento, Além disso. os investimentos em geração de energia também tiveram uma
queda acentuada: 41 por cento em 1988 (2,5 bilhões
de dólares contra 4,5 bilhões em 1982).
"É interessante observar que o Brasil precisa gerar
um adicional anual de 2,5 a 3 mil megawats. consi'derando-se um crescimento médio do consumo de 6 por
cento ao ano", diz Andrade Orth.
No que se refere ao setor petroleiro, os números
revelam que os investimentos caíram 51 por cento de
1982 (5,2 bilhões de dólares) para 1988 (2,~ bilhões
de dólares). Mantido esse ritmo, não estaria descartada
a hipótese de haver, a curto prazo, necessidade de aumentar as importações, agravando a dependência em
relação ao mercado externoe gerando maiorcs problemas no balanço de pagamentos,
As estimativas quanto ao futuro do setor apontam
, para a necesúdade de se passar dos 2,5 bilhões de dóIa-
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res. atuais para 3,8 bilhões de dólares em 1990 e 4,1
bilhóes de dólares em 1991, o que permitiria atingir,
uma produção d~ 820 mil barris diários, contra os atuais
650 mil.

o mesmo quadro de queda nos investimentos também é observado no setor siderúrgico. Os investimentos
caíram 86 por cento de 1980 (3,6 bilhões de dólares)
para 1988 (0~5 bilhão de dólares). A capacidade produ- .

....

tiva das siderúrgicas estatais está praticamente estagnada há, pelo menos, cinco anos. A curto prazo, mantido o ritmo atual, o País passará a importar aço (o
Brasil é hoje o sexto produtor mundial de aço).

INVESTIMENTO AS ESTATAIS FEDERAIS
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o SR. STÉLIO DIAS (PFL - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr Presidente, Sr"e Srs. Deputados,
uma das distorções mais escandalosas no desempenho
ecouômico do País consiste na injusta distribuição de
renda, apesar do nosso processo de crescimento apontar
para a ampliação do Produto Interno Bruto, principalme"nte a partir de 1960, durante um decênio promissor.
Entre aquele ano e 1980, a participação dos dez por
cento mais ricos no total da renda brasileira subiu de
trinta e nove para cinqüenta e um por cento, quando,
na França ou em Bangladesh, esse índice é de vinte
e nove e meio por cento.

Talvez esses índices não esclareçam, suficientemente,
quanto aos níveis efetivos de bem-estar da população,
podendo ocorrer uma distribuição equitativa da miséria,
sendo certa, porém, a extrema diferença de padrão de
vida entre os que se encontram no topo e os que vegetam
na base da pirâmide social.
Tudo demonstra que os nossos administradores são
eficientes em fazer crescer o bolo econômico. mas totalmente ineficazes na distribuição das suas fatias, do que
resulta uma economia estagnada, com um problema
estrutural grave e crônico, que só será removido com
a mobilização da vontade política nacional como um
todo.
Essa injusta distribuição de renda pode responder
pela insegurança social crescente, pela eriminalidade
explosiva nos grandes centros e em torno das grandes
fortunas, quando a ostentação dos ricos desperta a ganância dos deserdados e arma os latrocínios e os seqüestros.
'Não há outra resposta a esse verdadeiro apartbeid
econômico, a essa divisão do País em dois brasis, um
rico, outro miserável, este muito mais numeroso, do
que resultam ameaças para o primeiro, em detrimento
da segurança nacional.
Não adiantam as promessas de aumento nominal de
salários, feitas por alguns candidatos às eleições, se não
promovermos uma reforma tributária radical, baseada,
inicialmente, em que salário não é renda, com uma
política de expansão das ofertas de bens de consumo,
ajudada principalmente a lavoura na produção de alimentos baratos.
Só assim erradicaremos, se não a pobreza, pelo menos
a enorme desigualdade social que nos aflinge.
Era o que tínhamos a dizer.

o SR. MANUEL DOMINGOS (PC do B - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e
Srs. Deputados, utilizo, mais uma ~z, esta tribuna.
para tratar de assunto pertinente ao meu Estado, mas
que diz respeito às liberdades democráticas e que, portanto, é de interesse de toda a consciência democrática
nacional.
Sr. Presidente, quero comunicar a esta Casa que,
ontem, em Teresina, às 17 horas da manhã, o presidente
do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil,
o mais destacado líder operário do Piauí, Genésio Costa
Nunes, foi vítima de um seqüestro, quando se dirigia
a uma assembléia sindical de sua categoria. Este crime
abominável, Sr. Presidente, foi !?taticado por policiais
da Secretaria de Segurança Púólica do Estado, com
a expressa orientação do Secretário, o Sr. Guilherme
Xavier Neto. Em contato com a direção de meu partido,
o mandante do crime admitiu, de forma cínica c arrogante, sua culpa. O líder operário permanec~u durante
todo o dia de domingo preso, incomunicável, na Secretaria de Segurança.
Com tal atitude, o referido Secretário confirma sua
fama sinistra e sua reputação deplorável. O homem
que o Governador do Piauí escolheu para Secretário
de Segurança vangloria'se de ter feito parte do bando
de militares e.nviados à Amazônia para assassinar democratas c patriotas perseguidos pela ditadura. A grande
glória deste energt,í.meno é ter participado dos massacres
no Araguaia, no início da década de 70, um homem,
pois com as mãos sujas de sangü'é, acostumado às cenas
do gangsterismo mais violento. O povo de Teresina,
há poucos dias, teve a chance de ver e~te autêntico
facínora em cena, espancando barbaramente os professores que se manifestavam por melhores salários, invadindo, de metralhadora em punho, residências de pacatos cidadãos. Um homem que assumiu a Secretaria de
Segurança com missões bem definidas: a de reprimir
violentamente as manifestações populares contra o desmoralizado governo de Alberto Silva, a de acobertar.
as atividades do crime organizado, que, no Piauí, só
neste ano, já praticou mais de dez assassinatos, todos
impunes!
Ao seqüestrar o líder operário Genésio Nunes, o SeXavier Neto cumpriu ordens dos empresários
da construção civil. Praticou o crime em o intuito declarado de obstruir a ação do movimento sindical. Quis
cr~tário

intimidar as lideranças do combativo Sindicato da Construção Civil. Pretendeu mais uma vez. semear o terror,
coisa que tanto lhe aprazo Não sei se este homem sanguinário ganhou dinheiro com isso. Não sei se recebeu
propina por mais este crime que comete contra os direitos humanos e as regras da democracia. Sei, entretanto,
que de pouco adiantará seu esforço de autêntico lacaio
dos empresários da construção civil, porque os operários de Teresina já aprenderam a conviver com a violên-

cia patronal e com a violência do poder público. Conheço bem esta categoria, conheço sua garra, sua coragem,
seu heroismo. Conheço suas lideranças e sei muito bem
que estes homens não se amedrontam facilmente.
O Secretário de Segurança do Piauí representa a segurança para os empresários ganaciosos, para o crime
organizado, para o governo desmoralizado de Alberto
Silva. Representa, por outro lado, a total insegurança
para os cidadãos de bem, para os trabalhadores, para
a democracia, para os dire,itos da pessoa humana.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quis fazer este registro no plenário da Câmara para que todos fiquem sabendo destas lamentáveis ocorrências em meu Estado. Os
atentados às liberdades neste País precisam ser denunciados e coibidos com firmeza. Deixo expressa minha
integral solidariedade aos operários da construção civil
de Terezina. Deixo o meu grito de revolta contra este
secretário da insegurança pública do Piauí. E a minha
mais profunda indignação em face da omissão criminosa
do Governador do Estado!
Tenho dito, Sr. Presidente.

o SR. NEUTO DE CONTO (PMDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"e Srs. Deputados, realizou-se na cidade de Chapccó, Santa Catarina, no decorrer do mês de maio, o I Encontro Oestino
de Pós-Colheita.
Na realidade, há no Brasil uma acentuada perda' de
grãos, decorrentes de fatores dos mais diversos.
Tive a oportunidade, em pronunciamento anterior,
de enfocar este problema, eis que as perdas representam
elevado percentual, relativamente ao volume de recursos financeiros.
Este Encontro Oestino de Pós-Colheita evidenciou'
o amadurecimento da classe agrícola para com o assunto
e caracterizou a importância da atividade desenvolvida
em Santa Catarina', com a utilização de modernas técni-
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cas, que têm propiciado uma acentuada diminuição destas perdas.
Neste sentido, permito-me destacar a importância do
programa de armazéns comunitários que, contando com
o apoio do BNDES/Finsocial, tem assegurado aconstrução de um grande número de unidades de paióis de
expurgo.
A construção destes, com capacidade de armazenagem total próxima a 100 mil toneladas, tem mio só
diminuido as perdas, como assegurado melhor remuneração para o agricultor catarinense.
O conclave, Sr. Presidente, teve inúmeros destaques.
mas permito-me enunciar aqui as recomendações aprovadas:
1. Produtores devem construir c armazenar a produção na propriedade e comunidade para:
- Conseguirem melhores preços na entressafra.
- Terem rendimentos fora do período de safra.
- Pouparem com transporte.
- Terem produto de boa qualidade durante o ano
todo.
- Eliminarem perdas.
-Facilitarem a colheita
- Melhorarem o controle de estoque, eliminando
descontos.
- Facilitarem a transformação do cereal em carne.
- Garantia do produto disponível na propriedade,
aproveitando a palha e sabugo do milho, da ocupação
para mão-de-obra familiar.
- Reduzirem custo de beneficiamento do cereal.
2. Os produtores participantes construíram estruturas de armazenagem na propriedade e comunidade, pelas razões abaixo:
- Evitar perdas, sem usar insctccidas cm pó.
-Facilitar o manuseio do produto na tulha, diminuindo a mão-de-obra,
- Valorização da propriedade rural.
- Ter maior facilidade de mão-de-obra e espaço na
época de colheita, inclusive limpeza e secagem
- Esclarecimentos e crédito oferecidos pela Acaresc
3, Os participantes dos grupos que construíram armazéns/paióis confirmaram que tiveram as vantagens
- itens 1 e 2, sendo bastante repetida a maior lucratividadc obtida, organização comunitária.
4, Os produtores, que construírem paiol modelo
Chapecó deverão adaptá-lo às condições do terreno,
ao gosto do proprietário e às suas necessidades:
- Poderão desejar fazer uma parte a granel, com
aeração, mas sempre maior, prevendo expansão da produção, Poderá fazê-lo tanto para espiga como para guardar o milho a granel, colocando elevadores, correias,
etc.
- Procurar a descarga automática por cima, com varanda, onde vai a trilhadeira fechada. Poderá fazer outro piso no telhado, com laje, para guard,!r feijão, etc.
- Nos armazéns comunitários, ter local próprio para
resfriar o produto, após secagem, permitindo maior rapidez no resfriamento.
- Também ter junto a instalação do armazém outros
processos, como descarga arroz e moagem do milho
para ocupação da mão-de-obra.
- A saída do milho em espiga deverá ser de dimensões 80 x 80 cm, com janela corrediça, e a manipulação
do grão já trilhado ser feita por gravidade.
- Melhorar as e~truturas de viga, sapatas, alicerce
de sustentação do paiol.
- Melhorar o sistema de ventilação (calha) e aumento do caimento do piso para facilitar a descarga.
- Estudar a possibilidade de usar, ao invés de telhado, uma chapa de concreto, com caimento com um
buraco ou janela de carregamento por gravidade, para
facilitar o expurgo.
- Nos armazéns comunitários usar tulhas para guardar a granel, evitando ratos ou mesmo fazê-lo tudo
a granel, em silos. As moegas deverão teqnaior capacidade e igual ao do secador.
5 - Aqueles produtores que não possuem estruturas
de armazenagem adequada na propriedade, a Acaresc
deverá incentivá-los, mostrando as vantagens de possuí-las:
- Os produtores deverão organizar-se para po..uir
um armazém comunitário, que representa menor investimento inicial. De~erão procurar assistência técnica,
para construção de unidades de boa eficiência, visitar
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outros produtorcs que já as possuem. Mesmo com recursos, próprios vale a pena construir
.
- Os extensionistas da Acaresc deverão divulgar
mais a armazenagem com programações eficazes, pois
o produtor, a cada 5 anos, perde uma colheita de milho.
6 - Para a Constituição Estadual recomendamos:'
Municipalização da agricultura, obedecendo as prioridades de cada um. O Município deve decidir:
- Que O programa de armazenagem seja contínuo,
com participação da Prefeitura
- Que houvesse crédito fácil com troca-troca.
- Que seja feito EGF para o milho armazenado no
paiol Chapeeó.
- Que sejam destinados 12% do orçamento do Estado para armazenagem.
- Que os MuniCípios tenham programas de armazenagem.
- Que o Governo Estadual destine mais recursos'
para armazenagem, a nível de pequeno produtor.
- Que os Municípios colaborem com a terraplanagem e estradas para construção do paiol e armazéns
comunitários, prevendo, orçamento, recursos para ta!
_
fim.
- Que seja divulgado e dcsburocratizada a questão
da nota fiscal do produtor.
- Que haja mais recursos para o Estado, do BNDESI
Finsocial
- Que seja ampliada, pelo Estado, a assistência técnica em armazenagem para o pequeho produtor.
- Que a SAAI possua 12% de orçamento do Estado
para melhor ampliar a armazenagem.
7 - Há necessidade de mais assistência técniCa, com
número maior de técnicos em armazenagem, para divulgar e acompanhar as operações de expurgo, construção
das unidades, melhorando inclusive a qualidade da mes-,
ma, pelo fato do produtor receber um número maior
de visitas. Hoje ela está deficitária em alguns Municípios:
- Que seja evitado a rotatividade dos técnicos.
- Que os técniCos de outros Municípios também falem em armazenagem, divulgando a possibilidade de
construir um paiol, armazém ou secador.
- Que scjam promovidas excursões dos produtores
a Municípios que já possucm armazém c paiol
- Contratar técnicos especificamente para armazenagem, onde ela comporta.
- Que seja dado assistência de armazenagcm a todos·
os produtores do Município
8 - Para um plano municipal de armazenagem, deverá ser feito um trabalho específiCo em todas as comunidades, conscientizando o uso dos meios de comunicação:
.
- Usar cartilhas, boletins, incentivando o produtor
a mudar, mesmo com recursOs próprios, se não tiver'
financiamento.
- Usar, para os investimentos, financiamentos a cus~,
to fixo e, quando a verba vier, que a prefeitura contratasse os técniCos existentes no Município, para implantar os armazéns.
- Maior númerh de técnicos da Acaresc, com salário
compatível, ""'itanpo rotatividade. Executar o progra"ma, com recursos agilizados, permanentes, com valores
mais próximos da realidade e pelo BESC
- Que fosse ampliado o númcro de sistemas de armazenagem.
- Que fosse feito um programa de política municipal
de armazenagem
- Que seja feito e proposto mais troca-troca para
armazéns com financiamentos urgentes, dando prioridade a este problema.
- Que as cooperativas, prefeituras e outros órgãos
municipais dcssem maior apoio.
.
..:..- Linhas de crédito devem ser implementadas pois,
o pequeno produtor, está descapitalizado
- Que sejam ali minados os incentivos fiscais às grandes indústrias para que a agricultura e criação voltem
a ser do pequeno produtor.
9 - Que o Governo do Estado, dispenda maiores
recursos para investimento 'e assistência técnica, fazendo com que haja um maior reconhecimento c retomo
à própria agricultura.
.
10 - Que os Mtlnicípios, através de suas prefeituras,
contratem técnicos dando-lhes condições de trabalho
e não apenas os deixem dentro de uma sala.

Terça-feira
31
,

12725

ll_·Que o Gqverno do Estado coloque um maior'
número de máquinas, em apoio aos Municípios, princi- .
palmente na realização da terraplanagem.
12 - Que o Governo Estadual de Santa Catarina,
através da Secretaria da Agricultura, aloque recursos
para a construção de esterqueiras, pelo sistema Trocatroca.
Os 156 participantes do I Encontro Oestino de PósColheita eram agricultores, técnicos e lideranças, os
quais estiveram reunidos no dia 18 de maio de 1989,
em Chapecó.
De outra parte, Sr. Presidente, foram aprovadas inúmeras moções, que evidenciam a participação do empresário e do agricultor catarinenses na condução dos
negócios públicos.
O registro destes fatos nos Anais do Congresso Nacional é o melhor testemunho de contribuição da agriCultura catarinense, dos agricultores catarincnses, dos pequenos empresários catarinenses, vinculados à área,
agrícola, ao processo de conscientização.
Finalmente, SI. Presidente, espera a sociedade brasileira, notadamente os agricultores e os trabalhadores
do campo, que a lei agrícola, ora em fase de votação
no Congresso Nacional, assegure a expansão do setor,
de modo que este segmento, além de contribuir para
o crescimento do produto interno bruto, garanta uma
maior participação àqueles que labutam ua área no processo econômico como um todo.
Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Findo o
tempo destinado ao Pequeno Expediente, vai-se passar
ao horário de

v-

COMUNICAÇÕES DAS LIDERANÇAS

o SR, PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a
palavra o nobre Deputado Jofran Frejat, que falará,
pela Liderança do PFL.
o SR. ,TOFRAN FREJAT (PFL - DF. Sem revisão'
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e' Srs. Deputados,
na semana passada, três projetos de lei chegaram à
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social
'eom o parecer dos respectivos Deputados designados
Relatores, que apresentaram projeto substitutivo ao
trabalho feito pela Comissão de Constituição e Jnstiça
e Redação. Eram proposições da maior importância.
Em primeiro lugar, o Projeto de Assistência Social;
em segundo, o da Lei Orgânica de Saúde; em terceiro,
o que trata do Plano de Custeio e Benefícios da Previdência Social.
Na discussão do substitutivo do Projeto da Assistência Social ocorreu fato que me parece relevante trazer ao conhecimento desta Casa: houve modificações
propostas pelo Relator. O Rcgimento da Casa estabe- '
lece que, havendo alteração no projeto vindo da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, se solicitado
por qualquer Parlamentar, a matéria poderá retornar
àquela Comissão, por cinco sessões, para se examinar
se as emendas ou o substitntivo apresentam alguma
inconstitucionalidade a sanar.
Sr. Presidcnte, o Regimento é muito cioso, não permite inconstitucionalidade. Entretanto, isso traz um
problema da maior seriedade e gravidade a esta Casa.
Os três projetos a que me referi são de fundamental
importância para que o aposentado possa receber seus
proventos conforme o novo critério estabelecido pela
Constituição. É preciso que se estabeleça definitivamente a Lei Orgánica da Saúde para sabermos como
irá funcionar num país, que, como já disse antes, repetindo Miguel Couto, é um vasto hospital. Lamentavelmente, o Sistema Unificado e Descentralizado de
Saúde tem sofrido muitas distorções, o que vem acarre-.
tando mais prejnízos do que benefícios à população.
A assistência social traz marcantes mudanças, como,
per exemplo, o aumento, para um salário mínimo, da
antiga renda mensal vitalícia do idoso e também do
deficiente ,que n!io pode manter-se, ou cujl! famllia não
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pode sustentá-lo. Esse procedimento abre um precedente. Assim, em comissões ondc se analisam projetos
terminativamente, tcrcmos possibilidade de fazer o projeto voltar inúmeras vezes à Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, a fim de saber se cada emcnda,
substitutivo ou proposta pode nele constar. Isto irá segu-'
ramente aumentar minha preocupação quanto à possibilidade de não serem votados, ainda neste ano, projetos
da imporlllncia dos citados, que estão na Comissão de
Saúde, Previdência e Assistência Social. Assim, mais
uma vcz, torna-se clara a impossibilidade de se beneficiar a população brasileira, por meio deles. Portanto,
solicito a atenção do Presidente desta Casa para que,
não tendo Qutra opção a não ser cumprir o Regimento
Interno, encontre outra forma de cumpri-lo sem com
isso prcjudicar o nosso povo.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, observamos que'
diariamente as autoridades governamentais tcccm críticas ao trabalho que vem sendo desenvolvido por este
Parlamento, particularmente no que diz respeito à demora em regulamentar as leis assim definidas pela Constituição Federal.
Entretanto, escondem as mesmas autoridades que
O Governo Federal já nos enviou um sem-número de
medidas provisórias, muitas delas desneccssárias que'
nos têm tomado muito tempo e dificultado enorme-:
mente o trabalho paralelo que realizamos para complementar a Constituição, bem como a votação não só
das leis complementares como das leis ordinárias.
A impressão passada para o público brasileiro é a
de que este Parlamento não está interessado sequer
em regulamentar as leis determinadas pela nova Constituição Federal, mas sim em permanecer em recesso,
com discursos intermináveis sobre as pessoas dos candidatos à Presidência da República, quando, na verdade,
grande parcela deste Parlamento trabalha durámente
nas Comissões, buscando oferecer rapidamente as leis
complementares. E o Governo' a nos mandar, permanentemente, medidas provisórias que; tendo priorida- .
de, nos impedem de'Íazer um trabalho mais tranqüilo,
mais equilibrado, mais consentâneo com a necessidade
de complemcntar a nossa Constituição.
Sr. Presidente, esse tiroteio do Executivo em cima
do Parlamento me cheira muito mal, cheira-me à tentativa de manter este parlamento sob forte pressão, e,
ainda mais, de procurar desmoralizá-lo junto à opinião
pública brasileira. O Parlamento brasileiro - tenho
dito isso e repetido - é a última trincheira da democraeia. Não podemos permitir ao Executivo O· uso de
expediente que nos impeça, de concluir a legislação.
O Legislativo existe para legislar e, da fo'rma atual,
OExecutivo legisla em nosso nome. Portanto, cstamos
df pés e mãos atados. As medidas provisórias, algumas
delas absolutamente dispensáveis, têm-nos tomado um
tempo intcrminável, que poderia ser dedicado a outros
aspectos do nosso trabalho.
Sr. Presidente, deixo aqui'registrada a minha preocupação com a devolução dos projetos de lei quc têm
chegado às comissões em carátcr terminativo c voltam
à Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) ' - Concedo
a palavra, para falar pela liderança do PDT, ao nobre
Dcputado Amaury Müller.
O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
em nome da Liderança do PDT, manifesta0 mais veemente repúdio à forma cavilosa e maldosa com que
o jornalO Globo,em sua edição de sexta-feira última,
e seu diretor, Roberto Marinho, tentaram jogar lama
na candidatura vitoriosa de Leonel Brizola. Na busca
do sensacionalismo barato, da informação chã, essc jornal reiterou posições anteriorcs com objetivo de caluniar, difamar e injuriar pessoas que, próximas ou distantes dos seus interesses, ousam propor um projeto nacional capaz de resgatar a dignidade da vida pública deste
País e de redimir o povo brasileiro de todas as mazelas
e violências que hoje enodam sua vida.
Ao tentar vincular o nome de Leonel Brizola ao de
um traficante de tóxicos, conhecido nos morros cariocas
por Eureka, O Globoescorregou para o sensacionalismo
pobre de inspiração, para o sensacionalismo marrom,
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cometendo simultaneamcnte três delitos que precisam
ser devídamente apurados. O primeiro deles, o da injúria e da calúnia, ao tentar estabelecer um vínculo inexistente. Líder comunitário, José Roque Ferreira, Presidente da Associação dos Moradores do Morro do Telégrafo, na Mangueira, zona norte do Rio, homcm sobre
cujo passado não há tipo algum de nódoa, de mácula,
nem semelhança física guardava com o referido traficante. Crime eleitoral, na medida em que tentou COnSpurcar o nomc limpo, transparente, de Leonel Brizola,
com um dos processos mais lamentáveis que hoje estão
destruindo o mundo; o narcotráfico. Em terceiro lugar,
pelo simples fato de José Roquc Ferreira ser um negro.
Na visão do Sr. Robcrto Marinho, o negro é, antes
de tudo, um criminoso. Incorre também em delito, pois
o'texto Constitucional, no inciso XLII do art. 5', considcra a prática de racismo crime imprescritível e inafiançável e sujeito à pena de reclusão.
Penso, Sr. Presidente, que a função dos meios de
comunicação não é essa. Tanto a mídia escrita quanto
a eletrônica, num país democrático, desempenham um
papel prepondcrante e de significativa importância. Ao
informar corretamente contribuem esses veículos para
modelar a opinião pública. Mas quando esse meio de
comunicação social informa!le modo incorrcto e inverídico, quando usa a injúria c a calúnia para agredir seus
adversários, quando contribui para confundir a opinião
pública, certamente está decaindo dasua missão e não
merece, por via de conseqüência, credibilidade e confiança. Foi o que aconteceu com O Globo.
Imaginava-se, Sr. Presidente, que, na justa e santa
ira de quem foi injustamente ofendido, Lconel Brizola
reagiria de forma impensada e até sentimental. E o
qne se viu, no espaço gratuito da Justiça Eleitoral ocupado por Leonel Brizola, foi um estadista demonstrando
que O Sr. Roberto Marinho e o seu jornalO Globoha'"
viam cometido dois delitos, pelo menos: o crime eleitoral e ainjúria, a calúnia e a difamação. Mostrou, com
a tranqüilidade de quem está com a verdade e a razão
do seu lado, quantos males pode causar um jornal quando Se guia pela informação deformada, distorcida, capciosa, inverídica e marcada pela intenção de agredir,
de ofender e de insultar. A meu ver, O Globoperdeu
o que restava do seu prestígio, e o Sr. Roberto Marinho
ficou caracterizado como um fanfarrão que usa os meios
de comunicação para atingir a honra e a dignidade das.
pessoas. Não é para isso que existe a imprensa, não
é para isso que existem os meios de comunicação social.
Se O Globopretende retomar a sua linha histórica de
informar com correção, contribuindo para a formação
da opinião pública, deve retratar-se.
Sr. Presidente, a Liderança do PDT vai usar todos
os instrumentos legais ao scu alcance, todos os remédios
baseados na legislação para demonstrar o caráter perverso do Sr. Roberto Marinho na matéria publicada
na última sexta-feira, incidindo em três delitos muito
claros: injúria, calúnia e difamação, crime eleitoral e
claro racismo. A propósito, pediria a V. Ex' um pouquinho de paciência para ler trecho do artigo publicado
noJornal do Brasilde sábado último pela socióloga e
pesquisadora do Centro de Estudo Afro-Asiáticos, Denise Ferreira da Silva, que retrata de forma extraordinária, um dos caminhos buscados pelo Sr. Roberto
Marinho para agredir, até aqui impunemente, quem
não ~erece ser agredido ..
"Na busca do sensacionalismo", diz Denize Fer-

reira da Silva, em geral, recorre-se à crença presente nO imaginário social. O homem preto que·
aparece na foto do jornal foi apontado pelo policial
torturador como scndo um conhecido traficante.
Os moradores do Morro da Mangueria, no entanto,
afirmam tratar-se do Presidente da Associação do?·
Moradores do local. Ant.!'s'de comprovar a verdade.
dos fatos, o jornal preferiu acatar a versão daquela
que, por prática. dcvcria ser colocado sob suspeição. Na ânsia de alcançar seu objetivo, primeiro.
de desmoralizar o candidato, o jornal fez. mais
uma vez. repassar a cre'nça social de que o negro
é, antes de tudo, um criminoso. O fato de se tratar
de um líder comunitário não o livra da acusação
de ser um traficante."
Pois José Roque Ferreira é funcionário da Fundação
Leão XIII e é assessor de Nelson Moreira Franco, que
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é exatamente irmão do Governador do Rio de Janeiro,
Moreira Franco. É um homem inatacável, não tcm qualquer ficha nos registros policiais. Portant<:f, não tinha
o SI. Roberto Malinha o direilC' de us.ar a cor para
chamá-lo de traficante, e, muito menos, de agredir a
figura inatacável de Leonel Brizola, na tentativa de
diminuir os votos, que virão agora em profusão, em
cascata, aos milhões, para aquele que realmente repre-

senta os anseios mais válidos, os anelos mais legítimos
de um povo sofrido e sacrificado.
Por último, Sr. Presidente, feita essa observação com
toda a tranqüilidade especial ao Presidente da Casa,
Deputado Paes de Andrade, que na sexta-feira, exercendo interinamente a chefia da Nação e acolhendo
um pleito daqueles que lutam por um pcdaço de chão,
e, por isso, são tidos como criminosos, ligou, durante
a audiência que com ele mantive - rápida, de cinco
minutos - para o Governador Pedro Ivo, do Estado
de Santa Catarina, pedindo a imediata liberatação de
seis humildes agricultores sem terra, que, apenas por,
lutarem pelo legítimo direito de ter um pedaço dc chão
para produzir, foram espancados e pcrmanecem presos
sem culpa formada e sem um processo formal, num
ato autoritárill do Governador de Santa Catarina. São
eles Valtuir Roque Pascoali, Claudino de Vargas, Pedro
Dias Cavalheiro e Antônio de Souza, os qnatro detidos
no Município de Chapecó, e Andrínio Luiz Ribeiro
e Antonio Manoel de Melo, recolhidos à prisão, contra
a Constituição e a lei, do Município de São Miguel
d'Oeste.
Espero que, diante do apelo fonnuIado pelo Presidente interino Paes de Andrade, o Governador Pedro
Ivo, dando-se conta de que está inslutando os direitos
humanos, violentando a Constituição e desobedecendo
e desrespeitando a lei, determine hoje mesmo, se possível, imediatas providências para que esses brasileiros,
cujos direitos estão sendo pisoteados, sejam libertados
e possam continuar, como Leonel Brizola, na luta por
uma reforma agrária massiva e radical, capaz de mudar
em profundidade o sombrio panorama do meio rural
brasileiro e evitar que mais sangue dos justos continue
correndo, a fim de que possamos ter, afinal, a paz social
que todos desejamos.
Se a Bíblia diz que a terra é de todos e que todos
devem ocupá-la, não haverá de ser um Secretário de
Segurança Pública, um delegado de polícia, um simples
beleguim que irá manter por mais de trinta .dias na
prisão seis homens honestos, de bem, que apenas lutam
por seus ideais.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem a palavra o Deputado José Costa, que falará pela Liderança
do PSDB.
O SR. ;JOSÉ COSTA (PSDB - AL. Sem revisão
do orador) - Sr. P~esidente, Sr" e Srs. Deputados,
fui surpreendido, na semana passada, no aeroporto de
Recife, ao encontrar, numa vitrina, várias obras, que
t~riam sido publicadas pela Revisão Editora LIda., de
Porto Alegre - só encontrei, nesss obras, a referência
à caixa postal dessa empresa, de n' .10.466 - fazendo
apologia do nazismo e jogando a opinião pública contra
os judeus brasileiros, contra o povo judaico de modo'
geral.
É um absurdo que esse tipo de publicação, que fere
frontalmente o preceito constitucional, seja posto à venda, escancaradamente, numa das livrarias de maior mo-

vimento da cidade do Recife, qual seja, a existente
no aeroporto daquela cidade.
Deste modo, faço um apelo ao Procurador-Geral da
República, assim como ao Sr. Ministro da Justiça, Saulo
Ramos, no sentido de serem adotadas medidas de ordem judicial, não apenas para que se promova a apreensão dessas obras, que, ao que estou informado, estão
sendo postas à venda no Brasil inteiro, mas também:
para que se responsabilize criminalmente os donos das·
empresas rcsponsáveis por essas publicações.
Dentre as obras encontradas no aeroporto de Recife,
uma chamou-me a atenção, porque ocupava lugar 'de .
destaque: "Hilter - Culpado ou Inocente?" Em verdade, nesse livro pretende-se absolver o grande chefe de
estado nazista, fazendo, por via de conseqüência, apologia do nazismo.
O segundo assunto, Sr. Presidente, - e aqui dirijome ao Sr. Presidente do colendo Tribunal Superior E1ei-
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toral e tam bém ao Sr. Ministro da Justiça - diz respeito
ao noticiário hoje divulgado pelo Correio Braziliense
a propósito de um pretenso atentado que teria sido
praticado contra o candidato do PRN a Presidente da.
República, o Sr. Fernando Collor de Mello, na cidade
de Osasco. A matéia, que se encontra no segundo cader·
no do jornal, em vrrdade, é antológica. Diz que, num
curto espaço de tempo, foram lançadas dez bombas
molotov, de fabricação caseira, durante o comício do
candidato, na cidade dc Osasco, e que, a despeito disso
sessenta mil pessoas não arredaram o pé, e o Sr. Fernando Collor, embora tivesse, além do atentado, sofrido
uma série de ameaças, não demonstrou medo em nenhum momento. Todos conhecem a bravura e.o destemor do candidato do PRN, mas todos sabcm também
da ação profundamente agressiva e marginal da sua
segurança. Em Recife, vários jornalistas, que preten· diam cobrir a presença de S. S' naquela cidade, foram
agredidos. Agressões contra populares e jornalistas foram repetidas em vários Estados da Federação, como
Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro.
Aproveito a oportunidade para pedir ao Sr. Ministro
da Justiça e ao Ministro Francisco Rezek, Presidente
·do eolendo Tribunal Superior Eleitoral, providências
no sentido de que não falte segurnaça, mas segurança
'do Estado, prestada por agentes do Poder Público, poli,ciais federais, policiais militares, nos locais onde eventuaalmente o canditado do PRN se encontrar, para que
'ele tenha toda a segurança possível e, assim, se evite
'a ação nefasta dos integrantes de sua própria guarda
pessoal. Cerca de trinta policiais civis e militares, pagos
·pelos contribuintes alagoanos, foram recrutados e estão
a serviço daquela candidatura.
Sr. Presidente, nosso desejo é o de que não prospere
esse noticiário mal forjado, mal preparado, que tem
como objetivo confundir a opinião pública, pois certamente tais notícias ocuparão lugar de destaque nas revistas e jornais, nas estações de rádio e emissoras de televisão que apóiam aquele candidato. O ex-Governador
Fernando Collor de Mello deve contar com toda a segu·
rança, mas os que, por dever der ofício, fazem a cobertura jornalística dos comícios do candidato devem ter
garantias contra os capangas, os beleguins, os esbirros
que o acompanham na condição de seguranças. A população, atraída pelo anúncio do comício e pela presença
de artistas e cantores, às vezes é agredida. Então, esta
população, principalmente, necessita de proteção. É
comum, por exemplo, por onde passa o ex-governador
Fernando Collor fazer-se uso de gás lacrimogênio.
Portanto, deixo registrados estes dois apelos: C! primeiro, dirigido ao Sr. Ministro da Justiça e ao Procurador-Geral da República, e o segundo, tambêm dirigido
ao Sr. Ministro da Justiça, Dr. Saulo Ramos, e ao
Ministro Francisco Rezek, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta.) -

Passa-se

ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Carlos Cotta.
O SR. CARLOS COTTA (PSDB - MG. Sem revisão
do orador) -. Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
lamentavelmente, o Governador do Estado de Minas
gerais, Sr. Newton Cardoso, tem sido apontado. por
Parlamentares uesta Casa como corrupto e acusado de
ter infelicitado o povo mineiro.
O Sr. Newton Cardoso destruiu todo o planejamento
que se havia feito para o desenvolvimento nas áreas
de educação e de saúde pública. Destruiu também' o
lESA e o Epaming, instituições-modelo, que haviam
firmado convênios internacionais para o aprimoramento do rebanho bovino do estado, conseguindo inutilizá-Ias completamente.
.
Tão logo assumiu o Governo, vendeu a participação
acionária do Estado na Fiat, implantada no Governo
de Rondon Pacheco e mantida na de Aureliano Chaves.
S. Ex' já vendeu tudo que pertencia ao Estado para
obter recursos financeiros, pois tem uma obsessão: o

asfaltamento de estradas.

O Governador tem ojeriza crônica aos funcionários
públicos estaduais. Os professores, os integrantes da
Polícia Militar e da Polícia Civil e os funcionários públicos de modo geral têm recebido do governador Newton
Cardoso tratamento que nem os escravos recebiam de
seus algozes.
S. Ex' tem-se dedicado a arrecadar dinheiro dos contribuintes ou vender bens públicos para amealhar di·
nheiro com o objetivo de asfaltar estradas. Essa é a
via mais fácil para manejar os empreiteiros e favorecer
a contabilidade da corrupção.
Sem dúvida alguma, o Sr. Newton Cardoso era um~.
homem pobre, que chegou a Minas Gerais puxando
a cabritinha, mas hoje é uma das maiores fortunas do
país. Por exigência da Constituiçáo mineira, ele deveria
prestar declaração de seus bens. Mas, não podendo
fazê-lo na condição de pessoa física, teve de simular
e apresentou uma declaração de bens de pessoa jurídica,
pois de outra forma não teria como justificar não só
os bens que estão em seu nome e no de sua família,
mas também os que estão em nome de testas-de-ferro,
conhecidos publicamente em Minas Gerais.
Pois bem. Sr. Presidente. Há poucos dias, desta tribuna, apresentei denúncia sobre a venda do Banco Agri·
misa, de nosso Estado, para a empresa Biribeira, da
Bahia. Devo dizer que nada tenho contra o empresário
que participou da operação de compra e venda, pois
qualquer outro faria a mesma coisa. Na êpoca em que
fiz a denúncia, disse que o banco tinha sido vendido
a preço de banana. Hoje, afirmo que foi a preço de
banana podre, para não dizer de graça.
No dia l' de março de 1989, o Governador de Minas,
por intermédio de uma comissão, fez publicar no órgão
oficial do Estado o edital de licitação, no qual informava
estar injetando dezesseis milhões e oitocentos mil cruzados novos no banco, como reforço de caixa, para resolver os problemas pendentes daquela instituição. Ou
seja, era dinheiro da MG1 - Minas Gerais Participações. órgão do Governo, que estava sendo transferido
para um banco do Estado, nas seguintes condições:
IPC mês a mês, mais juros de 8,27%.
sr. Presidente, para a venda do banco foi feito um
contrato de mútuo, pois se tratava de operação entre
um órgão do Estado e uma instituição financeira também do Estado. Mas, no dia da assinatura do contrato,
condições semelhantes foram adotadas para uma empresa privada: IPC do mês mais 7%.
Ora, Sr. Presidente, talvez um pai não faça esse tipo
de negócio com um filbo. Mas foi o que o Governador
de Minas, Newton Cardoso, fez com uma empresa privada, a Beribeira, do Estado da Bahia.
Sr. Presidente, é estranho que no contrato assinado
pelo Governador de Minas, através da MGI, para a
venda de um banco à empresa Beribeira, se constate
que os 16 milhões e 800 mil cruzados novos, mais o
!PC, totalizariam 18 milhões e 952 mil cruzados novos,
mas o contrato foi assinado com o valor de 18 milhões
e 4 mil cruzados novos, gerando uma diferença contra
a MGI e contra o Estado de Minas Gerais de 948 mil
cruzados nOvos.
Como se isso não bastasse, Sr. Presidente, o contrato
entre o Governo de Minas Gerais, MGI, e a empresa
privada Biribeira é um documento que merece fé pública, pois foi feito em cartório entre a Comissão de licitação e a empresa Biribcira, compradora do Banco Agrimisa.
.Esses fatos foram denunciados por nós, e os documentos reme~dos ao Banco Central e ao Ministro da
fazenda. Não sabemos por que razão, mas apenas que
há intransigência do B.anco Central em relação ao Governo de Minas, que possui quatro instituições financeiras: o Bemge, o Credireal, O Minas Caixa e o Banco
Agrimisa.
Desde a época do Governo de Tancredo Neves, Minas Gerais tem sofrido, por parte do Banco Central
e do Ministro da Fazenda, pressão muito forte a fim
de que fique apenas com dois bancos. Que fundam
ou vendam os outros, mas que permaneçam apenas
dois.
,
Essa pressão é muito mais patente quando, ao lado
da negociata do Banco Agrimisa, o Governo do estado
anunciou que também irá privatizar o Banco de Crédito
Real de Minas Gerais.

Ora, Sr. Presidente, eu disse há pouco que, pelo
contrato assinado entre o Governo de Minas e a Biribeira, feito em cartório, a Biribeira ficou devendo 18
milhões e 4 mil cruzados novos, e que só pelo IPC
a dívida seria 18 milhóes e 952 mil cruzados novos.
Sábado, dia 28 de outubro de 1989, o Se~retário
Adjunto da Fazenda, Sr. Rubens CampelJo, foi a imprensa dizer mais ou menos como se realizou a transação
entre o Governo do Estado e a Beribeira, no caso da
venda do Banco Agrimisa. Está aqui, à fi. n" 3, Sábado,
Minas Gerais, Órgão oficial do Governo de Minas, na
Seção Poder Executivo. Segundo ele, a Beribeira, no
dia 26 de abril, ficou devendo não os 18 milhões e
4 mil cruzados novos do contrato firmado em cartório,
mas exatamente 19 milbões e 150 mil cruzados novos.
Ora, são dois documentos oficiais do Governo de Minas. Um, Minas Gerais, Órgão Oficial do Governo de
Minas, em que o Secretário-Adjunto da Fazenda disse
que no dia 26 de abril de 1989, data da assinatura do
contrato com a Beribeira, esta ficou devendo à MG1
19 milhões e cento e cinqüenta mil cruzados n,ovos.
E que, no contrato feito e registrado em cartório, a
dívida é de 18 milhões e 4 mil cruzados novos; que
há uma série infindável de fatos inexplicáveis no tocante
ao edital e contrato entre o Goveno de Minas, através
da MGI, e a empresa Beribeira. E mais, que existe
uma publicação anexa ao edital, dos termos desse contrato.
Não conseguimos encontrar até hoje, nos Diários Oficiais de Minas Gerais, esse contrato publicado. Pelo
contrário, nós o obtivemos através de expediente fora
do comum. Estava guardado a sete chaves nos cofres
da Comissão de Licitação, na Secretaria da Fazenda
do Estado de Minas Gerais. E há uma cláusula importantíssima nesse contrato, de que o Governo de Minas,
ao vender o Banco Agrimisa ao Grupo Beribeira, assume todas as dívidas pendentes no tocante à área trabalhista. E mais, o Governo de Minas. através da MGI,
fica responsável pelo pagamento de todos os devedores
inadimplentes do Banco Agrimisa, até O dia 26 de abril
de 1989 ou seja, Sr. Presidente, o banco foi dado de
graça, cheio de dinheiro, a juros de IPC, mais 7% ao
ano. Repito, asslpniu todos os compromissos trabalhistas ou de qualquer natureza, contraídos até o dia 26
de abril, assim como todas as inadimplências do Banco
Agrimisa até o dia 26 de abril de 1989. Quer dizer,
o banco de graça, cheio de dinheiro e risco zero para
a empresa Beribeira.
Por outro lado, Sr. Presidente, não entendemos por
que, cada vez que o Governo tenta explicar o negócio,
a coisa se complica mais.
Não entendemos também por que o edital de negociação entre a MGI e a empresa ganhadora não foi publicado na impresa oficial. E depois, vêm dizer que o
contrato, que era oculto, tinha de ser objeto de novo
edital de negociação e publicado na Minas Gerais. O
Secretário da Fazenda, naturalmente, como não é Parlamentar, estranha que ocupemos a tribuna da Câmara
para denunciar fatos dessa natureza, que acabam prejudi.cando o Banco Agrimisa.
Ora, Sr. Presidente, tenho o dever de ofício, pelo
mandato que o povo me confiou, de defender os interesses maiores de Minas, do meu Estado. O que denuncio não é o Banco Agrimisa, mas a negociata que o
Governo do Estado fez, vendendo o Banco Agrimisa
nas condições em que vendeu .
Sr. Presidente, com base ílO cantrato que diz que
a dívida é de 18 milhóes e quatro mil cruzados novos,
e de acordo com a publicação do Minas Gerais, órgão
oficial do Estado, em que o Secretário-Adjunto, Rubens Campcllo, diz que a dívida, no dia da assinatura
do contrato, era de 19 milhões e 150 mil cruzados
novos, tomamos esta decisão: não vamos ficar querelando com a Comissáo de Licitação do Governo de
Minas; não vamos ficar discutindo com o Secretário
de Estado de Minas, que ali só tem sua mala de roupas,
que levou para assumir a Secretaria da Fazenda, pois
nem mineiro é; vamos, sim, bater às portas do Poder
Judiciário, com uma ação popular, pará sabermos efetivamente, em todas as minúcias, como foi resolvido o
problema do Banco Agrimisa, Biribeira e o Governo
do Estado de Minas Gerais.
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Sr. Presidente, vamos entrar Icom uma ação popular
contra a MGI para ,que os fatos. claros e a comunidade
mineira fique sabendo do que se passou na uegociata
do Governo na venda do Banco Agrimisa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Vai-se passar ao horário de

VII - COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES
Não há oradores inscritos.

VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nada mais
havendo a tartar, vou encerrar a sessão.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Acre
Alércio Dias - PFL; Geraldo Fleming - PMDB;
José Melo - PMDB; Maria Lúcia - PMDB.
AmazoD:1S

Beth Azize -; Carrel Benevides - PTB; Eunice
Michiles - PFL; Ézio Ferreira - PFL; José Dutra
- PMDB; José Fernandes - PDT.
Rondônia
Arnaldo Martins - PSDB; José Guedes - PSDB;
josé Viana - PMDB; Moisés Bennesby - PSDB; Raquel Cândido - PDT; Rita Furtado - PFL.
Parâ
Ademir Anàrade - PSB; Aloysio Chaves - PFL;
Amílcar Moreira - PMDB; Arnaldo Moraes PMDB; Asdrúbal Bentes - PMDB; Benedicto Monteiro - PTB; Carlos Vinagre - PMDB; Dionísio Hage
- PRN; Domingos Juvenil- PMDB; Eliel Rodrigues
- PMDB; Fausto Fernandes ~PMDB; Fernando Velasco - PMDB; Gabriel Guerreiro - PSDB; Gerson
Peres -'- PDS; Jorge Arbage -r- PDS; Mário Martins
-PMDB.
Tocantins
Alziro Gomcs - PFL; Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino - PSDB; Eduardo Siqueira Campos PDC; Moisés Avelino - PMDB; Paulo Mourão PDC; Paulo Sidnei - PMDB.
Maranhão
Albérico Filho - PDC; Antonio Gaspar - PMDB;
Edivaldo Holanda - PCN; Eliézer Moreira - PFL;
Francisco Coelho - PDC; Haroldo Sabóia - PMDB;
Joaquim Haickel- PDC; José Carlos Sabóia - PSB;
Mauro Fecury - PFL; Victor Trovão - PFL; Wagner
Lago-PMOB.
Piauí
Jesoaldo Cavalcanti - PFL; Jesus Tajra - PFL;
José Luiz Maia -'PDS; Mussa Dcmcs - PFL; Myriam
Portella - PDS; Paulo Silva - PSDB.
Ceará
Aécio de Borba-POS; Bezerra de Melo -PMDB;
Carlos Benevides - PMDB; C;arlos Virgaio - POS;
Cesar Cals Neto - PSD; Chagas Vasconcelos PMDB; Etevaldo Nogueira -PFL; Expedito Machado
- PMDB; Iranildo Pereira - PMDB; Moema São
Thiago - PSDB; Orlando Bezerra - PFL; Osmundo
Rebouças - PMDB; Paes de Andrade - PMDB.
Rio Grande do Norte
Flávio Rocha - PRN; Henrique Eduardo AlvesPMDB; Ismael Wanderley - PTR; José Bezerra Marinho - PMDB; Ney Lopes - PFL.
Paraíba
Adauto Pereira - PDS; Antonio Mariz - PMDB
Evaldo Gonçalves ~ PFL; João Agripino - PMDB
João da Mata - PSDB; José Maranhão - PMDB
Lúcia Braga - PDT.
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Pernambuco
Artur de Lima Cavalcanti - PDT; Cristina Tavares
- PSDB; Egídio Ferreira Lima - PSDB; Fernando
Bezerra Coelho - PMDB; Fernando Lyra - PDT;
Gilson Machado - PFL; Gonzaga Patriota - POT;
Harlan Gadelha - PMDB; Horácio Ferraz - PSDB;
Inocêncio Oliveira - PFL; José Carlos Vasconcelos
-PMDB; José Mendonça Bezerra-PFL; José Moura
- PFL; Maurfiio Ferreira Lima - PMDB; Osvaldo
Coelho - PFL; Oswaldo Lima Filho - PMDB; Paulo
Marqucs - PL; Roberto Freire - PCB; Wilson Campos-PMDB.
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Assad - PFL; Mário de Oliveira - PRN; Maurício
Campos - PFL; Maurício Pádua - PMDB; Mauro
Campos - PSDB; Melo Freire - PMDB; Mello Rcis
- PDS; Milton Lima - PMDB; Milton Reis Octávio Elísio - PSDB; Oscar Corrêa - PFL; Paulo
Almada - PMDB; Paulo Delgado - PT; Raimundo
Rezende - PMDB; Raul Belém - PMDB; Roberto
Brant - PMDB; Roberto Vital- PRN; Ronaldo Carvalho - PMDB; Ronaro Corrêa - PFL; Saulo Coelho
- PFL; Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Werneck PMDB; Sfivio Abreu - PDT; Virgílio Guimarães PT; Ziza Valadares - PSDB.
São Paulo

Alagoas
Antonio Ferreira - PFL; Eduardo Bonfim - PC
do B; Geraldo Bulhões - PRN; José Thomaz Nonô
- PFL; Renan Calheiros - PRN; Roberto Torres PTB; Vinicius Cansanção - PFL.
Sergipe
Acival Gomes - PSDB; Bosco França - PMDB;
Cleonâncio Fonseca - PFL; Djenal Gonçalves PMDB; José Queiroz - PFL; Lauro Maia - PFL;
Leopoldo Souza - PMDB; Messias Góis - PFL.
Bahia
Abigail Feitosa - PSB; Afrísio Vieira Lima PMDB; Benito Gama - PFL; Ç.elso Dourado 'PMDB; Domingos Leonel1i -:- PSB; Eraldo TinocoPFL; Fernando Santana - PCB; Francisco Benjamim
- PFL; Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo Lima
- PC do B; Jairo Azi - PDC; Jairo Carneiro - PFL;
Joaci Gócs - PMDB; João Carlos Bacelar - PMDB;
Jonival Lucas - PDC; Jorge Hage - PSDB; Jorge
Medauar - PMDB; Jorge Vianna - PMDB; José Lourenço - PFL; Lídice da Mata - PC do B; Luiz Vi,mna
Neto - PMDB; Manoel Castro - PFL; Mário Lima
- PMDB; Milton Barbosa - PFL; Miraldo Gomes
- PDC; Nestor Duarte - PMDB; Prisco Viana PMDB; Raul Ferraz - PMDB; Sérgio Brito - PRN;
Uldurico Pinto - PMDB; Vasco Neto - PSC.
Espírito Santo
Hélio Manhães - PMDB; Jones Santos Neves PL; Lézio Sathler - PSDB; Lurdinha Savignon - PT;
Nelson Aguiar - PDT; Rose de Freitas - PSDB.
Rio de Janeiro
Álvaro Valle - PL; Anna Maria Rattes - PSDB;
Arolde de Oliveira - PFL; Artur da Távola - PSDB;
Benedita da Silva - PT; Bocayuva Cunha - PDT;
Brandão Monteiro - PDT; Carlos Alberto Caó PDT; César Maia - PDT; Doutel de Andrade - PDT;
Edmilson ,valcntim - PC do B; Ernani Boldrim PMDB; Fábio Raunheitti - PTB; Feres Nader - PTB;
Francisco Dornelles - PFL; Jayme Campos - PRN;
Jorge Gama - PMDB; Jorge Leite - PMDB; José
Carlos Coutinho - PL; José Luiz de Sá - PL; José
Maurício - PDT; Luiz Salomão - PDT; Lysâneas
Maciel - PDT; Márcia Cibilis Viana - PDT; Márcio
Braga - PMDB; Messias Soares - PMDB; Miro Teixeira - PDT; Nelson Sabrá - PRN; Osmar Leitão
- PFL; Oswaldo Almeida - PL; Paulo Ramos PDT; Roberto· Augusto - PL; Roberto Jefferson PTB; Ronaldo Cezar Coelho - PSDB; Rubem Medina
- PRN; Sandra Cavalcanti - PFL; Sérgio Carvalho
- PDT; Simão Sessim - PFL; Sotero Cunha - POC;
Vivaldo Barbosa - PDT; Vladimir Palmeira - PT.
Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Aloísio Vasconcelos PMDB; Álvaro Antônio - PMDB; Alvsson Paulinelli
- PFL; Bonifácio de Andrada - PDS; Carlos Mosconi
- PSDB; Célio de Castro - PSDB; Chico Humbelto
- PDT; Dálton Canabrava - PMDB; Elias Murad
- PSDB; Genésio Bernardino -PMDB; Hélio Costa'
- PRN; Ibrahim Abi-Ackel - PDS; Israel Pinheiro
- PMDB; João Paulo - PT; José da Conceição PMDB; José Geraldo - PMDB; José Santana de Vasconcellos - PFL; José Ulísses de Oliveira - PMDB;
Lael Varella - PFL; Leopoldo Bessonc - PMDB;
Luiz Leal - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Mário

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif Domingos
- PL; Agripino de Oliveira Lima - PFL; Airton Sandoval - PMDB; Antoniocarlos Mendes Thame PSDB; Antônio Salim Curiati - PDS; Aristides Cunha
- PSC; Arnaldo Faria de Sá - PRN; Arnold Fioravante - PDS; Bete Mendes - PMDB; Caio Pompeu
- PSDB; Cunha Bueno - PDS; Del Bosco Amaral
- PMDB; Delfim Netto - POS; Dirce Tutu Quadros
- PSOB; Doreto Campanari - PMDB; Ernesto GradeIla - PT; Fábio Feldmann - P80B; Farabulini Júnior -PTB; Fausto Rocha -PRN; Fernando Gasparian - PMDB; Florestan Fernandes - PT; Gastone
Righi - PTB; Geraldo Alckmin Filho - PSDB; Gerson Marcondes - PMDB; Gumercindo Milhomem PT; Hélio Rosas -PMDB; Irma Passoni-PT; Jayme
PaJiarin - PTB; João Cunha - PST; João Herrmann
Neto - PSB; João Rezek - PMDB; José Camargo
- PFL; José Carlos Grecco - PSDB; José Genoíno
-PT; José Maria Eymael-PDC; José Serra-PSDB;
Koyu Iha - PSDB; Leonel Júlio - PPB; Luiz Gushiken - PT; Luiz Inácio Lula da Silva - PT; Maluly
Neto - PFL; Manoel Moreira- PMDB; Mendes Botelho - PTB; Michel Temer - PMDB; Nelson Seixas
- PDT; Paulo Zarzur - PMDB; Plínio Arruda Sampaio - PT; Ralph Biasi - PMDB; Ricardo Izar PL; Robson Marinho - PSDB; Samir Achôa PMDB; Sólon Borges dos Reis - PTB; Theodoro Mcn"
des - PMDB; Tidei de Lima - PMDB; Tito Costa
- PMDB; Ulysses Guimarães - PMDB.
Goiás
Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Jesus PMDB; Genésio de Barros - PMDB; Iturival Nascimento - PMDB; João Natal- PMDB; José Gomes
- PRN; Luiz Soyer - PMDB; Maguito VilelaPMDB; Manoel Mota - PMDB; Naplttali Alves de .
Souza - PMDB; Paulo Borges - PDC; Roberto Balestra-PDC.
Distrito Federal
Maria dc Lourdes Abadia - PSDB; Valmir Campelo

-!'TB,
Mato Grosso
Antero de Barros PTB; Percival Muniz PLP.

PMDB; Joaquim Sucena PMDB; Ubiratan Spinelli -

Mato Grossu do Sul
Gandi Jamil - PFL; Ivo Cersósimo - PMDB; José
Elias - PTB; Juarez Marques Batista - PSBB; Levy
Dias-PFL.
Paraná
Airton Cordeiro - PFL; Alarico Abib - PMDB;
Alceni Guerra - PFL; Antônio Ueno - PFL; Basilio
Villani - PRN; Borges da Silveira - PDC; Darcy
Deitos - P8DB; Dionísio Dal Prá - PFL; Ervin Bonkoski - PTB; Hélío Duque - PMDB; Jacy Scanagatta
- PFL; José Carlos Martinez - PRN; José Tavares
- PMDB; Jovanni Masini - PMDB; Matheus Iensen
- PMDB; Mattos Leão - PMDB; Maurício Fruet
- PMDB; Maurício Nasser - PMDB; Max Rosenmann - PL; Nelton Friedrich - PSD B; Nilso Sguarezi
-PMDB; Osvaldo Macedo-PMDB; Paulo Pimentel
- PFL; Renato Johnsson ~ PRN; Santinho Furtado
-PMDB; Sérgio Spada -'PMDB; Tadeu FrançaPDT; Waldyr Pugliesi - PMDB.
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Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis - PDS; Artenir Werner
- PDS; Cláudio Avila - PFL; Geovah AmarantePMDB; Henrique Córdova - PDS; Luiz Henrique PMDB; Orlando Pacheco - PFL; Renato Vianna PMDB; Ruberval Pilotto - PDS; Victor FontanaPFL; Vilson Souza - PSDB.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; Antônio Britto - PMDB;
Arnaldo Marangon - PT; Arnaldo Prieto - PFL; Carlos Cardinal- PDT; Darcy Pozza - PDS; Erico Pegoraro - PFL; Floriceno Paixão - PDT; Hermes Zancti
-PSDB; Hilário Braun - PMDB; Ibsen Pinheiro.PMDB; Irajá Rodrigues-PMDB; Ivo Lech-PMDB;
Ivo Mainardi - PMDB; João de Deus Antunes PTB; Jorge Uequed - PSDB; Lélio Souza - PMDB;
Mendes Ribeiro - PMDB; Nelson Jobim - PMDB;
Osvaldo Bender - PDS; Paulo Mincarone - PTB;
Paulo Paim - PT; Rospide Netto - PMDB; Ruy Nedel
- PMDB; Telmo Kirst - PDS; Victor Faccioni PDS.
Amapá
Eraldo Trindade - PL.
Roraima
Alcides Lima - PFL; Chagas Duarte -

PDT.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Encerro
a sessão, designando para amanhã dia 31, terça-feira,
. às 13 :30 horas a seguinte.
ORDEM DO DIA
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - Comissão de Saúde, Previdência e Assistência
Social
.
1-Projcto de Lei n' 3.110/89- Do Poder Executivo
(Mensagem n'! 360189), que "dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamenfu dos serviços correspondentes e dá outras providências".
Parecer FAVORÁVEL, nos t~rmos do substitutivo
do Relator, Deputado Geraldo Alckmin Filho.
Recebimento de destaques «(lláximo de 4 destaques
por deputado, formulário próprio).
Local: Sala 23 do Anexo n.
Horário: de 9 às 12, c de 14 às 18 horas.
Encerra-se à Sessão às 15 horas e 28 minutos.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Reunião de 29 de junho de 1989
DEPOIMENTO DO PRESIDENTE DA INFRAERO
SOBRE A ATUAL SITUAÇÃO DA EMPRESA NA
ATUAL CONJUNTURA ECONÓMICA.
Convidado: Major-Brigadc1ro-do-Ar e Presidente da
INFRAERO - Lauro Ney Meneses
Presidente: Deputado Furtado Leite
Vice-Presidentes: Deputado Ottomar Pinto
Deputado Anníbal Barcellos
Deputado Dionísio Dal-Prá
O SENHOR PRESIDENTE (Deputado Furtado
Leite) - Havendo número regimental, declaro abertos
os trabalhos da Comissão de Defesa Nacional.
Encontra-se entre nós, a convite da Presidência, o
ilustre .Major-Brigadeiro-do-Ar Lauro Ney Meneses,
para proferir palestra sobre a Infraero, instituição presidida por S. Ex' com muita competência. Nosso convidado possui extenso currículo, que será distribuído aos
presentes.
Passo a palavra ao eminente Major-Brigadeiro para
proferir sua palestra.
O SENHOR LAURO NEY MENESES - Sr. Presidente, Srs. membros do Congresso Nacional aqui presentes, Senhoras e Senhores, é com grande prazer que

comparecemos a esta Casa com a finalidade de falar
sobre a empresa que atualmente dirigimos.
A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária é uma organização vinculada ao Ministério da
Aeronáutica e que se ocupa da administração do sistema
aeroportuário brasileiro. Estamos na prcsidência da empresa há aproximadamente dois anos e meio e já fomos
também usuários de aeroportos, quando exercíamos a
função de oficial aviador da ativa. Hoje, estamos na
posição inversa, de administrador de aeroportos, razão
pela qual nos consideramos bem à vontade para tratar
da matéria não só como usuário, mas também como
administrador. Ê motivo de alegria para nós o fato de
estarmos falando a respeito da problemática da administração aeroportuária nesta Casa, porque temos certeza
de que este é um assunto de extrema importância e
muito palpitante. O Presidente da Infraero - temos
certeza de que todos os brasileiros conscientes pensam
da mesma forma - não acredita que este País possa
dar um salto para o futuro sem contar com uma rede

ou um sistema aeroportuário adequadamente implantado e administrado. O crescimento permanente da demanda, como pretendemos esclarecer durante nossa palestra, cria uma "moléstia" que assola não somente
o Brasil, mas, com certeza, todo o mundo moderno
- a permanente necessidade de adequação dos terminais aeroportuários de carga aérea.
Vamos apresentar uma bateria de slides. a fim de
tornar a exposição mais palatável, mais simpática e mais
colorida. Gostaríamos de pedir ao Presidente que nos
permitisse ocupar a cadeira, porque vamos usar a tela
para fazer a projeção.
Montamos uma seqüência de slides auto-elucidativa
e pretendemos fazer comentários sobre cada um deles
e aproveitar para construir nossa proposta de tal maneira, que possamos no futuro, após a apresentação, alimentar nosso debate que, com certeza, será bem mais
interessante. Não há como falar sobre a Infraero sem
falar um pouco sobre o que é a administração aeroportuária. Há três linhas de atuação: a administração aeroportuária no Brasil, a administração aeroportuária no
mundo e a evolução esperada.
Temos certeza de que a maioria dos presentes se
recorda do período em que administrar aeroportos 00
Brasil era competência únicac e exclusiva do Ministério
da Aeronáutica, por intermédio de elementos fardados
da nossa organização. Em casos extremamente raros,
havia algumas iniciativas de prefeituras ou até mesmo
iniciativas estaduais, qne traziam para a direção da: administração dos aeroportos, basicamente dos terminais
e das pistas de decolagell1(e pouso, indivíduos que eram
convocados para realizar essa tarefa sem receberem
uma preparação anterior.
Portanto, a administração de aeroportos no Brasil
foi feita durante muito tempo por pessoas recrutadas.
convocadas ou designadas para essa atividade sem que
tivessem recebido uma preparação profissional a respeito.
Isso ocorreu até o momento em que houve uma mudança de parte da própria Administração federal. Foi
criada uma comissão que se encarregou de implantar
o primeiro aeroporto internacional no Brasil- implantação montada sobre moldes bastante tecnificados o Aeroporto Internaciqnal do Rio de Janeiro. A partir
desse momento, impôs-se a administração de aeroportos uma nova aproximação, uma 'nova postura, uma
nova mentalidade e, por conseqüência, uma nova estrutura voltada para a administração de um terminal, um
conjunto ou um complexo aeroportuário quc respondesse à demanda de uma indústria quc acabava de se
instalar no mundo, após a Segunda Guerra Mundial:
a indústria de transporte aéreo. Essa indústria, como
qualquer outra, impõe a observância de certos elemcn.tos, impõe a tecnificação no tratamento do seus parâmetros básicos e elemeotares, impõe, portanto, uma postura completamente diferente daquela que ocorria no País
até, aproximadamente, 1973. Por essa razão, administrar aeroportos no passado, no Brasil, era uma iniciativa
extremamente desvinculada da realidade do próprio
mundo, que já praticava a administração aeroportuária
de forma diferente.
Em função da implantação desse novo aeroporto e
de outros, nesses últinios vinte anos, administrar aeroportos passou a ser uma atividade com urna caracte-

rização absolutamente diversa daquela praticada no
passado, que impõe ao indivíduo, ao homem e agora
ao sistema que admioistra todos os aeroportos no Brasil
um tratamento que não se coaduha de forma alguma
com aquilo que ocorria antes. O administrador de aeroportos no Brasil, portanto, evoluiu e trouxe para o cenário nacional um novo tipo de profissional, o encarregado
de administrar unidades aeroportuárias.
Enquanto isso ocorria no Brasil, o que acontecia no
mundo? Em outros países a percepção dessa problemática ocorreu primeiro. A administração de aeroportos em todo o mundo civilizado estava sendo feita de
uma forma que não coincidia com o tratamento que
se dava no Brasil. Por isso, quando iniciamos o trabalho
de administrar os terminais aeroportuários de forma
moderna. tivemos de nos socorrer da experiência já
implantada no mundo moderno, com a finalidade de
trazer para a administração do sistema aeroportuário
brasileiro uma mensagem que correspondesse à realidade dessa indústria quc sc desenvolvia de forma célere.
Hoje. não é possível desconhecer o fato de que a
indústria de transportes aéreos no mundo crescc. no
seu movimento de passageiros, continuamente, em torno de 6% ao ano: existe evidentemente, em certos paises do mundo. um crescimento superior a 6%, como
é o caso do Brasil, ondc o crescimcnto do número de
passageiros por ano atingiu. em certos períodos, o percentual de 9% ao ano.
A percepção da necessidade de tratar a administração
de aeroportos de forma mais tecnificada fez surgir em
diversos países a necessidade da formação do profissional encarregado da administraçáo de aeroportos. O
administrador de aeroportos em países como os Estados
Unidos, França, Inglaterra, Itália recebe uma formação
acadêmica e uma graduação voltada exclusivamente para uma nova catcgoria econômica denominada Administrador de Aeroportos. Hoje, no Brasil, estamos, na'
realidade, praticando a administração aeroportuária da
mesma forma que se pratica em todo o mundo moderno.
Qual a evolução- que podemos esperar sobre isso?
Imaginamos - e já está ocorrendo - que o profissional
encarregado da administração das unidades aeroportuárias, em qualquer ponto do universo, seja qualificado, treinado, formado especificamente para desempenhar essa tarefa. Não é mais possível admitir que
o administrador da unidade aeroportuária ou o administrador de sistemas aeroportuários seja um indivíduo
despreparado tecnicamente, porque" aeroporto é hoje
um órgão tão complexo, como pretendemos demonstrar, que abomina a presença de um administrador que
não esteja adequadamente preparado.
Ao fazer essa demonstração, pretendemos usar um
pequeno roteiro para falar sobre a administração aeroportuária. Vamos falar também sobre a Infraero, porque, na realidade, é ela que se ocupa da administração
dos aeroportos no País. que administra sessenta e dois
aeroportos públicos. embora alguns cstados administrem especificamente aeroportos de interesse estadual,
de acordo com uma normativa da empresa. A Infraero
é, hoje, o órgão central da administração dos sistema
aeroportuários no País. Gostaríamos também de falar
rapidamente sobre o plano de desenvolvimento da empresa e de fazer uma pequena conclusão.
Trouxemos estes slides para mostrar aos presentes
o que chamamos de complexidade da vida da unidade
aeroportuária. Um aeroporto se interrelaciona,por
exemplo, com a fiscalização e controle da Acronãutiéa,
porque ao Ministério da Aeron~utica cabe, por lei, a
administração aeroportuária dos a~roportos públicos do
País. Diversos órgãos públicos que exercem fiscalização _
a nível federal- saúde, portos, Polícia Federal, Receita
Federal - estiio alojados nos terminais aeroportuários
e lá exercem tarefas específicas. Ê bom que se sabia
que no Brasil não temos uma autoridade aeroportuária.
Na realidade, o que temos é o administrador do aeroporto que, por lei, se encarrega de coordenar a atuação
dos órgãos de administração pública que estão instalados no interior das unidades aeroportuárias.

Fazemos também uma interação com a comunidade
local, com os arrendatários de 'comércíos de serviços,

com as organizações voltadas para o fornecimento de
combostíveis de aviação, os serviços auxiliares de transporte aéreo e com o próprio transporte aéreo. Tenho
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certeza de que da leitura de todo esse J11ini-universo
poderemos tcr urna percepção exata da complcxidade
que seja úldIÍlinistração de uma unidadc aeroportuária.
E isso é verdadeiro não só aqui, corno em qualquer
outro local do mundo.
Portanto, administrar um aeroporto é uma ação coordenadora das diversas atividades que sc descnvolvem
no complcxo acroportuário, corno se pôde visualizar
no diagrama aprcsentado.
Vamos falar agora, já que à Infraero cabe administrar
aeroportos no Brasil, sobre sua missão, estrutura.organizacional, as suas fontes dc recursos e suas dcspesas
-tenho certeza de que todos aqui estamos intcressados
em conhecer corno ou de ondc provêm os recursos para
que a empresa possa realizar a sua tarefa institucional
- a estratégia empresarial para pcrmitir quc csta organização cumpra sua tarefa e o plano de desenvolvimento
da empresa, que cobre o período de 1988 a 1991.
Sobre a missão e estrutura organizacional, a 1I1fraero
é uma cmpresa vinculada ao Ministério da Aeronáutica,
criada com o objetivo social dc implantar, administrar,
operar e explorar comercial e industrialmcnte a infra-cstrutnra aeroportuária que lhe fora atribuída pelo Ministério da Aernáutica. A nossa empresa foi criada pOf
uma lei em 1972, razão pcla qual a partir dessa data
a visão da administração. dos sistemas acroportuários
no Brasil mudou.
No cumprimento dessa missão, a Infraero participa
do sistema de aviação civil e atua em sintonia com as
diretrizes emanadas do órgão central do sistema de aviação civil, que é o Departamento Geral de Aviação Civil
do Ministério da Aeronáutica. Mas, evidentemente,
ainda cumpre as normas provenientes dos órgãos centrais do sistema de engenharia da Aeronáutica, patrimônio da Aeronáutica contra incêndio, todos eles do
Ministério da Aeronáutica.
A posição da Infraero na estruturá do Ministério da
Acronáutica aí está. O Ministro c\a Aeronáutica, a quem
a Infraero, através da sua diretorin, sc liga para a consecução da política ministerial, se relaciona com o Dcpartamento de Aviação Civil para fins de orientação, normatização e diretrizes setoriais; possui uma assembléia
gcral quc se relaciona com o Ministério da Aeronáutica,
uma vez quc o controlc acionário é realizado por cssa
Pasta, o único sócio acionista. Há, portantQ., uma subordinação da nossa diretoria e assembléia geràl e o conselho fiscal, que faz a fiscalização do funcionamento da·
empresa. Ela é uma empresa pública.
O sistema aeroportuário administrado pela Infraero
é constituído de sessenta e dois aeroportos públicos
dos dois mil e quatrocentos aer6dromos existentes no
BrasiL Poder-se-ia dizer que se são só sessenta e dois
administrados pela Infracro, o percentual é extremamente baixo. Só que, pelos nossos scsscnta e dois aeroportos, passam 97% do tráfego aéreo do Brasil.
Neste slide os senhores podem ver a atual rede aeroportuária. Evidentemente, esses são os aeroportos e
tcmos uma visão da implantação da situação dos aeroportos com os terminais de carga aérea, já que um
dos compromissos da Infraero é também a manipulação
da carga aérea nos nossos aeroportos. Temos terminais
de carga aérea internacionais e domésticos.
Aqui temos uma visão do sistema aeroportuário, ou
das unidades aeroportuárias e oS'dois termin.ais de carga
aérea operados e mantidos pela própria Infraero.
Antes dc entrar no capítulo das fontes de recursos
e das despesas, gostaria de dizer aos senhores que a
Infraero é uma empresa de governo que jamais apresentou déficit, em momento algum apresentou o seu
balanço na linha vermelha e, mais do que isso, é uma
empresa que não cstá no Orçamento da União. Ela
recebe recursos da União na medida em que esta considera o momento propício e necessário. Fora isso, ela
se auto-sustenta completamente. A sua receita provém
de tarifas e da sua atividade comercial. Por esta razão,
temos muito orgulho de dizer que a Infraero é uma
empresa bem sucedida..
As nossas fontes de recursos provêm das tarifas aeroportuárias, ou seja, a armazenagem e capatazia. pouso,

pcrmanência e embarque, que são tarifas praticadas
por todo o mundo. Hií receitas também provenientes
da exploração comerclal - arrendamentos de diárias
etc. - receitas, recursos da União quando são alocados
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e operação de crédito quando realizada com o beneplácito da União.
Como estão compostas essas receitas? Segundo informações relativas ao ano de 1988, quanto, às receitas
provenientes da tarifa de pouso e permanência, temos
um percentual em torno de 23%; da tarifa dc embarque,
temos um percentual próximo de 15 %; provcnicnte da
tarifa de armazenagem e capatazia um percentual em
torno de 28,5%; das operações comerciais, 14%; das
receitas financeiras, cerca de 12,5% e receitas eventuais, 4,3%. Está composta, portanto, a receita da Infraero.
Aqui está um levantamento, feito grosso modo, sobre
as receitas de 84 a 88, em milhares de dólares - 84,
85, 86, 87 e 88. Vamos verificar que a nossa receita,
em 88, ficou cm tomo de 170 milhões de dólares, repartidos da forma indicada no slide. Nossa estimativa para
1989 é de que a receita da Infraero esteja na faixa
de 360 milhões de dólares, tam bém repartidos da forma
que demonstramos.
Gostaria de chamar a atenção para o fato de que
a Infraero é uma empresa do Governo que pratica a
repartição de despesas de uma forma completamente
difercnte da normalidade das empresas governamentais, uma vez que os nossos encargos sociais e as despesas relacionadas com pessoal estão na faixa de 30%
da nossa receita. A incidência financeira está na faixa
de 30%. Todos os senhores sabem muito bem que o
esforço do Governo tcm sido no sentido de conduzir'
a administração das cmprcsas vinculadas a ele de forma
que a despesa relativa a encargo social tenda para 65%,
o que significa dizer que grande parte das empresas
do Governo despendem muito mais do que 65% no
tratamento dos scus encargos com pessoaL
A nossa empresa, hoje, está com uma incidência financeira em torno de 30% sobre a sua receita. Na realidade, para lhes dar uma informação absolutamente
atualizada, acabamos de entrar em acordo com o próprio sindicato. A nossa data-base venceu no mês de
maio, e hoje essa incidência evidentemente correu para
37%, em virtude do acordo salarial. De qualquer maneira, está abaixo de 40%.
Aqui temos estes números: 29 e 72% relativos a 88,
39% relativos a 89, até a data de hoje -estamos ainda
no meio do ano. Com material dc consumo, despendemos 2%; com serviços de terceiro, 15.64%. Nosso
grande esforço está voltado para o plano de manutenção
de obras e scrviços. Dedicamos 32,12% da nossa rcceita
a essa atividadc. Outras despcsas, relacionadas com
a operação dos terminais aeroportuários de carga aérea,
estão na faixa de 20%, Aí está, portanto, a composição
das despesas da Infra,!ro .,relacionadas para o ano de
1988. Evidentemente, aqui não estão incluídos investimentos sobre os quais falaremos posteriomente.
Voltaremos atrás para dizer que, não incluindo os
investimentos, é bom que se saiba que - este é um
ponto que com certeza anima o Presidente da empresa

e 600 empregados, seria necessário estabelecer uma estratégia para a eonsccução dcssa administração sistêmica. São os princípios de unicidade; portanto a empresa, independente do tamanho que tenha ou da distribuição que possua no território nacional deve manter-se
una, descentralizada. para permitir a flexibilidade na
administração não s6 da problemática aeroportuária.
mas fundamentalmente dos..seus recursos e, finalmente.
com uma estratégia voltada para a extrema operacionalidadc do nosso sistema, a qual se reflete nas nossas
unidades aeroportuárias.
Vamos abordar portanto, o plano de desenvolvimento da empresa, para que cada um dos senhores tenha
a noção do futuro do nosso empreendimento. Vamos
falar muito rapidamente sobre os programas que fazem
parte do plano de desenvolvimento, como programa
de recursos humanos. E vamos pinçar no programa
de recursos humanos, de qualidade de serviço, de novas
atividades, dc informatização e da adequação da estrutura alguns projetos quc cstão em curso e que dão uma
tônica, uma vida à empresa, bastante modernizada.
No programa de recursos humanos, destacamos o
projeto de capacitação e o nosso plano de cargos e
salários. No primeiro, a cmprcsa, como já demonstrado, dedica-se fundamcntalmente à preparação técnica do funcionário da ,Infraero para o exercício dessa
atividade, hoje perfeitamente titulada, identificada e
reconhecida. Dentro dessa visão, a empresa envolveusc profundamcnte num programa de graduaç,io, pósgraduação, aperfeiçoamcnto e reciclagem do seu plantcl
de recursos humanos.
A nível de graduação, mantemos permanentemente
um programa voltado para a formação do superintendente de aeroportos.
Quanto aos cursos de pós-graduação, o mais importante, no momento, é o de mestrado em gestão aeroportuária realizado na França, através de um convênio firmado cntrc os governos brasileiro e francês, com a
participação da Infraero c da Escola Nacional dc Aviação Civil da França. p,.. empresa está enviando dez empregados, que realizarão, pela primeira vez na história
da administração aeroportuária brasileira. o curso de
mestrado em gestão aeroportuária, um esforço acadêmico com duração de trezc mescs.

a estar aqui conversando com os representantes na Câ-

mara - por razõcs de ordem, talvez não seja realmcnte
o caso de discutir no momento da nossa apresentação.
Por uma decisão qualquer de governo, há seis anos
o Governo lIederal não coloca um centavo em investimento no sistema aeroportuário brasileiro. Não recebemos recursos da União para investir no seu próprio
patrimônio, pois todos os nossos acroportos são de propriedade da União. Portanto, a União não investe em
aeroportos há seis anos. Na realidade, a empresa tem
mantido o seu plano de manutenção, obras e scrviços
tentando manter os aeroportos que estão implantados
dé uma forma adequada. Porém, evidcntcmente, a nível
de investimento, de implantação, de crescimento, de
atendimento do crescimento da demanda, o sistema
acroportuário brasileiro não reecbc rccursos' há scis
anos.
Vejamos qual a nossa estratégia empresarial, já que
a empresa administra sessenta e dois aeroportos espalhados pelo território nacionaL A administração é realizada através de superintendências regionais, que cuidam de oito a dez aeroportos por regional, dando um
tratamento absolutamente adequado·à característica de
regionalidade daquelas unidades aerop0r(;,árias. Para
que fosse possível administrar um complexo do tamanho da Infraero, que hoje administra em torno de 8 mil

o

Na área de aperfeiçoamento e reciclagem, mantemos
um programa ativado para permitir que o homem em
serviço seja permanentemente aperfeiçoado e reciclado. A razão básica disso é que a nossa atividade, voltada
para a administração de terminais aeroportuários, está
extremamente vinculada ao desenvolvimento tecnol6gico, envolvendo não só os vetores, as aeronaves de
transporte, como a própria excitação tecnológica do
sistcma de transportes aéreos do mundo. Portanto, é
necessário quc o administrador das unidades aeroportuárias esteja sempre atualizado em relação ao desenvolvimento tecnológico da aviação como um todo.
Outro projeto muito importante concluído recentemente foi a adequação do quadro de plano de cargos
e salários da empresa. Em função da nova realidade
da vida dessa catcgoria econômica. do administrador
de aeroportos, fomos compelidos a montar um plano
de cargos de salários, ou seja, nm plano de carreira,
para permitir que esses funcionários tivessem um tratamento adequado, não só a nível de carreira. como de
salários. Portanto, o nosso plano de cargos e salários,
recém-aprovado pelo Cise, cntidade governamental que
se ocupa da aprovação desses planos cm todas as empresas do Governo, está absolutamente em dia.
No programa de qualidade de serviços destacamos
estes três projetos: segurança aeroportuária, sistemas
de gerenciar custos e modernização administrativa.
Com relação à segurança aeroportuária, tenho certeza de que este é um dos pontos de grande emulação
e interesse não só nosso, mas do próprio usuário do
aeroporto. Este projeto, hojc, dentro da Infraero, procura criar uma adequação da atividade de vigi]'lncia,
policiamente, com a segurança aeroportuária, para permitir que a empresa se coloque à frente da problcmática
de segurança em seus aeroportos. V. Ex" sabem que
os aeroportos hoje passaram a ser terreno da violência
urbana. Isso tem acontecido no Brasil, nos últimos anos.
Na realidade, no mundo, a segurança de acroportos
foi dcspertada muito antes do que aqui. A prática de
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atos ilícitos em aeroportos do mundo inteiro é bastante
conhecida de todos n6s. No Brasil, nunca fomos compelidos a dar-lhe um tratamento tão profundo quanto no

centros comerciais em aeroportos, duas iniciativas de
· grande interesse comercial que lhe dar5;o um resultado

momento atual, uma vez que a violência nos aeroportos

pioneira nestc País, pois nos aeroportos brasileiros não
se encontra um hotel sequer. Tenho certeza de que
todos aqui sabem muito bem que essa atividade é extremamente desenvolvida em todo o mundo. Começamos
a praticá-Ia este ano e esperamos que este seja o gatilho
disparador dc uma seqüência de iniciativas do mcsmo
tipo em todos os nossos aeroportos ou naqueles aeroportos que tiveram representatividade ou economicidade para o investidor e interesse para a própria empresa.
No projeto de adequação de tarifas mantemos um
programa permanentemente ativo, para demonstrar ao
Governo - e é nossa função, evidentemente, pelo fato
de termos um sistema de custos em funcionamento que as nossas tarifas não podem, de forma alguma,
ser subsidiadas, como foram no passado e ainda o são
no presente. As nossas tarifas ainda estão abaixo do
nível das internacionais. Na realidade, temos tido bastante sucesso na conquista de um novo espaço a nível
de cobrança de prestação do nosso serviço, mas esse
projeto é mantido e citado permanentemente, para fazer com que O Governo compreenda que a nossa tarifa
·não deve ser subsidiada pois não há razão alguma para
sê-lo. Ela deve ser perrnanentement.. atualizada para
cobrir os custos da prestação dos serviços aeroportuários, e este projeto responde a isso.

caso de São Paulo, por exemplo,'o ,rimeiro finger do
terminal de Guarulhos foi desenhadil'para sete milhões
e quinhentos mil passageiros, e esse número já foi atingido o ano passado. Se continuarmos não investindo
no segundo C"mger, vamos cntrar novamente num pro· cesso de estagnação do Aeroporto Internacional de
Guarulhos. Como isso se repete em outros terminais,
Brasília é outro exemplo, diríamos que, ou o problema
da demanda versus capacidade é identificado, conhecido, e aceito c produz uma mudança de atitude a nível
de administração federal, ou realmente n6s vamos ser
superados pela realidade, pelo simples fato de 'luerermos desconhecer aquilo que está à nOssa frente. O problema está batendo à nossa porta, e n6s, pura e simplesmente, estamos assistindo a isso sem tomar medida
acauteladora alguma.
Esta é a realidade do mundo, mas os ou.tros países
têm uma capacidade de investimento que nós não temos
e, principalmente, uma atitude voltada para o problema
aeroportuário diferente da nossa.
Aliás, é bom até que se diga que no Brasil n6s temos
uma herança hist6rica, que eu diria maligna: o aeroporto não tem sido visto pela ,sociedade bJ;asileira como
sendo algo que Ihc interesse. Se se perguntar a qualquer
pessoa de qualquer estágio da sociedade, seja qual for
sua escolaridade, se o aeroporto está embutido no conceito de desenvolvimento sócio-econômico daquela sociedade, daquela comunidade, daquela região, a rcsposla normalmenti: scrá: "Não sei" ou "não". Aeroporto,
heste País, ainda é um problema do Ministério da Aeron~utica. Com este tipo de aproximação, evidentemente,
o aeroporto jamais receberá um tratamento adequado.
· Na realidade, muito antes de pleitear à aprovação de
um plano de investimentos para permitir que os aero~
portos do Brasil possam crescer e que o balanço de
demanda e capacidade entre numa faixa tolerável, meu
, apostolado é voltado para a mudança de atitude do
brasileiro com relação ao sistema aeroportuário. aos
aeroportos que servcm este País. O Brasil não pode
preseindir de aeroportos. Nem preciso demorar para
demonstrar isso. Tenho certeza de que conto com o
apoio de alguns companheiros que estão aqui, de excompanheiros da FAB, que sabem muito bem que em
certas regiões do País se conhece o avião antes de se
conhecer a bicicleta ou O trem. Aliás, na realidade,
nunca se viu um trem, mas se viu um avião.
Portanto, na realidade, ou mudamos a nossa atitude
e entendemos que a prestação do serviço aeroportuário
é de interesse público e não pura e simplesmcnte do
interesse do Ministério da Aeronáutica, qu~ é um Minis, tério múltiplo militar, ou jamais chegaremos à posição
de administrar um sistema que esteja casando com as
propostas desenvolvimentista lançadas permanentemente neste País. O sistema aeroportuário brasileiro
est,1 completamente abandonado e marginalizado, porque não é entendido como sendo um serviço de interesse
público. Tive oportunidade, pessoalmente, de demonstrar isso ao Presidente do BNDS. Mostrei-lhe que na
planilha de trabalho operacional do Banco e.xistem possibilidades de investimcnto em qualquer um dos sistemas de interesse s6cio-econômicos, menoS' o sistema
aeroportuário. Grau zero para os economistas, infeliz'mente, disse eu - espero que ninguém me agrida por
isso - mas, na realidade, o sistema aeroportuário não
freqüenta o panorama de desenvolvimento s6cio-econômico deste País, é um assunto do Ministério da Aeronáutica. Enquanto continuar assim, realmente não vamos chegar a lugar algum.
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nos atingiu num período bem mais distante do que aquele que aconteceu no restante do mundo. A grande verdade é que a segurança aeroportuária, hoje, é um item
mandatório do tratamento da administração de aeroportos. Na Infraero, criamos um sistema interno voltado
pura e simplesmente para o tratamento da segurança
aeroportuária, uma vez que, no nosso caso específico,
ela não está totalmente afeta, a nível de ações corretivas
ou inibidoras, à empresa. No Brasil, o problema de
segurança ou policiamento no interior dos aeroportos
não está afeto à Infraero, e sim à Polícia Federal. De
modo que, por força de lei - a Constituição não assegurou à esperada Polícia Aeroportuária o poder de polícia,
. como fez em relação à Polícia Rodoviária e à Polícia
Portuária - a segurança aeroportuária hoje, a nível
de Infraero, corrcsponde pura e simplesmente a uma
ação coordenadora, onde a Polícia Federal executa a
tarefa de policiamento, cabendo à nossa empresa o encargo de fornecer os meios e instalações necessárias
à ação de segurança aeroportuária. Portanto, como este
é um assunto bastante complexo, pois, como disse antes,
e repito, não existe nos aeroportos uma autoridade que
responda por todas as ações de interesse dos serviços
ali instalados, a sua solução é extremamente mais difícil
do que nos outros aeroportos do mundo. Por essa razão,
ações efetivas e imediatas são muito mais difíceis de
praticar no Brasil do que em outros países. De qualquer
maneira, a empresa está voltada para a problemática,
Temos tido algum sucesso.
, O próximo passo será, esperamos n6s, uma proposta
,do Executivo para a criação da Guarda Aeroportuária,
'que seriam elementos da empresa voltados para a guarIda e a vigilância, mas não para a ação de polícia.
, No caso do projeto de sistemas gerenciais implanItamos um sistema de custos para permitir à empresa,
,no momento de impor a variação dos valores das tarifas,
!fazê-Ia adequadamente, através da consulta ao sistema
de custos. Quanto custa a prestação do serviço aeroporUáriO? Somente através de um sistema de custos atualiado será possível responder a essa pcrgunta. O nosso
projeto de sistema de custos está implantado e, coni
lisso, estamos permanentemente em condições de responder quanto custa a empresa para o usuário e a pr6pria União.
No programa de modernização administrativa, estamos trabalhando intensamente para permitir a redução
do custo da nossa prestação de serviço. Portanto, O'
nosso serviço será prestado da forma mais efetiva, com
o menor custo possível, através da modernização administrativa, já em curso na empresa.
'
No programa de novas atividades destacamos três
projetos: relações internacionais, expansão comercial
e adequação de tarifas.
Quanto às relações internacionais, a Infraero, por
força do Know how instalado, da sua experiência de
dezesseis anos de vida - administra sessenta e dois
aeroportos, tem oito mil e sciscentos empregados e manipula, anualmente, em torno de quarenta milhões de
passageiros - tem hoje, no cenário aeroportuário do
mundo, uma representatividade bastante comprovada.
Temos sido solicitados por diversos países a participar
de projetos de implantação não só de unidades aeroportuárias, como de sistemas aeroportuários, a qual nos
compeliu a criar uma estrutura interna voltada pura
e simplesmente para as relações internacionais. Estamos desenvolvendo projetos em conjunto com o Chile.
A Infraero está consorciada com empresas brasileiras
para fazer a implantação dá administração dos terminais
do Aeroporto Internacional de Santiago, no Chile, e
do Aeroporto Internacional de São Tomé. Também
estamos desenvolvendo projetos não só em Moçambique, como em Cuba..
Estcs são os projetos mais ativos. Na realidade, a
nossa empresa hoje desenvolve um trabalho bastante
'ponderado na área de relações internacionais. I
Com a finalidade de se manter auto-sustentada, a
empresa desenvolve um trabalho muito extenso no campo da expansão comercial, e os resultados mais palpáveis, mais evidentes, no presente momento, são os projetos de i1Hpl~ntação dos hotéis de aeroportos e dos

~

financeiro extremamente interessante. E uma iniciativa

No campo da informatização, por ser uma empresa
· de caráter nacional, abrangendo este País como um
todo, ela precisa caminhar na direção da informatização
e da telematização. Nosso plano diretor de informática
já está aprovado e em vigor. Os nossos sistemas iIiformativos de vôo estão totalmente informatizados e esta· mos mantendo o sistema unificado de cobrança de tarifas aeroportuárias absolutamente em dia, de forma que
a arrecadação das nossas tarifas possa cntr3.j" em nossos
cof..es e os rccursos serem manipulados em termo real.
No campo da adequação da infra-estrutura, gostaría· mos de falar um pOIlCO sobre esses itens que aí estão,
porque vamos encerrar nos~ exposição mostrando o
plano de investimento, ou o programa plurianual, que
a Infraero apresentou ao Governo Federal, através do
Ministério da Aeronáutica, o qual não obteve sucesso.
Para chegarmos a este ponto, gostaríamos de fazer uma
demonstração a cada um dos senhores da realidade exis,
tente no mundo entre demanda e capacidade. Já mencionamos isso muito rapidamente ao abrir a nossa apre· sentação. A solução para o problema da demanda é
uma moléstia que assola não somente o Brasil. Não
tem sido possível, o~ mundo moderno, manter a capacidade adeq uada à demanda, à velocidade que a indústria
de transporte aéreo do mundo cresce. Como disse, o
crescimento médio, nos últimos dez anos, da indústria
de transporte aéreo, cruzOu a faixa dos 6%, e tem sido
constantemente igual a 6%. Isso significa que o movimento de passageiros dobra em menos de dez anos.
Ora, para fazer com que a demanda seja satisfeita
é necessário que a capacidade dos terminais aeroportuários seja mantida adequada a essa demanda. Então,
ou se faz a adequação dos terminais aeroportuários na
mesma velocidade do crescimento da indústria de transporte aéreo, ou esse balanço fica completamente des. proporcional. E essa tem sido a realidade do mundo.
S6 que, no Brasil, n6s não fugimos à nossa regra, não
estamos investindo, razão pela qual o balanço entre
demanda e capacidade cruzou a linha de estagnação.
Hoje, cerca de 60% dos aeroportos administrados pela
Infraero têm demanda sensivelmente superior à capacidade instalada, sendo que, desse percentual, mais de
50% já estão trabalhando com 50% acima da capacidade limite para a qual foram desenhados. O exemplo
típico é o terminal dc passagciros do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, que, tenho certeza,
todos conhecem. Um terminal concebido há vinte anos,
aproximadamente, e desenhado para manipular cinco
milhões de passageiros/ano, hoje manipula sete milhões
seiscentos mil passageiros/ano. Por essa razão, não

%pondt' mais a qualquer das propostas técnicas que
possam imaginar para administrá-lo, porque está tra,,",,mdo com 50% acima da capacidade máxima insta'. Existem outros terminais na mesma situação. No

Vamos fazer uma demonstração numérica, porque
todos nós gostam9s de conhecer os números que dão
suporte a uma aslfrção. Vamos ver como está o movimento de passageiros e calgas no mundo. Tomamos
o período de 1980 a 1988 e fizemos uma demonstração
do movimento de passageiros, em milhões de passageiros, e cargas, em toneladas multiplicadas por 106.
· Esses números são colhidos na leAL - Organização
Internacional de Aviação Civil, e se referem apenas
aos cento e quarenta e sete países relacionados com
a entidade. Portanto, estáo fora daqui toda a "Cortina
de Ferro" e a China.
Em 1980, o movimento de passageiros no mundo
estava na faixa de 798milhães/ano; para 1988, a estimativa foi de um bilhão e 68 milhões de passageiros/ano.
Na realidade, e,te nümero foi um bilhão e 164 milhões
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de passageiros/ano. Isso corresponde a um crescimento
continuado de 6% ao ano. A nível de carga aérea,
um fenômeno que assola, no bom sentido, a indústria
de transporte aéreo, o crescimento foi superior a 15%
ao ano. Começamos com 11, I milhões de toneladas/
Km, em 1980. e estamos com 17,5 bilhões de toneladas/Km. O crescimento está na faixa de 15% ao ano.
Vamos vero que acontece no Brasil. A Infraero manipulou, no período de 1977 a 1988, em torno de 35
núlhões de passageiros/ano. A indústria de transporte
aéreo é extremamente sensível à modificação do comportamento econômico do País. Houve, por isso, um
pequeno decréscimo em determinado período, mas o
movimento já está cresccndo novamente. O fato é que
estamos, nos sessenta e dois aeroportos da empresa,
manipulando por ,ano mais ou menos um quinto da
nossa população. E um volume extremamente pesado.
A nível de terminais, qual é a situação? Se aquele
número passado levantado por nossa estatística é verdadeiro, nas projeções que estamos fazendo para o período de 1991 a 1996 o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que hoje manipula em torno de sete milhões e
meio de passageiros/ano, em 1991 irá para 8,3 e, em
1996, para 11 ,5 milhões de passageiros/ano. O aeroporto de Brasília, que está manipulando hoje em torno
de 2 milhões de passageiros/ano, vai a 3,9 milhões,
em 1991, e 5,3 milhões em 1996. A nossa expectativa
é de que, em 1991, a Infraero esteja manipulando 43
milhões de passageiros/ano; em 1996, 63 milhões de
passageiros/ano. Isso significa que, antes do ano 2000,
nós devemos estar manipulando em torno de 100 miIhóes de passageiros/ano nos sessenta e dois aeroportos
da Infraero.
Apresento agora o movimento de carga aérea de importação e exportação, em toneladas, em volumes -

vejam que é sempre crescente -

e em nível de áreas

arrendadas em metros quadrados. Temos em torno de
44 milhões de metros quadrados de área arrendada.

Vou falarrapidamente sobre os planos diretores. Para
realizar um trablaho voltado para adequar a demanda
à capacidade, a cmpresa, junto com o Ministério da
Aeronáutica, desenvolve os chamados planos diretores,
que orientam a implantçaão e o crescimento de cada
um dos terminais aeroportuários. Portanto, a empresa
mio trabalha com uma planificação de momento. Esses
planos diretores são todos realizados em conjunto eom
o DAC e aprovados pelo Estado-Maior da Aeronáutica
e, uma vez aprovados, servem de guia para qualquer
tipo de atividade, de investimento, de estruturação. Em
suma, é um trabalho voltado para a adequação e o
erescimenro daquele terminal e daquele acroporto.
Falarei agora sobre o plano de manutenção. Na reali-·
dade, os recursos captados pela empresa são cstatutária
e compulsoriamente dedicados ao plano de manutenção, obras e serviços. Não é possível admitir que a
empresa possa destinar recursos da sua receita para
investir em nome da União. Na realidade. é até uma

incorreção de caráter legal, senão ético, repassar, através da Infraero, recursos para manter canteiros de obras
funcionando em nome da União. Mas a grande verdade,
é necessário que se diga, é que a empresa tem praticado
isso nos últimos dois anos. Se não o fizesse, nós teríamos
paralisado os canteiros de obras de Guarulhos e do
Galeão, uma vez que o Governo Federal não investe
um centavo em aeroporto nos últimos seis anos. Com-

preendendo o interesse, em torno daqueles acroportos,
das comunidades do Rio e de São Paulo, a Infraero,
naturalmente com o beneplácito do Ministério da Aeronáutica, mantém os canteiros de obras daqueles dois
aeroportos em funcionamento, considerando que o canteiro dc obras dc Guarulhos dcmanda, por exemplo,
por contrato, 60 milhões de dólares por ano. Na realidade, a empresa s6 tem conseguido d~stinar recursos
na faixa de \O a 12 milhões de dólares por ano, e que
significa dizer que o Aeroporto de Guarulhos vai custar
quatro vezes mais e vai levar pelo menos duas vezes
e meia tempo para ser construído, significando também que nós vamos ser assolados pela estaganção daquele aeroporto a muito curto prazo por falta de investimentos no setor.
O fato é que o plano de manutcnção é algo que
na empresa é o mais vivo quc existe. Temos dedicado
grande parcela da nossa receita ao plano de manuten-

°

ção. e é bom que saibam que nesses últimos dois anos

e meio que estamos administrando a Infraero a empresa
fez alocação de recursos para o plano de manutenção,
obras e serviços na faixa de 240 milhões de dólares,
satisfazendo, portanto, às necessidades de manter os
terminais aeroportuários em funcionamento.

Finalmente, gostaríamos dc abordar o plano de investimentos apresentado ao Governo Federal através do
Ministério da Aeronáutica. Este pl ano pode ter sido
até aprovado em tese, mas nenhum recurso foi alocado.
Farei algumas considerações, a título de informações,
sobre a sua composição.
O plano prevé recursos destiandos ao segundo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro, do Galeão, na faixa de 270 milhões de dólares. Trata-se de uma obra a ser realizada em quatro
anos. Para o segundo terminal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, prevê recursos da ordem de 100
milhões de dólares. Evidentemente, aqui nós acresceríamos 80 milhões de dólares que seriam def;tinados
a obras capazes de serem postergadas sem prejuízo operacional. Na realidade, então, o valor estimado é de
180 milhões de dólares. Tivemos ainda de dedicar recursos para projetos aeroportuários, aeroportos de tráfego
doméstico, de uma forma geral - temos vinte e seis
aeroportos entrando em estagnação, aos quais foram
destinados aproximadamente 413 milhões de dólares,
Projetos especiais fundamentalmente voltados para a
segurança aeroportuária e para o serviço contra incêncio
aeroportuário foram orçados em 32,5 milhões de dólares; para aeroportos de integração na área da COMAR,
aeroportos na árca amazónica, foram previstos 74 milhões de dólares. Há necessidade de se criar um novo
a~roporto para a cidade de Rio Branco, porque o que
está em operação encontra-se inviável. Temos de despender em torno de 5 milhões de dólares, o que dá
um montante de 975 milhões de -IIólares - aproximadamente 1 bilhão de dólares - para investimentos no
sistema Infraero. no sistema aeroportuário brasileiro.

É claro que este é um trabalho que vai ser realizado
num período que vai de 8 a 13 anos.
Não é possível imaginar-se que este País não possa
destinar 100 milhões de dólares anualmente para investir em aeroportos. Na realidade, já que o Governo,
por razões de toda ordem e até identificadas e conhecidas tem dificudlade, incapacidade ou impossibilidade
de alocar recursos para investir no sistema aeropor-

tuário, e dessa forma manter o balanço demanda e capacidade a nível adequado, a única forma viável de se

imaginar para fazer frente a esses compromissos seria,
possivelmente, criar-se um adicional de tarifas, como
foi criado para a Portobrás de tal maneira, que se possa
investir nos projetos em andamento sem a interrupção
dos recuros para a manutenção os já existentes. Na
realidade, a pior coisa que ocorre no sistcma aeroportuário brasileiro é que nós intelTompemos investimentos no sistema há seis anos e jamais fizemos alguma
outra coisa que não fosse manter pura e simplesmente
os terminais instalados. Por estas razões, por diversas

vezes o Presidente da empresa tem recebido representantes, membros do Congresso Nacional para discutir
a problem<itica de aeroportos no seu Estado, no seu
Município, na sua cidade, em suma, c a nossa resposta
tem sido permanentemente esta: infelizmente, a nível
d~ investimento, a empresa não possui capacidade alguma. Na realidade, o nosso compromisso primeiro e o estamos mantendo assim -

é com a manutenção

das unidades instaladas. Este(Í o nosso grande compromisso.

Sr. Presidente, Srs. membros do Congresso Nacional
aqui presentes, senhoras e senhores que nos ouviram,
agradeço a oportunidade de apresentar a Infraero, Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. O
que apresentamos é a realidade aeroportuária brasi.Ieira. Ela pode ser um pouco amarga, mas pelo fato
de termos tido a oportunidade de vir aqui aprescntar
realidades, transmitir a nossa preocupação e demonstrar o que .iá foi realizado, a despeito de todas as dificllldades que aí estão e que nos enchem de orgulho e
satisfação, consideramos a nossa tarefa cumprida. Quero agradecer, Sr. Presidente, a oportunidade que concede à empresa e á minha pessoa. Muito obrigado. (Palmas)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Esta Presidência concede a palavra aos Srs. Deputados
inscritos.
Inicialmente, dou a palavra ao Deputado José Maranhão.
O SR. DEPUTADO JOSÉ MARANHÃO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. convidados, foi muito
salutar a exposição que acabou de fazer o Major-Brigadeiro Lauro Ney Meneses.
Na verdade, esses contatos entre setores do Executivo
e do Legislativo são realmente proveitosos e, diria, na
presente fase da vida nacional, até mesmo necessários,
já que o Legislativo deixou de ser o órgão que tinha
a tarefa onerosa de apenas homologar as decisões do
Executivo e agora passou a ser um órgão que realmente
decide sobre as propostas dc Governo quc lhe são apresentadas. Deixamos de ser um órgão de homologação
e hoje temos a prerrogativa de emendar o Orçamento,
de decidir sobre as coisas da vida nacional.
Queria fazer apenas algumas observações a respeito
do que ouvi na segura exposição feita pclo Brigadeiro
Ney. S. S' manifestou a queixa de que o sistema aeroportuário muitas vezes é ignorado pela sociedade como
um componente importante do aparelho das cidades
brasileiras, como um setor de serviço que tem realmente
um peso decisivo até na economia das çidadcs brasi-

leiras. Concordo inteiramanete com esse ponto de vista
e até diria que esse alheamento, que essa indiferença
da sociedade brasileira em relação ao aeroporto não
se cinge apenas ao aeroporto; ela abrange tudo o que
se relaciona com a aviação. Na realidade, o brasileiro
tem uma mentalidade que nos círculos da aviação se
chama mentalidade antiaérea: só agora, muito recentemente, é que está aceitando o transporte aéreo com
certa familiaridade, Na realidade, há até bem pouco
tempo, o avião, era visto como um meio de transporte
apenas arriscado ao qual o homem deveria recorrer
somente em casos extremos. Mas é preciso que se. diga
quc este comportamento, qhc já fez parte da cultura
brasileira, em grande parte, foi o resultado do dístancimaneta do Ministério da Aeronáutica da sociedade civil
brasileira. Não vai nessa observação preconceito algum.
Sou um homem muito ligado à aviação, mas faço uma
crítica realista, uma crítica de quem quer colaborar.
Talvez porque a administrçaão da avição civil no Brasil
estivesse a cargo exclusivamente de um Ministério Militar, esse fato tenha ocorrido, Talvez porque esse Ministério não tenha procurado levar à sociedade civil a mensagem da aviação.
Tudo o que se fez em matéria de aviaçáo civil no
Brasil deve-se, sobretudo no que respeita à formação
de pessoal da aviação civil no Brasil - os aviadorcs,
os comandantes de aviação, os mecãnicos - à ação
dos aeroclubes, idéia do imortal brasileiro Assis Chateaubriand e de um Ministro e um Diretor do Departamento de Aviação Civil, que era civil. Os aeroclubes,
durante muitos anos. com exclusividade, formaram o

pessoal de comando das aeronaves brasileiras. Ainda
hoje, nenhuma outra escola de aviação civil no Brasil
deu maior contribuição ao setor do que os aeroclubes.
No entanto, eles vivem em permancnte dificuldade,
e são, muitas vezes, até ignorados' pelo Ministério da
Aeronáutica.

Só episodicamente, de forma inconstante, é que aqui
e ali eles são lembrados e relembrados como um instrumento de formação de pessoal para a aviação civil.
De sorte que os aeroc!ubes, que constituem uma escola
de aviação civil a um custo baixíssimo para o Ministério
da Aeronáutica, realmente estão atravessando um momento muito difícil.
Com estas palavras, quero concordar inteiramente
com as afirmações do Brigadeiro Ney, mas apresento
aqui como uma das causas do que nos foi relatado o
distanciamento do Ministério da Aeronáutica da 'sociedade civil. Por outro lado, é natural que a aviação seja
uma atividade muito reduzida na sociedade brasileira.
Fui relator do projeto do Código de Aviação na legislatura passada e senti aqui mesmo, entre os colegas da
Comissão, que existia certa dificudlade de explicar algumas coisas que são fundamentais para o complexo da
aviação civl e militar brasileira. E essa dificuldade resulta exatamente desses fatores culturais no Brasil e que
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realmente respondem por essas dificuldades identificadas pelo Brigadeiro Ney. .
.
Feitas essas observações, ditas aqui com a intenção
de colaborar, de ajudar o Ministério e, sobretudo, ago-:
ra, a Infraero, gostaria de formular algumas pelgunta~.
Evidentemeute não tenho certeza se na estrutura adrolnistrlltiva da Infraero o pessoal controlador de vôo úunbém está incluído. Pela sua negativa, estou vendo que.
não devo dirigir a pergunta. Mas no que respeita a'
questão de custos, S. S' ressaltou aqui que há necessidade de fazcr uma atualização nas tarifas, nos scrviços
cobrados pela Infraero. Data venia, eu discordaria disso.
Não há dúvida que em outros países as tarifas são mais
caras do que no Brasil. Mas é preciso reconhecer também que os serviços de outros países onde essas tarifas
são mais caras são muito mais eficientes de que os prestados no Brasil. Sou operador de ·aeronaves. E, por
exemplo, há bem pouco tempo, era com muita dificuldade que se conseguia a aprovação de um plano de
vôo. O aeronauta, comandante da aeronave, tinha de
aprescntá-Io acompnhado de uma notificação. Essa notificação era um controle exercido diretmaente pelos
, fiscais do DAC, enquanto que o plano de vôo é um
documento' para contole de tráfego aéreo de rota. A
distância muitas vezes é de SOO'míI metros e isso influi
muito na qualidadc do serviç6.' Não fosse por',out~os
motivos, só isso já representava um desconforto mUito
grande para o comandante da aeronave.
Em se tratando de uma aerobave privada, de pequeno
porte: o comandante é respónsável pela atividade de:
comando, pelo abastccimcnto do avião, pcla vcrificação
do nível de óleo, tcm de pelo menos presidir o embarque
da bagagem e dos passageiros e ainda que se deslocar
de um ponto paraoutro. Não sei a razão dessa duplici-'
dade de localizaÇão dentro dos aeroportos das salas
reservadas a atividades do DAC, à atividade da Infraero,
e, muitas vezes, à cstação de rádio do acroporto .. São
a~ectos que ressalto aqui como uma pessoa que vlvencia esses problemas e que revela que o nosso SIstema
aeroportuário, conquanto tenha evoluído e tenha melhorado muito - é prcciso que se reconheça isso, porque o simples ato de pagar uma taxa aeroportuária
era uma tortura até bem pouco tempo; era paga nlI,
hora e em dinheiro; muitas vezes nãó tinham troco"
outras vezes não havia funcionário disponível para fazer
uma guia de recolhimento - realmente evoluiu.
.
Sr. Presidente, Brigadeiro Ney, o quc cu cntendo
é que não é cobrada que conseguiremos melhorar ai
eficiência dos serviços, siplesmente procurando se ele-,
var as taxas porque, pela composição de receita que
vi no slide, parece que a cobrança dessas taxas representa o maior percentual na formação da receita da
Infraero, quer dizer, ele já é muito bom. Por que se
elevar mais ainda as taxas se o serviço ainda não é'
,tão atrativo? É preciso que o usuário pague de forma
satisfeita e de forma conveniente.
V. S. também se referiu ao fato de que o Orçamento
da República, há seis anos não prevê verbas satisfatórias
para a estrutura aeroportuária. Pergunto: E ~s aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, de Confms, et;!
.Salvador, foram construídos com quc recursos? ExclUSIvamente com recursos do orçamento da Infraero, ou
com recursos transferidos à Infraero pelo Orçamento
da República, pelo Orçamento do governo do Estado
ou Município, eventualmente? É este o esclareCImento
que gostaria de obter.
O SR. PRESIDENTE (Deputàdo Furtado Leite) Concedo a palavra ao Brigadeiro Ney para que possa
responder às perguntas.
O SR. LAURO NEY MENESES - Prezado Deputado, a sua apresentçaão foi bastante ampla enão me
sinto à vontade para responder às questãoes que foram
colocadas e que não são pertinentes à fnfraero. Vou
me reportar, pura e simplesmente, à sua última obscrvçaão a respeito da construção dos aeroportos de Confins, em Salvador e Guarulhos. Todos esses aeroportos
foram inciados há mais de seis anos. De modo que,
na realidade, os recursos que foram apartados para
essas obras foram destinados pela União atraves de
operações de crédito e que permitiram a implantação
desses aeroportos. Na realidade, a Infraero não aportou
recursos próprios para esses novos aeroportos.
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O SR. DEPUTADO JOSE MARANHÃO -Parece
que as obras ainda continuam.
O SR. LAURO NEY MENESES - O Deputado
com certeza se lembra de um fato que eu havia mencionado, de que, por interesse da administrçaão da Aeronáutica, a despeito do procedimento que poderia sr
contestado na forma contábeil ou lcgal, a administrçaão
da Aeronáutica decidiu carrear alguns recursos da receita da Infraero, muito embora não seja isto previsto,
para manter o canteiro de obras de Guarulhos e do
Galeão funcionando. Lembro-me de ter mencionado
o fato de que a obra de Guarulhos necessita de 62
milhões de dólares por ano para serrealizada no período
previsto de três anos, e a Infraero, em virtude das suas
dificuldades e de receita não ser destinada a isso, tem
conseguido colocar na faixa de 10 a 12 milhõcs de dólares, razão pela qual os canteiros não pararam. Fora
isso, já deviam ter sido paralisados no mês de maio
do ano passado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Tem a palavra o nobre Deputado Augusto Carvalho.
O SR. DEPUTADO AUGUSTO CARVALHOSr. Presidente, Sr. Presidente da Iniraero, vim a esta
reunião para ouvir a exposição competente feita pelo
Major-Brigadeiro. Tomamos conhecimento dos desafios que a Infraero tem pela frente e creio que, principalmente em se tratando dc um objetivo tão importantc,
qual seja, o de administrar os aeroportos, tal desempenho exige competência e capacitação do seu corpo
de funcionários, além de um relacionamento o mais'
harmonioso entre este ~ a direção da empresa.
Fomos informados da rccente demissão de três funcionários da Infraerolotados aqui em Brasma decorrentes da sua legítima manifestação em favor do direito
de sindicalizçaão, recentemente conferido pela Constituição brasileira a todos os trabalhadores, inclusive os
servidores públicos da administração direta da União.
O ar!. 8" da Constituição da República, recentemente
promulgada, assegura explicitamente o livre direito de
sindicalização, conforme a opção dos trabalhadores reunidos nas suas assembléias. Sabemos que houve uma
divergência salutar, democrática, que está em curso inclusive para solução junto ao Tribunal Superar do Trabalho, relativa ao dissídio coletivo da categoria e que
determinado segmento criou O Sindicato dos Trabalhadores Aerorportuários, enquanto outro grupo, formado
especialmente por funcionários lotados em brasília e
em outras capitais, manifestou-se pela filiação ao Sindicato Nacional dos Aeroviários. Em razão dessa manifesta disposição de integrar o Sindicato dos Aeroviários,
recebemos a denúncia de que esses funcionários teriam
sido demitidos - sou mcmbro da Comissão de Trabalho. Nessa conjuntura difícil que atravessamos, de crise
econômica, em que é necessário harmonizar esses impasses que ocorrem no campo trabalhista, gostaríamos
de fazer um apelo a V. S' no sentido de reconsiderar
essas demissões, de procurar um diálogo mais construtivo com o Sindicato Nacional dos Acroviários. O encaminhamento desse diálogo, sabemos, dará curso e des. techo a essa ·polêmica sobre qual será efetivamente a
entidade que representará os trabalhadores no momento da negociação coletiva.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Tem a palavra o Brigadeiro Ney para responder às perguntas do Deputado Augusto Carvalho.
O SR. LAURO NEY MENESES - SI. Deputado,
diversas informações que foram fornecidas por V. Ex'
são do nosso inteiro desconhecimento. Na realidade,
eu, infelizmente, vim tratar da empresa como um todo.
O caso que V. Ex' mcnciona é um caso, perdoe-me,
bastante passageiro. Fico até curioso por que razão três
empregados dispensados podem entrar em pauta numa
apresentação desse nível.
O SR. DEPUTADO AUGUSTO CARVALHOO assunto diz respeito a recursos humanos.
O SR. LAURO NEY MENESES - Exatamente.
Mas entendo a sua preocupação e gostaria de esclarecer
que a empresa dispensou sem justa causa 448 empregados. Portanto, os três estão embutidos nos 448. A
minha pergunta é se V. Ex' também está preocupado
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com os outros 445. Mas a dispensa foi feita absolutamente dentro do que prevê a legislação, e desconheço
a existência do motivo mencionado por V. Ex' que se
refere a um problema de posição com relação ~o sindicato. Na realidade, esse assunto, como eu dIsse, faz
parte do dia-a-dia da empresa. Não houve, no nosso
entender, qualquer postura prejulgada. Existe um con- ,
trato de trabalho da empresa com o empregado e a
lei permite que no momento em que for julgado dispensado o empregado, cumpridas todas as cxi~ência~ da
lei - como foi o caso - a empresa possa dIspensa-Ia.
E foi a ocorrência que houve. Causa-me certa estranhcza essa colocação. Mas, de qnalquer maneira, entendo a preocupação de V. Ex' com relação ao tratamento
de recursos humanos, mas no caso específico que foi
mencionado por V. Ex' parece-me que foge completamente ao que, na realidade, ocorreu na empresa.
O SR. DEPUTADO AUGUSTO CARVALHO Sr. Presidente, só para complementar a pergunta. Realmente fico ainda mais preocupado agora quando V.
S' afirma que num conjunto de oito mil funcionários
- parecc que foi essa a cifra - foram demitidos mais
de 400. Qual seria o motivo dessas demissões?
O SR. LAURO NEY MENESES - V. Ex' não entendeu. Eu disse dcmitidos. Disse que a empresa, no
direito de uso da legislação trabalhista, tem o direito
de optar pelo tipo de empregado que ela vai ter. Ela
pode ter uma proposta de co~petência onde ela. t~oca
quantidade por competência. E uma meta da admmlstr-.
çaão. Portanto, houve um momento onde o Governo
Federal determinou que as cmpresas reduzissem os seus
efetivos. E a troca de competência por quantidade ocorreu. Portanto, cumprimos l:oda a legislação. Seria injusto e ilegal que não cumprindo a legislação, a dispensa
ocorresse. Mas cumprida a formalidade da lei, a empresa tem o direito de optar pela qualidade, e temos feito
opções que buscam a competência e a qualidade contra
a quantidade. Seguramente, esses casos ocorrem e ocorrerão. Não posso garantir que a ympresa deixará de
trocar quantidade por qualidade. E uma promessa que
não posso fazer porque vai de encontro aos interesses
e aos ob.ietivos da empresa.
O SR. DEPUTADO AUGUSTO'CARVALHOAssim. V. S' se fecha a qualquer entendimento com
os sindicatos para reconsiderar essas demissães?
O SR. LAURO NEY MENESES - Eu não disse
isso. Mas, sim, que a empresa continuará administrando
o pessoal dentro da lei. E responderá por tudo que
fizer fora dela. No momento, com certeza, nenhum
desses atos praticados foram contestados nos níveis
mencionados por V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite) Com a palavra o nobre Deputado Ottomar Pinto.
O SR. DEPUTADO OTTOMAR PINTO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente, Brigadeiro Meneses, congratulo-me com V. S' pelas preciosas informações trazidas ao conhecimento dos membros desta Comissão. V. S' mencionou a necessidade de um programa
da empresa, que chega a cerca de um milhão de dólares
num lapso de tempo de cerca de dez anos, o que corresponde a aproximadamente cem milhões de dólares
anuais. E começou a sinalizar também com alguns indicadores para solucionar esse problem!l: como o adicional tarifário dos postos brasileiros. E regra no Brasil
todas as empresas estatais serem donas do patrimônio
da União. Veja o exemplo da Siderúrgica Nacional,
da Vale do Rio Doce, da Petrobrás. De forma incompreensível, existe essa singularidade com relação à Infraero. Pergunto a V. S' já que todos desejamos para
a Infraero um desenvolvimento auto-sustentado, a incorporação legal, legítima ao capital da empresa de
todo esse patrimônio aeroportuário, estações de passageiros, poderia aliviar csse problema de obtenção de
recursos, ou de engociação de meios para que a empresa
se expanda?
Essa é a primeira pergunta. A segunda é a seguinte:
V. S' mencionou o fato de dez servidoFes irem fazer
um curso de mestrado na Europa. Em seu currículo,
cstá assinalado que V. S' já foi diretor da C'-!\.. Sei
que n ITA promove uma série de cusros de aUo nível
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numa abrangência muito grande de setores. Não seria
possível fazer cursos dessa natureza no ITA?
O SR. LAURO NEY MENESES - Com relação
à primeira questão, não há dúvida alguma que uma
das maneiras de minimizar a incidência de valor zerO
a nívc1 de invcstimcnto da Infraero seria a captação
de recursos. inclusive, através de projetos de endividamento da própria empresa. Isso demandaria, evidentemente, a existência de patrimônio adequado p,\ra ser
dado como garantia na operação financcira, o quI' levaria à mudança do regime jurídico da empresa. E isto
é possível fazer. Mudado o regime jurídico, passando
para uma sociedade dc cconomia mista, e transferido
o patrimônio da União para a empresa, ela podcrá"realizar operações de crédito c, com isso, partir na direção
de investir em seu próprio nome, já que o patrimônio
também é seu. Essa é uma fórmula. Não a perdemos
de vista e estamos trabalhando nesse sentido. Entretanto, somos assaltados pelo tempo. Uma soluçüo mais
imediata, como a criação de um adicional sobre a tarifa
aeroportuária, dará uma resposta mais urgente que a
mudança do regime jurídico c a criação das condições
mencionadas por V Ex' No nosso estudo preliminar,
há dezenove alternativas de caráter legal, inclusive, a
própria mudança da atitude do Governo com relação
ao problcma patrimonial da Infraero. Algo que pode
ser tratado mas não tem efeito imediato.' A sugestão
de V. Ex' é bastante válida. E já estamos até trabalhando essa idéia. Porém, assustados com o problema
do tempo que corre a nossa frente. Mas não há dúvida
que essa é uma solução,
Com relação à segunda questão, o curso de mestrado
dos nossos empregados, na realidade vamos mandar
seis empregados da Infraero e quatro para fazer cursO
na França. Faz parte do convênio existente entre os
governos brasileiro e francês. O custo do curso está
minimizado praticamente pelo acordo aeronáutico cria. do. O governo francês patrocina um percentual bastante
elevado do fornecimento desses cursos: e a implantação
de um curso como esse no ITA, apenas para dez funcionários, lhe daria o compromisso de implantar um trabalho cujo custo seria extremamente elevado para o número de pessoas que pretendemos comprometer. Infelizmente, ainda há 11m componente, que sei que V. Ex a ;
compreenderão perfeitamente: no momento em que
criarmos condição de pós-graduado para os nossos engenheiros, nossos administradores de aeroportos, um trabalho feito a nível de exterior, isso dá uma credencial
para aquele programa de trabalho dc relaçõcs internacionais bastante superior ao fato dc o indivídúo ter
sido pós-graduádo a nível nacional. Já que essa iniciativa
,mio exi.ste no m'undo inteiro. interessa ao governoJran~
cês. !à:Escola Nacional de Aviação Civil da Fr~nça,
ao Brasil, e seremos, na realidade, o primeiro país
a reali~ar 'esse trabalho em conjunto com a França.
Como tcmos algumas atividadcs sendo desenvolvi,das
no território africano, onde existe uma grande atração
pela cultura e pela tecnologia francesa, parece-nos que
a credencial fornecida por uma entidade do governo
francês nos auxiliaria a promover o nosso trabalho a
nível internacional.
O SR. DEPUTADO OTTOMAR PINTO -Sr. Presidcnte, só para concluir. Passei boa parte da minha
vida na área aeroportuária, construindo aeroportos. não
administrando. Gostaria de pedir aos membros da Comissão e a V. Ex" que fiquem atentos quando essas
propostas legislativas forem encaminhadas a esta Casa
pela prcsidência da Infraero. no sentido de cirar condições patrimoniais legais para que ela se desenvolva por
si mesma. Que a Comnissão e seus membros se empenhcm para que não falte o necessário apoio a essas
iniciativas, para evitar que :l situação dos acroportos
brasileiros se deteriore a ponto dc voltarmos àquele
estado dcsprimoroso da décad:l de 50, quando era terrível entrarmos nos aeroportos do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)A Comissão. em princípio, com o apoio importante
de V. Ex' :lOS projetos que twmitam por esta Casa.
recebe com muita satisfação a sugestão de V. Ex: Vamos
todos nos empenhar para que não falte o devido apoio
à Infraero.
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Tem a palavra o Deputado Stélio Dias.
O SR. DEPUTADO STÉLIO DIAS - Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão. Brigadeiro Meneses,
agradeço inicialmente a honrosa presença de V. S" e
parabenizo-o pela excelente e objetiv:l palestra. Estamos dentro desse plano de vôo bastante rápido para
quc façamos uma atcrrisagem segura. porque o tempo
já está conspirando contra nós, A primeira pergunta
se refere à afirmação de V. S' de que as tarifas aeroportuárias representam aproximadamente 35% do faturamcnto da cmpresa. E o que é tarifa portuária nessa
receita? V. S' colocou também que seria problema de
pouso. permanência e embarque. Se essas tarifas estüo
defasadas, devcm ser atualizadas.
V, S" também se referiu ao fato de que a Infraero
administra 62 aeroportos. dentre os quais Guarulhos.
com oito milhões, e Curitiba. com 1,4 milhões dc passageiros/ano, que se colocam como os principais pontos
de estrangulamento, Considerando que os aeroportos
mais importantes estão nas cinco ou seis regiôes metropolitanas; considerando que esse crescimento se adensa
ainda mais para essas regiões metropolitanas. gostaria
de saber como é que os outros aeroportos sobrevivem.
já que 35% do faturamento da empresa vêm de pouso.
permanência e embarque: e 44% do total faturado,
da parte comercial, que \1. S" tem limite até o custo.
A partir dcsse limite, cria-se um problema muito sério,
não se pode ir mais além disso para não tomar inviável
a própria exploração comercial.
Gostaria de saber se esses cinco ou seis aeroportos
das regiões metropolitanas podem sobreviver com essa
receita. E como sobrevivem os demais aeroportos? Na
minha cidade, Vitória, o aeroporto tem uma taxa de
embarque baixa - pouso. permanência e decolagem
- muito baixa nessa relação.
A segunda pergunta diz respeito ao problema de segurança dos aeroportos. Sabemos que recentemente. no
aeroporto de Guarulhos, houve um desastre de proporções muito sérias. lamentável. E o mal foi menor porque
era uma aeronave de carga. Ela caiu em cima de um
conglomerado urbano. E tomamos conhecimento, através da imprensa, de que esses conglomerados urbanos
crescem à razão de 45 % ao ano. ao longo dos aeroportos. Em conseqüência. como a Infraero está vendo
o problema de segurança dos aeroportos?
A outra pergunta foi pedida pclo Deputado Nyder
Barbosa que. como eu. também está preocupado com
a expansão do Aeroporto de Vitória. V. S" falou do
problem:l de investimentos. Como fazer em relaçüo ao
aeroporto de Vitória. já estrangulado. sc no plano de
investimento - V. S" foi claro - não existem recursos?
A fnfraero, comO V. S' mostrou - perdoe-me o termo
- é bastante enxuta quanto ao problema de custo.
com ponto de equilíbrio econômico muito bom. 330/,;
de custo apenas com pessoal e um patrimônio muito
grande. Como V. S' vê a possibilidade de a Infraero
sair, através de outros mecanismos. por exemplo, os
financiamentos externos. para a criação c expansão
dos aeroportos?
Peço-lhe desculpas, pois o leque de perguntas foi
muito grande, mas queria, mais uma vez, parabenizá-lo
e, se possível, termos outro encontro nesta Comissão.
porque o adiantado da hora nüo permitirá satisfazer
a curiosidade de todos os Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite) Com a palavra o Brigadeiro Ney Meneses. para responder às perguntas.
O SR. LAURO NEY MENESES - Sr. Deputado.
fico muito feliz em poder responder às perguntas de
V. Ex''. embora o leque seja amplo. Signific:l dizer que
fomos, dc certa forma. bem sucedidos na nossa tentativa
de motivar o assunto aeroportuário,
t\ primeira pergunta é atinente àquilo que praticamos
na fnfmero, ou seja, a administração de um conjugado
de aeroportos. em que uma parcela é superavitária e
outra grande parte é deficitãria. O que praticamos, na
realidade. é a economia da escassez. Fazemos li distribuiçüo da receita global através da descentralização de
recursos. para permitir que todas a'- unidades trab"lhem
no nível mínimo de eficiencia opçracional. Não há dúvida que os acroporios supcravitários ~stão carregando
os deficitários. fundamentalmente os da área amazônica, por exemplo. Exiw,m aeroportos do tipo de Virei-
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ria, que, seguramente, devem estar na operação de
equilíbrio. De qualquer maneira, a resposta que posso
dar a V. Ex' é que a Infraero, administrando o global
das receitas. faz a repartição através de úm programa
de trabalho e estabelece as suas prioridades, e atende
a 62 unidades com o faturamento positivo que sobrevem
das unidades superavitárias. Se fôssemos abrir mão das
unidades deficitárias. impostas a nós pelo próprio Governo diante de uma estratégia de desenvolvimento regional, evidentemente a lnfraero seria muito mais bem
sucedida do que hoje. Na rcalidadc. praticamos essa
pequena arte de manter as 62 unidades operacionais,
Entendo que. com isso, respondi a sua primeira pergunta.
Com rclação à segunda questüo ·quc se refere à segurança, ela não está afeta à Infraero como um todo.
Estamos embutidos no processo. t\ implantação de aeroportos em todo o mundo não é privilégio nosso. E
sempre gera em torno deles um aglomerado humano,
O aeroporto passa a ser nm pólo de atração desenvolvimentista. A única solução disponível. praticada em diversos países do mundo. com outras condiçoes que não
as brasileiras, é fazer uma projeçüo, jogar para vinte
ou vinte c cinco anos o crescimcnto do aeroporto, c
tomar a iniciativa. a nível de governo municipal, estadual ou até federal. de desapropriaçüo da ãrea a ser
ocupada, precavendo-se contra as incursôes e inclusive
contra a instalação da comunidade em torno do aeroporto, Essa é a única fórmula. Ela custa dinheiro. mas
é a única. Então. na realidade, a não ser tomada essa
iniciativa~ vamos continuar vendo acontecer acidentes
que envolvem a população quc cerca o aeroporto, porque é um fato inexorável. E não é só o fato de estar
em volta do aeroporto. O trajeto da aeronave sobre
a ,írea povoada pode gerar também um acidentc de
dimcnsão até maior do que aquela de Guarulhos,
Portanto, sei o que o seu interesse é absolutamente
cívico. mas na realidade. em termos técnicos. a nossa
proposta é somente essa. razão pela qual procuramos
sempre envolver a administração estadual ou municipal
no sentido de que faça provisão e se acautele contra
o crescimento da comunidade em torno dos aeroportos,
para que haja um mal menor num caso de acidente.
Com relação à sua terceira pergunta, tivemos a felicidade de visitar Vitória, onde tivemos inclusive a oportunidade de conversar com a administraçüo municipal e
estadual. No caso específico dc Vitória - evidentcmente, há um custo bastante elevado. cuja formulação
não posso apresentar agora - nós não vemos, coino
técnico, outra solução que nào seja o remanejamento
do aeroporto para uma área que sc possa isolar. a construção de um novo aeroporto, Realmente, há um pólo
de crescimento fabuloso, A cidade de Vitória se desenvolve. de uma forma tão grande. quc não nos passa
pela cabeça a idéia de que aquele aeroporto vá satisfazer
às necessidades da capital. do Estado ou da regiüo sócioeconômica na situação em que esttt. Há que ser feita
qualquer coisa com relaçüo ao reposicionamento daquele aeroporto. Enquanto isso não ocorrer. teremos realmente o processo limitado de operaçáo qne existe e
que V. Ex' conhece.
O SR. DEPUTADO STÉLlO DIAS - Sr. Presidnete, quero ainda referir-me, rapidamente, a uma questão de interesse geral da Comissão.
Considcrando -o problema de Guamlhos c do Aeroporto do Galeão, que estti com a capacidade mais do
que saturada. pergunto ao Brigadeiro Lauro Meneses
se faria hoje o investimento feito no Aeroporto de Confins. cuja capacidade está aquém da sua.,.
O SR. LAURO NEY MENESES - Na realidade.
as decisões tomadas sáo encimadas por diversos tipos
de interesse, estratégia ou postura, em suma. uma combinação de fatores que escapam complemente à posição
da Infraero,
A Infraero ê uma empresa. prestadora de serviços
e nunca é convocada para participar do processo àc'
formulação da estratégia aeroportuária. N a realidade,
da fica a reboque da administração federaL A decisão'
de implantar o Aeroporto de Confins nasceu num nível
completamente fora do alcance da Infracro. Eu nem
estav;} lt'i, mas ~~ei que realmente a capacidade instalada
é bastante ~uperior à demanda. Ivias isso não nega a
necessidade da i~xistr;nda daquele aeroporto. E nf:!o há
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dúvida alguma de que, na medida em que a sociedade
brasileira se colocar contra iniciativas dessa natureza,
geradoras de unidades aeroportuárias que tenham um
balanço de demanda e capacidade diferentes da regra
geral, ou seja, mais capacidade do que demanda, ela
pr6pria, através dos mecanismos existentes, impedirá
que se consumam.
No caso espccífico de Confins, na realidade a cmpresa
não participou, e tenho certeza até de que ainda não
participa dessa definição de decisões estratégicas, a qual
pertence a outro nível da administração.
O SR. DEPUTADO STÉLIO DIAS - Sugiro a V.
Ex' que inclua na sua "dor de cabeça". a· expansão
de investimentos. o aeroporto de Toncantins.
O SR. LAURO NEY MENESES - Não há dúvida'
alguma de que este é um dado que está inserido na'
nosso pensamento de planejamento. Não há dúvida:
também de que Estados recém-criados. que modificam'
o plano viário e o plano aeroviário nacional, devem I
ter um tratamento diferenciado específico, sem o que,1
, evidentemente, até o próprio Governo Federal fica im-o
, possibilitado de atender às suas necessidades.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Tem a palavra o Deputado Del Bosco Amaral.
O SR. DEPUTADO DEL BOSCO AMARAL Sr. Presidente, Deputado Furtado Leite, Sr. Major-Bri-'
gadeiro Lauro Meneses, vou fazer perguntas pequenas'
sobre assuntos grandes, porque acho que as perguntas,
pequenas muitas vezes matam as grandes charadas.
Não sei se BV. S' fala na posição de Major-Brigadeiro'
na reserva remunerada, ou só como Presidente da m,fraero. Compreendendo, até porque os militares são
disciplinados, que V. S' não queira atingir outros setores, mas, na verdade, a 1nfraero vai à reboque de decisões, algumas das quais são, para nós, políticos, altamente condenáveis, como a construção do Aeroporto
de Guarulhos, em face do local onde foi construído,
da forma como foi construído e das concorrências que
foram feitas. V. S' nada tem a ver com isso, mas eu
estou vivendo num País de desemprego e V, S', como
militar da reserva e um cidadão brasileiro patriota, está.
...eu fiquei um pouco alarmado quando V. S' respondeu
. ao Deputado Augusto Carvalho que a política da empresa, de troca de quantidade por capacidade levou
à dispensa de quase meio milhar de empregados.
Antes de vir para cá, eu fui ao aeroporto. Queria
testar alguma coisa. No estacionamento do aeroporto,
cujo preço foi aumentado em 187%, vi uma placa.que
dizia: 1nfracro c Empresa Le Mans. Fui perguntar aos
funcionários que estavam ali com os tickets - gastei
esses 1.300 cruzados, hoje 1 cruzado nOvO e 30 centavos
- se aquilo é de empresa particular. Uma funcionária
respondeu-me que sim e que ela é funcionária da 1nfraero.
Minhas perguntas parecem pequenas. mas são grandes. A primeira é a scguinte: já que há mais oferta
de mão-de-obra do que emprego neste País, quantos
aposentados da área civil ou reformados da área militar
estão no quadro de oito mil funcionários, aproximadamente, da 1nfraero e - tenho uma simpatia extrema
por militares, como tenho por civis - quantos aposentados ou reformados, que ganham de duas pontas, neste
País onde alguns passam fome, estão entre esses quinhentos demitidos?
A segundâ: já que a informação que me foi dada
pela funcionária a que me referi pode não ser correta,
pergunto se aquele estacionamento do aeroporto é da
felizarda Le Mans, se ela o conseguiu, se verdadeiro,
por concorrência pública e por que, se verdadeiro, empregados da Infraero estão trabalhando para uma empresa privada. Essa empresa é o sonho da minha vida,
eu deixaria de ser Deputado para ter aquele estacionamento, que é uma mina de ouro. Gostaria que V. S'
respondesse a essas pergun tas ~ e não há nada dc
pessoal nisso. Vamos deixar bem claro que as minhas
perguntas são feitas em tom um pouquinho mordaz
porque na hora eu recebi o impacto de que a política
vai continuar, se tivermos que dispensar mais, e eu
gosto mais de pessoas francas como V. S' do que dc
pessoas que se escondem por trás do pano e depois
fazem as coisas. Então, cumprimento V. S'. sabendo
que os desatres que se dão nos aeroportos são devidos
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ao chamado DAC, que precisa rapidamente de uma
CPI que traga aqui os seus membros para dizer como
podem existir tantos privilégios e tanta vergonheira entre as empresas aéreas. Oficiais aviadores, como V.
S' que é um Brigadeiro, conhecem a Convenção dc
Varsóvia, que regula o relacionamento entre passageiros e empresas. Eu sou um Deputado passageiro que
obedece a filas e não aceita passagem de qualquer companhia aéra. Não sei se outros fazem isso, mas eu faço.
Meus companheiros devem fazer também. Eu faço. Eu
levo um regime militar nesse ponto. em termos de respeito às coisas. O DAC é um desastre nacional, e sei
que ptejudica até a 1nfraero.
Quero que V. S' responda a estas questões: quantos
reformados ou aponsentados civis, entre esse oito mil
- vamos chamar assim - operários do DAC, estão
nessa leva de quinhentos demitidos, e se esse arrendamento, se existe, foi feito através de licitação e se realmente os empregados da Infraero estão trabalhando
para a Le Mans.
O SR. LAURO NEY MENESES - Sr. Deputado,
eu queria que me poupasse de fazer considerações em
torno das colocações de V. Ex' Vou tentar ir diretamente ao ponto: quanto a primeira pergunta. eu me
permitiria dizer a V. Ex' que me preparei para esta
apresentação, mas estou frustrado porque não me preparei tanto. Na realidade, sobre esse número, qualquer
coisa que dissesse seria uma informação incompleta.
Gostaria de dizer apenas a V. Ex' que todas as empresas
do Governo, a partir de um dcterminado momento,
receberam determinação de congelar os seus quadros
na situação em que estivessem. Perdemos muitos dos
nossos empregados, que são solicitados por áreas relacionadas com a atividade aeronáutica. Preparamos esse
pessoal para a atividade vinculada à aeronáutica, e evidentemente, com a oferta de melhOJ;es salários, a empresa perde muita gente. Num determinado momento,
a empresa estava numa situação de efetivo bastante
baixo, sem que pudesse recuperar as suas perdas naturais, demissões por solicitação, ctc. Então, em seguida
a este período, vcio uma nova postura do Governo
que nos permitiu fazer contratação controlada e, aí sim,
um trabalho de incorporação aos quadros de qualidade
em vez de quantidade, uma opção absolutamente adequada ao intcresse do cidadão brasilciro, que não deseja
pagar o serviço onerado por uma folha de pessoal onde
I>xiste o traço da ociosidade.
Então, na realidade, o que a empresa tem feito repito - é trocar quantidade por qualidade, razão, pela
qual se propõe a escolher aqueles que vão ser incorporados ao seu quadro. A empresa foi criada há dezesseis
anos, e, como aconteceu em outro países do mundo
que criaram organizações voltadas para a administração
da aviação civil, administração de aeroportos, caso da
Inglaterra, da França, da Itália e do próprio Estados
Unidos, por exemplo, o pessoal com experiência aeronáutica, portanto proveniente dos quadros militares,
com a finalidade de baratear justamente a implantação
desse atividade, foi convocado para trazer o seu know
how, permitindo que a atividade fosse instalada de forma adequada. Ninguém vai instalar uma atividade de
engenharia convocando um administrador de empresa
puro e simples ou um veterinário. Uma atividade de
aeronáutica demandava um background de aeronáutica. O fato de militares da reserva estarem compondo
o quadro da empresa me parece inexorável. Não é possível imaginaf que não haja inelinação, vocação de aeronáutica nos quadros. Hoje, dos oito mil, seiscentos e
trinta e cinto empregados autorizados, não existentes,
da empresa, menos de 7% provêm da vida militar, o
que me parece um balanço extremamente válido. Diria
mesmo que considero essa participação absolutamente
indispensável, porque para assegurar uma cultura aeronáutica ao planteI da empresa não há como fazer de
outra forma - é a forma mais conveniente, até por
comodismo, mas é a forma mais eficaz e a que assegura
sucesso no futuro.
Portanto, a presença de ex-militares no ,quadro eu
diria que é uma decorrência quase que inexorável e
que dificilmente será superada porque, no caso da segurança aeroportuária. por exemplo. não temos no Brasil
qualquer curso de formação de especialistas. Então,
como convocar, como formar, como compor um quadro
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voltado para a segurança, se não conseguirmos recrutar
gente que praticou essa atividade na vida militar aeroáutica? Não vejo desdouro nisso, mas uma preocupação
com a qualidade do serviço prestado. Não estou com
condições de lhe dizer esse percentual, mas concederei '
isso a V. Ex' por escrito, assim que terminar a nossa
apresentação.
A sua segunda pergunta se refere ao estacionàmento
do aeroporto de Brasília. como V. Ex' se recorda, apresentamos no nosso slide a atividade de expansão comerciaI. Isso significa dizer que a empresa se utiliza fortemente do arrendamento de áreas. Para a utilização dessas áreas que não devem ser exploradas comercialmente'
por uma empresa que se dedida à adminsitração de
terminais aeroportuários, fazemos arrendamcnto de
área, com vistas a fornecer um melhor tipo de serviço
de interesse do usuário, como é o caso do estacionamento de automóveis. Nesses estacionamentos, não é
se) o caso de Brasília, em todos os nossos acroportos
acontece isso, as áreas disponíveis no plano diretor para
estacionamento de veículos são colocados à disposição
do interesse do comércio específico, através de concor·
rência pública, e concedemos isso através de contrato,
que é facihnente analisado sem problema. O fato da
existência de um fucionário da Infraero junto a esse
tipo dc atividade - e V. Ex' poderá comprovar isso
- trata-se de funcionário nosso, encarregado de fazer
O controle da arrecadação.

O SR. DEPUTADO DEL BOSCO AMARALOs bilheteiros quando abrem as suas cabines, são servidores da 1nfraero. Estou muito contente com a transparência das respostas V. Ex' é que usou a expressão
desdouro. Não coloquei que é desdouro militar da reserva trabalhar. O que estou dizendo é que num país onde
falta ainda emprego para qucm não tem, temos dc evitar, o máximo possível, dentro dessas normas técnicas.
duplos empregos. Para que possamos estar com a nossa
consciência tranqüila, vou fazer todas as minhas formulações por escrito e, talvez até, terei o prazer de tomar
um cafezinho com V. S'
O SR. LAURO NEY MENEZES V. Ex' de que ficarei muito feliz.

Fique certo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Com a palavra o Deputado Paulo Ramos.
O SR. DEPUTADO PAULO RAMOS - Antes
de formular a minha pergunta. quero manifestar a minha solidariedade ao Coronel do Exército Reinaldo
Mendes Sarmento, que foi punido com 15 dias de prisão
porque; através de uma publicação na revista Veja, manifestou todo o inconformismo que existe na área dos
integrantes das Forças Armadas relativas à questão salarial.

o Coronel Sarmento, no boletim de ontem, foi transferido para Manaus juntamente com outro coronel que
lhe manifestou solidariedade, o qual foi transferido para
Fortaleza: Edson Silva Marques.
É importante que se faça este registro, Sr. Presidente,
porque, muitas vezes, aqueles que deixam os quadros
das Forças Armadas e vão para a reserva remunerada,
acumulando outros cargos na iniciativa privada, controlada pelo Governo, esses não conhecem o sacrifício
que vem sendo desenvolvido por aqueles que continuam
cumprindo a destinação constitucional das Forças Armadas. E certamente, por ~ão estarem envolvidos nas
mesmas questões salariais, talvez percam o vínculo com
a realidade e fiquem insensibilizados em relação aos
problemas das pessoas, entendendo que essas devam
ser tratadas como números, rezáo pela qual considerei
cxtremamentc pertinente a pergunta feita pelo Depu- ,
tado Augusto de Carvalho.
Mesmo que se tratasse de uma pessoa, mesmo que
se tratasse de um demitido, a pegunta já seria relevante.
Sabemos que a injustiça não tcm limites, a injustiça,
não tem dimensão. Mesmo que se tratasse de uma pessoa; mas se tratava, conforme explicou o palestrante,
de aproximadamente 480' servidores. Obviamente que
a relevância da pergunta feita pelo Deputado Augusto
de Carvalho se vincula até ao cumprimento, a que todos
nós estamos subordinados, da Constituição Federal.'
Não é possível escamotear, muitas vezes, a verdade
com respostas evasivas.
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Sabemos que, muitas vezes. as empresas promovem
demissões das lideranças das categorias e escamóteiam
em cima do argumento de que o objetivo li trocar qualidade por quantidade. Segundo nos foi informado, alguns dos demitidos tinham sido recentemente promovidos, o que demonstra claramente que a demissão desses servidores teve uma vinculação política incontornável, qualquer que seja o argumento. De qualquer
maneira, não li esta a razão da minha pergunta.
Quero dizer que não é mais possível - e aqui apro-veito a observação do Deputado Ney Maranhão - a.
sociedade civil tem uma concepção ampla sem envolver
também os integrantes das Forças Armadas. Não e'xiste
diferenciação, no conjunto da sociedade civil, entre'civis
e militares. O conceito de sociedade civil envolve todos.
É importante' que compreendamos isso.
. Nã,o acredito que seja um sacrifício para o Brigadeiro'
vir aqui. Que sua vinda ~qui não seja em função, lÍnica
e exclusivamente, das novas destinações que tem hO.ie
o Poder Legislativo, inclusive, na elaboração do Orçamento. Que o Brigadeiro não entenda que a sua vinda
aqui possa ser um sacrifício. Ainda que estivéssemos
no regime autoritário e que essas decisões não passassem pelo Congresso Nacion(ll, isso seria o ideal. Mas,
infelizmente, para o povo brasileiro, caminhamos para
a implantação de um regime democrático que envolve,
com toda certeza. civis e militares na sociedade civil.
Hoje, a presença do Brigadeiro nos sensib'iliza, pela
'situação que enfrenta a Infraero na administração dos
aeroportos. Sabemos que a Infraero estará muito mais
fortalecida nos seus pleitos diante do Congresso Nacional, se contar com o apoio dos próprios servidores
sindicalizados. porque são esses, e não os dirigentes,
'que tém interesse no sucesso da empresa. Temos inúmeros exemplç's de empresas estatais que estão sendo
levadas à falência, como a Companhia Siderúrgica Na·
cional, a Petrobrás, por nomeações políticas de dirigen-i
tes que. na verdade, não tém compromisso com o sucesso da empresa.
É preciso - e faço aqui uma sugestão nesse sentido
- que a administração da Infraero. composta de militares da reserva remunerada. acumulando cargos, inscn
&íveis aos problemas dos demais militares. porque não
sofrem tais problemas compreenda a realidade do País
e procure ver, de forma diferenciada. até para ter uma
aproximação maior com o Congresso Nacional. o problema desses servidores, solucionando. política e democraticamente, a questão. Se existe excesso de demanda,
· isto é, tem havido um excesso de passageiros. um excesso de carga. então o resultado financeiro da Infraero
deve ser extremamente favorável. de modo que ela conta com a parcela de recursos para o reinvestimento.
Gostaria de saber se a Infraero faz uma projeção
- e deve fazer - para a questão das tarifas. do preço
· dos serviços que presta, de modo a aliviar um poaeo
a decisão do Congresso. Aqui analisamos prioridades
com o objetivo de reinvestimento. Como é que a Infraero tem todo esse excesso e não há recursos para reinvestimento?
O SR. LAURO NEY MENESES - Sr. Deputado,
não mencionamos a existência de excesso de arrecadação, mas, sim, o fato de que a empresa tem uma
receita, formula junto ao Governo a sua proposta para
valoração das suas tarifas, em função do sistema de
custos quc está instalado. Isso é o mínimo que a empresa
pode oferecer, para não fazer uma proposta infundada.
Estamos baseando as nossas proposições de valores de
tarifas em cima do custo dos serviços prestados. O suposto excedente de arrecadação não existe, porque o
Plano de Manutenção Obras e Serviços consome todos
os recursos disponíveis para manter as 62 unidades, em
estado operacional. Este é um ponto. Se porventura
existisse excedente de arrecadação, o primeiro passo
coerente e técnico seria a redução do valor da tarifa.
, o que seria até uma incongruência. O que não existe
· possibilidade - mas estou de acordo em que V. Ex'
levante a questão - é que, estatutariamente, pela lei,
a Infraero não tem tido esta postura de adicionar ao
valor da tarifa um delta "x" percentual correspondente
ou necessário para criar um fundo de investimentos.
A empresa ê prestadora de serviços c o valor da
tarifa, pelo estatuto. deve corresponder ao custo do
serviço. Se porventura por uma decisão superior que
çabe à administração federal e não a nós, fosse decidido
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embutir sobre as tarifas um determinado valor para
investimento. evidentemente teríamos criado um fundo, que investiria em nome da União.
De qualquer forma. volto a lembrar, o patrimõnio
não é da Infraero, é da União. Qualquer investimento
feito cm patrimônio de outrem contabilmente. legalmente, é discutível. A saída para manter o ritmo de
capacidade aumentando em função da demanda é investir. Diversos membros aqui do Congresso já formularam
algumas idéias sobre isso, inclusive estamos de acordo
com elas. mas. no momento. na nossa receita. não há
como destinar tal parceia para investimento. Primeiro,
porque seria contrário ao estatuto e, segundo. porque
não é essa a filosofia do Governo.
Finalmente. diria. a nível de acordo internacional.
porque todas as tarifas passam por um consenso internacional: nenhum país pratica a tarifação com adição de
pcrcentual destinado a investimento. Considera-se que
o investimento na rede aeroportuária, na rede de energia. como em todos os serviços públieos. são feitos pelo
Governo, a fundo perdido. Essa a razão pela qual fica
um pouco difícil ao Brasil apresentar um sistema de
tarifação. que é controlado a nível internacional, onde
apareça um percentual destinado a investimento. Seríamos submetidos, com certeza, a um processo dc retaliação.

ronáutica como engenheiro civil, do qual estou aposentado há longos anos, pude ver de perto a atividade
da nossa Infraero. Apesar de estar com cerca de dezesseis anos apenas, essa organização exerce atividade pro~
fícua para o Brasil c tcm demonstrado que seus dirigentes, como V. S" têm capacidade, tirocínio, ideal e brasilidade voltados para essa empresa, e mesmo encontrando nela as dificuldades que aqui foram apresentadas, têm procurado sempre avançar. nunca se intimidar e prosseguir no caminho de bem servir nossa Pátria
no aspecto aeroportuário.

O SR. DEPUTADO PAULO RAMOS - Quanto
à questão dos funcionários. não s~ia muito melhor um
relacionamento com o próprio sindicato? Isso fortaleceria politicamente, a nível de Congresso. as próprias
reivindicações da Infraero. que contaria com uma parcela maior no Orçamento..
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Tem a palavra o nobre Deputado Nyder Barbosa.
O SR. DEPUTADO NYDER BARBOSA. - Sr.
Prcsidente. Sr. Brigadeiro. agradeço a atenç,jo que V.
S' me está dispensando e aproveito a oportunidade para
parabenizá-lo pelo brilhantismo da palestra que proferiu e a avalancha de dados que trouxe à Comissão de
Defesa Nacional.
Ilustre Prcsidente. o nosso colega. Deputado Stélio
Dias, já abordou o assunto que eu gostaria de enfocar.
Já estou suficientemente informado de que nossos problemas lá no Espírito Santo estão sendo pelo meno?
equacionados pela Infraero. Realmente. Brigadeiro, V.
S" tcm consciência de que O Aeroporto de Vitória precisa ser mudado daquela região. Os conjuntos habitacionais já tomaram conta das duas cabeças do Aeroporto. Ele não pode ser expandido em hipótese alguma.
Fazemos um apelo para que V. S' prossiga nesse empenho de tentar mudar a localização do aeroporto.
Meus parabéns a V. S' pelo brilhantismo da palestra
que fez aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite) Tem a palavra o Sr. Deputado Expedito Machado.
O SR. DEPUTADO EXPEDITO MACHADO Sr. Presidente, vou desistir de usar a palavra.
Gostaria de solicitar a V. Ex' quc, nas nossas futuras
reuníões~ ficássemos adstritos às matéria~ pertinentes
aos termos que serão abordados, a fim de que todos
os companheiros tivessem a oportunidade de fazer alguma solicitação.
Tenho aqui .uma série de perguntas, mas vou me
dispensar de fazê-las, porque são 12h25min e já anunciamos uma outra sessão. Na verdade. alguns companheiros nossos estão scndo muito egoístas e não deixam
oportunidade para que todos possam. talvez, dar uma
contribuição para um problema que não é só da Infraero, é de todos nós, brasileiros.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)A Presidência faz um apelo aos companheiros. no sentido de que colaborem com a Mesa. Mas, infelizmente,
Deputado. a democracia é um direito de cada Deputado. e não se pode cassar a palavra de ninguém.
Tem a palavra o Sr. Deputado Eliel Rodrigues.
O SR. DEPUTADO ELIEL RODRIGUES - Sr.
Brigadeiro Ney Meneses. com muita satisfação participo deste encontro em que temos oportunidade de
ouvir sua exposiçãó bem fundamentada e com aquela
visão tão importante para a Infraero. Devo dizer da
\!linha alegria, porque, integrando o Ministério da Ae-

Sabemos das suas dificuldades financeiras. Elas são
inerentes a outros setores da atividade nacional. mas.
apesar de. todos esses óbices. a Infraero tem avançado,
conquistado, como agora. o novo Aeroporto de Nova
Iguaçu, que honra o Brasil e o dignifica. demonstrando
sua capacidade para prever com propriedadc os problemas, assegurando um mínimo de condições de efetivo
trabalho para a aviação civil que opera.
Brigadeiro Ney, desejo parabenizá-lo, a sua equipe
e a toda a Infraero pelo trabalho que. com afinco. dedicação. honestidade estão realizado. faço votos de que
continuem assim. e que, daqui, possamos ajudá-los no
que estiver ao nosso alcance para superar esses problemas que, estamos certos. Deus nos ajudará a revertê-los. Dessa forma. o Brasil terá possibildiade de intcgrar cada vez mais o transporte aéreo aos demais. pela
necessidade que temos devido à nossa vastidão territorial c peculiaridade regionais.
Muito obrigado a V. S' pela presença.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Tem a palavra o Sr. Deputado Geraldo Campos.
O Sr. DEPUTADO GERALDO CAMPOS - SI.
Brigadeiro Leuro Ney Meneses. queremos confessar
que a soma de conhecimentos apreendidos com a palestra de V. S" representa um cabedal que mio tínhamos
até cntão. Aqui aprendemos noções quc dificilmente
teríamos adquirido em outra oportunidade, como não
tivemos até hoje. No entanto, permita-me trazer a discussão para a ::--i.rea onde cada um de nós atua. Nos
assuntos de segurança, V. S" afirma que é natural que
quem possua expericncia aeroportuária ou militar da
aeronáutica. é bem aproveitado na Infraero. Eu atuo
mais na área ligada ao movimento dos trabalhadores.
dos servidores públicos, na área sindical. Tenho participado intensamcntc da elaboração do capítulo da Constituição quc trata da questão social. onde estão inseridos
os problemas dos trabalhadores e também dos sindicatos. O art: 8' da nova Cosntituição, diz que só o trabalhador. e só ele. tem direito de decidir sobre sua sindicalização, respeitando a unicidade sindical. A informação
que temos é de que a direção da Infraero estaria procurando orientar os trabalhadores para se sindicalizarem
de uma forma que ela desejaria. contrariando, portanto.
~ssa liberdade almejada pelos trabalhadorcs que querem se filiar ao Sindicato dos Aeroviários e não a outro. '
Se esta é a intenção, o desejo da maioria dos trabalhadores da Infraero, achamos que a direção da emrpesa
deve ir ao encontro do que preceitua o ar!. 8'.
Minha pergunta, a essa altura, como disse meu cole-'
ga, o Deputado Expedito Machado, para não perturbar
outros que queriam fazer outras perguntas, é saber se
há esse propósito por parte da direção da Infraero de
orientar a sindicalização para rumo que seja do interesse
da atual direção da empresa, mesmo contrariando, a
vontade, o desejo dos sindicatos no cumprimento do
uso da liberdade que lhes dá a Constituição.
É cssa a pergunta, Major-Brigadeiro. ao mesmo tempo em que quero rcssaltar e louvar o fato de V. S'
registrar o desconhecimento ou desinteresse da sociedade civil em relação dos aeroportos. Talvez, como
o assunto fique mais restrito a uma camada de alto
poder aquisitivo, a grande massa da socicdade não se.
envolve. Mas o que interessa é que um aeroporto é
vital e necessário para a sociedade, e uma palestra como
essa vai ajudar-nos não só tirando dúvidas. mas também'
divulgando e aumentando o interesse da sociedade civil
pelo tema.
Era essa pergunta. Muito obrigado.
O Sr. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Com a palavra o Sr. Major-Brigadeiro Lauro Ney Meneses.
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o S~. LAURO NEY MENESES - Deputado Geraldo Campos, gostaria, inicialmente, de dizer que, da
nossa parte, do brasileiro quanto V. Ex', também temos
a preocupação pelo social. Imaginamos que cada um
de nós labuta em suas ,íreas específicas com sucesso.
Tenho certe:z.a de que o sucesso de V. Ex' não vai ser
medido aqui pelo palestrante, mas tenho certeza também, pelo que conheço, de que sua atuação tem sido
não só importante como dignificante. Sua preocupação
com o social ou com aquilo que envolve o homem ou
o empregado com certeza faz parte da característica,
da personalidade de V. Ex' e está relacionada, com
o próprio mandato que exerce. Gostaria de lhe dar
um testemunho. Na realidade, com relação ao processo
sindical, a empresa não tem uma postura própria. O
que regula a condição de sindicalização ou não é a
própria lei, a própria vontade e o desejo do cmpregado.
Seria, vamos dizer, atribuir à direção da empresa e
até à própria atuação e personalidade do Presidente,
repentinamente, o poder de estimular, emular ou conduzir um processo de opinião, onde cada um dos empregados exerce seu direito pleno de cidadão. Poderia,
de um lado, ficar extremamente feliz para dizer: bom,
afinal de contas a diretoria ou o Presidente tem tamaI1ho'
carisma, que pode, repentinamente, interferir na vontade de quatro, cinco ou seis mil empregados sindicalizados, e orientá-los nessa ou naquela direção. Deste
lado, seria muito simpático, mas, do outro lado, do
cumprimento de nossa tarefa de dirigente, parece-me
extremamente pobre a atitude, porque não é este o
momento, e estaríamos, como diretores, até fora de
moda, porquc o processo, o momento nacional naõ
é esse. Então, cu me permitira analizar a problemática
num outro ângulo da questão. As decisões do sindicato
que abriga os empregados da empresa que administra
os aeroportos, competem à Justiça do Trabalho. É na
Justiça do Trabalho que o processo está inserido. Permita-me lembrar o slide que projetei, que mostra que
a Infraero, é a uma empresa que se encarrega de administrar aeroportos, é a única empresa no Brasil que
tem o encarg'o espeeífico pela lei de administrar aeroportos. Portanto, o sindicato que abriga a categoria
econômica dos empregados da empresa que administra
aeroportos é o sindicato que abriga os empregados da
Infraero e, por decisão da Justiça do Trabalho, o sindicato que abriga esse tipo de categoria ecOnômica foi
decidido pelo Tribunal do Trabalho, não pela administração da empresa. Seria, na realidade, uma exorbitância completa imaginar que a administração pudesse,
repentinamente, se colocar numa postura anti ou contra
aquilo que diz a lei. Não sou empregado da Infraero,
meus diretores não são empregados da Infraero. O destino dos empregados da Infraero é decidido por eles
próprios. Acredito plenamente - meu passado está
aí, pode ser consultado por V. Ex' - na participação,
no processo decisório do cidadão com relação àquilo
que interfere na sua vida pr6pria. Jamais passaria pela
minha cabeça, seria uma pobreza até de espírito, imaginar que há possibilidade de conduzir o processo dentro
da empresa. Em nenhum momento isso aconteceu.
O maior testemunho que existe são os próprios empregados. Agora, o direito de sindicalizar-se é deles. Se
eles fizerem uma opção para um lado ou para o outro,
a decisão é deles. A única coisa que a empresa quer
e praticou, razão pela qual se tem criado uma pequena
celeuma, é que eta não pode negociar com dois sindicatos. Ela tem de negociar com o sindicato representativo.
A interpretação não cabe à diretoria da empresa mas
à Justiça; curvando-nos perante a decisão da Justiça
e estamos negociando com o sindicato que a Jus'tiça
indicou. Portanto, não me parece que a diretoria tenha
cometido alguma incursão ilegal ou praticado ato que
contrarie a vontade dos seus emrpegados, muito embora
pessoalmente A, B ou C possam estimar que essa solução é melhor do que aquela. Entretanto, temos de nos
curvar perante a realidade da lei. Gostaria dc acrescentar essa informação àquilo que foi dito por V. Ex'
o SR. DEPUTADO GERALDO CAMPOS - Sr.
Presidente. permita-me apenas uma observação bem
rápida.
Acredito que, se porventura a Justiça se manifestou
depois de 5 dc outubro, isto é, depois da promulgação
da Constituição, ela se louvou na CLT, em dispositivos
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que hoje não encontram amparo no novo texto constitucional. Quando se decidiu que há unicidade e que os
trabalhadores terão liberdade de se associar, seguramente a discussão continuará. O que importa para n6s
é que não haja por parte da direção"da empresa nenhum
propósito de impor um caminho ou tentar negar o direito que a Constituição assegurou aos trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Concedo a palavra ao Deputado Fábio Feldmann, último orador inscrito.
O SR. DEPUTADO FÁBIO FELDMANN - Sr.
Presidente, Sr. Major-Brigadeiro, penso que assistimos
aqui a um problema que vemos de maneira geral no
Poder Público deste País. Há falta de recursos para
investimentos que são absolutamente necessãrios, o que
realmente mostra uma falênciu e uma difituldade do
Estado brasileiro, hoje, para fazer frente a todas as
necessidades que temos. Realmente existem algumas
áreas que, apesar de vitais para a sociedade como um
todo, não despertam a atenção da sociedade exatamente
porque estão restritas a certas categorias e a certos corpos sociais. O que me preocupa, Sr. Major-Brigadeiro,
diz respeitd à necessidade de democratizarmos o Estado
brasilciro como requisito absolutamente essencial para
que ele possa ter mais eficiência administrativa e possa
responder melhor aos anseios da sociedade brasileira.
Acredito que a grande dificuldade e o grande desafio
a que estamos assistindo neste País é a democratização
de todas as estruturas e dos 6rgãos burocráticos existentes, sobretudo no Poder Público. E essa dificuldade
não será superada com a eleição do Presidente da República, em 15 de novembro. É um processo lento e árduo,
que requer muita energia. Neste sentido, creio que a
democratização de algumas instituições levaria a resgatar realmente o Estado brasileiro. Dentro dessa estruturas, dessas instituições e anéis burocráticos, o empregado passa a ter um papel absolutamente fundamental,
porque este está participando da gestão como uma parte
essencial e tem melhores condições c maior acesso as
informações para contribuir e fazer uma ponte com
a sociedade para que ela possa apreciar a gestão da
coisa pública neste País. Neste sentido, Sr. Major-Brigadeiro, preocupa-me muito, com toda a franqueza,
o caráter autoritário de algumas instituições do Poder
Público neste País, que continuam resistindo, na minha
opinião, de maneira muito presente, à tentativa que
a sociedade faz, hoje, de democratizar essas instituições
para ganhar maior eficiência. Posso falar isto com a
maior isenção, porque não sou ligado a qualquer corporação, a grupamento social definido; sou um Deputado
que tenho meu mandato ljgado à coisa menos corporatjvista deste País, que'é a' questão do meio ambiente.
E por isso, Sr. Major-Brigadeiro, diante desta situação
que vivemos hoje na Infraero, em que realmente existe
um conflito social inegável de tentativa de formação
de sindicato, que gerou a demissão de alguns funcionários, que gostaria de fazer um apelo a V. S' para
que tentasse realmente se abrir às negociações, e que
a Infraero deixasse de ser administrada como uma extensão de Ministérios militares, em que, muitas vezes,
não se sent", à'mesa de negociação para não se abrir,
digamos assim, um ponto à. sociedade que se traduza
como um recuo estratégico. Creio que a participação
dos empregados nessas instituições é absolutamente
fundamental. Eles são os melhores fiscais da sociedade.
Então, realmente, gostaria de fazer um apelo a V. S,
para que estudasse e desse uma resposta a esta Comissão
no sentido de se abrir às negociações para se superar
o 'conflito que existe hoje na Infraero. Não adianta
negarmos que há este conflito. Ele existe, estã na empresa, e todos que aqui estão sabem disso. Assim, acho
fundamental que se dê um passo no sentido da democratização dessa instituição que, na exposição de V. S'
ficou claro, é fundamental para este País. Que se retomem as negociações, inclusive com a participação do
Parlamento, por intermédio dos Deputados, que são
n·.tis intimamente ligados à questão sindical e do trabalhador.
(APARTEANTE -NÃO IDENTIFICADO) -Sr.
Prcsidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Tem V. Ex' a palavra.

(APARTEANTE -NÃO IDENTIFICADO)-Sr.
Presidente, informo a V. Ex' que a sesSllo do Congresso
Nacional entrou no horário da Ordem do Dia c já está
em votação.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite) Muito bem.
Concedo a palavra ao Sr. Major-Brigadeiro Lauro
Ney Meneses para respondér ao Deputado Fábio Feldmann. Solicito a S. S' que seja breve.
O SR. LAURO NEY MENESES - Sr. Presidente,
na verdade, entendi que não houve uma questão, mas
uma proposição, e como resposta, posso dizer a V.
Ex', Sr. Deputado Fábio Feldmann, que não existe,
no momento em que conheço a direção da empresa,
discussão a respeito do problema sindical, que já está
definido. Estamos negociando, e negociamos com o
sindicato representativo da categoria. De modo que
fiquei um pouco confuso, honestamente, quando V.
Ex' levantou a tese da necessidade de reabrir as negociações. O sindicato que negociou com a empresa foi o
indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Sindicato dos Aeroportuários. Na realidade. se esta solução
convém ou não a alguém, não coubc à diretoria fazer
opção. Curvamo-nos perante a decisão da Justiça. De
modo que estamos negociando e negociamos com o
sindicato apropriado. Já fizemos um acordo com o sindicato, que já reconhecido pela Justiça do Trabalho, pelo
Ministério do Trabalho e pala CISA. Quero garantir
a V. Ex' que não temos conflito algum que se possa
determinar ou identificar.

O SR. DEPUTADO FÁBIO FELDMANN Presidente, peço a palavra pela ordem.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite) Tem V. Ex' a palavra.
O SR. DEPUTADO FÁBIO FELDMANN - Sr.
Presidente, gostaria que fosse anexado à Ata desta reunião este documento que é um ato de repúdio do Sindicato Nacional dos Aeroviários e uma prova irrefutável
de que há um conflito dentro da Infraero. Creio que
me foi dada uma resposta do ponto de vista estritamente
formal, que de certa maneira foge à questão política
que existe na Infraero. Assim, talvez haja necessidade
de uma outra reunião, mas, como prova do conflito
de natureza política que existe hoje na Infraero, gostaria
que fosse anexado à Ata desta reunião este documento
que encaminho à Presidência da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Futtado Leite) A Mesa recebe o documento encaminhado por V. Ex'
e o fará constar em anexo à Ata.
Concedo a palavra ao Major-Brigadeiro Lauro Ney
Meneses para suas considerações finais.
O SR. LAURO NEY MENESES - Sr. Presidente,
Srs. membros da Casa, com grande prazer demonstro
claramente e de viva voz a minha satisfação por ter
participado na discussão deste temário, uma oportunidade extremamente rara, diria mesmo, a primeira
oportunidade que é concedida à Infraero para apresentar suas propostas e inclusive sua problemática. Isto
faz parte do nosso trabalho de apostolado, e com certeza
atinge os interesses desta Comissão e desta Casa, razão
pela qual, Sr. Presidente, Srs. Deputados, repito, retorno ao meu local de trabalho com a certeza de que somei,
apresentando minha empresa aos Congressistas de uma
forma bastante aberta, absolutamente trausparente,
sem outro interesse que não o de mostrar a realidade
da administração do sistema aeroportuário brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas)
O SR..PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Em nome da Comissão de Defesa Nacional, quero expressar os sinceros agradecimentos pela magnífica exposição que nos foi apresentada ao Sr. Major-Brigadeim
Lauro Ney Meneses, Presidente da Infraero, que, com
meu profundo conhecimento, nos brindou com palavras
e relevantes informações.
Está encerrada a sessáo.
(Em anexo, cópia do documento apresentado pelo Sr.
Deputado Fábio Feldmann.)
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SINDICATO NACIONAl"
DOS AEROVIÁRIOS
Orgão de Classe fundado em 27-8-1942
ATO DE REPÚDIO
OS companheiros da Infraéro - Empresa Brasileira
de Infra-estrutura Aeroportuária, vem a público maniffestar o seu repúdio ao ato arbitrário cometido pela
Diretoria Colegiada da Empresa, ao demitir sumariamente os colegas Jackson Marinho Leal Viana, Lêda
Magalhães Germano e Joáo Hermette Stemlcr Veiga,
demonstrando profundo desrespeito à Constiuição vigente, que garante aos trabalhadores a livre escolha
e formação sindical. .
Queremos dizer aos colegas, ora demitidos, que eleS!'
não estão sós nesta luta sindical. Diante desta atitudc
covarde e desumana da Direitoria, nos encontramos
em alerta e solidários à repartição desta injustiça, com
o apoio do Sindicato Nacional dos Aeroviários.
Repudiamos também; o clima de medo que a Diretoria está difundindo na Empresa, ameaçando a outros
colegas igualmente de pemissão.
Roberto Dantas de Araújo. - Preso Federação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aéreo - Maria
de Fátima Araújo Guimarães, - Diretora do Sindicato
Nacional dos Aeroviários.
E Empregados da Infraero
Origem da reunião: Comissão de Defesa Nacional
Convidado I Depoente:
Qualificação
Dr. Sanlo Ramos
Ministro da Justiça
João Calmon...
Senador
Ata da Reunião: 18-10-89
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fllrtado Leite) Declaro aberta a sessão. Presente entre nós está O Sr.
Ministro da Justiça.
De acordo com o art. 50 da Constiuição Federal e
e art. 219 do Regimento Interno, esta Comissão aprovou requerimento do Sr. Deputado Paulo Ramos, solicitando a presença do Sr: Ministro da Justiça a este órgão
técnico, para prestar informações e esclarecimentos sobre a ação do Governo contra o crime organizado, especialmente no que concerne produção!, ao tráfico de
drogas.
.
Aviso aos Srs. Deputados que não serã6 permitidos
apartes durante a exposição do Sr. Ministro, salvo se
S. Ex··concordar. (Pausa.) S. Ex' concorda que haja
apartes durante a exposição. Os Srs. Deputados terão
cinco minutos para interpre(ar nosso convidado, para
tanto inscrevendo-se no livro' respectivo.
Com a palavra o Sr. Ministro da justiça.
O SR: MINISTRO DA JUSTIÇA (Saulo Ramos) _
SI. Presidente, Srs. Deputados, ao lado das prioridades
quase absolutas do dever do Estado em atender à educação , eu formo com aqueles que defendem como prioridade também a segurança da sociedade. Neste momento, o Estado e a sociedade brasileira, enfim. o nosso
País, estão sofrendo uma crise de segurança pública,
representada pela violência nas ruas, altamente preocupante. Nossa sociedade está escondida em suas Casas
. fechada atrás de grades das próprias janelas. Perdel;'
O romantismo de passear à noite. É uma sociedade
assustada. acuada e amendrontada pelo crime.
Sabemos que grande parte das causas da delinqüência
tem suas raízes na sociologia, nos desequilíbrios ~ociais.
na má distribuição de renda. portanto, na miséria de
grande parte da nossa população. Sabemo~ que as cau. sas remotas de muitos tipos de crime se originam na
fome, na marginalização social e, sobretudo, na fàlta
de oportunidade de integração á sociedadc produtiva.
Estas causa remotas que a sociologia. a política. e 1S
ciências diagnosticam, todos conhecemos. Mas dcvemos registrar que não são apenas estas as causa da
crirninalidade. Sobretudo no Brasil, país que tem uma
população de boa índole.
Verificamos, no entanto que uma das causas mais
mediatas da criminalidade e, na minha opinião, uma
das mais cruéis, encontra-se no abandono das crianças
de· rua. Num pcrcentual considerável, as crianças dt
rua abandonadas, não vão para o crime por uma questão
de índole e de formação. O percentual que se destina ao crimc é aqnele explorado pelos mais velhos e condu-
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zidos pelos delinqüentes. que já superaram a maioridade.
Outro foco de crime que a sociedade brasileira enfrenta está na falência do regime penitenciário. Imaginem V. Ex'; que a capacidade das penitencitírias de
todo o Brasil e estas são estaduais, pois n,io encontrei
no Ministério da Justiça, nenhum estudo para construçáo de penitenciárias federais. como já devíamos ter
feito como exige e manda a lei de execução penal é de 45 mil condenados. presos. Neste espaço, estão
cumprindo pena de 90 mil presos. E temos, nas ruas.
mandados de prisão, para serem cumpridos, em número
de 270 mil. E possível que este número contenho um
pequeno percentual de equívocos, em alguns pode-se
não ter dado baLxa e outros podem ter sido repetidos.
Mas o equívico não será superior a 7,8%. Trata-se de
uma situação dramática, pois demonstra que a maioria
dos miliantes está solta.
A promiscuidade dentro das penitenciárias aumentou
de forma insuportável. A ciência criminal demonstra
que 50% dos delinqüentes são eventuais e absolutamente recuperáveis. Demonstra ainda que, do universo
de criminosos, apenas 10% pertencem à categoria dos
altissimamente perigosos. O enorme índice de periculosidade concentra-se em apenas 10% dos delinqüentes,
e faz dos delinqüente uma pessoa irresponsável para
a sociedade. Vejam que o percentual é pequeno. Cientificamente, cinqüenta por cento desses delinqüentes podem ser recuperados.

cidos, ao saberem que ali não existia apenas um grupo
de receptadores de carros roubado~. Os carros furtados'
roubados de São Paulo e Rio de Janeiro encontravam
ali, classicamente, os receptadores, as oficinas dedes- .
monte, para troca de número de chassis. Alguns destes
receptores, com várias conexões em outros tipos de
crimes. estavam usando os carros roubados para trocarem, na Bolívia, por cocaína. Desenvolvia-se, assim,
um novo tipo de delinqüência.
Temos a impressão de que debelamos também, em
Ji-Pacaná, Rondônia, o crime organizado para roubo
de aviões que eram trocados por cocaína. Trinta e seis
pilotos brasileiros, patrícios nossos, desapareceram;
. acreditamos que tenham sido assassinados pelos ladrões
de aviões e traficantes de drogas. Conseguimos pegar
a quadrilha em Ji-Paraná, a qual era composta de muitos
brasileiros e alguns bolivianos. Os que se encontravam
em território brasileiro estão presos.
Lamentavelmente, ali também, como no Espírito
Santo, consultamos a participação da polícia civil. É
o caso mais terrível de corrupção, pois atua dentro do
organismo responsávcl pela segurança da sociedade.
O Dr. Romeu Tuma está à disposiçãD para dar os detalhes dessa operação.
.

Quais as formas de recuperação de um deliqüente
eventual? Sãó simples, e todos as conhecemos. Basta
propiciar" ao preso condenado por crimes eventuais e
claramentc rccuperável um tipo de prisão que não o
revolte e, sobretudo, oportunidades de estudar e trabalhar, não permitindo que ele leve uma vida ociosa dentro da prisão. Ao preso tem que ser aplicada a terapêutica ocupacional. Temos que ter escolas profissionalizantesdentro das penitenciárias - e não temos. Os espaços são ocupados promiscuamente, proporcionando
ao recluso uma vida subumana. Isto causa revolta. O
preso cvcntual, inteiramente recuperável, vive em condições tão subumanas que se transforma num revoltado
e em uma presa fácil do condenado perigoso COm quem
convive nas celas. Daí saí para a rua, vÍSto que sua
pena é pequena - a rotatividade é grand~ nos nossos
presídios - com o endereço do traficante de drogas
e de quadrilhas de assalto. Ele vai entãO; reincidir,
não genericamente, não especificamente, mas em delitos mais graves. Os presos saem das penitenciárias. como
se saíssem da universidade (Io crime.
Estamos vivendo uma grande crise na política penitenciária. Os Estados estão sem verbas para ampliar
as penitenciárias. para construí-las ou dar-lhes um sentido científico moderno, ou seja o espaço de separação
entre o extremamento perigoso e o quc está lá apenas
para ser recuperado.
Outro aspecto, que faz parte do tema para o qual
fui convocado a falar nesta Comissão, é o crime organizado. Estamos assistindo ao espetáculo terrível que vem
.ocorrendo na Colômbia. Aquele país sofre, no século
XX, creio eu, algo pior do que os países europeus sofrem com o nazismo e o fascismo ..Vive situação pior.
que é a do crime organizado ameaçar o estado de direito, acintosa e arrogantemente, através do homicfdio
de Ministros da Suprema Corte, do Ministro da Justiça,
do candidato à Presidência da Repúbliea, primento colocado nas pesquisas. Estão assassinando a sociedade
colombiana, a nação juridicamente organizada, Estão
assassinando o Estado. A que ponto chega o crime
organizado com a sua potencionalidilde econômica, com
sua coragem e atrevimento!
Portanto, parecc-me que o combate ao crimc organizado tem que se dar quando se acha ainda embrionário.
O mostro não pode crescer. Preocupados com isso, fizemos um diagnóstico do crime do Brasil e verificamos
que em alguns pontos já estava nascendo o crime organizado.
Contando com a colaboração d~ste homem competente que aqui está me assessorando, o Dr. Romeu
Tuma, fizemos este diagnóstico. E o primeiro sintoma
de crime organizado foi detectado na conexão Vitória-Rio de Janeiro. As investigaçõcs ainda não terminaram, mas, quando isto ocorrer V.Ex~s ficarão estarre-

Peço, ainda, a paciência de V. Ex' pois sairei um .
pouco do tema. O fato é que eu gostaria de dar-lhes,
em meio a tanta tragédia, uma boa notícia. Neste momento, o Brasil está deixando de scr rota de tráfico
internacional. Os traficantes estão tomando outros rumos. Como é uma atividade clandestina e criminosa,
não temos estatísticas absolutamente seguras. Mas, por
amostragens, conseguimos indicações de que nosso esforço tcm dado resultado. São precisamente as apreensões realizadas na Europa e nos Estados UnidDs quando.
da chegada da droga. As apreensões que temos realizado, a maioria absoluta delas, têm dado como origem
a Bolívia, a Venezuela e o Peru. No Brasil. essas apreensões diminuíram muito. Ou os que passam por aqui
estão "tràbalhando" muito bem, ou mio estão passando
mais por aqui.
Essa indicação nos anima, por significar termos colhido resultados no combate ao tráfico internacional, que
usava o Brasil como escala. Preocupa-nos, porém, o
tráfico intcrno. que está aumentando. Por isso, tenho
feito um apelo à sociedade, eis que o tnífieo, o fornecimento de drogas, aumenta em função do consumo _
é a velha lei econômica da oferta c da procura. Nossa
sociedade precisa conscientizar-se .de que o combate
ao. tóxico é obrigação geral, coletiva. Temos que forçar
a Jovem a se tratar; temos que policiar o professor
universitário que faz uso de drogas; temos de levá-los'
ao tratamento hospitalar coacto, porque sem o consumo
o traficante não terá o mercado que procura.
Ora, o Estado e nós estamos cumprindo esta obrigação de combater o tráfico, mas para o viciado isto resultará numa droga mais cara. Não esmorecemos. mesmo
porque o combate ao tnífico, além de impedir o fornecimento, é da maior importância que seja diariamente
exercitado para evitar-se o surgimento de novos dependentes, para evitar-se o acesso de novos jovens à droga, .
quando esta oi fornecida fartamente. Não descuidamos, .
em momento algum, deste combate.
Agora, gostaria que V. Ex'" conhecessem, em termos
gerais, a filosofia que adotamos com relação ao crime
no Brasil bem como alguns de seus diagnósticos.
Há outra atividade em nosso País responsável pela
morte de brasileiros. E tenho aimpressão de que, quando estudamos o crime, estamos pensando na vida do
ser humano. Não se trata apenas de cuidar dos bens
patrimoniais, que tambén merecem a tutela da lei. Mas
o crime organizado, o crime violento, quando chama
a atenção dos legisladores, dos juristas, dos juízes, dos
promotores, dos políticos, dos homens públicos em geral, chama a atenção porque temos obrigação de defender a vida humana. Está em jogo a segurança do chefede família, do trabalhador, do Jovem, do estudantc;
trata-se da segurança física, da subsistência, da vida.
E. Senhores, existe outro setor em nosso País que
mata mais do que o crime: o trânsito. Não queiram
saber como o trânsito tem sacrificado vidas preciosas
dos nossos patrícios. Para V. Ex" terem uma idéia,
um levantamento nacional indicou, pelas fichas de entrada em todos os hospitais do Brasil. que 50% dos
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clientes atendidos pelos setores de traumatologia são
vítimas do trânsito; os outros 50% têm origem variadíssimas: acidentes em construção, quedas de casas e, entre
eles tiro, bala que perfura ossos. De modo que o trãnsito
tem sido um dos assassinos do nosso País. Temos problemas sérios também neste setor.
Chamo a atenção dos Senhores Legisladores para
algo muito curioso. A maior incidência de desastres
de trânsito nos grandes centros se dá na sexta-feira,
no sábado e no domingo. Na sexta-feira à tarde, a maior
incidência de 'vítimas recai sobre o operariado, precisamente os que estão saindo das fábricas ansiosos por
descansar no fim de semana. O percentual de operários
e de trabalhadores mortos ou feridos em função do
trânsito, no fim da sexta-feira, é impressionante; no
sábado, o maior número de acidentes de trânsito se
dá com carros pertencentes a pessoas de maior poder
aquisitivo e. no domingo, com motocicletas.
É necessário que nos concientizemos desse fato e
colaboremos com os Governos dos Estados e com o
Governo Federal. para que nas grandes cidades se implante um cinturão de atendimento a desastres de trânsito - mas cinturão especializado, isto é. com ortopedistas e traumatologistas cspccializados ncste setor. Um
dos males. no caso. é que o atendimento geralmente
é feito por leigos, se alguém está com uma fratura gravíssima e o primeiro atendimento é errado, compromete-se
até a vida da vítima.
Não queria desviar a atenção dos Senhores, mas acho
que a preocupação da Comissão é com a vida do ser
humano. com a vida dos nossos compatriotas. E o trânsito tem sido um dos maiores assassinos dos brasileiros.
Estou às ordens para as perguntas.

o

SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Antes de conceder a palavra ao Deputado Juarez Marques Batista, convido o Senador João Calmon a sentar-se a meu lado. (Pausa)
Com a palavra o nobre Deputado Juarez Marques
Batista.
O SR. DEPUTADO JUAREZ MARQUES BATISTA - SI'. Ministro. em primeiro lugar, na qualidade
de integrante desta Comissão, gostaria de agradecer
a V. Ex' O fato dc aqui comparecer, com o objctivo
de nos transmitir informações extremamente valiosas
e importantes, neste momento de tanta insegurança.
Quero dizcr a V. Ex' que essa questão me preocupa
profundamente. Fui Secretário de Justiça em Mato
Grosso do Sul. Estado que faz divisa seca com a Bolívia
c com o Paraguai, numa extensão de aproximadamente
mil e cem quilômetros. Ali. a questão da droga tem
importância muito grande para a sociedade.
Sou membro da Diretoria do Grupo Pariamentar de
Prevenção ao Abuso de Drogas. da Câmara dos Deputados. Nessa condição. gostaria de alinhar algumas considerações que me parecem extremamente importantes.
Quero dizer que, no ano passado, apresentei algumas
emendas ao Orçamento da União, destinando recursos
para o Departamento de Polícia Federal. visando dar
ao DPF. tão vigilante, GS recursos materiais necessários
a cnfrcntar a infra-estrutura de que dispõe a marginalidade.
Além disso, temos, no Mato Grosso do Sul, o Pantanal Mato-grossense que, como V. Ex' sabc, é uma extensa área úmida. contínua. que envolve também a Bolívia
e o Paraguai e tem sido alvo do tráfico de drogas e,
ainda, do abate indiscriminado de jacarés, principalmente - mais de dois milhões de unidades por ano.
Por todas estas razões. apresentamos proposta orçamentária, que pretendemos renovar este ano, no sentido de que o Departamento de Polícia Fcdcral disponha
dc recursos suficicntes para se aparelhar. Quando fui
Secretário de Justiça e em razão da amizade pessoal
com um Delegado- da Polícia Federal, fiquci conhecendo a precariedade da infra-estrutura da Polícia Federal, principalmente no Mato Grosso do Sul. Sugerimos,
inclusive. na oportunidade, a instalação de algumas unidades, em determinados pontos estratégicos do Estado,
para maior possibilidade de fiscalização.
Nàqucla 'época. o DPF, através do Departamento
de Combate aos Entorpecentes, dispunha de apenas
uma viatura. Acho neccssário que o Ministério da Justiça disponha - já sugeri isto, certa vez, num Congresso
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promovido pelo Ministério da Justiça - de um cadastro
nacional, diretamente interligado, por computadores,
com as Varas de Execução Penal de todos os Estados
brasileiros. Sabemos das dificuldades de natureza orçamentária para se chegar a isto. Tal providência, contudo. parece-me fundamental, para que haja um entrosamento de informações. à disposição dos Juízes da Vara
de Execuções Penais.
Além disso, parece-me que o Departamento de Polícia Federal, principalmente nas faixas de fronteira, teria
que dispor de, no mínimo, um avião e um helicóptero.
Isto, porque é absolutamente impossível, por mais empcnho que tcnha a Polícia Federal, agir sem condições
materiais, sem infra-estrutura. até, de pessoal, para enfrentar a criminalidade organizada.
Um outro ponto quc gostaria de me referir - V.
Ex' o abordou rapidamente - é que. a meu ver. a
questão das drogas não é apenas um problema policial.
Gostaria de solicitar a V. Ex' quc voltasse seus olhos.
com muito carinho, para o Conselho Federal de Entorpecentes, que precisa ser um órgão ativo. Não deve
ser um órgão apenas normativc'I, mas o veículo maior
das ações neccssárias. Que sejam criados conselhos estaduais e conselhos municipais de entorpecen,tes. Que
os recursos advindos da venda. da licitação dos bens
arrecadados, em decorrência da .,,&ão policial, sejam
destinados também aos conselhos penitenciários.
Outra questão que me parece fundamental - e eu
a coloco em três níveis. sendo que em relação à droga
é a mais importante - é a da conscientizaçáo da população. Há necessidade de o Conselho Federal de Entorpecentes desenvolver uma ação muito intensa, muito ativa, muito vigilante, no sentido de fazer uma campanha
de caráter nacional, permanente, por intermédio de
pessoas que têm prestígio nacional. Cito o exemplo
da Perdigão, que há pouco tempo fez uma campanha
contra as drogas, posteriormentc aprovada pclo Conselho Federal de Entorpecentes, com a utili:zação do Pelê.
Acho que esse tipo de campanha precísa continuar.
H:.i. necessidade da conscientização e do envolvimento
de toda a sociedade. Não adianta - e V. Ex' sabe
disso muito bem - simplesmente colocar os marginais
na cadeia. Ademais, não temos infra-estrutura, no sistema penitenciário, para prender todos os marginais que
precisam ser mantidos presos. Precisamos, sim, cuidar
da nossa juventude, e isto implica uma ação a longo
prazo. Temos de cuidar de nossa juventude, mediante
uma campanha de conscientização da população brasileira. Este me parece o ponto fundamental.
É preciso também haver empenho do Ministério da
Saúde, no sentido da instalação de ambulatórios. para
o tratamcnto de tirogados. em todas as cidades, principalmente nas Capitais. Também é necessário aparelhar
a Polícia Federal, para que !ltue juntamente com outras
instituiçõcs que, até, então, não têm essa atribuição
constitucional. como o Exército. a Marinha e a Aeronáutica. Há que haver. sem dúvida, o envolvimento
total da sociedade.
Nesta semana. li um relatório da Embaixada dos Estados Unidos da América do Norte sobre a questão das
drogas. Nele sào apontadas soluções que me parecem
viáveis dc scrcm aplicadas, pelo menos em grande parte
do território brasileiro.
Quero dizer, dessa questão - das drogas - decorrem
muitos outros problemas: Há que se aplicar uma ação
a longo prazo, pcrmancnte c dc forma absolutamente
dedicada e da responsabilidade do Ministério da Justiça.
mediante a ataação do Conselho Federal de Entorpecentes. Isto para que não venhamos, daqui a alguns
anos. passar pela mesma situação em que vivem atualmente outros países da América Latina. como a Colômbia.
Cabe-nos, nesta hora. a meu ver. a grave responsabilidade de nos conscientizarmos de que este é um problema fundamental para a segurança dos cidadãos e
do nosso País.
Muito obrigado a V.. Ex'

O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Muito obrIgado. Deputado Juarcz Batista. Bendita seja a idéia
de V. Ex'. no sentido de conceder dotaçõcs orçamentárias ao Ministério da Justiça.
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O SR. DEPUTADO JUAREZ rlARQUES BATISTA - Gostaria de acresceniar, ainda, Sr. Ministro,
que apresentamos um projeto de lei e o entregamos,
pessoalmente, ao ex-Ministro Oscar Dias Corrêa. no
qual se cstabelecia a obrigatoriedade dc todas as emissoras de rádio e televisão brasileiras, coordenadas. possivelmente. pela Radiobrás, divulgarem por um minuto,
diariamente, conhecimentos previamente avalizados
pelo Conselho Federal de Entorpecentes, sobre prevenção e uso de drogas, como forma de se procurar conscientizar a população.
Esta questão. para quem vive no Mato Grosso do
Sul, para quem já passou por uma Secretaria de Justiça
e enfrentou essa questão, não é - por maior que seja
o da Polícia Fcderal, por mais esforço que o poder
público possa despender - fácil de resolver devidamente, se não se contar com o apoio irrestrito de toda
a .sociedade brasileira, através da sua conscientização.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Essa conscientização é fundamental. Mas. Sr. Deputado. gostaria
de dar. rcsumidamente, algumas informações sobre o
assunto que V. Ex' muito bem enfocou.
Inicialmente. quero dizer que temos, no Ministério
da Justiça. estudos em andamento. Segundo o meu
estilo, tenho obsessão pelo trabalho a que me dedico.
Por isso, tenho forçado o andamento desse trabalho,
menos por questão de glória ou para marcar a minha
gestão no Ministério da Justiça, mas porque os problemas que pedem ação urgentíssima estão com as soluções
muito atrasadas. Tenho agilizado o máximo possível,
para que meu sucessor na Pasta, no próximo Governo,
.encontre as soluções em andamento, éis que a sociedade
não pode esperar mais.
Tcmos o problema do Sistema Nacional dc Informações Criminais - para ferir exatamente a questão a
que aludiu o nobre Deputado. O Brasil, em matéria
de troca de informações entre Secretarias de Segurança
e Juízos das Execuções Criminais, está tal qual no tempo
do carro de bois, embora se utilize o telex.
Temos. na verdade. vinte e seis Estados e um Distrito
Federal, com vinte e sete Secretarias de Segurança.
uma pedindo informações à outra através do telex.
Quais as informações pedidas? Quando aparece um suspeito numa cidade qualquer"estranho à população, se
for um criminoso profissional, estará portando uma carteira de identidade falsificada. Com as dificuldades que
obstam a prisão para investigação, não podemos efetuá-la mais e, geralmente, as trocas de informações por
telex fazem com que o lerritório brasileiro se torne
um "prato de macarrçmada", com uma Secretaria trocando telex com outra. As informações chegam atrasadas e são insuficientes. A criação de uma Central, portanto. é importante e, assim, hoje. há um sistema que
permite o armazenamento nO computador: a Central
de Imprcssões Digitais. Esse então foi por mim acelerado e já está pronto.
Ontem, o Dr. Romeu Tuma enviou-me o último projeto a respeito do sistema de computaçãoque consistirá
na Central de Impressões Digitais, Tudo isto é possível.
Vamos usar a grande capacidade ociosa de nossos satélites, para colocar terminais em todos os Estados. Então,
quaisquer suspeitos que forem detidos, por exemplo,
cm Fortaleza ou em Porto Alegre, terão as suas mãos
colocadas na tela do computador, que lerá sua impressão digital, fornecendo a verdadeira identidade do indivíduo. Isto é absolutamente necessário num país como
o Brasil. Estamos realmente empenhados nesse assunto. O plano já está pronto. com o Sistema Nacional
de Informações Criminais c o selo rcspcitável da Polícia
Federal.
Deixarei o problema aqui, com V. Ex". paro ser pensado e debatido, já que o assunto será resolvido pelo
meu sucessor no Ministério da Justiça. Mas. por questão
de dever, impõe-se deixar as soluções em andamento.
A Polícia Federal transformou-se í<m um órgão do,
Governo, da União, da maior eficiência. A direção dada
pelo Dr. Romeu Tuma teve, sobretudo, a preocupação
em arregimcntar pessoal de boa qualidade. E isto s6
é possível mediante concurso e cursos de reciclagem
permanente desse pessoal e, mais do que isso, um autopoliciamento em termos de moralidade. A prop6sito,
no Governo Sarney foram colocados na rua, a bem
do serviço público - a fIlaioria por corrupção - mais
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de cento e trinta funciom1rios públicos. E um número
considenivel, levando-se em conta o processo administrativo, do direito de defesa até o decreto de demissão.
Pois bem, a maioria - oitenta e tantos - pertencia
à Polícia Federal, entre delegados c agentes. Foram
demitidos por vários tipos de delitos, sobretudo corrupção e, ainda, aplicação de tortura. Neste mês, demitimos um integrante da Polícia, por haver praticado tortura. Nesta semana, serão demitidos mais três, por corrupção - receberam propina.
Então, a polícia se autovígia. É o órgão de maior
austeridade do Governo Federal, em relação a seus
próprios membros. Daí o esplêndido conceito moral
de que desfruta perante a população e a eficiência profissional que demonstra em todos os casos em que atua.
Ocorre, entretanto, Srs. Deputados, que a totalidade
dos homens da Polícia Federal, entre agentes, delegados, escrivães c peritos, chega a apenas seis mil, para
atender todo o território brasileiro, inclusive fronteiras.
Para V. Ex" terem uma idéia de grandeza, basta dizer
que apenas o Distrito Federal tem, na Polícia Civil,
não na Polícia Militar, três mil homens, enquanto contamos com apenas seis mil homens para zelar por todo
o território nacional. E, hoje, a Polícia Federal é solicitada para tudo. Até prefeitos solicitam a presença da
Polícia Federal, quando detectam ineficiência na estadual. Atendemos até a partos, hoje. É verdade. É impressionante como a sociedade confia na Polícia Federal.
Quanto às demais providências, a conscientização dn
sociedade, em matéria de drogas, é profundamente importante. Consegui a colaboração de dois Ministros de
Estado: da Saúde, o Dr. Seiko Suzuki, trabalhador incansável, homem que começa seu trabalho no Ministério da Saúde às 7hOO, de onde sai às 22hOO, e que
está empenhadíssimo em elaborar uma campanha a esse
respeito, e do Sr. Ministro da Educação, Carlos Sant'Anna.
Não estamos preocupados, entretanto, em lançar nas
ruas uma campanha dcrnarketing,por quinze dias, para
depois desaparecer. Estamos preocupados em promover uma campanha permanente e fazer com que os
próximos govcrnos a façam também, para que a sociedade se livre desta monstruosidade.
E os técnicos? Há sempre um técnico que, em campanhas, estudam um modelo de propaganda. Alguns já
nos advertiram que, às vezes, um conselho do Pelé
revolta o jovem, que não o segue. O conselho de Roberto Carlos, que' está à nossa disposição, também o
jovem não segue, porque ele é "careta", é mais velho.
Então, os técnicos estão estudando um tipo de campanha baseado num diálogo travado entre dois jovens,
da mesma faixa etária. E isto deve tornar-se permanente. Só não fizemos a publicidade porque, quando
imaginamos a campanha do conselho do mais velho
para o mais moço, fomos inteiramente vetados.
Essas, as considerações que queria fazer a V. Ex"
O SR. DEPUTADOJUAREZMARQUESBATISTA - Sr. Ministro, sobre essa questão, queria dizer
que a proposta seria no sentido de se conseguir a colaboração de empresas privadas e, até, públicas. Para tanto"
'anosso ver, o Ministério da Justiça, através do Conselho
Federal de Entorpecentes, deveria mobilizar todos os
grandes empresários brasilelros, para que se debrucem
sobre essa questão. Na verdade, sabemos que só o poder
público não pode fazer tudo.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - É verdade.
Posso afirmar ainda, a V. Ex" que é possível obter ajuda
da ONU, por exemplo, pois a Organização das Nações
Unidas destina verbas para esse tipo de combate e generosamente - bastando que. se lhe apresentem
bons programas.
Uma vez que V. Ex" fez referência à Polícia Federal,
quero deixar registrado que estou nesta luta exatamente
pela questão do nosso Orçamento. Pedirei ao Sr. Presidente da República para rever o Orçamento, que veio
para cá, e, juntamente com o Executivo e o Legislativo,
tenho a certeza de que vamos resolver esse problema.
O SR. DEPUTADO JUAREZ MARQUES BATISTA - Sr, Ministro, gostaria de acrescentar - e não
quero ser impertinente - uma sugestão a V. Ex', no
sentido de que fale pessoalmente com o Presidente da
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ComiJsão Mista do Orçamento. Eu enfrentei essa questão. E muito difícil o Podcr Executivo, principalmente
na área do Planejamento, entender o alcance de certas
medidas. Apresentei um projeto, por exemplo, relativo
a investimcntos na área penitenciária, e o Secretário
de Planejamento afirmou qlle o investimento não teria
retorno econômico, seria um investimento de fim de
linha. Não há a mínima consciência, portanto, de que
o investimento na área social tem retorno. Não há sensi~ilidade - e sabemos disso -na área do Planejamento.
E evidente que existem exceções, mas geralmente não
há sensibilidade para investimento na área social.
Um contato pessoal com a Comissão Mista de Orçamento, mostrando as deficiências da Polícia Federal,
seria importante, para que pudessem ser obtidos recursos suficientes pelo Ministério da Justiça. Acho, até,
que haverá um semirrário promovido pela Comissão,
'para colher subsídios, a fim de analisar-se melhor o
orçamento.

A pergunta que faço é que se V. Ex' pensa em estabelecer pena de morte para esses casos.
Temos de cuidar das crianças de rua, mantidas e
Olientadas por delinqüentes mais velhos. Se as retirássemos das ruas, eliminaríamos a poss}bilidadc de seu
contato com o crime, cOql o vício. E a única forma
que vejo de resolver essa situação. E retirá-las, mandando-as para as escolas! v. Ex' sabe perfeitamente que
as escolas, destacadamente as de primeiro grau, nas
quatro primeiras séries detêm as crianças por duas, trés
ou quatro horas por dia. Como sobra" tcmpo, elas vão
para as ruas.
O grande Senador João Calmon sa1Jle da minha preocupação com esta questão há muito tempo, para que
no ensino de primeiro grau seja estabelecido o horário
de tempo integral. Parlamentei com S. Ex" indubitavehnente, o príncipe da educação nesta Casa das leis.
Sugeriu-me que remetesse a matéria para a legislação'
ordinária - e é o que estou fazendo.
Apresentei, agora, a propósito, no campo da assistência social, projeto que cria centros de cultura e de'
lazer para crianças na faixa etária de 7 e 14 anos. E'
preciso do apoio do Governo para concretizar isso. '0
Congresso Nacional tem condições para aprová-lo.
Pergunto: como vê V. Ex' a federallzação do sistema
penitenciário, não obrigando o detento ao trabalho,
pois a Constituição o proíbe, mas estimulando-o e criando condições para tal.
No que tange aos' detentos de alta periculosidade,
os que estupram c matam, os que rpubam e matam,
os que seqüestram e matam, quero saber como se deve,
tratar esses delinqüentes, que a sociedade brasileirn repelc. Criou-se, porém, no País, a consciência de que
é preciso preservar-lhes a vida e, assim. não se autoriza
ao Estado a que cumpra seu dever, eliminando-os, se
for o caso, pela pena capital.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Pergunto ao Sr. Ministro se gostaria de fazer algum
comentário.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - O Ministério da Justiça pediu, cntrc outras verbas, para o Sistema de Processamento de Dados, 12 milhões 720 mil
cruzados novos. Na minha opinião, é um pedido modesto, pois, para cobrir toto o Brasil, precisaríamos
de 90 milhões de dólares, A proposta orçamentária deu
zero. Para a manutenção das atividades da Polícia Federal pedimos 12 milhões edOO mil cruzados. A proposta
orçamentária deu, outra"yez, zero.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)A Presidência faz um apelo aos companheiros, para
que resumam suas perguntas, pois o horário não mais
nos permite prolongadas observações.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Farbulini Jú-

nior.
O SR. DEPUTADO FARABULINI JÚNIOR Serei breve, Sr. Presidente. Com o devido respeito ao
Sr. Ministro, considero que o Deputado que se encontra
à minha esquerda tem razão. Promover um diálogo
com O Sr. Ministro Saulo Ramos é encantador.
Primeiramente, porém, desejo cumprimentar o Sr.
Deputado Paulo Ramos, autor da convocação do Sr.
Ministro Saulo Ramos. Em segundo lugar, quero cumprimentar o Sr. Ministro, pois na Pasta da Justiça, tem
prestado relevantes serviços à Nação, com sua atividade, com pronunciamentos sempre coerentes e em
favor da sociedade ofendida e oprimida, no combate
violento aos bandidos, que costumo chamar de "bandidaços". Finalmente, meus cumprimentos ao Sr. Diretor
do Departamento da Polícia Federal, Dr. Romeu Tuma, que aqui se encontra, pela pertinácia de sua ação
e agudeza de seus propósitos.
Mas, o ponto que quero examinar, Sr. Ministro, refere-se exatamente aos mandados de prisão de elementos
que estão soltos.
Segundo cálculos apresentados por V. Ex'. são duzentos e setenta mil, dos quais, 10%, ou seja, vinte e sete
mil, referem-se a criminosos de alta periculosidade. V.
Ex' declara também a falência total do regime penitenciário.
São questões da mais alta gravidade. O sistema penitenciário falido, duzentos e setenta mandados de prisão
para serem cumpridos, vinte e sete mil dos quais de
criminosos da mais alta"periculosidade! Isso é razão
para deixar a sociedade brasileira acuada e atemorizada.
Apresentei à Càmara dos Deputados projeto que federaliza o sistema penitenciário. V. Ex' disse que também era indispensável proceder-se à federalização do
sistema penitenciário e, conseqüentemente, prestigiar
o Conselho Penitenciário Nacional. Assim, haveria articulação entre os Estados, para que o detento seja encaminhado para onde houver. vaga.
O projeto, que sugiro a V. Ex' examinar, acolhe tudo
o que V. Ex·' disse. Propõe o aproveitamento de áreas
livres pertencentes à União, aos btados e aos Municípios para construção de penitenciárias bem como a
realização de campanhas para a prisão dos criminosos
que estão soltos, sobretudo os de alta periculosidade,
irrecuperáveis - segundo V. Ex" "irrecuperabilíssimos".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Concedo a palavra ao Sr. Ministro Saulo Ramos, pnra
.
respondcr às perguntas do nobrc Dcputado.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Deputado
Farabulini Júnior, agradeço a V. Ex' as amliveis palavras
,em meu nome e em nome do Dr. Romeu Tuma.
Preciso, primeiramente, tranqüilizar V. Ex' pois os
10% de criminosos altamente perigosós, diagnosticados
pela Ciência Penal, não incidem, aritmeticamente, sobre os duzentos e setenta mil criminosos soltos, nas
ruas.
Quanto à sua pergunta a respeito de como separar
definitivamente os criminosos de alta periculosidadeos irrecuperáveis do convívio com a sociedade brasileira, na minha opinião a política do Estado deve caminhar para, em primeiro lugar, adotar maior rigor na
dosimetria penal. As penas devem scr mais longas para
os crimes hediondos. Nossa Constituição já previu V. Ex" foram Constituintes e sabem disso - que não
haverá graça nem anistia para os crimes de tortura,
de tráfico de drogas, nem para os crimes hediondos.
Tive a honra de redigir um projeto de lei que S.
Ex' o Presidente da República mandoú submeter à consideração de V. Ex'" classificando os crimes hediondos.
São exatamente o latrocínio, seqüestro mediante extorsão, o assassinato classificado, o estupro. Esse projeto
de lei prevê que, para esses tipos de crimes, especialmente a tortura e tráfico de drogas, não haverá nem
anistia, nem liberdade de apelo, nem: mais tarde, regimes benignos dc cumprimento de pdn. Ora, para não
propiciar os regimes benignos de cumprimento de pena,
isto é, () regime de albergue, a prisão domiciliar ou
a liberdade condicional, o Estado, em contrapartida,
tem de construir penitenciárias modernas, agrícolas, de
preferência, mas de alta segurança, com escolas profissionalizantes. E o recluso preci>a trabalhar, sim. Mcsmo
porque é prevista a terapêutica ocupacional. A ociosidade leva as pessoas à ldllCllfa. E, :geralmente, eles
já são psicopatas, já são doentes mentais. São vítimas
de patologias psíquicas os criminosos altamente perigosos. Então, eles precisam trabalhar, sim. É uma terapêutica médica. Não vamos criar. no século XX - e
isto nem nos passa pela cabeça - o trabalho escravo.
Ninguém cogita disso. Então, nas penitenciárias deverá
haver a produção industrial. Eles organizarão, lá dentro, suas cooperativas, e o produto de seu trabalho

Outubro de 1989

será vendido. 'Mas o importante é que, se o elemento
for condenado a duzentos anos de reclusão, ele cumpra
a pena integralmente.
V. Ex' tocou em um ponto de que todos nós precisamos nos conscientizar: afastar as crianças das ruas. Isso,
sim. De todas as formas. Com escolas, com creches,:
com o,que for possível inventar. Uma experiência nessesentido foi feita, com sucesso, pelo Governador de
Goiás, na cidade de Goiânia. Estou observando e pare. ce que há sucesso na experiência que S. Ex' está fazendo de tirar as crianças das ruas, através de escolas,
co~ trabalhos manuais que despertem o interesse delas.
Com relação à pena de morte, sinto imensamente
divergir de V. Ex' Não comungo com os que são a
favor da pena de morte. Primeiramente, ainda cult!vo
o velho argumento, clássico, usado por todos, do pengo
de um erro judiciário levar um inocente à morte. Isso
é irreparável. Preocupo-me também com? aspecto técnico, criminal, da pena de morte. O delInquente que
comete um crime apenado pela morte, no momento
cm quc é pego e a investigação consegue chegar ~ pr?va
da sua autoria do crime, e ele começa a se conSCientIzar
do proccsso, geralmente, por ser psicopata, cai em um .
estado de desespero, por sabe que será punido .com
a morte e comete vinte, trinta, ou quarenta cnmes
outros, pois a pena é uma só. Então, é a velha estória
de Otiro acabar saindo pela culatra. Por isso, sou contra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Lcite) Concedo a palavra ao nobte Deputada Nyder Barbosa.
O SR. DEPUTADO NYDER BARBOSA - Exm'
Sr. Deputado Furtado Leite, Presidente da Comissão
de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados; Exm'
SI. Senador João Calmon; Exm' Sr. Ministro da Justiça
Saulo Ramos, quero agradecer ao ilustre Ministro sua
presença em nossa éomissão, onde tem a ?portumdad~
, de prestar informações relevantes à socle?ade bras~
leira, no que diz respeito ao combate ao cnme o::gamzado em nosso País, principalmente pela atuaçao da
Polícia Federal, exemplar organização, que tem à frente
um dos mais brilhantcs homens da nossa Rcpública,
baluarte de honradez e civismo, o DI. Romeu Tuma,
a quem presto minhas homenagens.
Quero refcrir-me, Sr. Ministro, ao problema do crimc
organizado no Espírito Santo, combatido de frente, com
muita coragem, pela Polícia Federal, que tem em sua
direção um homem digno, ilustre e corajoso, o Sup~rin
tendente Regional, Dr. Oscar de Camargo Costa .F~lho.
Não fosse a bravura deste homem, talvez o bandItIsmo
organizado ainda ca1l,lpeasse livre, como aconteceu durante m1!itos anos em'meu Estado.
V. Ex', Sr. Ministro, fez referência à Polícia Civil
do Estado do Espírito Santo, a qual, é claro, possui
muitos homens dignos e honrados. Infelizmente, há
'grande número de policiais civis do meu Estado envolvidos com o crime organizado, naquilo que V. Ex' entendeu denominar "Conexão Vitória-Bolívia", para o
tráfico dc drogas, as quais são trocadas por carros rouba-dos, c'om a conivência e a participação de policiais civis.
Eu diria que essa conexão, se as invcstigações se aprofundarem mais, será ampliada. Não será Vit6ria-Bo,
lívia, mas, provavelmente, Vitória-Bolívia-Peru-Mede·
llin, na Colômbia. Evergonha-nos a nós, capixabas, saber que grande número de policiais capixabas está envolvido nessa vergonha, praticando crimes hediondos,
ligados ao crime organizado, ao tráfico de t6xico, com
assassinatos em grande número, roubo de carros e outras coisas mais.
Aproveito a oportunidade, Sr. Ministro, para, de público, homenagear a Polícia Federal do Espírito Santo, ,
que, quase tardiamente, mas em boa hora ainda, vem
coibindo, de forma exemplar, crime organizado que
vinha sendo praticado no meu pequeno Espírito Santo.
Não podia deixar de me referir, neste momento, ainda, a um outro problema que já aflige o do Espírito
Santo, para o qual será necessária a participação da
Polícia Federall certamente, já que as autoridades loeais, a própria Polícia Civil c também a Polícia Militar
têm sido impotentes para coibi-lo. Refiro-me à violência
no meio rural, que assola nosso Estado, onde um núcleo
de guerrilha rural está-se instalando precisamente.no
norte do Espírito Santo. Ali já ocorreram vários assassinatos de trabalhadores, proprietários rurais e dc policiais militares.
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Tenho-me pronunciado aqui na Câmara Federal, em
diversas oportunidades, contra essa situaçã~ de violê?cia, já que discordo dela, parta de onde partir. RepudiO
a violência praticada por proprietários ru;ais c~nt~a I?defesos trabalhadores rurais, como tambem a vlOlencra
que trabalhadores rurais, instigados por el,e~entos da
CUT e do PT, praticam contra propnetanos rurars.
Tenho-me dirigido às autoridades competentes, inclusive enviando ofícios a V. Ex'
Neste momento, faso um apelo a V. Ex', para que
determine à Polícia Federal, como o fez no caso da
conexão Vitória-Bolívia, a apuração do que de fato
está ocorrendo no norte do Espírito Santo, onde as
lideranças sindicais procuram passa.r por vítimas, como
mostra o Ofício-Circular n' 20/89 de 19 de setembro.
Elas endereçaram correspondência ao Departamento
de Polícia Federal em Vitória, à Secretaria de Segurança
Pública também cm Vitória, ao Governo do Estado
do Espirito Santo, a V. Ex' e ao Sr. Presidente da
República, denunciando o a~sassinato d: trabalhadores
rurais no Espírito Santo, E a expressa0 da absolut.a
verdade, pois pelo menos quatro trabalhadores rurais
já foram assassinados no Espírito Santo. sem que os
crimes fossem apurados.
Todavia, Sr. Ministro. ao mesmo tempo em que procuram passar por vítimas, eles instigam a violência. Esse;
ofício a que me referi, datado de 19 de setembro e
assinado pelo Presidente da FETAE - Fcdcração ,~os
Trabalhadores na Agricultura do Estado do Espmto
Santo; localizada na avenida Jerônimo Monteiro n" 490,
Vitória.
Veja V. Ex' o que diz o Sindicato dos Trabalhad?~es_
na Indústria de Energia ~étrica do Estado do Espmto
Santo, no folheto que eles denominam "Energia", em
que se diz ligado à cm, datado de ~etembro d.e 1?89,
n' 99. Fazem referência a uma famílIa de propnetanos
rurais que tinha um bom co~vívio com s~us trabal~a
dores. Mas em deternlinado dia essa famíha de propnetários rurais saiu para um passeio no mar, adveio uma
tempestade, hOuve um desastre e- a família toda pereceu, No final, dizem: "Daí para frente os trabalhadores
assumiram a direção do imóvel rural". No final a~ lado
de um desenho da Ilha de Cuba, toda florida, dizem:
"Moral: não podemos confiar numa tcmpcstade para
acabar de derrotar os patrões. Essa tempestade somos
n6s mesmos, que terêlnos de criar nossos locais de trabalho".
Isso é uma violenta instigação ao crime. Veja V.
Ex' que o clima de guerrilha está instalado no Espírito
Santo, a exemplo do que ocorreu no Rio Gr~ndo do
Sul e no Paraná. Inclusive, pelo que estamos mfonnados, eles contam com instrutores estrangeiros em seus
qu~dros.

E o apelo que faço a V. Ex', momento em que aplaudo, da forma mais efusiva. a ação firme da Polícia Federal, que, graças a Deus, co~seguiu de~baratar - a,c~e
dito que para sempre - o cnme orgamzado no Espmto
Santo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite) Com a palavra o Sr. Ministro, para responder ao nobre
Deputado.

"'0 SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Sr. Deputado Nyder Barbosa, sinto-me honrado com as palavras
de V. Ex' Elas me oferecem oportunidade de revelar
aqui que temos um aflitivo problema de competência.
É um problema jurídico do maior respeito. seriíssimo,
que decorre do nosso sistema ,constitucio~al :Je Federação. Os Estados membros tem suas propnas competências, o que nos traz dificuldades. Como V. Ex: pôde.
ver há pouco expus a questão do pequeno ~umero
de ~Iementos com que conta a Polícia Federal e o Imenso
trabalho a realizar.
Quanto aos conflitos rurais, embora gravíssimos, lamentáveis, um dos grandes problemas, que mais rcvolta
no Brasil e que deveria ser administrado pelo Estado
com calma. eqüidistância, é, rcalmcnte. a violência de
lado a lado. Não podemos deixar que OBrasil se transforme num faroeste. Se as posições se radicalizam em
um e outro sentido, o Estado tem que entrar, quase
que apostolicamente, para resolver a questãc::. A Polí?ia
Federal não pode transformar-se numa pohtlca nacIonal, invadindo competências específicas e le<;almente
asseguradas pela Secretaria de Segurança P.ubhca e,
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no caso, pelo Governador do Estado. de V. -Ex', qu.e
agora poderia tcr mais chances, maJ~ ,tempo e mais
condições de cuidar desses problemas, Ja que os outros
estáo entregues à Polícia FederaL
Gostaria também de deixar registrado, que. além,
evidentemente, do trabalho de um homem nosso. o
Superintendente da Polícia Fed~r.al ;m V~tória, temos
a participação importante do Mlmsteno Pubhco do E~
tado de V. Ex' O Procurador-Geral de JustIça do EspIrito Santo foi quem detectou a infiltração ~e corrupt~s
e bandidos na Polícia Civil. fato quc contrana a tradlçao
moral da Polícia naquele Estado. E não estou fazendo
demagogia. Pesquisando a história da Polícia ,Civil do
Espírito Santo. verifiquei q~e há enormes p~nodos de
tempo em que se venflcana. a malDI ~!lClenCla para
atendimento ao Estado e à SOCIedade. Inhltrada de ban-

didos, hoje está, sim - mostramos, isso.
Foi o Procurador-Geral da Justiça daquele Estado,
porém. que nos req.uereu ~ inte!"enção. no cas? do
assassinato daquela Jovem JornalIsta. A partIr daI, levantamos todo o iceberg para dctectar a conexão com
o furto de carros e o tráfico de drogas. Fomos. portanto,
solicitados oficialmente pelo Ministério Público do Estado e isso nos dá autoridade para entrar nas investigações, já que o Ministério Público é o dominus Iitis,
o dono da ação penaL
Quero deixar bem claro que não houve intervenção
federal no Estado do Espírito Santo pela via oblíqua
da atividade policiaL Estamos, dentro da nossa competência, atendendo a uma solicitação do Procurador-Gerai da Justiça daquele Estado, feita pessoalmente a mim,
através de ofício.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Tem a palavra o Senador João Calmon.
O SR. SENADOR JOÃO CALMON - Deputado
Furtado Leite, Presidente desta Comissão; eminente
Ministro e Jurista, DI. Saulo Ramos; Dr. Romeu Tuma,
Diretor do Departamento de Polícia Federal; Srs. Deputados, desejo. inicialmente. congratul.ar-m.e .c?~ o
bravo Deputado Saulo Ramos, pela corajosa Imcratlva
de promover esta série de depoimentos na Comissão.
Espero que outras iniciativas semelhantes do Deputado
Saulo Ramos tenham, um dia, o mesmo exito.
Sr. Presidente, Srs. Dcputados, estou aqui na dupla
qualidade de Presidente da Comissão de Educação do
Senado e representante do povo do Estado do Espírito
Santo. Capixaba, vivo um dos momentos mais melanc6licos da minha vida. O Espírito Santo sempre foi
visto como um Estado tranqüilo, detentor da quinta
renda per capita do BrasiL Terra do príncipe dos cro-nistas deste País, Rubem Braga, das canções de Roberto
Carlos, do "Vale do Canaã". imortalizado no romance
de Graça Aranha, das areias monazíticas de Guarapari.
segundo o sábio brasileiro, é o "tesouro da natureza".
Terra de grandes projetos - Compal;lhia Siderúrgica
de Tubarão, Vale do Rio Doce e Aracruz Celulose
- de repente, o Espírito Sanro surge, aos olhos desta
Nação, como o paraíso do narcotráfico, do contrabando.
Este problema realmente nos aflige, porque nos últimos anos sucederam-se, no meu Estado, crimes até
hoje não solucionados. O jornalista Gevanet foi trucidado há tempos e até hoje seu corpo não apareceu;
tempos depois, outra jornalista Maria Nilse Magalhãcs
também foi assassinada no centro da cidade. Há acusações, inclusive, do envolvimento dlõ elementos da Polícia Civil nesse bárbaro crime. Também há pouco tcmpo
a sobrinha de um Senador da República em pleno exercício do seu mandato, foi assassinada numa cadeira de
dentista, no centro de Vitória. E até agora o mistério
continua.
Recentemente, graças à atuação indormida. vigilante
da Polícia Federal, deu-se a revelação da conexão capixaba com contrabando de automóveis, com nareotráfico ~a Bolívia e em outros países da América Latina.
Isso cobre de vcrgonha o Estado do Espírito Santo
e exige. de todos n6s, capixabas, uma ação vigilante,
ininterrupta e indormida.
Desejamos agradecer, da maneira mais efusiva, ao
Ministro da Justiça, DI. Saulo Ramos, e ào Delegado
Dr. Romeu Tuma, Diretor da Polícia Federal, pela ação
pronta, imediata e eficaz no meU Estado.
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Entretanto, embora V. Ex' Sr. Ministro, tenha informado à Comissão que a Polícia Federal está atuando
no Espírito Santo por solicitação do Porcurador-Geral
do Estado, gostaria de saber se o atual Governador
tomou a iniciativa pessoalmente, como Chefe do Poder
Executivo, ou se foi o Poder Judiciário, através do Procurador-Geral da Justiça, o que tornou merecedor e
credor da gratidão de todos nós. '
Parabenizo novamente o Ministro da Justiça pela
ação pronta e eficaz da Polícia Federal, no plano nacional, do Superinteddente da Polícia Federal do Espírito
Santo, Delegado Oscar Camargo Costa Filho, que tem
enfrentado todo tipo de ameaças, inclusive de morte,
Recentemente, obteve grande êxito prendendo, no Rio
de Janeiro, uma das figuras mais destacadas dessa atuação nefanda, de um segmento da Polícia Civil do Espírito Santo,
A Polícia Civil do Espírito Santo tem integrantes. da
melhor qualidade, mas, infelizmente, como em toda
coletividade, há os bons, os maus e os péssimos. Há
cidadãos impecáveis e os bandidos - estes, inclusive,
a serviço da Polícia.
Gostaria que ficasse bem claro sc a inciativa da reqnisição da Polícia Federal partiu do Procurador-Geral
da Justiça do Espírito Santo ou do Chefe do Poder
Executivo Estadual.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite) Com a palavra o Sr. Ministro, para responder às perguntas do ilustre Senador João Calmon.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Nobre Senador a iniciativa partiu, única e exclusivamente, do Procurador-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo,
em documento - e dele remeterei cópia a V. Ex' que recebeu, do Secretário de Segurança, a confissão
de que não tinha mais controle sobre a situação. O
assassinato da jornalista Maria Nilse levou-o à conclusão de que o episódio tinha vinculação com o crime
'organizado, com a conexão, com o furto e roubo de
carros, receptação de' carros furtados e roubados, suspeita de tráfico de drogas. Essas condições estão expressamente registradas no ofício do Sr. Procurador-Geral
da Justiça do Estado do Espírito Santo. Com base nesse
'documento, produzido e assinado lá. no dia l' de setembro - chegou à minha mesa no dia 10 de setembro
- no dia 11 de setembro despachei autorizando todos
os setores e órgãos de segurança do Governo Federal
a entrarem na operação. O Dr. Romeu Tuma já dispunha da investigação necessária para demarrar a operação; faltava a autorização jurídica, o ato do Ministro,
dado no dia 11. No dia 13, o Dr. Romeu Tuma recebeu
o ofício do Ministro, autorizando-o a agir e, no dia
it;lício com grande sucesso. No dia 22, o Governador
do seu Estado deu uma entrevista pública ofendendo
o Governo Federa1.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite),Com a palavra o ilustre autor do requerimento, Deputado Paulo Ramos.
O SR. DEPUTADO PAULO RAMOS -Sr. Ministro da Justiça, é de extrema importância a presença
de V. Ex' na Comissão, especialmente considerando
que o crime organizado é o tema do momento, no âmbito nacional, inclusive, internacional.
Quero, primeiramente, embora nâo tenha procuração para fazê-lo, dizer que tenho a Central Única dos
,Trabalhadores como uma entidade do maior conceito,
que tem lutado pela organização da classe trabalhadora
e seus interesses.

Eu não poderia portanto, ouvir as obervações feitas
.pelo Deputado Nyder Barbosa sem aduzir que o problema fundiário é um dos mais graves enfrentados pelo
Brasil, hoje. Até porque a fome é o grande problema
nacional. Na luta travada no campo, têm morrido muito
mais trabalhadores rurais, crimes inclusive, de autoria
já determinada e comprovada, de entidades organizadas, como a UDR. por exemplo, sem que ninguém
sc comova com isso.
Os trabalhadores rurais têm sido muito mais vitimados na luta do campo do que os latifundiários. De qualquer maneira, como este não é o tema específico da
presença de V. Ex' aqui, quero apenas registrar meu
posicionamento. pois nâo poderia ouvir tais afirmações
~_silenciar. em função das minhas próprias convicções.
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Tive a felicidade de participar da reunião dos Secretários dc Segurança, realizada no Ministério da Justiça,
com vista à criação do Conselho Nacional de Segurança
Pública. Sou oriundo dessa área, permaneci nos quadros'
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro durante.
vinte e um anos e oito meses. Naturalmente, pelo exercício da profissão. tenho minha convicção a respeito
do crime organizado, o qual considero um câncer com
vários tentáculos interligados.
Minha primeira pergunta é a seguinte: segundo o
entedimento do Ministério da Justiça, cm que consiste
o crime organizado, quais são as suas variações e interligações?
Para mim, constitui-se do jogo, do tráfico de entorpecentes, do contrabando. com derivações para o roubo
e furto de automóveis, para receptação de ouro e jóias
e agora para o roubo e furto de aviões. Ainda se incluiriam, aí, a prostituição e o lenocínio, que em alguns
lugares tem a mesma cúpula controlando. como em
São Paulo, de forma comprovada.
Há também a área do jogo. No Rio de Janeiro, a
Qperação Mosaico, realizada pela Polícia Federal. na
qual morreu conhecido banqueiro do jogo do bicho,
Toninha Turco. destinava-se ao combate ao tráfico de
entorpecentcs. 'Temos o casQ do Capitáo Guimarães,
também conhecido no Rio de Janeiro, que banqueiro
do jogo do bicho, cstava envolvido no tráfico de entorpecentes. Da mesma forma outro banqueiro do jogo
do bicho, Costa de Andrade. esteve preso por contrabando.
O crime organizado não é simplesmcnte o tráfico
de entorpecentes e o jogo. É um universo de ilícitos,
com interligações. Os mentores do crime organizado,
seus dirigentes. organizadores, não são os mesmos, mas
há uma espécie de cúpula, hoje enraizada no Brasil.
que precisa ser combatida. Do contrário, não obteremos
os resultados pretendidos. Não adianta combater um
setor se não se fizer o mesmo com a integralidade desses
setores.
Para o Ministério da Justiça, o que é o crime organizado e do que se compõe, no Brasil?

graves com relação a nossa capacidade de combater
o crime. Tenho certeza de que os aparelhos policiais
dos Estados e o Federal são muito mais pobres do que
a capacidade econõmica das quadrilhas dc criminosos.
O setor público devia atentar para este' fato. Temo
ser repetitivo, mas, a esta altura nem isto me impede
de repetir que não podemos descurar da obtenção de
verbas para a segurança pública, no mesmo nível de
prioridade conferido às áreas da saúde e da educação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Com a palavra o Sr. Ministro, para responder à pergunta
do Deputado Paulo Ramos.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - A visão
do Ministério da Justiça é coincidente. Já trocamos
idéias sobre isso, e V. Ex' sabe que nossa visão é a
mesma. Devemos entendê-lo como uma organização
que tem conexão com várias atividades delituosas e
ramos diferentes, como se fosse uma multinacional do
delito.
O jogo do bicho é um ilícito contravencional. tolerado
pela própria sociedade-é contravenção, mas não existiria se a sociedade dele não participasse. Movimenta
grande volume de dinheiro, com imediatas aplicações
rendosas. Como não é aplicado em atividades em que
pode ser revelada a sonegação do Imposto de Rcnda,
procurou o financiamento de outras, tais como, furto
de carros, tráfico de drogas. onde o lucro vai aumentando.
Começa-se pelo jogo do bicho, que é apenas' uma
contravenção penal. Em seguida, há sonegação fiscal.
Não se pode declarar Imposto de Renda sobre lucro
auferidos com a contravenção. Daí parte-se para a receptação de carros, contrabando, financiamento de
aviões, que provavelmente passarão pelo garimpo, levando quilos de ouro para o exterior, inclusive com

aplicação de capital de risco. Disso origina-se uma conexão entre as várias atividades, formando,' assim, a organização. Há, ainda, o contrabando dc armas perfeitas,
de equipamentos mais sofisticados, às vezes. do que
os utilizados pela própria polícia, E, assim, eles vão-se
organizando. Hoje, no Brasil temos o crime organizado,
mas ainda emprionãrio. A organização é embrionária,
é matuta. A do Espírito Santo já era um cmbrião bem
desenvolvido. Mas, em São Paulo. fronteira. com o
assassinato de trinta e seis pilotos lá fora e com a ação
da quadrilha de roubo de avião, é matuta.
Temos de acabar com isso, cortar o mal pela raiz.
Se nâo se cuidar disso. se náo se combater tais crimes
eficazmente. pode-se implantar um cartel de Medellin
em nosso território. O perigo é este. Tcmos problemas

O SR. DEPUTADO PAULO RAMOS - Permita-se Sr. Ministro.
Há o reconhecimento, por parte do Ministério da
Justiça, de que o jogo - eu, como profissinonal de
polícia, sempre entendi o contrário - é uma atividade
socialmente aceita. Trata-se, porém. de uma imposição
que historicamente vem sendo feita pelos próprios banqueiros do jogo do bicho que se apresentam às comunidades como "assistentes sociais" etc. Na verdade, a
população não está devidamente esclarecida para essa
vinculação, que a cada dia vai ficando mais explícita.
Acredito que a população rejeitaria o jogo se informada. conscientizada de que dele decorrem todas essas
mazelas.
O Jornal do Brasil fez uma reportagem muito ampla,
há cerca de quinze dias. a respeito das athddades de
traficantes americanos no Brasil. aparentemente lícitas.
Gostaria de saber que providências estão sendo tomadas
para impedir a entrada e, ao mesmo tempo, a perma-'
nência no Brasil de reconhecidos traficantes americanos. Eles se instalam aqui com atividades de fachadas,
aparentemente lícitas, mas na verdade, repetindo o fenômeno da colonização brasileira. Dizem que os portugueses mandaram para cá seus criminosos. Os americanos estão mandando - não é o governo, obviamenta
- criminosos para, como recursos do próprio tráfico
de entorpecentes, montar empresas que servam para
a "lavagem" do dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Com a palavra o Sr. Ministro da Justiça.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Aquela reportagem do Jornal do Brasil é um dos trabalhos jornalísticos mais bem feitos nos últimos anos. V. Ex', diante'
de uma rcportagem como aquela. tenho certeza, não
teve um minuto de dúvida de que eu não iria ficar
omisso. Evidentemente, são fatos que ocorreram no
governo passado, mas, não interessa, é preciso corrigir
os defeitos onde a máquina administrativa falhou. Como sempre, a investigação que terminou mais rápido
foi a do Dr. Romeu Tuma, a qual já chegou às minhas
mãos. Mas há outros aspectos: mandou-se verificar também por que aquele meliante, o vulgarmente chamado
"Capitão América," saiu do Brasil e foi para o Paraguai,
já que séu visto de turista estava vencendo. Do Paraguai
ele voltou, não sei como, com visto de permanência.
Neste caso mandei também verificar como ocorreu, no
Paraguai, via Itamaraty, a obtenção do visto de permanência. Ele obteve também um contrato de trabalho
de uma firma do Rio Grande do Sul e, posteriormente,
de outra, do Rio dc Janeiro.
Com o cuidado de jurista e advogado experiente,
gosto de fazer afiimações terminativas somente depois
de examinar perfeitamente os autos.. Não posso dizer
que o contrato de trabalho no Rio Grande do Sul e
o do Rio de Janeiro obtidos por esse traficante - hoje
extraditado - sejam falsos. Vou investigar. Mas tudo
indica que os contratos sejam, no mínimo ideologicamente falsos. E esses contratos foram examinados pelo
Ministério do Trabalho, que deu o sinal verde. deu
a aprovação para que o Ministério da Justiça concordasse com a 'permanência e chegasse a um processo
de naturalização desse conhecido e meliante traficante
internacional. Mandei verificar, no Ministério da Justiça, como podem ter conido dois processos paralelos:
um. referente ao pedido de extradição e, o outro, de
naturalização do mesmo indivíduo. Como um departamento não avisa o outro? Por que um atua mais depressa, antes que as infonnaçães sejam cruzadas?

Isso está sendo investigado. Tenho a impressão de
que dentro dc quinze dias tcrei um !cvantamento seguro. não sensacionalista - não me interessa fazer sensacionalismo - mas para saber em que setores a administração pública falhou. De princípi,?, recuso a idéia de
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corrupção. Procuro a negligência, a imperícia no trato
de um problema como este, que pode levar o Brasil
a problemas muito sérios.
Concluindo, eu diria que há denúncias de vários criminosos da quadrilha do "Capitão América" que estão
procurando o território nacional. O DI. Romeu Tuma
está fazendo as investigações necessárias para ver até
que ponto são procedentes e, a partir daí, tomaremos
as providências.
Os processos de extradição, no Brasil, estão sendo
cumpridos com muita velocidade. Não s6 o Ministério
da Justiça está agilizando, como O Supremo Tribunal
está concedendo as prisões preventivas e estamos executando essas prisões.
Quero comunicar também aos Srs. Deputados e aos
demais presentes que também tomei uma providência
agora, na minha gestão no Ministério da Justiça, que
me parece muito importante, referente à questão de
traficantes estrangeiros.
Havia, aqui, no Brasil, um regime muito benéfico
para o traficante. Quando presos, processados, condenados e recolhidos à prisão, iniciava-se imediatamente
contra o traficante estrangeiro o processo de expulsão.
Houve uma temporada em que esta expulsão decretada
pelo Presidente da República era imediatamente executada.
Então, no mundo do t6xico internacional o Brasil
era considerado um país maravilhoso, porque, preso
e condenado um traficante, imediatamente ele era expulso do territ6rio brasileiro, o que significava - e
significou - um processo estranhíssimo de redução de
pena. Era muito interessante, e ainda O é, verificar
o processo de expulsão, em que intercedem c vêm peticionar vários ilustres advogados, respeitáveis colegAs
meus no exercício de uma profissão à qual pertenço
- que é a de advogacia, hoje imprescindível na administração da Justiça e a nível constitucional-funcionando
no processo de expulsão náo para evitá-la, mas para
agilizá-la - o que deve ser benéfico para seu cliente.
O Brasil ficou sendo uma espécie de territ6rio onde,
se por acaso, na linguagem deles - permitam-se o jargão - "desse zebra," se por acaso o criminoso estrangeiro fosse preso, ele sofreria um processo de expulsão.
e seria logo depois de condenado.
Foi o Governo do Presidente José Sarney, através
do Gabinete Civil em conexão com o Gabinete do Ministro Paulo Brossard, que deu um basta a esta situação.
Os decretos de expulsão de traficantes, depois de condenados e presos, começaram a ser elaborados e editados.
V. Ex" podem conferir pelo Diário Oficial Toda semana
aparecia um, em que se dizia que estava expulSfl, sem
prejuízo do cumprimento da pena em regime fechado
ou semi-aberto. E com isso eles ficaram mais um pouco
de tempo na prisão.
Mesmo assim, na minha opinião, a expulsão ainda
está sendo prematura, porque esses indivíduos, quando
chega o momento do processamento gradativo da execução penal brasileira, em que ele passa a ter direito
. à prisão-albergue -como não temos albergue, os juízes
dão prisão domiciliar, a eles vão para a rua em liberdade
condicional - aí é que se permite a expulsão. Isto
porque é preferível mandá-lo embora do que ele permanecer no meio social brasileiro, traficando.
Por isso, sugeri a V. Ex'" através de mensagem do
SI. Presidente José Sarney, um projeto de lei, para
endurecer a execução penal com relação a esse tipo
de crime. O projeto está aí. Faço um apelo a V. Ex"
para agilizarem sua aprovação. Esse tipo de crime-tráfico, terrorismo, tortura, crimes hediondos - não terão
mais os benefícios da execução penal benigna, como
a liberdade condicional.
Quanto ao traficante de droga, há o caso de um colombiano pertencente a uma quadrilha de dezesseis
membros, condenado a oito anos de reclusão. O advogado está pedindo a expulsão dele. O sujeito s6 cumpriu
dois anos. Dei um despacho esta semana - até contra
o meu espírito, porque gosto de debater, mas quando
escrevo costumo ser educado - quase desaforado, dada
a audácia dele em me pedir a expnlsão desse homem.
Trato bem os meus colegas advogados, sei que estáo
cumprindo seu dever exercitando o direito constitucio.nal de peticionar, mas não é possível. Constatei existir
um defeito grave, em termos de comportamento admi-

nistrativo, com relação aos processos de expulsão do
estrangeiro traficante de droga. Temos de atender para
O que foi disposto na sentença. A sentença judicial,
em geral, condena o traficante a cumprimento, em regime fechado, de toda a pena, de todo o período de
condenação. Há juízes que são expressos nessa questão.
Mas o juiz, que examina o fato, as provas, as testemu-

nhas na sua frente, pode dar uma decisão mais benigna,
quando for o caso.
Um juiz de Mato Grosso proferiu uma decisão altamente benigna para o casal que vinha da Bolívia com
trezentos gramas de cocaína, estabelecendo que eles
cumpririam um sexto da pena de reclusão em regime
fechadp. Depois ele manda a decisão para o juiz de
execução, ou para o Ministério da Justiça, a fim de
ser decretada a expulsão dos dois condenados.
Cada caso é um caso, O que não pode acontecer
é a decisão administrativa alterar uma decisão judicial
trarrsitada em julgado através da via oblíqua da expulsão. Na minha gestão no Ministério da Justiça, acabei
com isto. Todos os processos de expulsão do Ministério
da Justiça estão em minha mesa. Eu os examinando
pessoalmente -inclusive, matando a saudade do tempo
em que era advogado, .pois há muito tempo não leio
um processo com tanta atenção. Até carimbo de cabeça
para baixo eu vejo lá. Já dei dois ou três despachos
neste sentido e até o fim do mês termino com todos.
No caso dos bolivianos integrantes de uma quadrilha
de traficantes de tóxico, meu despacho foi no sentido
de que ele irá cumprir a pena, não haverá expulsão.
O advogado que é diligente, mostra-se muito competente nos autos e, um mês antes do final do cumprimento
da pena. poderá requerer a expulsão ao Exmo. SI. Ministro da Justiça que estiver no cargo em 1994. E assinei.
O SR. DEPUTADO PAULO RAMOS -SI. Presidente, não quero ocupar muito tempo do Ministro nem
dos companheiros da Comissão, mas o jornal "O Globo", de sábado, se não me engano, publicou que o
Governo americano estava autorizando o FBI a fazer
prÂsões em outros países mesmo sem o conhecimento
das respectivas autoridades. Gostaria de saber se o Ministério da Justiça tem ciência desta publicação, que
pretendo fazer chegar às mãos de V. Ex".
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Também
li isto na imprensa, e achei incrível. Se e moda pega,
também poderemos exercitá-la. Em território brasileiro, eles não vão fazer isso. Se essa moda pega, ao sofrermos uma invasão de qualquer Estado, lesado o nosso
direito, a nossa soberania, por um ato, destes, quem
será o culpado? Quem deu a ordem. Isto nos dará o
direito de irmos lá pegá-lo, pegar o próprio Presidente
Bush, por exemplo, e trazê-lo para responder processo
aqui. E a confusão internacional que iríamos causar?
Isto é de um ridículo fora do comum.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Tem a palavra o Deputado Renato Vianna.
O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA-SI. Presidente, inicialmente, quero cumprimentar o Sr. Ministro, Dr. Saulo Ramos, e, da mesma forma, o Deputado
Paulo Ramos, por, em boa hora, ter encaminhado o
convite, a que prontamente o SI. Ministro acedeu, para
vir a esta Casa, juntamente com o Diretor-Geral da
Polícia Federa!, o Dr. Romeu Tuma. Digo "em boa
hora" porque estamos elaborando o orçamento para
1990, a propttsta orçamentária está sendo discutida. A
Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 10 de julho de
1989, a Lei n' 7.800, traça prioridades. Pela nova Constituição, neste regime ce presidencialismo congressua!,
esta Casa, com base num relacionamento de respeito
mútuo, pode ajudar, inclusive, o Ministério da Justiça
na modernização do aparelho policial, no aperfeiçoa.mento do sistema penitenciário. Sabemos das dificuldades do DPF - Temos convivido com elas, já que
há poucos dias fomos à Polícia Federal e constatamos
suas necessidades materiais, humanas, financeiras-pa~
ra exercer sua ação preventiva e representativa.
Já fomos Prefeito de Município catarinense'e, como
ial, quantas vezes tivemos necessidade de ajudar a polícia estadual, incl\,sive pagando cotas do seu combustível
para atender às diligências, para reformar cadeias públi-

cas etc. Não há condições de aparelhá-la, se não houver
também bom senso, equilíbrio e esse mútuo auxílio.
Pois bem, dentre as prioridades, SI. Ministro, que
constam do anexo da Lei n' 7.800, no item relacionado'
ao Ministério Público, à Justiça e à segurança, teríamos
condições de, quem sabe, juntamente com fécnicos do
Ministério da Justiça e da Polícia Federal, aumentar
o teto para os investimentos na modernização e_ reequipamento da Polícia Federal, inclusive dando continuidade à construção de edifícios-sedes, promovendo a
informatização de setores de controle de informações,
e apoiando a reestruturação do sistema penitenciário.
Estamos vivendo a era da informática. O Judiciário
já se aparelha até para a coleta de informações, uniformização de julgados. Isso é importantíssimo para que
a Polícia Federal e o Ministério da Justiça possam, através da informática, da automação, obter"prontamente
essas informações.
Por isso, na condição de membro titular da Comissão
de Orçamento, eu gostaria de pedir encarecidamente
a V. Ex' que, juntos, sugeríssemos ao Presidente da
Comissão de Orçamento a alocação dos recursos necessários a que a Polícia Federal- O Ministério da Justiça
- prossiga na sua atuação.
Sr. Ministro, para terminar, e até mesmo fugindo
um pouco do tema, tive a oportunidade, como o Deputado Antônio Carlos Konder Reis e outro Deputado
por Santa Catarina de manifestar, da tribuna, nosso
protesto contra uma reportagem da TV-Manchete sobre'
uma cidade ao lado de Blumenau, de que fui Prefeito,
uma cidade de origem alemã, que apresenta o menor
nível de desemprego, o menor nível de analfabetismo,
a maior renda per capita. A TV-Manchete, no entanto,
praticou uma violência - não a vis corporalis, mas
a vis compulsiva - contra aquela população, fazendo
com que se sentisse magoada, ao f~lar, na reportagem,
da tendência ao alcoolismo e ao suicídio que ali existe.
Sem dúvida, é uma das cidades mais prósperas do Brasil
e, tenho certeza, do Estado de Santa Catarina.
Por isso, além de V. Ex' - vejo pelos jornais procurar complementar a Constituição Federal e, inclusive, o Código Penal, nos preceitos necessários, vejo
que V. Ex' tam.bém passa a trabalhar em cima da Lei
de Imprensa. É'fundamental que, neste momento, respeitando-se a liberdade de imprensa que vigora no País,
haja comedimento no uso dessa liberdade, mediante
uma lei que faça com que, na imprensa, na t~levisão,
qualquer ofensa seja prontamente reprimida. E preciso
que haja responsabilidade, sem dúvida.
Era o que gostaria de dizer, agradecendo sua presença
nesta Comissão.
.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Tem a palavra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Nobre Deputado Renato Vianna, muito obrigado. V. Ex' me dcixa na maior felicidade quando disse: peço encareci-·
damente para que vá à Comissão de Orçamento levar
sugestões. Eu é que aceito a sugestão encarecidamente.
E quero deixar registrado que, do ponto de vista da
vaidade pessoal de ter realizado alguma coisa, isso não
me toca nem um pouco, eis que tudo que fizermos
agora será colocado em prática pelo pr6ximo Governo,
pclo meu sucessor no Ministério da Justiça. Não sei
quem será, mas, evidentemente, quero que continue
proporcionando à sociedade brasileira, em matéria de
segurança, aquilo que a sociedade realmente merece
e precisa urgentemente. E nada, é claro, poderá fazer
sem verbas.
Não sei se V. Ex' já estava aqui quando demonstrei
à Comissão que, só quanto à questão da informática...
O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA - Peço
desculpas, mas sou membro de quatro Comissões, de
Orçamento, a de Constituição e Justiça e Redação, a
de Serviço Público e esta, e cheguei atrasado.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Estou apenas querendo lembrar - não é nenhuma censura a
V. Ex' - que tocamos neste assunto..
Quanto à questão da informática, já temos estudos
feitos para a implantação de um centro de computação, .
até mesmo para análise de impressão digitais, aprovei:
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tando a capacidade ociosa de nossos satélites, com terminais em todos os Estados. Os suspeitos colocariam
a mão numa telinha e o computador faria a leitura
-é algo simples, que o Brasil já pode ter. Para começar
a instalação desse sistema pedimos uma quantia modesta: 12 milhões e meio de cruzados novos. A proposta
orçamentária nos deu zero. Não é que tenha dado um
milhão, deu zero. Para atividades da Polícia Federal
também pedimos 12 milhões e 300 mil cruzados novos,
e a proposta orçamentária nos deu zero.
Se tivermos tempo, mostrarei a V. Ex'; o que estamos
fazendo no Renavan - Registro Nacional de Vcículos
Automotores. É um setor do serviço público, sobretudo
para combater ao crime, onde também há centraliza~ção,
num computador federal, de todas as informações sàbrc
os automôveis e demais veículos automotores que existem no Brasil. Trata-se de um plano muito bem feito,
em janeiro já lançaremos o novo modelo de placa para
os carros novos a serem licenciados. Haverá, portanto,
um controle muito grande e eficiente, no País, sobre
todas as vendas e troca de propriedade de carros. Vamos
evitar o roubo ou o furto. Por mais incrível que possa
parecer, isto será importante até' para o combate ao
tráfico de drogas, já que carros e aviões, hoje, digamos,
estão sendo moeda de troca. para pagar cocaína. Os
criminosos não podem transitar com dinheiro e maletas,
pelos bancos. Desta forma, o crime voltO!! ao tempo
do escambo, troca-se furto pelo outro. E um crime
como qualquer outro. Se houver tempo vamos mostrar
como o sistcma funciona.
Agradeço muito a V. Ex' sua disposição dc aprovar
esse orçamento para a Polícia Federal e o Ministério
da Justiça. Para o programa do Renavam, por exemplo.
o Ministério da Justiça pediu uma quantia muito modesta: 2 milhões e 900 mil cruzados novoS. Seria a participação do Governo Federal em um complexo trabalho
que já está sendo realizado pelas Secretarias de Segurança dos Estados. SÔ 2 milhões e 900 mil cruzados
novos. e o Orçamento deu zero. O meu colega que
me substituirá no Ministério da Justiça poderá até pensar que fui eu quem fez isso para ele.
O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA - É inacreditável. porque, ao lado da saúde e da educação.
qualquer pesquisa. hoje, junto à população urbana e
até rural, aponta a segurança como prioridade.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Quanto à
colaboração para impulsionar a elaboração da legislação
.complementar da Constituiçã9. V. Ex' sabe que a palavra final cabe ao Congresso. E o Congresso que decide.
É evidentc que, se eu puder colaborar, colaboro tenho obsessão pelo trabalho. Acho que nossa Lei de
Imprensa já.envelheceu. Na verdade. estamos com urna
lei caduca. E preciso descriminalizar a Lei de Imprensa.
O jornalista não precisa ir para a cadeia. Para que ser.
preso? Tem que ser penalizado de uma forma mais'
sensível, com uma sanção pecuniária. E o Ôfgão de
imprensa, também. Mesmo porque à cadeia o Juíz não
condena. A existência de pena privativa de liberdade
tem sido responsável pela impunidade. O Juiz fica com
pena de mandar o jornalista para junto de assaltantes,
estrupradores etc., e, então. não o condena. De fato,
é errado... O delito de opinião tem que ser punido
pela própria convivência da sociedade; a privação da
liberdade visa tirar fora da convivência o indivíduo.
Aquele que comete delito de opinião. porém, tem que
ser censurado pela própria sociedade; ele tem que estar
, lá para ser censurado, condenado à sanção pecuni,;ria
ou a publicar tantas vezes, ao pé de uma coluna, ou
na capa de uma revista, que ele ou a revista mentiu,
injuriou. É uma pena moral muito mais eficiente, e
os Juízes a aplicariam.
'
O SR. DEPUTADO RENATO VIANNA - V. Ex'
. talvez tenha acompanhado a reportagemm que a TVManchete fez, até com certo sensacionalismo. Acho
que há um aspecto educativo, mas. por outro lado,
. se analisarmos bem, pode ser pernicioso. Quarta-feira
passada. vi, inclusive, um documentário sobre explo-.
ração da prostituição, do proxenetismo. Trata-se de
programa que é levado ao ar às quartas-feiras.
Há que se tomar cuidado. Sou a favor da liberdade,
sou um democrata, mas. se não houver censura prévia
em determinados programas. pode ocorrer um efeito
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deletério. Qucr dizer, no caso de Santa Catarina, uma
população toda ficou indignada com uma reportagem.
Uma população laboriosa, que tem a maior renda per
capita do Estado, sofreu quando se abriram as portas
dos seus arquivos; mostrou-se a cidade. o seu trabalho.
Há, sem dúvida alguma. um protesto contra essa reportagem, que praticamcnte afirmou haver, ali, uma tendência ao suicídio e ao alcoolismo. Há revolta não só
no Estado mas, principalmente, na cidade.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Tern a palavra o Deputado Leonel Júlio.
O SR. DEPUTADO LEONEL JúLIO -Sr. Ministro, Srs. Deputados e autoridades, em primeiro lugar,
cumprimento o Sr. Ministro da Justiça, por percebermos sua intenção de reprimir e combater o crime, principalmente o tráfico. Também devo aqui cumprimentar
o Dr. Romeu Tuma pela retidão em todas as funções
que exerceu e vem exercendo, por sua isenção, pelo
seu interesse público, bem como a Polícia Federal, por
sua atuação.
Vão ao encontro do pensamento de V. Ex' os projetos
de lci que apresentei nesta Casa. Combatemos, através
deles, duramente. os crimes de estupro, de extorsão
mediante seqüestro e roubo, com pena de 15 a 20 anos;
seguidos de morte, chega-se então, a penas 'de 20 a
30 anos.
Fico muito feliz quando V. Ex' afirma que encaminhou a esta Casa projetos scmelhal\tes, professor renomado que é. Por esses projetos sobre o tráfico, o crime
fica inafiançável. Nas incidências específicas, chegamos
até os 30 anos. Não vi. no Côdigo Penal. artigo quc
permita condenar a mais de 30.
Normas que estabelece pena perpétua, ou de morte.
serviços forçados, constam de outro projeto nosso, em
que se vai dar ao condenado função igual à que descmpenha aqui fora, ou seja. se ele é mecânico, estando
preso, poderá ser mecãnico, e assim por diante.
O Dr. Romeu Tuma. também, em São Paulo, dirigiu
muito bem a Polícia Civil- sabemos que lá os delegados de distrito policial pedem favor às oficinas particulares para manutenção de scus carros. A Polícia Militar
tem sido um pouco mais atendida. O preso poderia
também trabalhar. Não seria serviço forçado. É um
serviço corriqueiro. Repito: se é advogado aqui fora.
poderá ser advogado lá dentro; se é mecánico aqui fora,
po~erá sê-lo na prisão.
E lógico que precisaríamos instituir colônias penais'
agrícolas e industriais, para que não nos restringíssemos
à atividade agrícola. Não tem cabimento puxar enxada'
quem nunca puxou enxada.
Minha pergunta é sobre a condicional. Precisamos
compelir os juízes a impor penas mais sérias. Até quatro
anos... Não é preciso cnsinar isto aqui. Afinal, V. Ex'
é professor.
Do ato condicional, do ato albergue; se não há albergue, o condenado volta para casa. Então, no projeto
que apresentei esta semana, o dependente também tem
que scr castigado. O viciado, perigoso, cruel. perverso.
é aquele que se droga e vai cometer crimes hediondos,
que estupra frente e verso. A continnidade é muito
pior. O indivíduo comete o crime e, ao invés de deixar
a vítima ir embora, continua o crime, às vezes quei-

mando a vítima, a exemplo do que Ocorreu na região
leste de São Paulo. como V. Ex', o Dr. Romcu Tnma
e a polícia sabem. Lá aconteceu, na sexta-feira atrasada,
o estupro de uma menina de 13 anos, frente e verso,
c houve continuação do crime. com o criminoso queimando os seios da menina e arrancando-lhe um dos
mamilos - a menina se esvaindo em sangue.
O Congresso tem que se moralizar. Temos que demonstrar que estamos aqui. Passou a Constituinte e
não apertamos os crimes hediondos. Estão aí os criminosos. O juiz alega que são doentes. Muito bcm, mas
vamos prendê-los. Sei que V, Ex' está nesse caminho.
Não estou aqui tentanto mudar nada: Joga-se na cadeia
um vagabundo perigoso, e se elc é se não tratado, não'
importa. Mas se é considerado doente, vai para a rua
e tem um tratamento diferente.
Quero referir também o perigo da contaminação pela
Aids. Hoje, em Brasí)ia, há mais de 200 mil jovens
viciados que reutilizam seringas e agu lhas. Isso é um
,grande risco. Além de a droga matar gradativamcntc
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- muitos podem recuperar-se - há aquelcs contaminados por doenças infecciosas incuráveis, que causam
a morte.
Minha preocupação é com a primariedade. com a
Lei Fleury. Estou com este projeto - e quero a sua
colaboração, Excelência - no scntido de afastar a lei
de primariedade, a Lei Fleury, dos crimes hediondos.
Temos que aplicar essa lei apenas nos crimes corri-,
queiras, crimes comuns, porque o homicida não importa
tanto - há condcnação pelo Côdigo Penal - mas o
latrocida é perigoso. Este, sim. permeqita friamente,
adentra uma casa e, além de roubar, ficar à vontade,
continua o crime. Todos sabem muito bcm disso. Não
estou aqui trazendo nenhuma novidade. E há outros
crimes. com o estupro. em que se continua o crime.

meditando, calculando. E há, ainda, a extorsão. O seqüestro e outros não me interessam também. Existem
leis que dispõem sobre tais crimes. Mas acho que a
extorsão mediante seqüestro é um crime calculado:
quantos vão morrer, porque não têm dinheiro para pagar o resgate?
Não queremos a infclicidade de ninguém. mas o fato
é que há pessoas que combatem isto, porque ainda
não foram submetidos a essa infelicidade. Deus queira
que isso não ocorra com aquele que pcnsa o contrário.
Acho que a igreja deve cuidar das ovelhas, a área da
esquerda cuidar também dos seus votos e deixar a população... Se não cuidarmos. daqui a pouco o Brasil vira
uma Colômbia. O delegado que tenha pouca segurança
no seu distrito, ou ali onde ele passa o dia - ele tem
família em casa - também vai começar a encostar,
como ocorre por aí. e não faz mais nada. Tiraram a
autoridade da polícia. Prende, vai para a rua, não dá
o flagrante.
Então. sobre o flagrante, Excelência. pensei em estender o prazo, pelo menos, até 72 horas - está no
meu projeto. Preciso da colaboração de V. Ex' A Polícia
deve ir ao encalço do criminoso desde que disponha
de algum dado sério sobre o crime. E se conseguir
pegar o elemento que cometeu o crime, mesmo que
este seja primário. deve rcspondcr preso ao inquérito
- desde que, é lógico, haja a certeza de que a pessoa
cometeu aquele crime.
Sei que me estendi. Excelência, mas temos que aproveitar a sua presença nesta Casa. Sobre os projetos
de V. Ex' - não tenho certeza de quantos projetos
o Executivo teria encaminhado por intermédio de V.
Ex' - precisamos estudá-los juntos. Minha preocupação é muito grande. Senão, não voltarei mais para esta
Casa. Porque cansa. Estamos há quatro meses lutando.
Fazem-se aqui singelas homenagens, quando deveríamos ter mais seriedade nas Comissões, aproveit.í-las

mais e trazer coisas sérias que todo o mundo está pedindo.
Portanto, referi-me, primeiro, à questão do f1angrante. Excelência. a extensão do prazo; segundo, à primarieilade, à Lei Fleury. Poder-se-ia acrescentar um capí-'
tulo. ou um parágrafo, somente para o crime hediondo.
Não é preciso mudar nada; estamos apenas acrescentando um capítulo ou um parágrafo nesse sentido. Estas
as observaçües que desejava fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite) ..:...
Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça, Dr. Saulo
Ramos.
O SR. MINISTRO SAULO RAMOS - Sr. Deputado Leonel Júlio, fico feliz com sua observação, porque
V. Ex' demonstra estar preocupado com dois aspectos
muito importante. Coincidentemente, também eu me
debrucei, com esta prcocupação, no cstudo de nossa
legislação. Acho que vou deixar V. Ex" feliz, CO!1l1lni;
cando-Ihe que sugeri as soluções ao Sr. Presidente da
República, que já enviou ao Congresso Nacional os
projetos de lei que, na nossa opinião, resolverão esses
problemas. Já estão aí: basta agilizá-las, falar com o
Líder do Governo para fazê-los tramitar rapidamente
e eles logo serão votados, já que atendem precisamente
às questões jurídicas abordadas por V. Ex'
Peço licença apenas para divergir, sem censurar. de
V. Ex'. quanto à questão do flagrante. É possível _
e a doutrina acha isto - que as vinte e quatro horas
da flagrância são um período "muito curto, que se pode-'
ria estender. E as condições de fato se estendem mesmo.
Mas. juridicamente, não pode mais, sô pouco tempo
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depois. Mas pode-se resoiver este problema, singelamente, com'a prisão temporária.
A verdade é que a nova Constituição liberalizou muito. Nossa geração vai pagar um preço caríssimo pelo
trauma de .consciência, de haverem passado por um
regime político arbitnírio, autoritário. O legislador
constituinte acabou inserindo, na nova Carta, direitos
individuais, mas sem projetar a solução para a frente,
preocupado com a história recente do País, com as arbitrariedades perpetradas contra ideologia e comportamento políticos. Na verdade, essa segurança toda, num
estado de direito, só funciona a favor do delinqüente
comum. Nossa geração tem que pagar esse preço. Que
vamos fazer? Sofremos o trauma, e nossa geração, depois de vinte e um anos de ditadura, não poderá sair
disso facilmente. Vamos sair arranhados.
Acho que a prisão temporária resolve. Que temos
hoje? O flagrante, ou a prisão preventiva, li:sta tem
. que ser decretada pelo juiZ nos autos. Onde? Ou o
autor do crime já está denunciado, é réu, ou é indiciado
com prova segura de autoria. A prisão preventiva só
é decretada quando atende a dois pressupostos princi-·
pais: primeiro, a hipótese de o réu perturbar o processo
penal, através de intimidaçãO de testemunha, ou atraves
de exercício, até, de poder econômico, para fazer desa-'
parecer provas etc; o outro, que ele possa fugir, a sen-,
tença condenatória vai cair no vácuo. Então, esses dois
, pressupostos podem ser elididos, e as pessoas ficam
em liberdade, com base na Lei Fleury, por serem primárias - a primariedade apenas técnica. V. Ex' conhece
isto tão bem quanto eu.
A prisão temporária, de cinco dias apenas, foi a solu-,
ção que todos os estudiosos do assunto encontraram,
tanto no Judiciário como no Ministério Público, permitindo a comunicabilidade com o advogado de defesa,
em obediência à Constituição, para o suspeito, a fim'
de que se submeta a investigaçã.o. É o suspeito de qualquer crime? Não. Os suspeitos dos crimes hediondos.
Com isto, mandamos também um projeto de lei qualificando os crimes hediondos: o latrocínio, extorção mediante seqüestro, o envenenamento doloso de águas
e alimentos públicos, que pode causar mortes de centenas de pessoas e .estupro.
No artigo seguinte, o projeto propõe\a eliminação
dos benefícios da prisão albergue, liberdàde condicional, apelação em liberdade, enfim, os benefícios da
Lei Fleury e da parte geral,do Código Penal que entrou
em vigor em 1985, no caso dos crimes hediondos, ou
seja, o tráfico de drogas, terrorismo, tortura etc.
O projeto obedece, portanto, ao comando constitucional que V. Ex~ votaram. E resolve, na minha opinião, data venia, o problema da prisão provisória por
cinco dias para investigação.
Se estendermos o flagrante, como propõe V. Ex' e é válida a sugestão, para debate - ainda ficaremos
presos à autoridade. Se, na extensão do tempo de flagrante, erramos na hora de prender a autoria, o harbeas
. corpus é imediato, o relaxamento é a seguir.
O que a sociedade precisa para se defender é dar
instrumentos aos órgãos de segurança para prisão-investigatória. Ninguém vai prender para torturar. Mas o
suspeito da prática do crime. hediondo - tráfico de
drogas, tortura, seqüestro etc., - pode ser detido durante cinco di.as. Esta é a proposta que já está nas
mãos de V. Ex"
Quanto a a mim, já fiz o que tinha que fazer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite) A Presidência, antes de passar a palavra ao Sr. Ministro,
para suas palavras finais, tcm o prazer de registrar a
presença do Líder do Governo, Dcputado Luiz Roberto
Pontes, que certamente prestigia nossos trabalhos.
Tem a palavra o Sr. Ministro da Justiça.
O SR. MJNISTRO SAULO RAMOS - SI. Presidente, com muito prazer - atendi à convocação desta
Comissão, por proposta do Deputado Paulo Ramos.
Quero deixar registrado que saio daqui muito contente
não pelos problemas que debatemos, mas pela consciência clara, lúcida, dos problemas nacionais, que notei
nos Srs. Deputados.
Às vezes cometemos a injustiça de pensar que estamos isoladamente preocupados com os grandes problemas nacionais, sem a cal aboração ou a solidariedade

de ninguém. Mas verifico que, realmente, há necessidade de nos encontrarmos mais, debatermos mais, eis
que todos estão preocupados e conscicntes. Pelas opiniões que ouvi, não se trata de manifestações ou posições apenas temporárias, episódicas, ou de uma reunião
em quc esteja prescnte a imprensa. As opiniões que
ouvi aqui são resultantes de reflexões sobre os problemas.
Estou vendo, graças a Deus, que nossos homens públicos estão realmente empenhados no estudo do diagnóstico das grandes questões brasilciras. Isto, portanto,
é o grande passo para a solução. Se tanta gente capaz
está preocupada com os mesmos problemas e podemos
ter esse diálogo para encontrar as soluções, é evidente
que podemos encontrá-las brevemente.
Saio desta Comissáo com o coração feliz. Agradeço
muito ao SI. Presidente, sobretudo,' a gentileza com
que o Ministro foi tratado. Acho que t~remos, realmente, que fazer outras reuniões. Aceito 'a sugestão para
debatermos os problemas orçamentários, embora me
caiba debater no Executivo antes. Mas, através do Dr.
Luiz Roberto Pontes, meu íntimo amigo, homem a
quem ádIilÍro muito, trabalhador incançável, poderemos já discutir as sugcstões'para a Comissão, de Orçamento, relativamente à questão da segurança.
Fico muito feliz por ter estado aqui, agradeço muito
a V.' Ex" pela paciência. E até uma próxima ocasião.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Furtado Leite)Em nome da Comissão de Defcsa Nacional,. agradeço
ao Sr. Ministro Saulo Ramos a brilhante exposição;
contendo informações de alto interesse público.
Muito obrigado a todos, aos companheiros e, igualmente, as representantes da imprensa aqui presentes.
Está encerrada a sessão.
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
26' Reunião (Extraordinária) de Audiência Pública
Da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
Realizada em 11 de outubro de 1989
Aos onze dias do mês de outubro do ano de mil
novecentos e oitenta e nove, às dez horas e vinte e
cinco minutos, no Auditório Nereu Ramos - Anexo
lI, reuniu-se a Comissão dc Economia, Indústria c Comércio, sob a Presidência do Senhor Deputado Airton
Cordeiro, Vice-Presidente, no exercício da Presidência,
presentes os seguintes Senhores Deputados; Jonas Pinheiro, Israel Pinheiro, Geovah Amarante, Airton Cordeiro, Virgildásio de Senna, Lúcia Vânia, Doreto Campanari, Marcelo Cordeiro, Flávio Rocha, Anna Maria
Rattes, Artur Lima Cavaleanti, Ernesto GradeIla, Ézio
Ferreira, Ronaro Corrêa, Gilson Machado, Oswaldo
Lima Filho, Arnaldo Martins, Vladimir Palmeira, Luiz
Marques, Hélio Manhães, Átila Lira, Antonio Carlos
Mendes Thame, Alziro Gomes, Joaquim Sucena, José
Mendonça Bezcrra, Hélio Rosas, Gcraldo Campos,
Maurício Nasser, Jovani Massini e Nelton Fliedrich.
Os Senhores Deputados Delfim Netto e Miraldo Gomes
encaminharam justificação' de suas ausências, o primeiro em razão de compromissos políticos, como Presidente do Partido Democrático Social, e o segundo por
motivo de saúde. Aberta a reunião de Audiência Pública destinada aos "Debates sobre Agrotóxicos", o Senhor Presidentc Airton Cordeiro esclareceu que a reu.pião havia sido programada para realizar-se em duas
partes; contudo, em razão de circunstâncias do momento, relacionadas com votações cm Plenário c outros
compromissos urgentes dos Senhores Parlamentares,
a programação se alterava, condensando-se em um úni-

co bloco os trabalhos, na parte da manhã. Em seguida,
concedeu a palavra, pela ordem, aos seguintes expositores convidados, para a abordagem dos subtcmas res.,ectivos: 1) Agrotóxicos - Ciência e Tecnologia Ensino e Pesquisa - expositores; Professor Eurípedes
Barsanulfo Meneses, do Instituto de Biologia - Dcpartamento de Fitossanidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Dr. Nasser Yousses Nasr, Engenheiro da Federação das Associações dos Engenheiros
do Brasil; 2) Agrotóxicos e a Saúde Pública - expositorcs: DI' Mara Tagliari, Professora c Pcsquisadora da
Universidade de Passo Fundo-RS, e Dr. Angelo Trap-
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pé, Professor de Toxicologia Prospcctiva da Unicamp.
Dos convidados para a reunião, deixaram de comparecer os Senhores; I) DI. Carlos Ramos - Diretor-Executivo da Associação das Empresas Nacionais de Defensivos Agrícolas-AENDA, e DI. João Carlos Carvalho, Assessor da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária do Ministério da Aogricultura - SNAIMA, que
falariam sobrc "Política Nacional de Agrotóxicos": 2)
DI. Olacyr de Moraes, Presidente do Grupo Itamarati,
e Dr. Sérgio Cabral de Carvalho, da Fazenda Monte
Verde - Carangola-MG, que falariam sobre "Relação do insumo Agrotóxico e a Produção Agrícola Nacional". Estcve presente à reunião e participou igualmente
dos debates, a convite da Presidência desta Comissão,
o DI. Floriano Barbosa Izolan - Presidente da Federa,
ção dos Agrônomos do Brasil, Porto Alegre-RS. Concluídas as exposições dos convidados, falaram, pela ordem, os Senhores Deputados Artur Lima Cavalcanti
- autor do Requerimento para a realização do encontro, Ronaro Corrêa, Sandra Cavalcanti e Jovanni Massini, todos enaltecendo a elevada significação do encontro que se realizava, e incentivando a propalação do
movimento de alerta e csclarecimento à população do
País, sobre o problema dos "agrotóxicos" e as alternativas para a eliminação jdo seu uso na agricultura. Durante a exposição dos palestrantes, foram apresentados'
"slides" ilustrativos dos assuntos abordados. Concluídos os debates, o Presidente Airton Cordeiro, ressaltando a importância da reunião, agradeceu a presença
dos expositores e parlamcntares, bem como das demais
pessoas, tendo assegurado que determinaria a impressão e publicação dos registros e gravações do encontro,
deixando o convite para que o mesmo grupo de expositores comparccesse, em oportunidadc a ser dcfinida,
à cidade de Curitiba-PR, o seu Estado, com vistas à
apresentação do trabalho que a equip~ vem desenvolvendo, ficando a Comissão 'aberta àqueles que, em nome dessa causa, se dispuserem a debatê-la. As quatorze
horas e dezesseis minutos, nada mais havendo a tratar,
o presidente encerrou os trabalhos. O inteiro teor da
reunião foi gravado, devendo ser traduzido c publicado
no Diário do Congresso Nacional, fazendo parte integrante desta Ata. E, para constar, eu, Maria Laura
Coutinho, Secretária, lavrei a presente Ata que, após
-lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e irá à publicação.
27' Reunião (Extraordinária) - Eleição dos Presidente e Primeiro Vice-Presidente da Comissão de
Economia.
Indústria e Comércio, realizada
em 18 de outubro de 1989.
Aos dezoito dias do m~ de outubro do ano de mil
novecentos e oitenta e nove, às dez horas, na Sala n'
09 - Anexo lI, reuniu-se a Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, sob a Presidência do Senhor Deputado Osmundo Rebouças, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, presentes os seguintes Senhores
Deputados: Osmundo Rcbouças, Moysés Pimentel,
Gilson Machado, Ernani Boldrim, Arnaldo Prieto, Fernando Bezerra Coelho, Ézio Ferreira, Artur Lima Cavalcanti, Lúcia Vânia, Hélio Duque, Cunha Bueno,
Saulo Coelho, Ralph Biasi, Lael Varella, Marcos Queiroz, Airton Cordeiro, Christóvam Chiaradia, Felipe'
Mendes, Amaury Müller, Ismael Wanderley, Francisco
Carneiro, Cláudio Ávila, Hélio Rosas, José Luiz Maia,
Delfim Netto, Oswaldo Lima Filho, Virgildásio de Senna, Geovah Amarante, Ernesto Gradella, Fernando
Gasparian, Roberto Brant, José Mendonça Bezerra e
Francisco Rolim. O Senhor Deputado Jorge Leite aprescntou justificativa de ausência, por estar acometido
de enfermidade que impediu o seu comparecimento
a reunião, nesta data. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente dedarou abcrtos os trabalhos,
,anunciando que a reunião se destinava à eleição do
Presidente e do Primeiro Vice-Presidente da Comissão,
na forma do Regimento Interno e de conformidade
com a convocação feita peIa Presidência da Casa c pré-,
via comunicação encaminhada a todos os integrantes
dcste Órgão. O Senhor Presidente prestou esclarecimentos sobre o processo de votação, informando quc
concorria aos cargos vagos, respectivamcnte, para Pre-,
sidente - Dcputado Airton Cordeiro (PFLIPR) e Vice-
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Presidente - Deputado Ezio Ferreira (PFLlAM). Prosseguindo, o Senhor Presidente da Mesa, na qualidade
de Secretário-Escrutinador. Com a palavra, pela ordem, o Senhor Deputado Hélio Duque, observando
sobre as evidências e, sobretudo, os acordos firmados
pelas lideranças partidárias, com relação às Mesas diretoras das Comissões Técnicas, ponderou sobre a dispensabilidade de realizar a eleição pelo processo formal,
fazendo-o por aclamação. Em esclarecimento, o Presidente Osmundo Rebouças disse concordar com o Deputado Hélio Duque, entendendo o espfrito da proposta,
mas ponderou haver todo um procedimento recomendado pelo Regimento Interno da Casa, do qual não
via como fugir, sob pena de repercussões imprevisíveis
no futuro, tendo sido apoiado pelo Deputado RalJjJ
Biasi. Passando-se ao processo de votação, o SecretárioEscrutinador, Deputado Ralph Biasi, fez a chamada
dos integrantes da Comissão, por ordem alfabética, dentro de cada partido. Encerrada a votação, o Senhor
· Presidente convidou o Senhor Deputado Moysés Pimentel para colaborar nos' trabalhos de apuração, passando-se à abertura da urna e à contagem dos votos,
com o seguinte resultado: votaram vinte e oito (28)
·Senhores Deputados, todos sufragando os nomes dos
leitos, respectivamente, os Senhores Deputados Airton
Cordeiro - corno Presidente, e Ezio Ferreira - como
Primeiro Vice-Presidente. Empossados os eleitos, o Senhor Presidente assumiu a direção dos trabalhos, agradecendo a deferência que acabava de receber dos seus
pares, tendo assegurado esperar poder dedicar o melhor
,do seu csforço, no cumprimento da missão recebida
e no encaminhamento dos trabalhos da Comissão, visando sempre a contribuir para a solu,9ão dos graves
·problemas pelos quais passa o País. As dez horas e
trinta minutos, nada mais havendo a tratar, declarou
encerrada a reunião, antes lembrando aos presentes
que se realizaria, em seguida, reunião ordinária, convocada para a apreciação de proposições legislativas, algumas das quais em regime de urgência, E, para constar,
eu, Maria Laura Coutinho, Secretária, lavrei a presente
Ata que, depois de lida c aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e irá à publicação.
28' Reunião (Ordinária) da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, realizada
em 18 de outubro de 1989
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de mil
novecentos e oitenta e nove, às dez horas e trinta e
cinco minutos, na Sala n' 9 - Anexo n, reuniu-se a
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, sob a
Presidência do Senhor Deputado Airton Cordeiro, presentes os seguintcs Senhores Deputados: Osmundo Rebouças, Moysés Pimentel, Geovah Amarante, Artur
Lima Cavalcanti, Cunha Bueno, Roberto Brant, Fernando Gasparian, Francisco Carneiro, Ralph Biasi,
Saulo Coelho, Christóvam Chiaradia. Ernesto Gradelia, Oswaldo Lima Filho, Hélio Duque, CLáudio Ávila,
Fernando Bezerra Coelho, Ronaro Corrêa, Vinícius
Cansanção, José Geraldo, Luíz Roberto Ponte, José
Mendonça Bezerra, Francisco Rolim, Flávio Rocha,
Luiz Salomão, Oscar Corrêa, Fábio Raunheitti, Delfim
Netto, Virgildásio de Senna:, José Serra, Ernani Boldrim, Vladimir Palmeira, José Maria Eymael e Firmo
de Castro. O Senhor Deputado Jorge Leite apresentou
justificativa de sua ausência, por encontrar-se acometido de enfermidade que o impedia de comparecer á
reunião. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, anunciando a distribuição, por cópia, da Ata da 24' reunião, realizada
em 20 de setembro do corrente anos, a qual, não tcndo
sido objeto de rcssalvas, foi aprovada, unanimemer.te.
Passando ao Expediente, o Senhor Presidente comunicou o recebimento dos seguintes Ofícios: 1) do Gabinetedo Senhor Deputado Rubcm Medina informando
estar o parlamenfar licenciado, para trato de interesses
particnlares, no período compreendido entre 1'-8-89 a
31-10-89; 2) n' GP-012249/89-Circular, da Presidência
da Casa, lembrando que as reuniões de audiência pública deverão ser realizadas somente às quintas-feiras, ressalvada a hipótese de, às terças e quartas-feiras, niio
haver nenhuma matéria pendente de deliberação na
Comissão; 3) n' 163189-LPC, da Liderança do Partido
Liberal, indicando o Senhor Milton Reis para integrante
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desta Comissão. Comunicou, ainda, o Senhor Presidentc que estavam sendo colocadas à disposição dos
Senhores Deputados cópias das Distribuições de Proposições, com os respectivos relatores. Ordem do Dia:
item 1) Projeto de Lei n' 5.394185, de autoria do Senhor
Deputado Floriceno Paixão, que "Altera dispositivo
da Lei n' 4.886, de 9 de dezembro de 1965. que regula
as atividades dos representantes comerciais autônomos". Relator: Deputado Oswaldo Lima Filho. Voto
do Relator: Favorável, com 4 (quatro) emendas. Discntiram a matéria os Senhores Deputados Moysés Pimentel, Artur Lima Filho e Floriceno Paixão, Vista conjunta
imentel e-Artur Lima Cavalcanti; item 2) Projeto de
Lei n' 851189, de autoria do Senhor Deputado Antônio
Salim Curiati, que "disciplina o pagamento de dividendos distribuídos pelas sociedades de capital aberto".
Relator: Deputado Delfim Netto. Voto do Relator: Favorável, com emenda. Em votação: aprovado, unanimemente; item 3) Projeto de Lei n' 1.320188 (Mensagem
n' 520188), dc autoria do Poder Executivo, que "altera
a legislação dos incentivos fiscais nas áreas do Imposto
de Renda, Imposto de Importação e Imposto sobre
Produtos Industrializados". Relator: Deputado Fernando Bezerra Coelho. Voto do Relator: Favorável, com
1 (uma) Emenda, e com a adoção da Emenda da Comissão de Constituição e Jnstiça e de Redação. O Senhor
Deputado Artur Lima Cavalcanti, tendo solicitado vista, devolveu o projeto sem manifestação. Eiscutiram
a matéria os Senhores Deputados Oswaldo Lima Filho,
Fernando Bezerra Coelho, Hélio Duque, Ralph Biasi,
Fernando Gasparian, Jos6 Geraldo e Cunha Bueno.
O Senhor Deputado Oswaldo Lima Filho apresentou
requerimento de destaque para votação em separado
do parágrafo único, do artigo 5" do projeto, visando
a suprimi-lo. Em votação, o requerimento foi aprovado,
com os votos favoráveis dos Senhores Deputados Osmundo Rebouças, Moysés Pimentel Artur Lima Cavalcanti, Oswaldo Lima Filho, Hélio Duque, Cunha Bueno, Ernesto GradelIa, Saulo Coelho, Ralph Biasi, José
Geraldo e Roberto Brant e contrários dos Senhores
Deputados Geovah Amarante, Fernando Bezerra Coelho, Vinícius Cansanção, Flávio Rocha, Ronaro Corrêa
e Fernando Gasparian, Aprovada a supressão do parágrafo único do art. 5' do Projeto, o Senhor Deputado
Fernando Bezerra Coelho, Relator, retirou a Emenda
que havia sugerido. Em votação, aprovado o Parecer
do Relator, favorável, com emenda supressiva, nos termos da nova redação; itcm 4) Projeto de Lei n' 3,529/89
(Mensagem n' 496/89), de autoria do Poder Executivo,
que "dispõe sobre o refil)anciamento pela União da
dívida extcrna de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive suas entidades
da administração indireta, e dá outras providências".
Relator: Deputado Fábio Raunheilti. Voto do Relator:
Favorável, com rejeição da emenda de autoria do Scnhor Deputado Prisco Viana. Discutiram a matéria os
Senhores Deputados Ralph Biasi, Roberto Brant, Hélio
Rosas, Oswaldo Lima Filho, Fábio Raunheitti, Ronaro
Corrêa, Saulo Coelho, Cunha Bueno, José Geraldo,
Geovah Amarante e Fernando Gasparian. Durante a
discussão da matéria, o Relator acatou sugestóes apresentadas, entre outros, pelos Senhores Deputados
Ralph Biasi, Roberto Brant e José Geraldo, tendo apresentado nova redação do seu parecer, opinando favoravelmente à matéria, com a adoção da emenda do Senhor
Depntado Prisco Viana, nos termos de substitutivo que
anexou. Em votação, aprovado, contra os votos dos
Senhores Deputados Oswaldo Lima Filho e Ernesto
Gradella que ofereceram, inclusive, declaração de voto.
Às doze horas e cinqüenta e cinco minutos, o Senhor
Presidente ponderou que. em razão de compromissos
que os Senhores Deputados haviam assumido para as
treze horas, com missão comercial do Iní, suspendia
a reunião, lembrando aos presentcs para a sua continuação às dezoito horas, desta data, com vistas à apreciação
das matérias restantes da pauta, logo após a Sessão
da Câmara. Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos
os trabalhos foram reabertos, sob a Presidência do Senhor Presidente Airton Cordeiro, dando prosseguimento à pauta dos trabalhos: item 5) Projeto de Decreto
Legislativo n' 56/89, de autoria do Senhor Deputado
Nelton Friedrich, que "susta o Decreto-Lei n' 2.452,
de 29 de julho de 1988, o Decreto-Lei n' 96.758, de
22 de setembro de 1988, e demais atos administrativos

fundados, que criam Zonas de Processamento de Exportação - ZPE e d" outras providências". Relator:
Deputado Saulo Coelho. Voto do Relator: Pela prejudicialidade. Em votação: aprovado, unanimemente; item
6) Projeto de Decreto Legislativo n' 98/89 (Mensagem
n' 322/88), de autoria da Comissão de Relações Exterio. res, que "aprova o texto do Acordo Comercial assinado
entre o Governo da República do Zimbábue, cm Harare, a 20 de junho de 1988". Relator: Deputado Vladimir
Palmeira. Voto do Relator: Favorável. Em votação:
apmvado, unanimemente; item 7) Mensagem n' 224/89,
do Poder Executivo, que "solicita a homologação do
Congresso Nacional para a emissão adicional de papelmoeda autOlizada pelo Conselho Monetário Nacional,
através do Voto CMN-329/83, de 30 de novembro de
1988, no valor NCz$ 570,9 bilhóes". Relator: Deputado
C1:'udio Ávila. Voto do Relator: Preliminar, pela convocação do Ministro da Fazenda à Comissão, para esclarecimentos, e sobrestando a apreciação da Mensagem.
Discutiram a matéria os Senhores Deputados Roberto
Brant, Fernando Bezerra Coelho, Ernesto Gradella e
Ralph Biasi. Em votação: Rejeitado. Designado o Senhor Deputado Roberto Brant para redigir o parecer
vencedor; item 8) Projeto de Lei Complementar n'
109/89, de autoria do Senador Federal, que "estabelece
normas para o adequado tratamento tributário do ato
cooperativo". Relator: Deputado Saulo Coelho. Voto
do Relator: Favorável, com as emendas aprovadas pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Discutiram a matéria os Senhores Deputados Saulo Coelho
e Fernando Bezerra Coelho. Em votação: aprovado,
unanimemente; item 9) Projeto de Lei n" 3.477/89, de
autoria do Senhor Deputado Saulo Queiroz, que "dispõe sobre a indenização da diferença entre a atualização
monetária dos empréstimos concedidos com recursos
da Caderneta de Poupança Rural e o valor da correção
monetária dos depósitos de poupança, e dá outras providências". Relator: Deputado Gilson Machado. Voto
do Rel1}tor: Favorável, com I (uma) subemenda ao
substitutivo do autor. Em votaçáo: aprovado, unanimemente; item 10) Projeto de Lei n' 3.736/89, de autoria
do Poder Executivo, que "dispõe sobre a redução de
incentivos fiscais". Relator: Deputado Luís Eduardo.
Voto do Relator: Favorável, com 2 (duas) emendas
supressivas, e pela rejeição das 6 (seis) emendas que
o acompanham. Discutiram a matéria os Senhorcs Deputados Ralph Biasi, Fernando Bezerra Coelho, Roberto Brant, José Serra e Ronaro Corrêa. Vista concedida ao Senhor Deputado Ralph Biasi. Esgotada a pauta
dos trabalhos, o Senhor Presidente lembrou aos presentes a reunião de audiência pública, no próximo dia vinte
e cinco, às nove horas ~ trinta minutos, com a presença
do Dr. Paulo Rubens Mandarino - Presidente da Caixa
Econômica Federal, sobre "os efeitos da Medida Provisória n' 90/89, que trata do FGTS, na política habita- ,
cional do País, sobretudo nos programás destinados à
ação popular da Caixa Econômica Federal", e agradeceu a presença dos Senhores membros da Comissão,
encerrando a reunião às vinte horas e doze minutos, ,
E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho, Secretária,
lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E TU.RISMO,
22' Reunião Extraordinária Realizada
Em 24 de outubro de 1989.
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de mil
novecentos e oitenta e nove, na sala n" 27 do Anexo
I1 da Câmara dos Deputados, às dez horas. reuniu-se
a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo,
presentes os Senhores Deputados Ubiratan Aguia:.
Presidente; Florestan Fernandes e Celso Dourado, VIce-Presidentes; Bezerra de Melo, Rita Camata, Cleonúncio Fonseca, José da Conceição, Joaquim Haickel,
José Maranhão, Octávio Elísio. José Queiroz e Lídice
da Mata, Ata: Abertos os trabalhos, sob a Presidência
do Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, a Secretária procedeu à leitura da Ata da Reuniáo anterior, que foi
aprovada sem restrições. Andiência Pública: o Sr. Presidente antes de dar continuidade à discussão do Substitutivo do Relator, ao Projeto de Lei n' 1.258/88, do
Deputado Octávio Elísio, que "Fixa diretrizes e bases
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da Educação Nacional" (anexos PLs 2.150/89, 2.380/89.
2.403/89, 2.784/89, 2.880/89, 2.926/89, 2.848/89,
2.812/89, 2.201189, 2.448/89, 3.001189, 1.889/89, 55/87
e 3.811189, hojc sob o tema: "Ensino Superior", alertou
aos Srs. Membros da Comissão que o prazo para apresentação de emendas, ao Substitutivo Jorge Hage, termina no próximo dia 31. Comunicou, também, que
,não haverá prorrogação desse prazo. Informou que o
prazo do Relator para apresentar o parecer é de vinte
dias, a partir de primeiro de novembro. Lembrou aos
Srs. Membros,da Comissão que esta é a última Audiência Pública, realizada pela Comissão. A seguir, apresentou os Senhores expositores Glaura Vasques de Miranda, Professora da Universidade Federal de Minas
, Gerais; Newton Lima Neto, Professor da Universidade
Federal de São Carlos; Mirian Limoeiro Cardoso, Professora da Universidade do Rio de Janeiro, Artur Gianotti, Professor da Universidade de São Paulo; Eunice
Durhan, Professora da Universidade de São Paulo;
Isaura Beloni, Professora da Universidade de Brasília.
e Sofia Vieira, Professora da Universidade Fcderal do
Ceará. Antes de dar a palavra ao primeiro expositor.
e em obediência à sistemática adotada, passou a presidência ao Vice-Presidente e Coordenador do Grupo
de Trabalho, Deputado Florestan Fernandes. O Presidente em exercício deu a palavra aos expositores obedecendo a ordem de apresentação. Interpelaram os expositores os Senhores Deputados Octávio Elísio e Bezerra
de Melo; e os Senhores Professores Sadi Dal-Rosso,
Miriam Limoeiro Cardoso, Newton Lima Neto, Valdemar Valle Martins, Glaura Vasques e Sofia Vieira. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, após agradecer a presença dos expositores e
representantes de ,entidades, encerrou a presente Reunião às dezoito horas e cinqüenta e nove minutos. E,
para constar, eu, Tasmânia Maria de Brito Guerra,
Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida,
aprovada e assinada pelo Senhor Presidente, será publi. cada no Diário do Congresso Nacional.
COMISSÃO DE FINANÇAS
22- Reunião (Ordinária) da Comissão de Finanças

Realizada no dia 2S de outubro de 1989
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de mil
novecentos c oitenta e nove, às dez horas, na sala cinco,
, do anexo dois, da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Finanças, sob a presidência do Deputado
Francisco Dornelles. Compareceram os Senhores Deputados: Arnaldo Prieto, Adylson Motta, Horácio Ferazz, Jonival Lucas, Sérgio Brito, Nyder Barbosa, Expedito Machado, Fernando Bezerra Coelho, Robert"
Brant, João Natal, Victor Faccioni, Francisco Küster,
Manoel Castro, Gonzaga Patriota, Arnaldo Martins,
Sérgio Naya, Basilio ViIlani, José Ferreira, José Serra,
Mussa Demes e Benito Gama. I - Expcdicnte - a.
Matérias distribuídas: 1) Ao Senhor Deputado José
Carlos Grecco, em 17-10-89, Projeto de Lei n' 1/87,
que "atualiza a pensão assegurada à viúva de ex-Pre, sidente da República e dá outras providências". Autor:
Poder Executivo (Mensagem n' 785/86); 2) Ao Senhor
Deputado Levy Dias, em 17-10-89, Projeto de Lei n'
154/87, que "revoga a Lei n' 6.811, de 8 de julho de
1980, e dá outras providencias; 3) Ao Senhor Deputado
Arnaldo Prieto, em 17-10-89, Projeto de Lei Complementar n' 118/89, que "estabelece normas sobre a participação dos Estados e do Distrito Federal no produto
de arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, relativamente às exportações". Autor: Deputado Osvaldo Macedo; 4) Ao Senhor Deputado Benito
Gama, em 18-10-89, Projeto de Lei n' 7.128/86, que
"cancela débitos para com a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - Sudepc, c dá outras providências". Autor: Poder Executivo (Mensagem n° 8/86);
5) Ao Senhor Deputado Mussa Demes, em 18-10-89,
Projeto de Lei n' 3.471189, que "dispõe sobre a indenização da diferença entre a atualização monetária dos
empréstimos concedidos com recursos da caderneta de
Poupança Rural e o valor da correção monelária dos
depósitos de poupança. e dá outras providencias". Autor: Dep"utado Saulo Queiroz; 6) Ao Senhor Deputado
José Serra, em 19-10-89, Projeto de Lei no 5.388/85,
que "altera a Lei n' 7.238, de 29 de outubro de 1984,
para o fim de determinar reposição salarial obrigatório
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nas condições que especifica". Autor: Senado Federal;

?) Ao Senhor Deputado César Maia, em 19-10-89, ProJeto de Lei n' 571/88, que "estabelece a obrigatoriedade
da incidencia de correção monetária sobre as importâncias pagas com atraso pelas entidades e órgãos vinculados à Administração Pública, relativas aos contratos
que especifica e dá outras providências". Autor: Deputado Luís Roberto Ponte; 8) Ao Senhor Deputado Roberto Brant, em 19/10/89, Projeto de Lei n' 1.485/89,
que "altera a legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências". Autor: Deputado Adylson Motta; 9) Ao Senhor Deputado José Ferreira, em 19-10-89,
Projeto de Lei n° 2.012/89, que "cria a Procuradoria
Regional do Trabalho de 18' Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências". Autor: Ministério Público do Trabalho; 10) Ao Senhor Manoel Castro, em
19-10-89, Projeto de Lei Complementar n' 45/89, que
"regula o disposto na alínea "a", in ime, do inciso
Xdo § 2'do art. 155 da Constituição". Autor: Deputado
Darcy Deitas; li) À Senhora Deputada Rita Furtado,
em 24-10-89, Projeto de Lei n' 8.388/86, que "cria cargos
na Procuradoria Regional do Trabalho da 14' Região,
em Porto Velho - RO, e dá outras providências".
Autor: Poder Executivo -(Mensagem n" 670/86); - b)
Matéria rcdistribuída: 1) Ao Senhor Deputado, José
'Serra, em 24-10-89, Projeto de Lei n' 1.940/89, que
"define as caracterizações constituciollais do Imposto
sobre Produtos Industrializados regulando o art. 153,
§ 3' da Constituição". Autor: Deputado Henrique
Eduardo Alves. II - Ordem do Dia: 1) Projeto de
Lei n' 6.095/85, que "dispõe sobre a transferência de
bens imóveis para o patrimônio das instituições de Ensino Superior que menciona e dá outras providências".
Autor: Poder Executivo (MensageV' no 392/85). Relator: Deputado José Freire. Parecer: Favorável. Em votação: aprovado por unanimidade o parecer do relator;
2) Projeto de Lci n' 154/87, que "Revoga a Lei n' 6.8J.l,
,de 8 de julho de 1980, e dá outras providências". Autor:
Poder Executivo (Mensagem n' 150/87), Relator: Dcputado Levy Dias. Parecer: favorável. Em votação: provado por unanimidade o parecer do relator; 3) Projeto
de Lei n' 844-C/88. "Substitutivo do Senado ao Projeto
,de Lei n' 844-B, de 1988, que "altera dispositivo da
Lei n' 6.265, de 19 de novembro de 1975, que dispõe
sobre o ensino no Exército". Autor: Senado Federal.
Relator: Deputado Sérgio Naya. Pareeer: Favorável.
Em votação: aprovado por unanimidade o parecer do
relator; 4) Projeto de Lei n' 1.062/88, que "cria no
municípios de Souza e Antenor Navarro, no Estado
da Paraíba, o Parque Nacional do Vale dos Dinossauros
e dá outras providências". Autor: Senado Federal. Relator: Deputado Amaldo Martins. Parecer: "Favorável,
com, uma emenda e adoção da emenda apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
Em votação: aprovado por unanimidade o parecer do
relator. 5) Projeto de Lei n' 1.148/88, que dispõe sobre
as ações de prevenção e controle das zoamases urbanas
e dá outras providfências". Autor: Poder Executivo
(Mensagem n' 474/88). Relator: Deputado Manoel Castro. Parecer: não compete à Comissão opinar sobre
a matéria. Em votação: aprovado unanimamente o parecer do relator; 6) Projeto de Lei n' 1.485/89, que
"altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providencias". Autor: Deputado Adylson Motta. Relator: Deputado Roberto Brant. Parecer: Favorável com
uma emenda. Discutiram a m!1téria os Senhores Deputados Roberto Brant, Fernando Bezerra Coelho, Arnaldo Martins, Arnaldo Prieto, Horácio Ferraz e Manoel
Castro. O Deputado Fernando Bezerra Coelho apresentou uma emenda que foi aceita por todos os membros
presentes. Em votação: aprovado unanimamente o parecer favorável do relator com uma emenda e adoção
da emenda do deputado Fernando Bezerra Coelho, nos
termos da Redação do Vencido. 7) Projeto de Lei n'
1.684/89, que "dispõe sobre a atualização monetária
das restituições do Imposto de Renda e a base de cálculo
para incidência do imposto no caso de aluguel de imóveis". Autor: Senado Federal. Relator: Deputado José
Serra. Parecer: Pela prejudicialidade nos termos do art.
163, I, do Regimento Interno. Em votação: aprovado
unanimemente o parecer do relator; 8) Projeto de Lei
n' 2.012/89, que "cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 18' Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências". Autor: Ministério Público do Trabalho.
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, Relator: Deputado José Freire. Parecer: Favorável. Em
memcnte o parecer do relator; 9) Proifto de Lei Complementar n' 118/89, que "estabelece normas sobre a
participação dos Estados e do Distrito Federal no produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados. relativamente às exportações". Autor: Deputado Osvaldo Macedo. Relator: Deputado Arnaldo
Prieto. Parecer: Favorável. Discutiram a matéria os Senhores Deputados Roberto Brant, Fernando Bezerra
Coelho, Arnaldo Martins, Arnaldo Prieto, Horácio Ferraz e Manoel Castro. O Deputado Horácio Ferraz apresentou uma emenda que foi aceita por todos os membros
presentes. Em votação: aprovado unanimamente o parecer favorável do relator, com adoção da emenda do
deputado Horácio Ferraz, nos termos da redação do
Vencido. Às doze horas, nada mais havendo a tratar,
o Senhor Presidente encerrou a reunião, e, para constar,
eu, Maria Júlia Rabello de Moura, Secretária, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Ata da reunião de audiência realizada
no dia 25 de outubro de 1989
Às nove horas e vinte e dois minutos do dia vinte
e cinco de outubro de um mil novecentos e oitenta
, e nove, reuniu-se a Comissão de Fiscalização e Contro'le, sob a Presidência do Senhor Deputado Fernando
Gasparian e com a prescnça dos seguintes Scnhores,
Deputados: Denisar Arneiro, Marluce Pinto, Chagas
Duarte, Ottomar Pinto. Nilso Sguarezi, Simão Sessim,
José Fernandes, Valmir Campelo, Abigail Feitosa, José
,Tinoco, Firmo de Castro, Tidei de Lima, Enoc Vieira,
Délio Braz, Mário Lima, Victor Fontana, Samir Achôa,
Benito Gama, Furtado Leite, Sérgio Carvalho e Fernando Sant"Anna. Presentes ainda os Senhores Deputados
não membros Alcides Lima, Manoel Mata, Ary Valadão, lturival Nascimento, Rubem Branquinho, Gilson
Machado e Pedro Canedo. O Senhor Deputado Denisar'
Arneiro pediu que fosse dispensada a Ata da reunião I
anterior, visto que todos os membros haviam tomado
conhecimento do seu teor. Em discussão e votação,
a Ata foi aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Dr. Romero Jucá, Gover.nadar de Roraima que foi interpelado pelos seguintes
Senhores Deputados: Chagas Duarte (Relator), Marluce Pinto, Ottomar Pinto, Valmir Campelo, José TinoCO e Alcides. Lima. O Senhor' Presidente solicitou ao
depoente que enviasse um Ofício a esta Comissão contendo o período em que pCl;soas ligadas ao Governo
de Roraima estiveram ho.spedadas em hotéis, custeados
pelo Governo, bem como documentos que comprovem
que a criação do símbolo do Governo, através de uma
agência de publicidade, foi feita através de licitação;
solicitou também c6pia do telex que autoriza a contratação de um Tenente para o cargo de Comandante da
Polícia Militar de Roraima. O Senhor Deputado Chagas
Duarte sugeriu diligenciar os atos do Governador, com
relação à aplicação de recursos em obras realizadas sem
licitação, bem como atos que caracterizem promoção
pessoal. O Senhor Presidente solicitou que o governador enviasse 'a esta Comissão cópia do parecer jurídico que deu suporte à criação da Fundação Rádio Roraima. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
encerrou a presente reunião às doze horas e vinte minutos, do que, para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva,
Secretário, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada
será. assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada
à pdblicação. Os trabalhos foram gravados e após traduzidos. integrarão esta Ata.
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Subcomissão Especial para Investigação das
Irregularidades na Comercialização,
Transporte e Armazenagem de Grãos
3- Reunião OrdiJ1ária, realiza't!a

No dia 25 de outubro de 1989
Às dez horas e cinqüenta e oito minutos do dia vinte
cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e nove
reuniu-s~ a Subcomissão Especial para Investigação da~
Irregulandades na Comercialização, Transportes e Armazenagem de Grãos, sob a Presidência do Senhor De- ,
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putado Tidei de Lima e com a presença dos Senhores
Deputados: Denisar Arneiro, Nilso Sguarezi, Délio
Bráz, Ottomar Pinto, José TinocO, Simão Sessim, Valmir Campelo, Abigail Feitosa, José Fernandes, Ary
Valadão; o Deputado Luiz Gushiken foi representado
pelo seu Assessor, Sr. Emerson Menin; estiveram presentes ainda, os Senhores Deputados não membros;
Marluce Pinto, Chagas Duarte, Firmo de Castro, Enoc
Vieira, Mário Lima, Victor Fontana, Samir Achôa, Benito Gama, Furtado Leite, Sérgio Carvalho, Fernando
Santana, Alcides Lima, Manoel Mota, Ary Valadão,
Iturival Nascimento, Rubem Branquinho, Gilson Machado e Pedro Canedo. Havendo número legal, o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos; o Senhor
Deputado Valmir Campelo pediu que fosse dispensada
a leitura da Ata da reunião anterior, visto que todos
os membros presentes haviam recebido cópias e tomado
conhecimento do seu teor; em discussão e votação, a
Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor
Presidente concedeu a palavra ao Dr. Edgar de Abreu
Cardoso, Secretário Especial da Secretaria Especial de
Abastecimento e Preço; o orador foi interpelado pelos
Senhores Deputados José Fernandes, Relator; Denisar
Arneiro, Ary Valadão, Valmir Campelo, Iturival Nascimento, Manoel Mota e Ottomar Pinto, antes, porém,
o Senhor Presidente solicitou objetividade nas perguntas dos Senhores Deputados e nas respostas do depoente. O Senhor Deputado Manoel Mota solicitou da SEAP
a planilha de custo da Empresa Renascença Armazéns
Gerais; o Senhor Deputado José Fernandes requereu
· a convocação do Presidente da NTC, assim como a
tabela de preços praticados por aquela associação, após
1987. O Senhor Presidente passou a palavra ao Dr.
Edgar de Abreu Cardoso para as suas considerações
· finais. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra
ao Dr. Pedro do Carmo Dantas, Presidente da COBAL;
o orador foi interpelado pelos Senhores Deputados Valmir Campelo, Ottomar Pinto, Ary Valadão e José Fernandes (Relator); o Senhor Deputado Ary Valadão sugeriu que a Subcomissão fosse transformada em Comissão Parlamentar de Inquérito e fez as seguintes solicitaçôes: 1) relação da rede armazenadora conveniada com
a CFP, suas características, locais e seus respectivos
proprietários; 2) especificar o tipo e a quantidade do
89; 3) detalhar o destino assumido por cada um dos
produtos armazenados em cada safra, apresentando cópias ou guias de movimentação ou nota fiscal; 4) verificar "in loco" as condições de armazenamento das safras adquiridas pel~ CFP, particularmente, aquelas do
loteamento Santo Angelo, Projeto Querência e Projeto
Ana Terra; estes no Estado de Mato Grosso. No Estado
de Goiás: 1) relação da rede armazenadora conveniada
· com a CFP, suas características, locais e sellS respectivos
proprietários; 2) especificar o tempo, o tipo e a quantidade do produto armazenado, a que safra pertence;
3) cópia do relatório da operação "Comando Fiscal
da CFP" , realizado em Anápolis; 4) informações sobre
a construção de unidades armazenadoras com intermediação do Ministério da Agricultura, respectivos proprietários, critérios para concessão dos respectivos financiamentos e número de unidades; 5) convocar para
depor na Subcomissão os funcionários da CASEG; Jaime Bradão Gomes, Mansur Jajah e João Alves da Silva;
6) verificar com a CFP o que foi colocado no CASEG,
das safras 85/86, 86/87 e 88/89, explicitando a movimentação de cada produto em cada safra. Solicitou ainda;
1) cópia do relatório elaborado por uma equipe de auditores do Ministério da Agricultura rejeitando as contas
da CFP; 2) cópia do relatório elaborado por uma equipe
Ele auditores da Secretaria do Tesouro Nacional após
inspeção na CFP; 3) promover auditoria nos Estados
de Mato Grosso, Paraná Goiás e Tocantins; 4) solicitar
o Diário da Manhã, edição de 22 de outubro de 1989;
5) relacionar as unidades armazenadoras construídas
diretamente pelo Ministério da Agricultura no território
nacional, informando o custo final das obras e as firmas
construtoras. A seguir, o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Dr. Pedro do Carmo Dantas para as suas
considerações finais, antes, porém, fez a ele, algumas
interpelações. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente comunicou ao Plenário que amanhã, dia 26,
haverá reunião desta Subcomissão com a presença dos
Senhores: Dr. Esupério Sebastião Campos Aguiar, Diretor de Operações da CFP e Dr. Joel Antonio de Araú-
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jo, Presidente da CIBRAZEM, após, encerrou a reunião às quatorze horas e cinqüenta e cinco minutos,
do que, para constar, eu, Sílvio Avelino da Silva, lavrei
a presente Ata que lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente e encaminhada a publicação. Os trabalhos foram gravados e após traduzidos integrarão esta
Ata.

Autor: Jorge Leite.
Ao Senhor Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
3. Projeto de Lei Complementar n' 242/84 - Altera
os artigos 81 e 82 da Lei n' 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional).
Autor; Poder Executivo,
Ao Senhor Deputado OSMUNDO REBOUÇAS
4. Projeto de Lei n' 3.162/89 - Dispõe sobre a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para
automóveis de passageiros adquiridos por Oficiais de
Justiça e Comissários de Menores e Vigilância da Justiça
Estadual.
Autor: Ivo Mainard,

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Distribuição n' 22/89 7" Efetuada pelo Senhor Presidente Deputado ANTONIO GASPAR
·Em-19/10/89
Ao Senhor Deputado MAURÍCIO FRUET
1) Projeto de Lei n'! 3.820/89 - "Dispõe sobre o
Plano Nacional de Informática e Automação - PLANIN e confirma incentivos fiscais".
Autor; Deputado Benito Gama,

Distribuição n' 23/89 - Efetuada pelo Senhor Presidente Deputado ANTÔNIO GASPAR
Em 24/10/89
Ao Senhor Deputaçdo LYSÂNEAS MACIEL
1) Projeto de Lei n' 1.091/88 - "Dispõe sobre a
emissão de programa de ~e~visão destinado à divulgação dos trabalhos dos três poderes da República Federativa do Brasil".
Autor; Deputado José Genoíno,

Distribuição n' 24/89 - Efetuada pelo Senhor Presidente Deputado ANTÔNIO GASPAR
Em 26/10/89
Ao Senhor Deputado HUMBERTO SOUTO
1) Projeto de Decreto Legislativo n" 130/89 "Aprova o texto do Ajuste complementar de Cooperação Científica e Tecnológica, no campo da Informática e Computadores, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em Brasília, a 6 de junho
de 1989".
Autor; comissão de Relações Exteriores,
Ao Senhor Deputado VILSON SOUSA
2) Projeto de Decreto Legislativo n" 131/89 "Aprova os textos do Acordo de Cooperação Científica,
Técnica, e Tecnológica e do Protocolo complementar
ao acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica celebrados em MAPUTO, a l' de junho de 1989,
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular de Moçambique".
Autor: comissão de Relações Exteriores.
Ao Senhor Deputado ERALDO TRINDADE
3) Mensagem n' 631/89 - "Submete à consideração
do Congresso Nacional o ato que outorga permissão
à Rede Amapaense de Radiodifusão LIda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiofusão sonora em onda média
de âmbito local, na cidade de Macapá, Estado do Ama-'
pá".
Autor; Poder Exehtivo

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Distribuição n' 011 - Efetuada pelo Senhor Presi- I
dente AIRTON CORDEIRO, em 24110/89
Ao Senhor Deputado ÉZIO FERREIRA
1. Projeto de Lei n' 182/87 - Dá nova redação ao
artigo 33 da Lei n' 4.137, de 10 de setembro de 1962,
que regula a repressão ao abuso do poder econômico.
Autor: Poder Executivo,
Ao Senhor Deputado GENEBALDO CORREIA,
Projeto de Lei n' 1.115/88 - Concede isenção do Impost,o sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição
de automóveis de·passageiros e dá outras providência"

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
ESPORTE E TURISMO
O Senhor Presidente da CóIDissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Deputado UBIRATAN
AGUIAR, fez, nesta data, a seguinte distribuição;
Em 26-10-89
.
À Deputada LÍDICE DA MATA
1) Projeto de Decreto Legislativo n' 133/89, da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem n' 453/89),
que "Aprova O texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular de Moçambique,
celebrado em Maputo, a l' de junho de 1989".
Ao Deputado SÔLON BORGES DO REIS
2) Projeto de Lei n' 901188, do Sr. Antonio Salim
Curiati, que "Veda a apresentação de filmes de violência na televisão no horário que especifica".
Ao Deputado PAULO DELGADO
3) Projeto de Lei n' 1.803/89, do Sr. Freire Júnior,
que "Cria a Escola Técnica Agrícola em Taguatinga,
no Estado do Tocantins" .
Ao Deputado PEDRO CANEDO
4) Projeto de Lei n' 1.804/89, do Sr. Freire Júnior,
que "Cria a Escola Técnica Agrícola em Colinas, no
Estado do Tocantins":
Ao Deputado AGASSIZ ALMEIDA
5) Projeto de Lei n' 1.806/89, do Sr. Freire Júnior,
que "Cria a Escola Técnica Agrícola de Tocantinópolis,
no Estado do Tocantins".
Ao Deputado JOSÉ QUEIROZ
6) Projeto de Lei n' 1.906/89, do Sr. Nilson Gibson,
que "Dispõe sobre a criação da Escola Agrícola Federal
do Município de João Alfredo, em Pernambuco".
Ao Deputado OSVALDO COELHO
7) Projeto de Lei n' 1.995/89, do Sr. Nilson Gibson,
que "Dispõe sobre a criação da Escola Agrícola Federal
de Jataúba, Estado de Pernambuco".
Ao Dep~tado HERMES ZANETI
8) Projeto de Lei n' 2.773/89, do Sr. Costa Ferreira,
que "Autoriza O Poder Executivo a instituir a Escola
Agrícola de Turiaçu, no Estado do Maranhão".
Ao Deputado CAIO POMPEU
9) Projeto de Lei n' 2.791189, do SI- Costa Ferreira,
que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Técnica Federal de Pedreiras, no Estado do Maranhão".
Ao Deputado ERALDO TINOCO
10) Projeto de Lei n'2.829/89, do Sr. Costa Ferreira,
que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Técnica Federal de Zé Doca, no Estado do Maranhão".
AO Deputado JESUALDO CAVALCANTI
11) Projeto de Lei n' 2.838/89, do Sr. Max Rosen·
mann, que "Dá nova redação a dispositivos da Lei n'
3.857, de 22 de dezembro de 1960, que "Cria a Ordem
dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação
do exercício da profissão de músico, e dá outras providências" .
Ao Deputado MÁRCIO BRAGA
12) Projeto de Lei n'2.843/89, do Sr. Costa Ferreira,·
que "Autoriza o Poder Executivo 'a instituir a Escola
Agrícola de Santa Luzia do Paruá, no Estàdo do Mara-.
nhão".
Ao Deputado ALVARO VALLE
13) Projeto de Lei n" 2.871/89, do Sr. Costa Ferreira,
que "Autoriza O Poder Executivo a instituir. a Escola
Agrícola de Lago da Pedra, no Estado do M:lranhão" .
Ao Deputado TADEU FRANÇA
14) Projeto de Lei n" 2.872/89, do Sr. Costa Ferreira,
que "Autoriza o Poder Executivo·a instituir a Escola
Agrícola de Bacabal, no Estado do Maranhão"
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Ao Deputado ÁTILA LIRA
15) Projeto de Lei n" 2.873/89. do Sr. JcsnaIdo Cavalcanti, que "Dispõe sobre a criação da Escola Agrotécnica Federal de União. Estado do Piauí.
Ao Deputado JOAQUIM HAICKEL
16) Projeto de Lei n" 2.872/89. do Sr. Costa Ferreira,
que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola
Agrícola de Vitorino Freire, no Estado do Maranhão".
Ao Deputado FAUSTO FERNANDES
17) Projeto de Lei n° 2.330189, do SI'. Geovani Bor~es. que "Dispõe sobre a criação da escola agrícola
federal no Município de Oiapoque, no Estado do Amapá.
18) Projeto de Lei n'2.971/89, do Sr. Eliel Rodrigues,
que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação
Universidade Federal de Abaetetuba. no Estado do
Pará".
Ao Deputado JOSÉ MARANHÃO.
19) Projeto de Lei n'2.972/89, do Sr. Eliel Rodrigues,
que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação
Universidade Federal de Barcarena, no Estado do Pará".

Ao Deputado NELSON SEIXAS
20) Projeto de Lei n' 30.076/89, do Sr. Leopoldo Souza, que "Autoriza o Instituto Nacional do Livro a preparar edições pelo método Braille, da Constituição Federal e dos códigos vigentes nO País".
Ao Deputado JO'SÉ DA CONCEIÇÃO
21) Projeto de Lei no 3.130/89, do Sr. José Santana

de Vasconcelos, que "'Autoriza o Poder Executivo a
instituir a Escola Técnica Agrícola e Pecuária de Ponte
Nova. no Estado de Minas Gerais".
Ao Deputado OCTÁVIO ELÍSIO
.
22) Projeto de Lei n" 3.131189 do Sr. José Santana
de Vasconcelos, quc "Autoriza o Poder Executivo a
instituir a Escola Técnica Agrícola e Pecuária de Caratinga, no Estado de Minas Gerais".

1) Ao Senhor Deputado EGÍDIO FERREIRA UMA a Mensagem N" 647/89. do Podcr Executivo, quo'
"suhmde à consideração do Congresso Nacional o texto
do Convênio de Cooperação Judiciária em Matéria Civil. celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Rcino da Espanha. em Madrid. a 13 de
abril de 1989".

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
"Distribuição n'o 20/89

O Senhor Presidente, em exercício, da Comissão de
Relações Exteriores. Deputado ALOYSIO CHAVES.
distribuiu, ncsta data, 23-10-89. a seguinte matéria:
1- Ao Senhor Deputado MARCELO CORDEIRO
o Projeto de Decreto Legislativo n' 124189, do Senhor
Deputado Fábio Feldmann, que "torna insubsistente
o Decreto Legislativo n" 85, de 1975, que aprova o
texto do Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear, assinado entre a República Federativa do Brasil e a República Federal da
Alemanhã, em Bonn, a 27 de junho de 1975".
Distribuição n' 21/89
O Senhor Presidente, em exercício, da Comissão de
Relações Exteriores, Deputado ALOYSIO CHAVES.
distribuiu, nesta data, 26-10-89, a seguinte matéria:

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

ERRATA
Na distribuição n" 19/89. de 17 de outubro de 1989,
publicada no Diário do Congresso Nacional de 21-10-89,
onde se lê:
Ao Senhor Deputado DJENAL CONÇALVES o
Projeto de Lei n' 287/87...
Leia-se:
Ao Senhor Deputado DJENAL GONÇALVES o
Projeto de Lei n' 285/87...
Sala da Comissão, em 31 de outubro de 1989. Regina Beatriz Ribas Mariz, Secretária.

PÁGINA ORIGINAL EM BRANCO

MESA - - - - - - - - - - - - ,
Presidente:
PAES DE ANDRADE (PMDB)
1 Vice-Presidente:
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL)
9

2" Vice-Presidente:
WILSON CAMPOS (PMDB)

1 Secretário:
LUIZ HENRIQUE (PMDB)
2' Secretário:
EDME TAVARES (PFL)
3' Secretário:
CARLOS COTTA (PSDB)
49 Secretário:
RUBERVAL PILOTTO (PDS)
9

Suplentes:
FERES NADER (PTB)
FLORICENO PAIXÃO (PDT)
ARNALDO FARIA DE SÁ (PRN)
JOSÉ MELO (PMDB)

LIDERANÇAS
PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRÃSILEIRO
-PMDB-

PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO
NACIONAL
-PRN-

Líder
IBSEN PINHEIRO

,Líder

i

Líder
HAROLDO LIMA

RE,NÁN CALHEIROS

Vice-Líderes
Genebaldo Correia
Fábio Raunhcitií
Antônio Britto
Bete Mendes
, Cados Vinagre
Dalton Canabrava
, 'Fernando Velasco
, Firmo de Castro
Francisco Amaral
Jorge Leitc
'
-Jorge Medauar
José Geraldo

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
-PCdoB-

Vice-Líder

Vice-Líder

José Tavares
José Ulisses de Oliveira
Maguito Vilela
Manoel Morcira
Marcos Queiroz
Maurício Pádua
Renato Vianna
Rospidc Neto
,Ruy Nedel
Sérgio Spada
Tidei de Lima

pARTIDO DA FRE-NTE LIBERAL

Arnaldo Faria de Sá
Nelson Sabrá

Hélio Costa

PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO
-PTB-

Ãldo Arantes

PARTIDO COMUNISTA
BRASILEIRO
-PCB-

Líder

Líder

GASTONE RIGHI

ROBERTO FREIRE

Vice-Líderes
Sólon Borges 50S Reis:
Roberto Jefferson

Vice-Líderes
Valmir Campelo:
. Osvaldo Sobrinho

Fernando Santana

Augusto Carvalho

-PFL'PARTIDO .DOS TRABALHADORES
-PT..:c...."

Líder
RICARDO FIUZA
Vice-Líderes
Jesus Tajra
Iberê Ferreira
'Stélio Dias
Paes Landim
José Lins
JoCran Frcjat

Erico P"gpraro
Atmibal Barcellos
Luiz Eduardo
Sandra Cavalcanti
Osvaldo Coelho

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA
-PSDB-

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
-PSC-

Líder

Líder

PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO

Francisco Rolim

Vice-Líderes
Paulo Delgado

Vice-Líder
Paulo Paim

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
-PSD-

PARTIDO LIBERAL
-PLLíder

Líder
EUCLIDES SCALCO

. Aristides Cunha

Líder

ADOLFO OLIVEIRA

CESAR CALS NETO

Vice-Líderes

Vice-Líderes
Robson Marinho
Virgildásio de Senna
José Costa

José Guedcs
Maria de Lourdes Abadià
Elias Murad

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
-PDT-

Marcos Formiga

Ricardo Izar

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
-PDCROBERTO BALESTRA

VIVALDO BARBOSA

Vice-Líderes

Luiz Salomão
Artur Lima Cavalcante

Lysâneas Maciel
Carlos Cardinal

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDSLíder

PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO
-PSBLíder
JOÃO HERRMANN NETO

Aécio de Borba
Felipe Mendes

Vice-Líder'
Ademir Andrade

ISMAEL WANDERLEY

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA
-PST-

Gidel Dantas

AMARAL NETTO
Vice-Líderes
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Darcy Pozza'

Líder

Líder

Líder
Vice-Líderes

PARTIDO TRABALHISTA
RENOVADOR
-PTR-

Líder
João Cunha

PARTIDO DO POVO BRASILEIRo'
-PPBLíder
Leonel Júlio

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍTICA RURAL
Presidente: José Egreja - PTB - SP
Vice-Presidentes: Rodrigues Palma - PTB - MT
Nestor Duarte - PMDB - BA
Jonas Pinheiro - PFL - MT

Antônio de Jesus
Celso Dourado
Del Bosco Amaral
Hilário Braun
Iturival Nascimento
.Ivo Cersósimó
Ivo Mainardi
Jorge Vianna
Jovànni Masini
Lélio Souza
Marcos Queiroz

Titulares
PMDB
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Neuto de Conto
Nyder Barbosa
Raul Belém
Rosa Prata
Rospide Netto
Santinho Furtado
Valdir Colatto
Waldyr Pugliesi

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
Lael Varella
Ubiratan Spineli
Vinícius Cansanção

Alcides Lima
Alércio Dias
Alysson Paulinel1i
Erico Pegoraro
Francisco Coelho
Ib,erê .ferreira
PSDB
Adroaldo Streck
Edmundo Galdino

Nelton Friedrich
Yicente Bogo
PDS
Osvaldo Bender

Adauto Pereira
Adylson Motta
PDT

Nelson Aguiar

Amaury Müller
Carlos Cardinal
PTB
Jayme Paliarin
José Egreja

Rodrigues Palma
PT

Antonio Marangon

João Paulo
PDC

Paulo Mourão

PL
Oswaldo Almeida
PC do B
Aldo Arantes

PDT
2 Vagas

Chico Humberto

Roberto Torres
PT

2 Vagas

PDC

PSDB

Afif Domingos
PCdoB

Gilson Machado
Humberto Souto
Luiz Marques
Maurício Campos
Narciso.Mendes
,
PSDB 1 V,aga '

Cristina Tavares

Saulo Queiroz
Ziza Valadares

Juarez Marques Batista
PDS
Eurico Ribeiro
Mello Rei~

PDS
Darcy Pozza
Francisco Diógenes

Manuel Domingos
PSB

Carlos Alberto Caó
Miro Teixeira

Secretário: Mariza da Silva Mata
B,amãis: 6902 -.:.... 6903

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

T~lmo

Kirst

2 Vagas

Titulares
PMDB
Áloísio Vasconcelos
Manoel Mota
Antonio Britto
Maurício Fruet
Antonio Gaspar
Maurílio Ferreira Lima
Bete Mendes
Matheus Iensen
Domingos Juvenil
Nilso Sguarezi
Eliel Rodrigues
'Onofre Corrêa
Ron aldo Carvalho
Henrique Eduardo Alves
Rosário Congro Neto
Ivo Cersósimo
Tidei de Lima
José Carlos Martinez·
José Costa
José Ulísses de Oliveira
'Luiz Leal
-- PFL
José Camargo
Ângelo Magalhães
José Jorge
Arolde de Oliveira
Paulo Marques
Átila Lira
Paulo Pimentel
Eliézer Moreira
Pedro Ceolin
Eraldo Trindade
.Humberto Souto
PSDB
Robson Marinho
Cristina Tavares
Vilson Souza
Koyo Iha

Lídice da Mata

Gerson Peres

Lysâneas Maciel
Luiz Salomão

Fernando Lyra

PTB
Roberto Jefferson

Ervin Bonkoski
José Elias

PT

PL
Flávio Rocha
PC do B
PSB
1 Vaga
Secretária: Delzuíte M. A. do Vale
Ramal: 6906

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO
Presidente: Nelson Jobim ~ PMDÊ - RS
Vice-Presidentes: João Natal - PMDB - GO
Jorge Medauar - PMDB - BA
Bonifácio de Andrada - PDS MG
Titulares
PMDB
,
Michel Temer
Arnaldo Moraes
Nclson Jobim
Cabral'
Bernardo
Nilson Gibson
Carlos Vinagre
Osvaldo Macedo
Harlan Gadelha
Plínio Martins
Hélio Manhães
Renato Vianna
João Natal
Rosário Congro Neto
Jorge Medauar
Sérgio Spada
José Dutra'
Theodoro Mendes
José Tavares
Tito Costa
Leopoldo Souza
Mendes Ribeiro
PFL
Francisco Benjamim
Aloysio Chaves
Jairo Carneiro
Costa Ferreira
Messias Góis
Dionísio Hage
Ney Lope"
Eliézer Moreira
'Oscar Corrêa
Evaldo Gonçalves
'Paes Landim
PSDB

PT
Gumercindo Milhomem

Florestan Fernandes

Juarez Marques Batista
Sigmaringa Seixas

Horácio Ferraz
Jorge Hage
PDS

PDC
Eduardo Siqueira Campos

Bonifãcio de Andrada
Gerson Peres

Álvaro Valle
PC do B

Brandão Monteiro
Doutel de Andrade

PSB

Benedicto Monteiro
Gastone Righi

Eduardo Bonfim

Ibrahim Abi,Aekel
PDT
Silvio Abreu
PTB

José Carlos Sabóia

Roberto Torres
PT

Suplentes
PMDB
Airton Sandoval
. Àntero de Barros
Francisco Amaral
Joaci Góes

Féres Nader

PDC
Sotero Cunha

PDT

Carlos Cardinal
PTB

Carrel Benevides
Gastone Righi

Presidente: Ántonio Gaspar - PMDB - MÁ
Vice-Presidentes: José Costa - PMDB - AL
Álvaro Valle - PL - RJ
Arolde de Oliveira - PFL - RJ

. A.ntôni,'1 Sàlim Curiati'
Arnold Fioravante

I Vaga

PDT

Raquel Capiberibe

PL

PFL
Antônio Ueno
Assis Canuto
Cleonâncio Fonseca
Costa Ferreira
Dionísio Dal Prá

Moema São Thiago
I Vaga

José Carlos Grecco
Nelton Friedrich

PL

PDS

Suplentes
PMDB
José Tavares
José Viana
Maguito Vilela
Moisés AveI1no
Onofre Corrêa
Percival Muniz
Raul Férraz
Renato Bernardi
Ruy Nedel
Sérgio Spada

Júlio Campos
Narciso Mendes
Rita 'Furtado
Sadie Hauachc
Sérgio Brito

Alysson Paulinelli
Christóvam Chiaradia
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Jalles Fontoura
Jesualdo Cavalcanti

João da Mata

PSB
José Carlos Sabóia

Alexandre Puzyna
Antônio Câmara
Doret~ Campanari
Fausto Fernandes
Genésio Bernardino
Geraldo Bulhões
Geraldo Flemíng
João Maia
João Rezek
José Amando
José Freire

PFL

PTJ:i
José Elias
Osvaldo Sobrinho

Jones Santos Neves
10 Vagas

Renato Johnsson
Rita Camata

Virgílio Guimarães

José Genoíno

Jorge Leite
Márcia Kubitschek
Osmundo Rebouças
Ralph Biasi

PDC
José Maria Eymael
Marcos Formiga

PL

PTB

PCdo B

Valmir Campelo

PSB

Afrísio Vieira Lima
Aluisio Campos
Antonio Mariz
Asdrubal Bentes
Francisco Salcs
Genebaldo Correia
José Melo
Jovanni Masini

Suplentes
PMDB
Lélio Souza
Manoel Mata
Maurício Nasser
Nestor Duarte
Raimundo Bezerra
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago
6 Vagas
Jesus Tajra
Jesualdo Cavalcanti
Narciso Mendes·
Sarney Filho
2 Vagas

Airton Cordeiro
Alcides Lima
Benito Gama
Enoe Vieira
José Thomaz Nonô

POC
Miraldo Gomes

Francisco Pinto
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
Ivo Lech
Jorge Uequed
Alysson Paulinelli
Alziro Gomes
Eliézer Moreira
Lúcio Alcântara

Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

Artenir Werner

José Luiz Maia

Nelson Aguiar

PTB

Ervin Bonkoski
Roberto Jefferson

Cunha Bueno
1 Vaga

PDC
Paulo Momão

Antônio Marangon

Ernesto Gradella
PDC
Eduardo Siqueira Campos

Secretário: Jarbas Leal Viana
Ramais: 6930 - 6931

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

PL
Adolfo Oliveira
PC do fi
Eduardo Bonfim
PSB
José Carlos Sabóia
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920 - 6921

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR E
DO MEIO AMBIENTE
Presidente: Joaci Góes - PMDB - B~
Vice-Presidentes: Antonio Câmara - PMDB - RN
'Fábio-Feldmann - PSDB - SP
Raquel Cândido - PDT - RO
Titulares
PMDB
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
Samir Achôa
Valdir Colatto

Presidente: Furtado Leite - PFL - CE
Vicc-Presidentes: Dionísio Dal Prá - PFL - PR
Annibal BaJ:Ccllos - PFL - AP
Ottomar Pinto - PMDB - RR
Titulares
PMDB
Antônio Câmara
Manoel Morein(
Nyder Barbosa
Edivaldo Motta
Ottomar
Pinto
Expedito Machado
Paulo Sidnei
Francisco Pinto '
Renato Vianna
Geraldo Fieming
2 Vagas
Haroldo Sanford
Anníbal Barcellos
Dionísio Dal Prá
Furtado Leite
Orlando Bezerra

Fábio Feldmann
Geraldo Alckmin Filho

Juarez Marques Batista

Sotero Cunha

Leonel Júlio
PT

José Gcnoíno

Paulo Ramos

Domingos Juvenil
Fernando Velasco
Gilson Machado
Héliõ Rosa!>

Mario Assad
Orlando Bezerra
Waldeck Ornelas
PSOB
Paulo Silva

Anna Maria Rattes
José Carlos Grecco
PDS

Myriam Portella

José Luiz Maia

Chico Humberto

Chagas Duarte
PTB

Roberto Augusto
PT

Lurdinha Savignon
.Jairo Azi

Sérgio Carvalho

PDC

PDT

PFL
Antônio Ferreira
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Humberto Souto

PDT
PTB

Eurico Ribeiro .

Presidente: MárIO Assad - PFL - MG
Vice-Presidentes: Etevaldp Nogueira - PFL - MG
Raul Ferraz - PMDB - BA
Jairo Azi - POC - BA
Tftulares
PMDB
José Maranhão
Álvaro Antonio
Luís Roberto Ponte
Antônio Britto
Asdrubal Bentes
*Prisco Viana
Raul Ferraz
Chagas Neto
Ruy Ncdel
Fernando Velasco
Vingt Rosado
Firmo de Castro
José Carlos Vasconcelos

POC
Osvaldo Bender

Paulo Ramos

PDS
Victor Faccioni

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO,
INTERIOR E ÍNDIO

João da Mata (PDC)

Carlos Virgílio

José Guedes

PDC

SecretárIa: Marci Ferreira Lopes
Ram,{is: 6998 -7001

PDS

PSDB

Mendes .Botelho

POT
Paes Landim
Ricardo Izar
Sadie Hauache

Arnaldo Martins
José Guedes

Farabulini Júnior

César Maia

Marluce Pinto

PSDB

Lúcia Braga
Sandra Cavalcanti
Waldcck Ornélas

Mello Reis
PDT
PTB

PFL

PFL

Cláudio Ávila
Gandi Jamil
Jofran Frejat
Júlio Campos

Roberto Augusto

Paulo Delgado

PT

Brandão Monteiro

lVagà

PT

Rodrigues Palma

POS

Florestan Fernandes

Joaquim Sucena
t Vaga

José Serra

Ary Valadão

Octávio Elísio

PTB

Lysâneas Maciel
Gonzaga Patriota

PSDB
Antonio Peros" ,
Geraldo Campos

PT

PDT

PDT

Raquel Cândido

PFL Narciso Mendes
Pedro Canedo
Sarney Filho

PDS

Vicente Bogo
Vilson Souza
PDS

Adylson Motta
Jorge Arbage

Suplentes
PMOB
Manoel Moreira
Maria Lúcia
Uldurico Pinto
5Vagas

Anna Maria Rattes
Carlos Mosconi

PSDB

Gilson Machado
Osmar Leitão
Sérgio Brito

Aloysio Chav:es
Antônio Ferreira
Enoc Vieira
Etevaldo Nogueira

Gumercindo Milhomem

PFL

Aécio Neves
Antônio Câmara
Geraldo Bulhões
Joaci Goes
João Maia
José Melo
Paulo Sidnei

PFL

PT

João Herrmann Neto

Sérgio Naya
3 Vagas

Paulo Zarzur

Elias Murad

Aldo Amotes

Suplentes
PMDB
Joaquim Haickel
Mário de Oliveira
Milton Lima
Paulo Almada

Agassiz Almeida
Antônio de Jesus
Francisco Carneiro
Gabriel Guerreiro
Gerson Marcondes
José Dutra

Suplentes
PMOB
Paulo Sidnei
Ronaldo Carvalho
Valdir Colatto Waldir Pugliesi
3 Vagas
PFL

Cleonâncio Fonseca
Leur Lomanto
Luiz Marques
Manoel Castro

Rita Camat;
Simão Sessim
Ubiratan Spinelli
PSDB

Caio Pompeu
Fábio Feldman

Lézio Sathler

PDS
Eurico Ribeiro

Carlos Virgílio
PDT
Raquel Cândido

I Vaga

PTIl
Milton Barbosa (PDe)

Valmir Campelo
PT

Arolde de Oliveira
Christovam Chiaradia
Cláudio Ávila
Iberê Ferreira

Koyu lha
Vilson Souza
PDS

José Luiz Maia
Adauto Pereira

PDC
Gidel Dantas
Secretário: Bcnício Mendes Teixeira
Ramais: 6971 - 6072

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Airton Cordeiro - PFL - PE
Vice:Presidentes: Ézio Ferreira - PFL - PR
Osmundo Rebouças - PMD B CE
César Maia - PDT - RJ
Titulares
PMDB
Albérico Filho
Jorge Leite
\milcar Moreira
José Geraldo
Ernani Bodrim
Lúcia Vânia
Fernando Bezerra Coelho
Luís Roberto Ponte
Fernando Gasparian
Marcelo Cordeiro
Francisco Carneiro
Milton Reis
Genebaldo Correia
Osmundo Rebouças
Geovah Amarantc
Oswaldo Lima Filho
HélÍo Duque
Ralph Biasi
Israel Pinheiro
Roberto Brant
João Agripino
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Gilson Machado
José Mendonça Bezerra
José Moura
José Teixeira

PF:L

. José Thomaz Nonô
Luiz Eduardo
Ronaro Correa
Saulo Coelho
Vinicius Cansanção

PSDB
José Serra
Ronaldo Cesar Coelho

Virgildásio de Senna
Ziza Valadares
PDS

Cunha Bueno
Delfim Netto

Felipe Mendes

PDT
Artur Lima Cavalcanti
César Maia

Márcia Cibilis Viana
PTB
Gastone Righi

Basílio Villani
Jayme Paliarin
PT

Vladimir Palmeira

Ernesto Gradella
PDC
José Maria Eymael
PL
Flávio Rocha

PC do B
Manuel Domingos
PSB
Ademir Andrade
Suplentes
PMDB
Marcos QUeiroz
Max Rosenmann
Nelson Jobim
Paulo Mincarone

Rosa Prata
10 Vagas

Osvaldo Bender
PDT

Amaurv Müller
Luiz Salomão

PL
Álvaro Valle
PCdo B
Lídice da Mata

PSDB

Antoniocarlos Mendes
Thame.
Dirce Tutu Quadros

Irma Passoni

Bosco França
Darcy Deitos
Firmo de Castro
José Costa
Luiz Soyer
Luiz Vianna Neto

Orlando Bezerra
Oscar Correa
Ricardo Izar

Bocayuva Cunha

PSB
João Herrmann Neto
Suplentes
PMDB
Mário Martins
Amilcar Moreira
Mauro Miranda
Daso Coimbra
Messias Soares
Djenal Gonçalves
Plínio Martins
Henrique Eduardo Alves
Roberto Vital
José da Conceição
11 Vagas

PTB

Fábio Raunheitti
Feres Nader

PFL

Horácio Ferraz

PT
Virgílio Guimarães

1 Vaga

PDC
José Gomes
PL

PSDB

José Luiz de Sá
PCdoB

PDS
Adylson Motta
Aécio de Borba

PSB

J Vaga
Secretária: Maria Laura Coutinho
Ramais: 7016 -7019

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E TURISMO
Presidente: Ubiratan Aguiar - PMDB - CE
Vice-Presidentes: Celso Dourado - PMDB - BA
Jorge Hage - PSDB - BA
Florestan Fernandes - PT - SP
Titulares
PMDB
Afrísio Vieira Lima
José Freire
Agassiz Almeid~
José Maranhão
Maguito Vilela
Bete Mendes
Márcia Kubitschek
Celso Dourado
Márcio Braga
Chagas Neto
Fausto Fernandes
Mauro Sampaio
Flávio Palmier da Veiga
Renato Bernardi
Rita CamataGerson Vilas Boas
Hélio Rosas
Sérgio Spada
Iranildo Pereira
Ubiratan Aguiar
Joaquim Haickel
PFL
I).gripino de Oliveira Lima
Jesualdo Cavalcanti
José Queiroz
Atila Lira
Cleonâncio Fonseca
Luiz Marques
Costa Ferreira
Osvaldo CoeHlO
Eraldo Tinoco
Pedro Canedo
Evaldo Gonçalves
PSDB
Caio Pompeu
Jorge Hage
Hermes Zaneti
Octávio Elísio
PDS
Eurico Ribeiro
Arnold Fioravante
Artenir Werner
PDT
Márcia Cibilis Viana
Tadeu França
Nelson Aguiar
PTB
Fábio Raunheitti
Sólon Borges dos Reis
Osvaldo Sobrinho

PDT
Fernando Lyra
Floriceno Paixão

Arnaldo Prieto

Jofran Frejat
José Jorge

PTB
Gastone Righi
PT
I Vaga

Gumercindo Milhomem
PDC
Jonival Lucas
PL
José Carlos Coutinho

PCdo B
Edmilson Valentim
PSB

1 Vaga

Secretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra
Ramais: 6980 - 6977

COMISSÃO DE FINANÇAS
Presidente: Francisco Dornelles - PFL - RJ
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL - RS
Fernando Bezerra Coelho - PMDB
-PE
José Serra - PSDB - SP
Titulares
PMDB
José Freire
Arnaldo Martins
Luiz Alberto Rodrigues
Cid Carvalho
Fernando Bezerra Coelho
Moisés Pimentel
Osmundo Rebouças
Francisco Sales
Gonzaga Patriota
Roberto Brant
Irajá Rodrigues
Sérgio Naya
João Carlos Bacelar
PFL
Arnaldo Prieto
Benito Gama
Francisco Dornelles
Levy Dias

Manoel Castro
Mussa Demcs
Rita Furtado
PSDB
José Serra

Francisco Küster

José Carlos Grecco
PDS

Paulo Delgado

Aécio de Borba

Felipe Mendes
PDT

PDC
Milton Barbosa

Nelson Seixas

Benedicto Monteiro
Elias Murad

PT

Antônio Ueno

Paulo Silva
Robson Marinho

Antur da Távola
Moema São Thiago

Lídice da Mata

Florestan Fernandes

PFL

Ney Lopes
Orlando Pacheco
Rita Furtado
Sandra Cavalcanti
Sarney Filho

Alceni Guerra
Alysson Paulinelli
Ángelo Magalhães
Erico Pegoraro
Lauro Maia
Manoel Castro

César Maia

José Fernandes

PTB
Basílio ViIlani

Horácio Ferraz

r.T
Luiz Gushiken
PDC

Carlos Vinagre
Cid Carvalho
Délio Braz
Denisar Arneiro
Haroldo Sabóia

Jonival Lucas
Suplentes
PMDB
Expedito Machado
Nyder Barbosa
Fernando Gilspª,rian
Oswaldo Lima Filho
João Natal
Sérgio
Werneck
Iranildo Pereira
4 Vagas
Lúcia Vâni~
Milton Reis
PFL
José Teixeira
Orlando Bezerra
Sérgio Brito

Alceni Guerra
Cleonâncio Fonseca
Gandi Jamil
José Lins

Alércio Dias
Enoc Vieira
José Lins
Furtado Leite
Francisco Küster
Geraldo Campos

PDS
PDT

Farabulini Júnior

Basílio Villani
PT

Arnold Fioravante

Victor Faccioni
PDT
1 Vaga

Márcia Cibilis Viana

PDC
Tarzan de Cas!ro
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7025 - 7026

PTB
Leonel Júlio

COMISSÃO DE
MINAS E ENERGIA

Valmir Campelo
PT

Vladimir Palmeira
PDC
Miraldo Gomes
Secretária: Maria Julia Rabello de Moura
Ramais: 6955 - 6959

COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Presidente: Fernando Gasparian PMDB-SP
Vice-Presidentes: Iraj" Rodrigues
-PMDB-RS
Benito Gama - PFL - BA
Fernando Santana - PCB - BA
Titulares
PMDB
Irajá Rodrigues
José Geraldo
Maria Lúcia

Mário Lima
Nilso Sguarezi
Ottomar Pinto
'Percival Muniz
PFL

Benito Gama
João Alves
José Moura
José Tinoco

Maluly Neto
Simão Sessim
Victor Fontána

Anna Maria Rattes
Dirce Tutu Quadros

Presidcnte: Octávio Elisio - PSDB - MG
Vice-Presidentes: Antônio Perosa - PSDB - SP
Mário Lima - PSDB - BA
Aécio de Borba - PDS - CE
Titulares
PMDB
Eduardo Moreira
Mário Lima
Gabriel Guerreiro
!',faurício Pádua
Genésio de Barros
Osvaldo Macêdo
João Resek
Paulo Almada
·José Amando
.Prisco Viana
Luiz Alberto Rodrigues
1 Vaga
Marcos Lima
PFL
Alcides Lima
Assis Canuto
Ézio Ferreira
Geovani B9rges

José Santana de
Vasconcellos
José Tinoco.
Maurício Campos
PSDB

Antonio Perosa
Mauro Campos

Presidente: Bernardo Cabral- PMDB - AM
Vice-Presidentes: Márcia Kubitschek - PMDB - DF
Aloysio Chav,es - PFL - PA
Adolfo_Oliveira - PL -,RJ
Titulares
PMDB
Afrísio Vieira Lima
Luiz Viana Neto
Antônio Mariz
Marcelo Cordeiro
Airton Sandoval
Márcia Kubitschek
Bernardo Cabral
Mattos Leão
Bosco França
Maunlio Ferreira Lima
Daso Coimbra
Maurício Fruet
Délio Braz
Melo Freire
Djenal Gonçalves
Naphtalí Alves de Souza
Haroldo Sabóia
Ulysses Guimarães
José Ulisses de Oliveira
Leopoldo Bessone
Luiz Soyer
PFL
Aloysio Chaves
Leur Lomanto
Oscar Corrêa
Antônio Ucno
Osvaldo Coelho
Enoe Vieira
Paulo Pimentel
Francisco Benjamim
Sarney Filho
Jesus Tajra
José Teixeira
PSDB
Ártur da Távola
Jaime Santana
Moema São Thiago
Egídio Ferreira Lima
PDS

Aécio de Borba

PDI

Victor Faccioni
José Maurício
Marluce Pinto

Benedita da Silva

Telmo Kirst
PDT

Chagas Duarte

Sérgio Carvalho
PTB

Marluce Pinto

Valmir Campelo
PT

Paulo Delgado
PDC

Aloysio Chaves
Annibal Barcellos
Antônio Ferreira
Eraldo Tinoco

Virgl1io Guimarães
PDC

PT
Tarzan de Castro

Vladimir Palmeira

Alo;si" Vasconcelos
Arnaldo Martins
Carlos Benevides
Hilário Braun
Israel Pinheiro
Maguito Vileia

João de Deus Antunes
PT

PTB
Leonel Júlio

José Maurício
PTB

Carrel Benevides
Ervin Bonkoski

PDT
Raquel Cândido

Mello Reis

Adylson Motta
Francisco Diógenes
Amaury Müller
Bocayuva Cunha

PL
Adolfo de Oliveira

José Gomes

PDS
Ary Valadão

José Elias
PT

COMISSÃO DE
RELAÇÕES EXTERIORES

Octávio Elísio
PDS

Rose de Freitas

PTB

. Secretária: ÁlIia Fel\cio Tobias
Ramais: 6945 - 6947

PDC
PSDB

Luiz Salomão

Jos~,Fernandes

Luiz Gúshiken

PDS

Sotero Cunha

Gerson Peres

fflipe Mcndcs

PTB
Rose de Freitas

.Francisco Diógenes
PDT

José Maria Eymael
José GlÍt;des

Brandão Monteiro

Euclides Scalco
Ronaldo Cezar Coelho

PDS

PDC
PSDB

PSDB

Airton Sandoval
Alu~io Campos
Fernando Gasparian
Firmo de Castro
Fernando Santana
Gerson Marcondes

Suplentes
BoniMcio de Andrada
PMDB
João Agripino
José Carlos Vasconcelos
Samir Achôa
Bocayuva Cunha
Tidei de Limá
4 Vagas
Benedicto Monteiro
PFL
Leur Lomanto
Mussa Demcs
Antônio Marangon
Stélio Dias

Suplentes
PMDB
Neuto de Conto
Ottomar Pinto
Paulo Roberto
Walmor ele Luea
4 Vagas
PFL
Jonas Pinheiro
Ronaru Corn~a
I vaga
PSDB

Jayme Santana
'.{aria de [(.",rdes Abadia

Virgildásio ele Senna

PC do B
Eduardo Bonfim
PSB
Domingos Leonelli

Antônio Gaspar
Bete Mendes _
Genésio de Barros

Geovah Amarante
Hélio Duque
Hélio Rosas
Jorm' Medauar

Suplentes
PMDB
Marcos Lima
Matheus Iensen
Mauro Sampaio
Michel Temer
Raul Belém
Rosário Congro Neto
Jorgc Vianna

Santinho Furtado
Theodoro Mendes
3'Vagas '

Leopoldo Souza
Luiz Alberto Rodrigues
Rubem Branquinho

João Paulo

Messias Góis
Ney Lopes'
'Paes Landim
Ricardo Izar
1 Vaga

PL
PCdoB

PDT
2 Vagas
Sólon Borges dos Reis
PT
1 Vaga

José Genoíno
PDC
Roberto Balestra

Alarico Abib
Álvaro Antônio

PSB
Abigail Feitosa

Antônio Britto
Bernardo Cabral
Celso Dourado
Dalton Canabrava

PTB
José Egreja
Osvaldo Sobrihho

Snplentes
PMDB
Ivo Mainardi·
Mãrcio Braga
Mattos Leão
Tidei de Lima
PFL 13 Vagas

Anníhal Barcellos
Arolde de Oliveira
José Teixeira
Júlio Campos
Lúcia Braga
Maurício Campos

Osmar Leitão
tPaulo Marques
Saulo Coelho
Simão Sessim
1 Vaga
Octávio Elísio
Vicente Bogo
PDS

Marcos Formiga
PCdoB
Aldo Arantes
PSB
João Herrmann Neto'
Secretária: R~gína Beatriz Ribas Mariz
Ramáis: 6992 ~ 6994

COMISSÃO DE SAÚDE,
PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Presidente: Raimundo Bezerra - PMDB --=--- cB
Vice-Presidentes: Ivo Lech - PMDB - RS
Arnaldo Faria d~ Sá - PJ - SP

AdylSon Motta
Gerson Peres

Osvaldo Bender

PDT
Adhemar de Barros Filho
2 Vagas
.
PTB
José Egreja
Farabulini Júnior
João de Déus Antunes
PT
Antônio Marangon

Paulo Paim
PDC
1 Vaga
PL
Oswaldo Almeida

Titulares
PMDB
Júlio Costamilan
Mauro Sampaio
Messias Soares
Moisés Avelino
Raimundo Bezerra
Raimundo Rezende
Ruy Nedel
Uldurico Pinto
Vingt Rosado
2 Vagas

Alceni Guerra
Erico Pegoraro
Eunice Michiles
Gandi Jamil
Jesualdo Cavalcanti
Jofran Frejat

José Queiroz
Lauro Maia

Orlando Pacheco
Pedro Canedo
Sandra Cavalcanti

PSDB
AntonioCarlos Mendes Thame Célio de Castro
Carlos Mosconi
Jorge Uequed
Carlos Virgílio

PCdoB
Manuel Domingos
PSIl
Francisco Rolim
Secretária: Maria Inêz Lins
Ramal: 6914

COMI8SÃODE
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Irma Passoni - PT - SP
Vice-Presidentes: Miro Teixeira - PDT - RJ
Carlos Vinagre - PMDB - PA
Aristides Cunha: - PSC - SP
Titnlares
PMDB
Mário de Oliveira
Aloysio Teixeira
Naphtali Alves de Souza
"Aristides Cunha
Carlos Vinagre
Paulo Zarzur
Theodoro Mendes
Hélio Rosas
Wagner Lago'
João Natal
1 Vaga
. José Freire
Leopoldo Bessone
,Mussa Demes
Sadie'Hauaehe
3 Vagas,

Jalies Fontoura
Luiz Marques

PDT
Chico Humberto
Floriceno Paixão

Nelson Seixas

,PSDB
Francisco Küster'
Geraldo Campos

PTB
Joaquim Sucena

PSDB 1 Vaga
Célio de Castro

Roberto Jefferson

PDS

Aéció de Borba

Jorge Arbage
PDT

Chagas Duarte

1 Vaga

PTB

Roberto Augusto

PT
Lurdinha Savignon
PDC
1 Vaga
Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Ramais: 70\1-7012
'

=

COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente: Carios Alberto (:a6- PDi' IÜ
Viee-Presidentes: Paulo Paim - PT ~ RS
júlio Costamilán -.:. PMDS - RS
. Edmilsôn Valentim - PC do B RJ
Titulares
PMDB
Jorge Vequed
.Alexandre Puzyna
Jones Santos Neves
Antero de Barros
Antônio Mariz
José da Conceição
'Edmilson Valentim
José Tavares
Francisco Amaral
,Júlio Costamilan
Geraldo Fleming
1 Vaga
Haroldo Sabóia
PFL
Osmar Leitão
'Eunice Michiles
Lúcio Alc,;1ntara
Victor' Trovão
Narciso Mendes
2 Vagas
PSDB
Célio de Castro
Geraldo Campos

Myriam Portella
PDT
Lysãneas Maciel

'Carlos Alberto Caó
,PTB
Mendes Botelho

Roberto Augusto
PT

Paulo Paim

PDC
Farabulini Júnior (PTB)
Snplentes
PMDB
Mário Lima'
Nilson Gibson
I7:Vag~s '

Aloysio Teixeira
'Edivald'o Motta
Haroldo Sanford
Luís Roberto Porite
PFL
Átila Lira
Enoc Vieira

Nasser Almeida

Nelton Fri,drich
PDS

Mello Reis

Paulo Silva
PDS

Artenir Werner

Geraldo Alckmin Filho
" 1 Vaga

PFL

PDS
Antonio Salim Curiati
AryValadão

Antônio Veno
Átila Lira
Eraldo Tinoco

PDC
Suplentes
PMDB
Osvaldo Màcêdo
Renato Vianna
9'Vagas
PFL
Iberê Ferreira
Jofran Frejat
2 Vagas

Fábio Raunheitti

PSDB

Anna Maria Rattes
Gera,ldo Alckmin Filho

PL

Irma Passoni
'Jairo Carneiro

Edmilson Valentim

Cunha Bueno

Doutel de Andrade

PT

José Carlos Coutinho

PDS
Artenir Werner
Ary Valadão

S(jlon Bo.rges dos Reis

Feres Nader

PSDB
Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna

,
Miro Teixeira

PTB

Jairo Azi

Hermes Zaneti
Maria de Lourdes Abadia

Alarico Abib
Arnaldo Faria de Sá
'Djenal Gonçalves
Doreto Campanari
Eduardo Moreira
Francisco Amaral
:Genésío Bernardino
,Ivo Lech
Jorge Vequed
José Viana

PDT
Floriceno Paixão

PDC

PFL
Arnaldo Prieto
.Airton Cordeiro
Eraldo Tinoco
Fausto Rocha
José Camargo
Levy Dia~

PT
Benedita da Silva

Waldeck Ornélas
.3 Vagas

PSDB
Antoniocarlos Mendes
'Thame
'
Dirce Tutu Quadros

PIle

PDS
Edmundo Galdino

Felipe Mendes

Telmo IGtst

PL

PDT

PDS
Arnold Fioravante

Ary Valadão

José Maurício

Sérgio Carvalho

Tadeu França

Carrel Benevides

Marluce Pinto
PT

PTB
,joão de Deus Antune's'

Osvaldo Sàbrinho

,Benedita da Silva
PDC

PT

'1airo Carneiro

João Paulo

Secretária: lole Lazzarini
'Ramais: 7005 - 7006

PDe
Jayme Paliarin (PTB)

Reunião: 4~S e 5~s feiras
Secretário: Agassis Nylandeir Brito
Ramals:'6989-699ü
-

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

Presidente: Darcy' Pozza -PDS - RS
Vice-Pr"si~ente: Jorge Arbage - PDS - PA.. ,
Sérgio Werneck - PMDB ,~MQ •
José Santana deVasconcelos -PFL
'-MG
-,

Presidente: Deputado Cid Carvalho - PMDB - MA
Vice, Presidente: Deputado César Maia - PDT RJ

Senadores
João Calmon
Leopoldo Peres
Mendes Canale
Ronaldo A~agãu
Ruy Bacelar
Severo Gomes
Vago

PFL
Alziro Gomes
Luiz Marq ues
José Santaua de Vasconcellos Simão Sessim
, Júlio Campos
Stélio Dias
Lael Varella
PSDB
Mauro Campos
PDS
"João Lobo
Lourival Batista

PDT
Brandão Monteiro
PTB
Mendes Botelho

Joaquim Sucena
PT
Ernesto Gradella
PDC

Suplentes
PMDB
. José Geraldo
Jósé Ulisses de Oliveira
Luiz Leal
Naphtali Alves de Souza·
Roberto Brant
Rospide Netto'

AntÔnio Ferrclra
Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Francisoo Domeile,
João Alves
José Jorge
Levy Dias
Osyaldo Coelho
Paes Landim
Simão Sessim

Chagas Rodrigues
Teotonio Vilela Filho

João Castelo

José Serra
Maria de Lourdes Abadia
Saulo Queiroz
Ziza Valadares
PDS
Darcy Pozza
Feíípe Mendes
Jorge AJ;bage
PTB,

PFL
Airton Cordeiro
Costa Ferreira
Ézio Ferreira.
Geovani Borges

Manoel Castro
Maurício Campos
Saulo Coelho

Louremberg Nunes Rocha Fábio Raunheitti
Féres Nader
PDT
César Maia
-'Luiz Salomão
PT

PSDB
José Carlos Grecco
Saulo Queiroz

Cid Carvalho
Délio BrazDenisar Arneiro
Genebaldo Correia
Israel'Pinheiro '
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos Vaconcellos
José Maranhão '
Manoel Mo.reira
-Marcos Queiroz
Mauro Sampaio
Max Rosenmann
Nilson Gibson
Nyder Barbosa
Rospide Neto Santinho Furtãdo '
Ubiratan Aguiar
Wagner Lago

Odacir Soares

Ézio Ferreira
Jõfran 'Frejat
José Camargo
Luis-Marqúes
PSDB

Pompeu de Souza

Anna Maria Rattes
PDS
José Luiz ~aia
PTB
Carrel Benevides
PDT
Artur'Lima Cavalcanti
PT
João Paulo
PDC

Mauro Borges
Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Ramais: 6938 - 6939

2 - COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITORIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS).
Composição

MEMBROS DO CONGRESSO

PSDB

Gidel Dantas

Arnaldo Moraes
Chagas Neto
Del Bosco Amaral
Eliel Rodrigues
Ernani Boldrim
'Gustavo de Fariã
ttufIváfNascimento

Titulares
PMDB
Deputados

PFL

Jorge Arbage

Darcy Pozza

Haroldo Sabóia
Irajá Rodrigues
Lélio Souza
Luiz Vianna Neto
Raul Belém
Renato Vianna
PFL

1.

Composição

'Tituiares
PMDB
Max Rosenmann
Paulo Roberto
Paulo Mincarone
Roberto Vital
Rubem'Branquinho
Sérgio Werneck
I Vaga

PMDB
Meira Filho
Nelson Wedekin

COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO I)E TRANSPORTES

Antônio Perosa
Lézio Satlo.ler

José Luiz de Sá
PSB;
,
Abigail Feitosa
PCdoB
Manuel Domingos
Suplentes

1 Vaga
PTB

PDT

Alexandre Puzyna
Carlos Benevides
Dalton Canabrava
Denisar Arneiro
Mário Martins
Mauro Miranda

'. ~oberto Balestra

',Moisés Abrão,

Sigmaringa Seixas

Irma Passoni
Virgílio Guimarães

Senadores
Alfredo Campos
Chagas Rodrigues,
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Deputados
Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos:
José Guedes'
,Renato Bernardi,

MEMBROSDOPODERÉXECUTIVO

Álmir Laversveiler

José Carlos Mello

Cesar Vieira de Rezende

Pedro 'José Xavier
Mattoso

Charles Curt Mucller

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

Semestral ..••..........•..••...••......•...

Exemplar avu.lso ••••.•••••••••••••••.••••

NCz$17,04
NCz$ 0,11

SEÇÃO 11 (Senac:to Federal)

Semestral ..•....•..•....••.............•.•.
.E:x:emplar avulso ••••••••••••••••••.••••••

NCz$I~04

NCz$ 0,11

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável
em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal - Agência - P5-CfGRAF, conta corrente n9 920001-2. a favor do

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes -

Caixa Postal 1.203 CEP: 70160.

Brasília - Df

Maiores informações pelos telefones (061)311-3738 e 224-5615,
na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação
de Atendimento ao Usuário.

REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 96
(outubro a dezembro de 1987)
Está circulando o n 96 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número. Com 352 páginas, contém as seguintes maténas:
9

Os dilemas institucionais no Brasil - Ronaldo Poletti
A ordem estatal e legalis113. A política como Estado e o
direito como lei - Nelson Saldanha
Compromisso Constituinte - Carlos Roberto Pellegrino
Mas ql,Jal Constituição? - Torquato Jardim
Hermenêutica constitucional - Celso Bastos
Considerações sobre os rumos do federalismo nos Estados Unidos e no Brasil - Fernanda Dias Menezes
de Almeida
Rui Barbosa. Constituinte - Rubem Nogueira
Relaciones y convenios de las Provincias con sus Municipios, con el Estado Federal y c~>n Estados extranjeros
- Jesús Luis Abad Hernando
Constituição sintética ou analítica? - Fernando Herren
Fernandes Aguillar
Constituição americana: moderna aos 200 anos - Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza
A Constituição dos Estados Unidos - Kenneth L. Penegar
A evolução constitucional portuguesa e suas relações com
a brasileira - Fernando Whitaker da Cunha
Uma análise sistêmica do conceito de ordem econômica
e social - Diogo de Figueiredo Moreira Neto e
Ney Prado
A Intervenção do Estado na economia - seu processo
e ocorrência históricos - A. B. Cotrim Neto
O processo de apuração do abuso do poder econômico
na atual legislação do CADE -José Inácio Gonzaga
Franceschini
Unidade e dualidade da magistratura - Raul Machado
Horta

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas
Senado Federal.
Anexo I, 229 andar
Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DF
Telefones: 311-3578 e
311-3579

....

Judiciário e minorias -

Geraldo Ataliba

Qívida externa do Brasil e a argüição de sua inconstitucionalidade - Nailê Russomano
O Ministério Público e a Advocacia de Estado - Pinto
Ferreira
Responsabilidade civil do Estado - Carlos Mário da Silva
Velloso
Esquemas privatísticos no direito administrativo - J. Cretella Júnior
A sindi"Cância administrativa e a punição disciplinar mir Netto de Araújo

Ed-

A vinculação constitucional, a recorribilidade e a acumulação de empregos no Direito do Trabalho - Paulo
Emflio Ribeiro de Vilhena
Os aspectós·jurídicos da inseminação artifidal e a disciplina
jurídica dos bancos de esperma - Senador Nelson
Carneiro
Casamento e família na futura Constituição brasileira: a
contribuição alemã - João Bap~ista Villela
A evolução social da mulher - Joaquim Lustosa Sobrinho
Os seres monstruosos em face do direito romano e do
civil moderno - Silvio Meira
Os direitos intelectuais na Constituição - Carlos Alberto
Bittar
O direito autoral do ilustrador na literatura infantil ~ Hildebrando Pontes Neto
Reflexões sobre os rumos da reforma agrária no Brasil
- Luiz Edson Fachin

Assinatura
para 1988
(n 9S 97 a 100):

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à SUbsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECr- Senado Federal- CGA 470775.
Atende-se. também. pelo sistema de reembolso postal.

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203
Brasília - DF

IEDlÇÃO DE HOJE: 2,24 PÁGINAS I.

I

PREÇO DESTE EXEMPLAR: NCz$ 0,11

I

