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MENSAGENS

Mensagem n~ 537, de 1992 (Do Poder Executivo) 
Submete à consideração do Congresso Nacional, o texto
do Trabalho sobre Transferência de Presos, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Canadá, assinado em Brasüia em 15 de julho
de 1992.

Mensagem n9 568, de 1992 (Do Poder Executivo) _
Submete à consideração do Congresso Nacional, o texto
do Acordo de Sede entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Parlamento Latino-Americano, assinado
em Brasüia, em 8 de julho de 1992.

Mensagem nQ 577, de 1992 (Do Poder Executivo) _
Submete à apreciação do Congresso Nacional o texto cons
tante do Decreto que "renova a outorga deferida ao Siste
ma Nova Era de Comunicação Ltda., para explorar serviços
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Borra
zópolis, Estado do Paraná".

Mensagem nQ 601, de 1992 (Do Poder Executivo) 
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto
da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comer
ciai, Internacional, concluída em 30 de janeiro de 1975.

Mensagem nQ 602, de 1992 (Do Poder Executivo) 
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto
da Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterri
torial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, con
cluída em Montevi~éu,erp. 8 de maio de 1979.

Mensagem n9 607, de 1992 (Do Poder Executivo) 
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto
da Convenção lnteramericana sobre Conflitos de Leis em
Matéria de Letras de Câmbio, Notas Promissórias e Fatu-

ras, concluída na Cidade do Panamá em 30 de janeiro
de 1975, durante a I Conferência Especializada Interame
ricana de Direito Internacional Privado.

Mensagem nQ 608, de 1992 (Do Poder Executivo) 
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto
da çonvenção lnteramericana sobre Conflitos de Leis em
Matéria de Cheques, concluída em Montevidéu, em 8 de
maio de 1979, durante a II Conferência Especializada lnte
ramericana de Direito Internacional Privado.

Mensagem nQ 609, de 1992 (Do Poder Executivo) 
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto
da Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em
Matéria de Sociedades Mercantis, concluída em Monte
vidéu, em 8 de maio de 1979, durante a II Conferência
Especializada Interamericana de Direito Internacional Pri
vado.

Mensagem n9 617, de 1992 (Do Poder Executivo) 
Submete à consideração do Congresso Nacional o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Coréia para Serviços
Aéreos entre seus Respectivos Territórios e Além, assinado
em Brasília, em 11 de agosto de 1992.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n9 29-A, de 1991
(Do SI. Victor Faccioni) - Altera o artigo 14 da Consti
tuição Federal; tendo parecer: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e dé.Redação, pela admissibilidade desta
e da de n9 72/91, apensada. .

Proposta de Emenda à Constituição n9 107-A, de 1992
(Da Comissão Parlamentar de Inquérito que Investiga o
Extermínio de Crianças e Adolescentes) - Dá nova reda
ção ao artigo 160 da Constituição Federal, tendo paracer:
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
inadmissibilidade.

PROJETOS A IMPRIMIR

. Projeto de Resolução n9 95-A, de 1992 (Do Sr. Aldo
Rebelo) - Institui Comissão Parlamentar de Inquérito
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destinada a investigar o envolvimento do ex-ministro Rogé
rio Magri na prática de corrupção, durante sua gestão no
Ministério do Trabalho e Previdência Social; tendo pare
cer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela prejudicialidade.

Projeto de Lei n9 1.257-B, de 1991 (Do Se. Fernando
Freire) - Institui uma compensação financeira suplemetar
pela exploração de petróleo ou gás natural, nos casos e
condições que menciona; tendo pareceres: das Comissões
de Minas e Energia e de Finanças e Tributação, pela rejei
ção.

Projeto de Lei n9 1.568-B, de 1991 (Do Se. Jackson
Pereira) - Dispõe sobre o amparo a pessoas idosas e defi
cientes físicos, assegurando descontos nos valores dos in
gressos em espetáculos culturais e artísticos; tendo parece
res: da Comissão de Seguridade Social e FamI1ia, pela apro
vação; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, com substitutivo.

Projeto de Lei n9 1.898-B, de 1991 (Do Se. Hélio Ro
sas) - Dá nova redação ao artigo 59 da Lei n9 6.179,
de 11 de dezembro de 1974, que "institui amparo previden
ciário para maiores de setenta anos de idade e para inváli
dos, e dá outras Providências"; tendo pareceres: da Comis
são de Seguridade Social e Família, pela aprovação; e da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

Projeto de Lei n9 2.233-A, de 1991 (Do Sr. Pedro
Corrêa) - Define parceria rural - Lei n" 4.504, de 30
de novembro de 1964; tendo parecer: da Comissão de Agri
cultura e Política Rural, pela rejeição.

Projeto de Lei n9 2~254-A, de 1991 (Do Se. Wilson
Campos) - Dispõe sobre o plebiscito, o referendo e a
iniciativa popular, regulamentando o caput e os incisos
do artigo 14 da Constituição Federal; tendo parecer: da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
inconstitucionalidade.

Projeto de Lein9 2.302-B, de 1991 (Do Sr. Edi Silipran
di) - Dispõe sobre a abertura de capital das empresas
estatais privatizáveis; tendo pareceres: da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela rejeição, contra os
votos dos Se. Waldir Guerra e, em separado, do Sr. Paulo
Ramos; e, da Comissão de Finanças e Tributação, pela
rejeição.

Projeto de Lei n9 2.329-A, de 1989 (Do Sr. Ney Lopes)
- Disciplina o mandato de segurança coletivo com nova
redação a dispositivo da Lei n9 1.533, de 1951, e dá outras
providências; tendo parecer: da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

Projeto de Lei n9 5.656-A, de 1990 (Do Senado Fede
ral) - PLS n" n\> 390/89 - Cria o Conselho de Estudos
Técnicos da Aviação Civil; tendo parecer: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, injuridicidade e falta de técnica legislativa, contra
os votos dos Srs. José Dirceu, Hélio Bicudo, Edésio Passos
e, em separado, da Sr' Wanda Reis.

PRESIDENTE (Waldir Pires) - Falecimento do De
putado Ulysses Guimarães.

IV - Pequeno Expediente

OSVALDO BENDER - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães. Criação de novos Ministérios pelo Go
verno Itamar Franco.

CARRION JÚNIOR - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

HÉLIO BICUDO - Falecimento do Deputado Ulys
ses Guimarães.

LUIZ GIRÃO - Falecimento do Deputado Ulysses
Guimarães. Seca na Região Nordeste.

LUIZ VIANA NETO - Transcurso do 809 aniver
sário de fundação do jornal A Tarde, de Salvador, Estado
da Bahia.

ALDO REBELO (Como Líder) - Falecimento do
Deputado Ulysses Guimarães e do ex-Senador Severo Go
mes.

ADYLSON MOTTA - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

CID CARVALHO - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

PRESIDENTE (Waldir Pires) - Compromisso regi
mental e possé do Deputado Cyro Garcia.

PAULO ROCHA - Falecimento do Deputado Ulys
ses Guimarães.

NELSON MARQUEZELLI (Como Líder) - Faleci
mento do Deputado Ulysses Guimarães e do ex-Senador
Severo Gomes.

AGOSTINHO VALENTE - Falecimento do Depu
tado Ulysses Guimarães.

RAUL PONT - Falecimento do Deputado Ulysses
Guimarães. Conveniência de rejeição da Medida Provi
sória n9 308, de 1992. Indicação do novo reitor da Univer
sidade de Uberlândia, Estado de Minas·Gerais.

CÉLIO DE CASTRO (Como Líder) - Falecimento
do Deputado Ulysses Guimarães e do ex-Senador Severo
Gomes.

EDUARDO JORGE (Como Líder) - Nota da Co
missão Executiva do Partido dos Trabalhadores sobre o
falecimento do Deputado Ulysses Guimarães e do ex-Se
nador Severo Gomes.

LOURIVAL FREITAS - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

NILSON GIBSON - Falecimento do Deputado Ulys
ses Guimarães.

ROBERTO FREIRE (Como Líder) - Falecimento
do Deputado Ulysses Guimarães.

JOSÉ GENOíNO - Falecimento do Deputado Ulys
ses Guimarães.

CLÓVIS ASSIS - Falecimento do Deputado Ulysses
Guimarães.

WILSON CAMPOS - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

PRESIDENTE (Waldir Pires) - Convocação de ses
são conjunta do Co~gresso Nacional para as 19 horas.

•AMAURY MULLER - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

JOÃO PAULO -Falecimento do Deputado Ulysses
Guimarães.

ARTUR DA TÁVOLA (Como Líder) - Falecimento
do Deputado Ulysses Guimarães.
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VICTOR FACCIONI (Como Líder) - Falecimento
do Deputado Ulysses Guimarães.

ERALDO TRINDADE - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães e do ex-Senador Severo Gomes.

VALTER PEREIRA - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães e do ex-Senador Severo Gomes.

RUBENS BUENO - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

ISRAEL PINHEIRO - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

TILDEN SANTIAGO - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

TIDEI DE LIMA - Falecimento do Deputado Ulys
ses Guimarães.

DÉRCIO KNOP - Conveniência de aprovação das
emendas n9s 4 e 6 à Proposta de Emenda Constitucional
nQ55-B, de 1991.

AÉCIO DE BORBA - Importância dos institutos
sociais na formação da criança brasileira.

LUIZ SOYER - Anúncio de encaminhamento pelo
orador de requerimento de informações ao Ministério das
Minas e Energia sobre a comercialização pela Petrobrás
do combustível de avião convencional.

JOÃO DE DEUS ANTUNES - Transcurso da data
comemorativa da independência da República de Chipre.

GILSON MACHADO - Transcurso do 509 aniver
sário de criação do Banorte.

PEDRO TONELLI - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

ANTÔNIO DE JESUS - Conveniência de criação
de Seminário Interacadêmico Brasil-Israel para discutir po
líticas econômicas, científicas e culturais entre os dois paí
ses.

CELSO BERNARDI - Transcurso do Dia do Pro
fessor e da Criança. Urgente votação pelo Congresso Na
cional da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

FÁTIMA PELAES - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães. Problemática da criança e do adoles
cente no País.

MAX ROSENMANN - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

JONES SANTOS NEVES - Posicionamento ético
e moral do Governo Itamar Franco.

v- ORDEM DO DIA

Apresentação de proposiç~.es: AÉCIO DE BORBA,
LUIZ SOYER, WILSON MULLER, SIGMARINGA
SEIXAS, SALATIEL CARVALHO, JACKSON PEREI
RA, ANTÔNIO DE JESUS, CELSO BERNARDI,
JOÃO PAULO, CUNHA BUENO.

VI - Grande Expediente

(Não houve oradores inscritos.)

VII- Comunicações Parlamentares
SÉRGIO GAUDENZI - Falecimento do Deputado

Ulysses Guimarães.
GILVAN BORGES - Falecimento do Deputado

Ulysses Guimarães. Proposta do Deputado Luís Eduardo
de denominação de "Plenário Ulysses Guimarães" ao ple
nário da Casa.

CHICO VIGILANTE - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

ALOÍSIO VASCONCELOS - Falecimento do De
putado Ulysses Guimarães.

FLÁVIO PALMIER DA VEIGA - Falecimento do
Deputado Ulysses Guimarães.

SIDNEY DE MIGUEL - Falecimento do Deputado
Ulysses Guimarães.

ALCIDES MODESTO - Conveniência de reformu-
lação do Programa Nacional de Desestatização.

VIII- Encerramento

2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exonerações: Décio Fernandes Guimarães Neto,

José Carlos Pereira Peliano.
b) Nomeações: Anésio dos Santos Sarmento, Décio

Fernandes Guimarães Neto, José Carlos Pereira Peliano.

3 - PORTARIA NQ 22/92 - credenciamento de enti
dade

4 - COMISSÕES - DISTRIBUIÇÃO DE PROJE·
TOS

a) Comissão de Finanças e Tributação, nQ 41/92, em
14-10-92

5- MESA
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
7 - COMISSÕES

Ata da 155a Sessão, em 14 de outubro de 1992
Presidência dos Srs.: Waldir Pires, 2° Vice-Presidente; João Paulo, 4° ~uplel1te de Secretário.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pin·s)
Há número regimental.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do povo brasileiro,

iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão

anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 29 Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente a qual é
sem observações, aprovada. "

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. ADYLSON MOTTA, servindo como 29 Secretário,
procede à leitura do seguinte

IH - EXPEDIENTE
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MENSAGEM N° 537, DE 1992
(Do Podcr Exccutivo)
(Do Sr. Cicio Fakl\o)

Acordam o aeguinteo:

1. As penas impostas nllcionais do Canadá na república

F~derativa do Brasil poderão ser cumpridas de acordo com as disposições

do presente Tratado.

ARTIGO 11

2. ,",5 penas impostas no Canadá nacionais da República

Fedt'rntiva do Brasil poderão ser cUlnpridas de acordo com a~ disposições

do presC'ntc Tratildo.

Cf .1 '\"l'l no.} d.1 HI'p,jl> 1 i C.I !'L'\lCO!:.l ti Vd th' U, ."1:"; i 1 t.' I) GOVt'rno do

..·.l'l .• J.l. ,\.t:dll,t<ltl '.'IU III.nd.l ia em ,r, Jc julho de 19':)2.

(As COMISSõES DE RELAÇOES EXTERIORES: F. DE CONSTITUIÇ1\O E

JtJ~TJt;h r. nf; RE:IIAÇ1l.0).

SCldlOfC5 Memhro!; do Con~re5.'iO Nncional.

Em l'unfonnídadc CtJllI li di~(loslo nn Artigo 49, inciso I. da ('onstituíçlo federal,
sullmclo Aclcvólda consídcfaçâo de Vossas Exccl~ncias. acomp:Ulhado de Bltpo~jçAo de Moliv'JS

do Senhor Minislro de Estado das Relaçócs Exteriores. o texto do Trat.ado sobre Transferéncia de
Presos. celebrado entre o Governo da RcpúbUcaFederaliva do Brasil e o Governo do Canadá.

assinado em Br.,m.em IS de julho de 1992.

I'.\r., os fins do prt'!H'ull' ",,11 "ih),

n) o termo "Estado Remetcnte" Sf" refere

prpso ,'" trml$>f('rid,.,;

Parte da qual o

Excelent1ssimo Senhor Presidente da Republlca,

(X'·"·:.'Oll.' ne f'./cTI'·"S Iv'c 3H !11<'F DE" ;).{. btE I1l5-l'S7u
DI' I'i'i"~', 1',' ",NI'II: />IU!'SitU' l>,- LSi/l/)O ])45
QF/.Il.,:/,-S. f<'r"l~I'·~r<;

hl o lermo "CH1"do rll'(~f'ltlnl"r"

preso é transfe.rido;

c) o termo "nacional" SI? refere, no caso do Canadá., a um

cid<ld,i:Q c"nddcoll!;C';

d) o termo "nolC'ion,ll" SC' refere, no C<1S0 do nr.:115i1,.1 Unt

hrtl!"í1l.'iro, (."(11(11\ d,~finílln Ill~l'l t:"oll!>tit'uiç:il') t\r.lsl11"íJ.lj

el Q termo "pr(!$o" SI.' referL a uma peRsoa. julqadd culpdcà-~

um crime e candenaJ..l 110 território de uma das Parte">.

de 1992,Bn.~fiia. 26 de .~os to

{nformo a Vol'isa Excolóncl11 que o Governo da Repliblicll

Fcdcr~tj.v., do UI·asil e o Governo do Canadá firmaram o anexo Tratado

sobre Transferência de. Presos. êm Brasilia. em 1S de. julho de 1992.

Conforme li constituiçio, para a entrada em vigor desse ato

internacional no Hrasil, fnz-se necessária SUft ftprovaçAo pelo
CDnqrosso NllC' 10nal.

AH1'ICO III

1\ aplicaç30 do prasente Tratado ficará sUJeita iis seguintes

condições:

2. O Tratado possi.bilitarâ a cidadãos brasileiros e

canadenses cumprir as penas a que tiVerem sido condenados no pais

de que são nacionais. Vale ressaltar que esse Tratado, primeiro no

gênero negociado pelo Governo brasileiro, contribuirá para ampliar

a cooperaçáo j uridica no campo penal entre o Bras il e o Canadá,

abrin"",:, tlll'lbêm, oportunidade para futuros acordos do Brasil com

outros t'a1ses,

J. Em vista do exposto. submeto a Vossa Excelência o anexo

proj.,to de lIIensagem ao Congresso Nacional, sugerindo a aprovação do

Tratado. pelo Poder Legislativo, para sua entrada em vigor no

nr.sil.

cl na ocüsi:io tIa <tpt('!1I·nt~l.';;;'O dlt pC'ditlo <.·t~{.'("<ci r jt.,:.tdrJ tv)

~"'rcígrilfo 3 do <lrtigo V, d~vQm n'stdr pelo lTlt'nos seis

mesC's de- prona POl- r.... umpr.i r j

d) que ndo esteja pendente de jlllq~lr\l('nto qualquer reCurgo em

tf'l.lç:io;\ t'{)\Hh'IH1Ç;;O lllipoBtd .\0 1'1f~~Hl Uq t-:<:t,"ltlo nl'llll~l"utl~

nu 'lUl' t.l·nh.l (~x(,it·.ldo () (Jr,lzr, (',lr'l illlr'rpo'lie:iq clr.

rncurso ..

I\RTtGO IV

Ministro

Respei tosalt}énte,

,.' j
.. l é, . " ,,' <: _t ,

/ CELSQ tAfEl\ ~
de Estado das Relações xter~ores

/

C.lda Parte dever,!; d~signdr uma autoridade responsável pelo

de~;(!mp':nho (l i l:; funç(iI.'s c!;t,dl(·I"Cln.dS no ;'inlhil(1 do fln.'Hl.'nlt~ 'l'I".II,\(1p •

1. C.leJa P.trt:l! di!V(!r.:i c~xlll tCdr o tuor do prcbl.'Ot c Tratado d

qUdl'llH:r ,.rl::.H; <.10 qual (J I\lt.;!illlfl IJtI::;H.1 dl~ll~,tr-S(·.

2. Qualquer transfarêncLd de presos no limbito do IJrus(»nte

Tr.... tado df.>vt.'r.:i Sl"'r efetuada por inicidtiv.... do E~tcldo Hemt..'tente. Nenhum.l

dd5 disposiç0es do prosentr.- Tr<Jtado dcvur.:l ser intt!rprct<.ld•.1 CClIU(J

imf'('rIl/l1 r.tr'.l qu •.• um flP'SIJ 011""1>1'111(" IJI·dldll dl' tr.II1Hft'rj'';lll.'i..l .111 )·:Ht .. t!O

Ih:lIl('tf-ntU.

TRATADO SOBRE TRANSFERt.:NCIA DE PRESOS ENTRE O GOVERNO DA REPOSL.k'.b

FEDF,Rl\TIVA DO nRl\SIJ~ E O GOVERNO DO CANl\D1.

o Governo da República Federativa do Brasil

e

3. S(!' um preso solicit<Jr trdnsferência u o Estddo Hemct~ntf!

ilprovoJ-1..t, II r·;stildo «úm(~tr.'nt(' dev,~r,í f r,'ln~;mitir o pl'dido r,::;t,HJ(l

fir'(":iH:ilr,r "f,( VJII dil"(,míl 1(',1.

<1. SI' () r::,1.tll() H,:c\'''I~\t\lr '"'l""O'J.U· um pedido, l.h·vcr:i hotttic~\r o

'·:!:itlH.1U J(1.'1l\4.'U~nt~ dd :.iUd dl:'cil:>.3.o ú tom.lr /l.!:i mcd.1das ncccss':;:rirlS {hll·tl

cfetu,tr il transfcrcncla; caso contrctrl0, dever:i inform.lr o Est"Hlo

Rl:mctentr- da sua recusa, sem demortl.

o Coverno do Canadli,

(norllvnntt!' dC'tH1Tllill ..\t1o~ U\'~rtcl)"),

Desejosos de pTomov(>r rcabi li taCdo saci,) 1 tle [lrc.">os

permitindo que eles cumpram suas penas no país do qual são nacionais.

5. Ao to'fIIar Uffiil dccisdO relativd d. ulna transfcrüncid, cdda Parte

doQver':; cOM~idcI"ar todos os ftl.tOI"C5 que pos::iam contribuir p.lrtl pr01nOVl~r

i\ rPilbJ.1it ..IÇ:io do preso.
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6. Se c pedido d~ t rans ff.!rnnci.l for aceito pelo Estado ARTIGO VII

Recebedor, o l-::r.tado R~m~tt:ntê ddr:i oportunidddu ao Estado Rccubedor, ~l~

este tlfi~ilTl Q deseJar, de vori ficar, •.mt~5 da. tr~msfer~nci..l, se o

CCII\S~nl im~"'nto do preso foi m.,n 1. ft~stúdo com amplo conhecimento de c.lusa.

7. N:io dl'ver.i. !;wr Cf(:tULld.l <.l tran!iferêncí'l de tJudlqll~r pn.'fiO .1

II1l'lIfJli qUI" :.\1.1 f,l"tlol ~W).l di' ClIU.II,,;:iCJ 1')(I~tll\í"t'l lU) l·::.l..ulo Ut'('I'IJ~'th)l', ou .\

IIJI·HfJ~' 'llll~ J':,~;.J 1'1:1)01 lH:Jd t:vlIvl:rtid.a, l~cld::; .1uloritlddus cr'JIIJ)t.:tl~l\tt..!S du

~:J.;.tddo nc·cübcc1c.r, duma tlur.tç';jo ~xeqürvcl "t'sse F.stlldo.

foomente o fo:stilllo Rnmtltentc h~rii l..':ClrTll't·ténci.l 11.ll'., )UI'J.ll'

qu.\1qner recurso ou soLicitaç:i.o df~ reforma de dl~CU;:lO uc um )UltJ.lmt~Il •. o

proferido por autoridadt.!s judiciárias. Mediante o rccebirnt!nt.o da devlda

not i ficnção do r.stado np.mcl~nte, o F.stado RC'c:'('hcdor dcvcr.í comprorr.t:lb~r-

pilr l'lll. V irJor .IS lIIt1tl ..ltll,;"U; int nldu .. icl.l!; 11.1 l'j"\01 t}ut' t·:.llVI'r l.t'IUhl

c'unll'J ill.l.

IIRTIGO VIII

8. O "~stado Remetente dc:vQr:i ilprl!~cntiSr unld declardç::io .lel l~st ..\d(,l

/(c'c:(:L(:cLoc- J nd lC:.tndo o d(: 1 t trJ [.l·lo 'tu•.!! () {,c-C50 fo i conc!(·n.lftn, li dUl'olC:i<1

lld pj~nd l(~llItl() J,j CUl1lprlt!o, lnc:lu~ivl!, todo u Ilt·rícJli(J d~ (h:l(~n.;:il.

<lnlerior <10 juIcJiuhcnto. 1\ dccldrde;:io dl·V(~r.i contC'r dinda um reI.lteil iCl

l,ormt'f1oriz<ldo do comport.lnlt!nto do prt.H;O em dctcnç::io, no S('ntido de SI'

determinar.\ ql.lIllificdÇ':iO do mcsmo Dara gozar bcn~ficios previstos fi'"
lcqi!;laç;;c do l-:5t.ldo nt:ccLcrlor. ESS<l dl.·cldrilÇdO dcv~r.j ser ty,uhndtlil

!,'Ir,l o lfIHII1l,'J cio 1·:st.Hlo Hl:C' .. LI:(I!Jr l.' dt!vid.utu:ntl! <Jl1tcntic<Jd.I.· O t~l.HIQ

ltr.:lhC:lc:ntu t.lllllJém devcr':; dIJr'"e~cntiJr ao r~~tddo ncccLt:dor umil cópi"

autêntica..:la sentença emitida pt:lla autoridade judicial competente, e

dils illterat"(1t~5 nela efutuLlr]d~;. Dr!VUrd, dlnd"l, fnrnl"·cr CJl1id~lJ\ll'r nutr.l~

Jtlfr'flll,lt;i".".; 'jllI: (,f):';:"UIl ,IJull,\1 r~ J:~II.Hln Ilt·C~~:iJl'tlur.1 dt!t"IIlIPtlolt C'umfl

flu·lh',r 1 •• tI.11 I) JH"hU lU, lll·ltt I tio d.' J"I,lllIJV,'r .1 :llhl H.'.I)HllL .....·;i.u :joci.d.

9. O Estudo Heccbedor fJod~r.:i solicitar informações ddicionais se

considerar que os documentos fornecidos pelo f:stado nC'm('tl.'ntC' n:io

1,'·flllll'·1lI '1"1' I')" rum,. ••, _l'S ,J 1:'('1>:1 1 ':1,"', ,J" 1'lf':II'IIIII "·,.II.ld".

O preso trttns(erido de acordo com us lr-rmOfi do pruscnt':

'rral<1do n~o poderá ser dut.ido, julgtldo ou st'nlcnci.lrio no E~it.lolo

Rr<Cf'lll'c1or pr.lo mesmo crim~ que dt.'u orlCJrom .i 11<'1"".

1,,- O presente Tratado poderá estcnd~r-sc a pCS~o,lS Slljeil~s 11

ml~clld.IS (li- vlqil:inci.l c 1.1(> qu,llqller outr.\ n.. tur'·.l.,I, 11" ,Icordo l~nrn .1

1'·'li',l.lc:in ,I,' um.\ f\'I:; 1',lrlc~; n!ldtiv., ,1 tnf·rlflJl·:. illfr,tll,rl"'. I\!. 1'.lru'!,

d,~v(~r:i(), em conCarmidtldc com Runs legis1.1çücn, ,lC'úrcl~lr (~ tipO <11'

Ir.lt"lnlronto il ser difipcns.ldo il tais indivíl1ul.'~ no C.I~;I' ,h' 1.1·,ltlsfl~rl-;IK"i.l.

o ('"tllll:t~l\timl~nto p<1r.,", lr.ln~rcrênci(l. dcv('r:" lwr ollt ldc.' Jllnto :i lJC'~r;,).1

lng,lltncntc o!lutorizo..ld<1.

] o. Cddd Parte d~ver'; tom.ar au meàià<.ls legislativas nccc.!:/s<Írids

c, se for prQcis(J, esto.1bf..!lecer procedim~ntos adequados conl vistas tl

d"lr, pilr.:' 05 f iOl; do prcscnt~ Tr<1l~ldo, efeito l~q ..d dtHltro de ~Wl1

tt.~rritório :ts Sl'ntenças lJyonunci.ld.lS por tribulh1Ís da outri.l Parti!.

;t.. N(·nhuIO.1 cI,r!; dl:iPlIuiç\";(!:i do pJ"~it·III.I· '1'1,1(,1.1,· ti. ll'l.i

11\II·tl'l~'I,'d.1 l'onlU I,dol' limit.uttl· da C.l!' ..IC'ld.hlt· '1111' .1'; l·,llt,·. I"

tt·c, ind"l/('ndt~ntc:.'lll(!nh! do pn.-"st.'ntc TCett.ldo, d,' I.-'U(ulll,1I , .. " .\.'1'\' I:

l.r.Hlsrnrt-nclil r.ll~ 1l\('nOtl'S lnlr.llOrl.'S ou dI." outt,,;: l'l'l.:.......

1. O Estada Remetente deverá trdnsferir o preso pilr.l. o Estado

julho de 1992, em

ing lesa e francesa,

1) prCltrofltt' 'Tt,lt.,do f.·ntcddi em vigor trinta (JO) dii1:'; após ..1

in~trt\nll~lllns tll~ r.\tifirc1c:io c pnrl1hlnCCer~ CN vigor durflntc umtrOC<l d<'

2.

1. O pre~eJ)te Trat.'ldo [ietlrE sujeito a ratiflcac:io. li. troca de

inr.trnmrntt'~ dC' r,ltifí.·.\ç:i.o lh'vcr:i tu~r Q(C't\1.'\(l.~ I\Q l\r;t~ll.

per lndco rl,' t ["Õ';!ô .11H~!l.

J. t",so nenhuma das Jll1rtes notifique doutra, p0t\.yia

diplomZiticd, de sua intenc;jo de denúncia pelo menos noventa. (90) ~

nnte!; da cxpirac:"o do per iodo "lcima mencionado, O presente Tratado

prrmant'ccr.'i em vigor por pcrrodos sucessivos de trcs anos.

4. f:rn caso de denúncia do presente Tratado, suas disposições

permanccer:io em vigor em rclaCdo aos presos que, ao amparo das mesmas,

hOUVflrl...'lI\ sido trdnsfcridos, Até o término das respectivas pcmuf.

Pilrt.r.s. Oln('"" 1 ncorri ..."1"

J. A complcmentaçdo da pena imposta~' um pl'~'5~1 ql1t' lt'uh.l Slth.l

trtlnsfcrido deverá observar a legis1.\I;';;0 c os procl~chmento5 do Est(ldo

ftccebcdor. O Estado RcmctC'ntc, cntret""hto, rt.·5crV.lr-sc-,l O direito ele rt'ito em Dras.!lia, 010.9 ~S; dias do mt3s de

perd~ar a pena ou anistiar o preso, e ? Estcldo Recebedor d~vcr.3. pôr em dois l .. ltl!rnpLtrt:s origin.üs, no1s línguas portuCJuesa,

liberdade o preso imcdiatamc·nte após o·· rccC'LJimentu d.:t ntJti.,ficilCd.O dt~ sendo os trvs textos igualmente autênticos.
t.Ü perddo ou anistia ..

R",cf!bcdor r-nl

2. O Estado Rec~bedor se rC'spom:.11111 i.ldr.:i pOt' toel.1N .1:. dt.U;pl·!..l·,

r<,lacionadas com o preso 11 pürtir do mome'nto c·m que l...~slt.' IMss~ ; S~h'

custódia.

11·',',IUI'..I)"ll/.• lI'",í rm1" Cll!,lcjlll,1 lf.III~'flnrln tIo "n'~;!) p",r.t

PC!01t.I!ncl.iri,' OLl loc';ll onde d PQIH.l dQvd ser cumDridcl; e pilra cildil caso,

con forme 01. n('ceS$ idade, o Estado Recebedor sol ici ldrd a coopl:'r.lç:i.o de

teree i rílS p.l íscs no scnt ido de pC'rmi t ir o tr:ins i to do preso aLro1vés de

seus territórios. Jo:m casos especiais, mcdi.1ltt~ o.\C(,WtJll I'ntn,' ,JmL~:.> ..lo!>

P.trtes, o Estado Remetente deverá prestar a5sistênCl~) rclac:ill .\~.i

mmll:.. ionadils solicitacões feitas pelo Estado llcccbc·dof.

quaisquer

n(~cC'bcuor•

A sentença prolatada pelo Estado Remetente niio pod~ri1, sob

circunstâncias, scr aumentada ou clqrav.ldn lJc10 F:stoldo

QJ'ttO:.~
PELO GOVEIlNO 00

CIINIIOA

Aviso nll 1.122 - AUSG.

s. Por solicitação de uma das Pdrtes, a outra Parte dever':

apresentar um relatório sobre a situaç;)o de confinamcllto dC' qualquer

pr~50 tr~msfcrido no ;lmbito do prcsrntc Tratado, inC'lu.lnd.."t,

pnrt lcul<.lrrncntc, liberdade condicional ou soltura.

Br.a.'lOia, 26 de ;1g0l'J co

Senhor Primeiro Sccrcl4rio.
6. salvo disposicão em contrario no prcs(:!nt.c Tr'ltdJo, o pn.'!i{J

transferido de acordo com as disposições deste Tratado n:in sC'r;'i prlv.ldo

de q\ltllqucr direito por força da lcgisl.lc:io do Estüdo nC'a:t!lll~dor... o1.t'~m

daquelcr. que o fato da condcnaçdo do preso pos~a ter criado.

•Encaminho a essa Sccrt:laria a Mcn~agcm do Excc'cnl(s5imo Senhor Presidente da
Reptlbllea. aeompanhada de E.po.'içlo de Motivo; do Senhor Ministro de Estado das Rel.coe.
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EXl.C:nores. relativa ao Tratado ~ohrc Transferê.ncia de Preso." entre o Governo tia República

Federativa do Brasil c o Governo do Canadá. as.sinado em I:lraMlía em t~ de julho de 1992.

Atenciosamente.

MARCOS COIMBRA
Sccrctário·licral da

Presidência da República

A Sua Exc~lência o Senhor
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
~~~íLfA:liro da Câmara dos Depurados

MENSAGEM N° 568, DE 1992
(Do Poder Executivo)

Submete à consideração do Congresso Nacional, o te.!

to do Acordo de Sede entre '0 GOverno da RepúblicaF~

derativa. do Brasil e o Parlamento LatinO-Americano,

assi~ado em Brasilia, em ,8 de julho de 1992.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES1 E DE CONSTITUI

i;Á0 E JUSTIÇA E.DE REDAÇl'.O {ART. 54»)

Senh""" Membros do Coogmsso NaciDllll,

Em conf~d1de com O dispOItO 00 Artigo 49, inciso I. da Constituiçlo Feder3l,

submeto ~ elevada cnnslderaç10 de Vnssu ll1cel!nci>s, llCOIIljllllhJdo de l!xposIçln de Motives

do Senhor MinistrO de llstIdo das RoIações Extoriores. O toxto do Acordn de Sede eotre ?Governo
da Repllblica Federativa do Bruile O Parlamento Latino-Americano,_oem BruIlia em 8 de

jnlbo de 1992.

BrulIia, 3 de setembro de 1m.

(Ú'V--EXPOSICl'.O DE MOTIVOS, N9 284fMRE, DE 31 DE JULHO DE 1992, DO

SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES.

Excelentissiao Senhor Presidente da República,

Elevo.. conslderaçio de Vo••a Exce16ncia o anexo

projeto de Mensagl!. pala qual se submete ao re::ferendo do Conqre~Bo

Nacional o texto do Acordo do Sede entre o Governo da República

Federativa do Brasil ti o ParlaMento Latino-üeriaano, firmado por

_1m e pelo Presidente da referida entidade, Deputado Umberto

Celli, da Venezuela, no dia 8 do corrente m'8, em solene cerimônia
no Palácio do Planalto ..

2. A de.cisio do Parlatino de estabelecer sua sede na çidade
de sio Paulo, nolS termos do artigo B de seu Tratado de

Instituolonalização, . de que o Brasil é parte, foi tOlUlda na XIII

Assembléia OrdinAria, realizada em julho/agosto de 1991, tendo por
base 'crerecimento, feito pelo Governo do Estado, de recinto para

lIuâ instalação na área do Me.orial da AJIlérica Latina, local

natural.ente. predisposto, pelo seu siqnificado, 'para acolher UIla

organização internacional desta indale..

j • Como de praxe em caBOS semelhantes, o Acordo em apreço
prevA condições para funcionu.nto do Parlatino - orqanis:.o

COI1 personalidade internacional - no território brasileiro e

define: os privilégios, as i.unidades, as prerrogativas e as

tacJ.j.idades que o Governo Federal concede à própria entidade, aos

seus Jle:.bros, aOIJ deleqadoB dos Parlaaentos-Me:.bros f ao Diretor e
aos funcionArias da sede,' para o cuapriJlu!l:Dto de suas funções e a

realização de seus propósitos. Se.gue, C01l. AS ad~ptações cabiveis. ã

situação espec:f.fica, o modelo adotado para instrumentos do gênero

relativos a organizaçõe." internacionais C01l representaçio ou sede
no BrasiL

.. • Os c01lproaissos a.ssUJlidOB pelo Governo Federal COll o

I Parlatino são coapl~ntado. por \Dl conv'nio por ,este calebrado

'''08 o Governo- do Estado d. sio Paulo I no dia 9 s~eqQ:ant••

5. Cabe agora. ao congresso Nacional,. Poder diretamente

representado no Parlatino, adotar, na esfera de sua competência,

as decisões que permitirão ao Governo colocar em vigor o Acordo de

Sede.

Respeitosamente,

ACORDO DE SEDE ENTRE O GOVERNO DA REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL\...,

E O PARLAMENTO LATINO-AMERICANO

O Governo da República Federativa do Brasil

e

o 1!arlamento Latino-Americano,

Tendo em vista a Decisão aprovada durante a XIII Assembléia

Ordinária do Parlamento Latino-Am~ricano, realizada de 31 de julho a 3

de agosto de 1991, relativa à determinação da sede da organização, nos

tertrlos do AX'tigo 8 do seu Tratado de Institucionali~ação,

Acordam o seguinte:

CAP1TULO I

Definições

Para oa efeitos deste Acordo:

a) a expressão "Governo llll significa o Governo da República

Federativa do Brasil;

b) a expressÃo "Parlatino llll significa o Parlamento Latino

Americano;

c) a expressão "Parlamento-Membro llll significa os Congressos

nacionais dos Estados parte~ contr",tante.s do Tratado d~

:tnstitucionalização do Parlamento LatinO-Americano;

d) a expr~s8ão "delegado" significa. o integrante das

delegações nacionais de cada parlamento membro;

e) II expressão "membrOG do Parlatino" significa. os delegados

e parlàm~ntare8 ou ex-parlamentares eleitos p@.la

Assembléia-Geral para o exercício das funções dos órgãos

do Parlatino;

f) são órgãos do Pllrlatino: a Assembléia, a Junta Diretora,
as comissões Permanentes e a Secretaria-Geral:

g} il exprtuúJão, "funcionários do Parlatino" significa o
pessoal do Parlamento Latino-Americano, peritos,

aSSessores e consultores poi: ele credenciados c?mo tais;

h) a expressão "funcionários da Sede do Parlatino" significa

os funcionários do ParIatino que exercem funções na Sede e

que têm residência no munic!pio de são Pa.ulo;

i) a expressão "Diretor da Sede" significa o parlamentar ou
ex-parlamentôlr designado pela Junta Diretora para exercer

as funções de Diretor da Sede;

j) a expres8ão "Sede" significa o prédio - Sede Permanente do

Parlamento Latino-Americano;

k) li. expre8são "bens" compreende imóveis, móveis, direitos,

~undo8 financeiros, publicações e 'tudo. aquilo qU&

constitua o patrimônio do Parlatino;
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1) as expressões "arquivos do Parlatinq" e "arquivos das

delegações" significam: correspondências, manuscritos,
fotografias, filmes, ví.deos, gravações, publicações,...

registros, livros e todos os documentos dR qualquer

natureza de propriedade ou de posse respectivamente do

Parlamento Latino-Americano ou das Delegações nacionais

dos Parlamentos-MembroS'.

CAPITULO II

Da Sede

o Parlatino, como organismo com personalidade jurídica
internacional, gozará no território da República Federativa do Brasil

da capacidade jurídica e dos privilégios e imunidades necessários para

o cumprimento de suas funçáea e a realização de ,seus propósitos, em

conformidade com o Tratado que o institui e com o dispo§to no presente

Acordo.

o Governo autoriza a instalação e o funcionamento da Sede do

Parlatino na cidade de são Paulo, Càpital do Estado de são Paulo, nas

condições estabelecidas no presente Acordo.

A Sede é inviolável. As instalações da Sede, seul'l benl'l e
haveres, arquivos, registros, livros e publicações não pOdem ser objeto
de busca e apreensão, seqUestro, embargo ou qualquer medida de execução
judicial ou administrativa, Ralvo em caso de renúncia especifica por

parte do representante legal da Sede.

Parágrafo Onico - Os arquivos do Parlatino são invioláveis em

qualquer lugar que se encontrem.

As instalações, os bens e os haveres da Sede gozarão, no

tocante a impostos diretos, das mesmas isenções concedidas a outros

Orqanísmmr Internacionais. A Sede estará isenta de impostos federais
nas compras de bens para uso oficial, em conformidade com a legislação

braldleira.

A Sede estará isenta de impost.os alfandegários ou

equivalentes decorrentes da importação e reexportação de bens para UBO

oficial. A Sede, porém, não poderá vender no território brasileiro os
bens importados que foram isentoB daqueles impostos, salvo prévia

permissão do Governo.

O Parlatino tem direito de despachar e receber suas
correspondências seja por vias oficiais ou por malotes particulares com
os beneficios das mesmas imunidades e privilégios concedidos a correios
e malas de Organismos Internacionais.

O Parlatino poderá. ter fundos monetários no Brasil, em

qualquer divisa, trllnsfer!veis para e do exterior de .acordo com a
legisla.ção brasileira.

Os privilégios, as imunidades e as franquias a que se referem

este Acordo são concedidos exclusivamente para o cumprimento das

finalidades próprias do Parl.atino.

CAPITULO III

DoS Delegados e Membros do Parlatino

Os Delegados e os: Membros do Parlatino , enquanto permanecerem

no território' brasileiro, no exercicio de suas funções, go~arão das
mesma.s imunidades, privilégios e franquias concedidos aos
Reprfu;entantes de OrganismoA Int@rnaeionaiA acreditlldos pgrante o

Governo brasileiro.

Os Delegados e Membros do Parlatino tem garantida a liberdade

de expressão e de palavra, orais ou escritas, com imunidade de
jurisdição em todOA eSRes atos executados no desempenho de suas
funções.

As disposições dos Artigos 13 e '14 não se estendem aos

cidadãos brasileiros nem aos estrangeiros com residência. permanente no

Brasil.

CAP1TULO IV

OaB Funcionários

Os funcionários do Parlatino gozarão, na qualidade de

funcionários: de organismo internacional, dos seguintes privilégios e

imunidades:

a) garantia de liberdade de expressão e de palavra orais ou

,.escritas, com imunidade de jurisdição em;.relação a esses
atos executados no desempenho de suas funções1

o Parlatino não gozará de isenção ~alquma nas tarifas e preços

que constituam remuneração por serviços de utilidade pública.

b) facilidades e
legislação sobre

pais 1

cortesias comuns
nacionalidade e

compativeis com a

migração vigentes no

A Sede terã para suas comunicatõe. oficiais, como

correspondência, cabogramas, telex, tele9rama~, fac-similes, telefoto8,

telefones e outras' comunicações, a.sim como para tarifas de impren."
TV e rádios, facilidades nio menos favoráveis do que as outorgadas pelo

Governo a outros Organismos Internacionais em matéria de prioridades,

tarifas e taxas.

Nenhuma censura ou .fiscalização serão aplicadas à.
correspondências ou a. outra. comunicações oficiais do Pai-latino.

c) faculdade de introduzir no território brasileiro, livre de

direitos e outros gravames, seus móveis e objetos de uso
pessoal, nos seis primeiros meses do per!odo de

instalação, deBde que o funcionário se transfira para o
Brasil por um per!odo minimo de um ano, com residência no

município de São Paulo 1

d) das me!mas facilidades e prerrogativas concedidas aos

funcionários administrativos e técnicos de Representações

de Organismos Internacionais.

parágrafo Onico - Os privilégios: e as imunidades referidas

neste Artigo não se aplicam aos cidadãos brasileiros nem aos

estrangeiros com residencia permanente no Bra.sil.
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o Parlat.lno poderá renunciar a. tais privilé.gios li! imunidades
nos casos em. que, a .eu critério, .eu exercício dificulte .. ação da
justiça.

Todas as categoria. de funcionários do parl.tino, que nio

forem cidadão. brasileiros, gozarão de facilidades pa.ra que pOSSUI. sair
em segurança do pai. co." Buas famílias, em caBO de conflito grave de

caráter nacional ou internacional.

CAP1TULO V

Do Diretor da Sede do Parlatino

• ARTIGO 19

o Diretor da Sede do 1'ar1atino, designado pela Junta Diretora
com as faculdades'· que lhe outorgam Da Estat.utos e 011 Regulamentos do

Parlatino, tem reconhecido pelo Governo privilé.gios e imunidades nos

termos deste Acordo, na forma expressa no Capitulo 111, Artigos 13 e

u.

Parágrafo Onico - As dispo.leõe. deste Artigo nio lIe estendem

a cidadãos brasileiros nem aos estrangeiros com residência permanente

no Bra!õil.

Parágrafo Terceiro - Se tais con&ultaa forem insatisfatórias
ou se o abuso for de natureza grave oU afetar a segurança do Estado

Brasileiro, o Governo poderÁ requeJ:eJ: ao autoJ: do abuso, que não for de
nacionalidade bra.ileira, que abandone leu território e o Parlatino se

obrigará li. adotar as medidas ao seu alcance para cumprir a medida.

Qualquer controvérsia Bobre a ~ntê.J:preta.<;ã.o ou a aplii?ação do

presente Acordo que não for solucionada mediante negociação entre aJJ
partes será. Bubmetic;1a & um tribunal de arbitragem especialmente

constituído para eSBe fim, com três árbitros deaignado.; ua pelo
Parlatino, um pelo Governo e um por ambas AG parte. ou, ..na falta de

acordo sobre sua escolha, pelo Presidente da ceai.....o Jur!dica

Interamericana•

o Governo" e o Parlatino poderio celebrar acordo. adicionai.
para regulamentar a.. "disposições do presente Acordo ..

Este Acordo entrari em vigor 30 (trinta) dias depois que o
Governo comunicar &0 Parlatino o eumprim~nto das fo:rm.a.lidadea

constitucionais indispensáveis i aprovação do Acordo ..

l"eito tlIft ansibl'\, "'D. C'l~ tU.. do aês de. julho de l)f2,
_ 41)b • eXl!.pl"r~' ori'3inds, nor idic:..as portu9'.&é:: e esp.aMal, ..ndo
.-boa os tcx~o. J.g\lalMnte .autêntico...

o Diretor da Sede é o Representante legal da Sede do

pa.rlatino perante o Governo, lIell\ preju.bo do disposto no ~tigo 23.

o Diretor deverá' ser residente no Município de são Paulo
durante sua gestão e poderá ser ou nã.o cidadão brasileiro.

CAP1TULO VI

Das Dispo.leões Gerais

-'~~~:7.J"SU) COVi:$O'-DA-Rf:P'OB:'''TC\

l'.l:DtM'IIVA lJO .a:::ASIL

CCllco M!u

~fv...A..c.J1 ~
PELO J'AP.LAHl:NTO

u"T4:lI'o-AMEP.IChtIO

.·J.aberto CclU

o Gov~rno' outorgará a08 Delegados, a08 membros do Parlatino e
seU8 func;:ionÁrio8, que não forem nacionais do pais nem tenham n8le

residência permanente, um documento que credencie BUa. qualidade e
especifique & natureza de aua função.

o Presidente ou o Presidente-suplente, que o .8ubatitua no

exercício de suas funçõe., representa o Pllrlatino perante o Governo
para todos os ef8it~. deIte Acordo, re••alvado o di.posto nOR Artigo. 4
e 20.

Sem prejuízo dos privilégio. e iJl'I,unidades enunciados no
presente Acordo, toda. as pe.loa. que gozem de••es privilégio. e
imunidade. deverão respeitar a. leis e . OI regulamentos vigentes no

pals. Têm também o dever de nio.e iJnilcuir nOI alsuntos internos do
país.

Parágrafo PriMeiro - O Parlatino cooperará c~ a. autoridade.

brallileira.s na prevenção de atos fi priticas abusival do. privilégios,
imunidades e facilidades previstas neste Acordo.

..
Parágrafo Segundo - Se o Governo considerar que qualquer

MI!lftbro ou funcionário do Parl.tino abusou de um privilégio ou imunidade

concedido neste Acordo, serio efetuadas consulta. entre o Governo e o
Parlatino a fim. de deteminar a ocorrincia do abuso e tom&:r medida.

para evitar lua repetição.

~ a ua. Seaetaril. ..)t'~ do E3.cet~Wn') Senhor P1uióen.lt 6a

aqotn:lUca. acompanhada de fufl":ó1ç1u de MotiVOl do Stn!:or ]...{ws.tfO ~ E.Stado das Re1.JçOes
E."tt:ri.Jo,"tof. relati.... ao fI:'lto dO Acofd3~ Sede cnm: o Oovemu tb Repl1büc~Fedenuva du Br3.ú1
• OP.rr.l.tml:tlto Lazino.-A!I;me:ILG. .assinado c:m.1Jf1.Uli&. Im. de jWbu de 1992.

MENSAGEM N2 577, DE 1992
(Da Poder E:xeadiva)

Submete i aprecia.ão do Congresso Néonal O· texto consta!
t~ do Decreto que "renova .. outorga deferida ao Sisteu N~

":3 Era de Comunic.ação Ltêa., para -e.xplorar serviço de Ta

diodifusio sonora em onda média, na cidade de Borrazópolis,
Estado do Paraná".

<1IS COMISSOE5 lE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E IIiFOR
MATICA; E. DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA S DS RIlDAÇ1\O(ART.54)
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Parágrafo único. A execução do serviç~ de
radiodifusio, cuja outorga é renovada por este Decreto. reqer-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçôe~, leis subsequentes e seus
requlamen't.os.

de 1992; 17l' dasetembro

publicação.

Art. 2' Esta ato somente produzirá efeitos leqais
após de1~beraç~o d~ Congresso Nacionul, na forma do ài6POStO no art.
223 da çonsti~uição.

Art. 3- Este ~ecreto entra em vigor na data de sua

Drasilia, O~ de
Independóncia ê 104' da República.

Senhores Membros do Congrwo NlICiOlll1, •

Nos 1mn0l do lItigo 49; illclso xn. combirwlo 'com o § 1· do 1Iti&o 2:l3. da

Constiwiçio Federal. submeto Aapreciaçio do Congtesso Nacionll!. aeomplUlhado de Exposiçlo

de Motivos do Senhor Ministro de Estado dos Transporte& e das ComunicaçÕCS, o ato COllJWIte do

Decreto que 'Renova a outorga deferida ao Sistema Nova Ena de Comunicaçlo Lld&.. pua

explorar selViço de ndiodifUSio sonora em onda mtdi2. na Cidade de BomzópoUs. Estado do

Pmnt·.

BIiSOia. O~ de se'tel'lbro de 1992.

f. Collor

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NI
2481MTC, DE 27 DE AGOSTO DE 1992,
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DOS
TRANSPORTES E DAS COHUNICA
ÇOES.

F. Collor
AFONSO ALVES DE CAHARGO NETTO

Jlinistro de Estado dos Transportes
e das Coaunicaç6es

l172-AUSG.

Bruma. O4 de se~errbro de 1992.

senhor Primeiro SecreWio.

Excelentiaai_ Senhor ':residente· da llepúbl,lC1\.

submeto 11 apreciação de Vossa Exce16ncia o' inclusD
projeto de decreto, que renova 11. outorga ao Si5te~ Nova Era d.
Comunicação Ltda., para exploraçào de serviço de radiodifusão sonora
em onda media, sem caráter de exclusividade, na Cidade de
Borrazópolis~ Estado do P~rAná, que lhe foi transferida pela RAdio
Flor do" Caf. -Ltda.

Encaminho a e.... Secretari. a Mensagem do ExcelenUssimo Senhor PresIdente da

República. acompanhada de Exposição de Mo;ivos do Senhor Ministro de Estado dos TransporteS
e da.Comunicaçõe.,. na qual 'submete l. apreciação"do cong;"sso 'Nacional o ato constante do

Decreto que ·Renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de Comunicação LIda.. 1'1rI

explorar serviço de radiodifusão ~on~ra em onda médIa. na Cidade de BOlTlZÓpolis, Es!&do do

Pmnt".

2. O pedido de renovação encontra-se instruido de
acordo com a legislação em vigor e a estação está funcionando dentro
das caracteri&ticas técnica& a ela atribuidas por este Mini.t'rio.

3. Observo que em decorrência do aumento da petineia
da estação, autorizado nos termos do art. 106 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n- 52.795, de 31 de
outubro de 1963, a modalidade da outorga foi alterada de permissio
para conc••&40.

4. Esclareço, ainda, que o' art. 2- do prc;eto, ..
atendimento ao disposto no § 3- do' a~. 223 da Constituição,
estabelêce que o ato de.rQnova~ão 50menta produzirá efeitos após sua
apreciaçlio pelo Congresso Nacional.' •

5. Em raz60 disto, solicito a vos~a ExcelAncia ••jaa oa
Ilutos do anexo processo administrativo ~ encaminhados ao Congr•••o
Nacional.

Atenciosamente.

MARCOS COIMBRA
SecreWio-Gcral

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Dep~13dp INOCÊNCIO OLIVEIRA
Primel(o Sccreúrio da ~âmara dos Deputados
BRASIL1A-pF.

bepeitoe"'lIte,

AFONSO ALVES DE CAMARGO HETTO
Ministro de Estado dos Transportes

e das Comunicações

MENSAGEM N° 601, DE 1992
(Do Poder Executivo)

submete ã consideraçao do Congresso Nacional o te!,

to da Convenção Interamericana sobre Arbitragem C~

mercial Internacional, conclulda em 30 de janeiro

de 1975.

Decreto de O~ 4e. se'tembro

Renova a outorga deferida ao si.te~a Nova
Era de Co~unicaç~o Ltda., para explorar

. serviço de. raaiociifuGião sonora eo ond.a
=edia, na Cidade de Borrazópolis, Estado
do Paraná'.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES; DE ECONOMIJ\,

IND(lSTRIA E COM:t:RcrO; E DE CONSTITUrç1\o E JUSTIÇA

E OE REOAÇl\O)

senhores Membros do Congresso NilCional.

o PRE~IDo--n: DA REPõBLIeA, no .uso .das atribuições que
lhe conferem o!"' e.rt.5. S4, .l.nciso IV, e 223, "caput", da constit:uiçãore
tendo e='vist~ o disposto no art. 33, i 3', da Lei n l 4.117, ee 26 de
agosto de 19~2, bem Assim o que consta do Processo· n'
29.105.000610/87,

DE'C R E '1' A:

De confonnida.de com o art. 49, inciso I, da Constituiç;lo Federal, submeto A

co~ideraçlo de Vossas Excel!ncias. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro

de Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção Interamericana sobre Arbitragem

Comercial Internacional, concluída em 30 de janeiro de 1975.

da setembro
Comunicação
onda média,
Paraná.

Art. li Fica renovada, por dez anos, a partir de
de 1987, a outorga deferida ao siste~a Nova Era
Ltda., para explorar servico de radiodit~são sonora
sem exclusividade, na Cidade de Borrezópolis, ts~ado

14
de
em
do

Bmai.. 17 de 5e~ernbro de 1992,

F. Collor
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EXPOSIÇ1\.O DE MOTIVOS NQ 328/CJ/DAI/DEA-MRE, DE 27 DE AGOSTO DE

1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES.

Excelent1ssimo Senhor Presidente da. República,

Elevo à consideração de Vossa. Excelência o anexo
proj eto de mensagem pela qual se submete ao referendo do

Congresso Nacional o texto da convenção Interamericana sobre
Arbitragem Comercial Internacional, celebrada no Panamá em 30 de

janeiro de 1975, no âmbito da I Conferância Especializada
Interamericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-I), com

base ea projeto elaborado pela Comissão Interamericana de
Juristas (CJI) I em 1967.

2. A Convenção em apreço toi assinada, naquela mesma

data, em. nome do Governo brasileiro, pelo Professor Haroldo
Teixeira ValladAo, que havia eXArcido por dez anos o carqo de

c:onsultor Juridico do Ministério das Relaç5es Exteriores e' era

justamente considerado uma das maiores: autoridades brasileiras em
direito internacional privado. Foi também firmada, naquela

ocasião e em datas posteriores, por outros dazessete paises

americanos, tendo sido ratificada por treze deles. Entrou em
vigor internacionalmente em 16 de junho de 1976, trinta dias após

a data do depósito do segundo instrumento de ratificação, nos
termos do seu artigo 10 a

3. Pelas razões que exponho mais adiante, o Governo
brasileiro não havia iniciado ate hoj~ os trâmites necessàrios à

ratificação desse importante ato. A arbitragem, especialmente no

ãmbito comercial, nas ültimas décadas, vem angariando crescente
prest1gio internacional graças às suas caracter1sticas

de comodidade, rapidez, confiança, connecimento té~nico, sigilo e

possivel economicidade. Isto sem considerar as maiores garantias

de isenção e independencia, quando comparada com as incertezas

~e podem cercar um processo judicial em paises onde a autonomia
dos tribunais não seja plenam.ente respeitada a

4 a Prova disso é o número de instrumentos internacionais
multilaterais sobre arbitragem, quer em carâter universal, quer
regional, que têm sido celebrados. Ainda anteriormente à 11

Guerra Mundial foram finados, sob a égide da Liga das Nações, o

Protocolo de Genebra de 14 de setembro de 1923, relativo à

cláusula de arbitragem, e a Convenção de Genebra de 26 de

dezembro de 1927, para a execução de sentenças arbitrais
estrangeiras. Após aquele conflito, sob os ausp1cios di!.

Organização das Nações Unidas, foram elaboradas: a Convenção de
Nova York para reconhecimento e execução de sentenças arbitrais

estrangeiras, de 10 junho de 1958: a Convenção Européia sobre
Arbitragem Comercial Internacional, assinada em Genebra em 21

abril de 1961 (regional): e a Convenção sobre Solução de

controvérsias Relativas a Investimentos entre Estados e Nacionais

de Outros Estados, submetida pelo Banco Internacional de
Reconstrução ê Dese.nvol\Timento (BIRD) aos: Governos: em 1965, em

vigor a partir de 14 outubro de 1966. Seriam de citar, ainda, o

Regulamento de Arbitragem da comissão das Nações Unidas para o

Direito IJiternacional (UNCITRAL), adotado pela Assembléia-Geral

da ONU em 15 de dezembro de 1976, e li. Lei Modelo sobre Arbitragem
Comercial Internacional, adotada pela UNCITRAL em 21 de junho de
1985 e encaminhado à Asaellbléia-Ge.ral.

5. No âmbito da Organização dos Estados AIllericanos foram

elaborados: o projeto de Lei Uniforme Interamericana ~obre

Arpitragem Com.ercial, pelo Conselho Interame.ricano de
Jurisconsultos (Mêxico, 1956); a convenção do Panamá, de que aqui

se trata; a Convenção Interamericana sobre a Eficácia
Extraterritorial das Sentenças dos Laudos Arbitrais

Estrangeiros, elaborada pela CIDIP-II, em Montevidéu, em 8 de
maio de 1979, que complementa a anterior a

6. No âmbito das organizações não-governamentais, várias
aio as entidades que se dedicam a resolver por arbitragem os
litigios comerciais internaCionais, algumas com caráter
especializado. Entre as mais importantes poder-se-iam mencionar a

Câmara de comércio Internacional, de Paris: a "Lendon Corn Trade

Association", a "American Arbitration Association", de Nova York:
li. "Cattle Food Association", de, Londres; IlHamburger

Fre.undschaftliche Arbitrage", de Hamburgo: a "Liverpool cotton'

AS50ciation Ltd. fi, a "The Grain and Feed Trade Association" e a
"Refined Suqar Association", estas duao l1ltiaa. de Londres.

7 a O Brasil ê parte apenas do Protocolo de Genebra de
1923, o qual, conquanto nunca tenha sido aplicado em seu

território, em tese está. nele vigente, pois o Governo brasileiro

não o denunciou expressamente. Esse instrumento, no entanto, teve
seus principios inco~oradoSi na Convenção de Nova York de 1958,

que o substituiu entre os paises que dela participam, o que não é

caso brasileiro.. O arasil permanece fora dos demais

instrumentos supracitados, os quais já foram adotados por grande
nllmero dê paises. A Convenção de Nova York, sem dllvida o mais

importante dentre eles, e~tá em vigor para cerca de oitenta
pa1ses.

8. Por motivos que aos especialistas não se mostram
SUficientemente claros, o instituto da arbitragem, previsto na

legislação brasileira, tem sido pouquissimo utilizado no Pais. Se

isto ocorre no que diz respeito às arbitragens internas, com mais
razão se verifica quando se trata de arbitragens realizadas no

estrangeiro, em virtude do elemento dissuasor representado pela
exigência legal do duplo grau de jurisdição, ou !Seja, a

necessidade de homologação jUdicio!ü do laudo arbitral, tanto no
p;:.1s onde for ele ditado, quanto no Brasil. Esse requisito é que

basicamente tem impedido o Pais de aderir ã. convenção de Nova
York de 1958, pois seu objetivo é tornar plenamente executáveis
os laudos arbitrais independentemente de homologação por

autoridade judiciária competente, seja no pais em que é

proferido, seja naquele ea que devtt sor executado. Em sucessivos
pareceres, ent~mderam os anteriores Consultores Juridicos do

Itamaraty, Hildebrando Accioly e M. Franchini-Netto, que a
Convenção de Nova York conflita com o artigo 15 da Lei de

Introdução ao Código CiviL E, muito embora admitissem que· uma

Convenção internacional assinada. no Brasil e devidamente:

ratificada deve prevalecer sobre a lei nacional, ponderavam que,

precisamente por ser contrária, em certo ponto, à lei nacional,
especialmente tratando-se de lei tão importante como a de

Introdução ao Código Civil, seria dificil que o congresso

Nacional a aprovasse, se não houvesse possibilidade de certa.

modificação no texto da Convenção, ou de uma ressalva, que

resguardasse a aplicação, no Brasil, do que dispõe o artigo 15 da

referida leL Foi o que se tentou fazer a Entretanto, o Serviço
Jur1dico das Nações Unidas pronunciou-se pela i.possibilidade de

se acolher a reserva interposta pelo Governo brasileiro.

9. A plena incorporação do Brasil â conwmção do Panamá

vem sendo retardada por força da extensão, a ela, das objeções

anteriormente feitas à convenção de Nova York. Extensão, a meu
ver, improcedente, porquanto artigo 4· da convenção
Interall\ericana atribui às sentenças ou laudos arbitrais nio
impugnáveis segundo as leis ou as normas processuais aplicáveis,
força de sentença judicial definitiva e permite que sua execuçio

ou reconhecllnento sej a exigido da mesma maneira que o das

sentenças proferidas por tribunais ordinários nacionais ou
estrangeiros, segundo as leis processuais do pais onde forem

executadas e o que for estabelecido a tal respeito por tratados

internacionais. Essa remissão às leis processuais do pais onde

serão reconhecidos ou executados os laudos arbitrais permite

harmonizar a Convenção do Panamá com a Lei de Introdução ao

Código civil a O plenipotenciário que a firmou pelo Brasil,
Professor Haroldo Valladão, ao tratar do tema em G,ua obra~

Int~rrnacional Privado (Freitas Bastos, 1978, p. 216-9), não viu

incompatibilidade entre suas disposiçõas e as da lei brasileira e

até lembrou, no direito internacional vigente no Brasil, o

precedente do Código Bustamante, de 1928, que admite amplamênte,

no artigo 432, a execução de sentenças proteridas por Arbitros ou

compositores, sempre que o assunto que. as motiva possa sar objeto

de comprom.isso pela legislação do pais em que a mesma execução se

soliC"ite. Assim, segundo Valladão -- e no mesmo Gontido se
manifestou Hildebrando Accioly eJll mais de WIl parecer como
Consu1tor JUr1dico do I.ta1ll.araty --, \nU. sentença arbitral

proferida em outro pais americano que tenha ratificado aquele
Código poderá ser reconhecida no Brasil, ainda que não tenha sido

previamente homologada no paiu de origem. 'E aio quinze oa outros
Estados-Partes do mesmo, sendo que pa:.-a oito deles também se acha

em vigor a Convenção do Panamá.

10. Essa Convenção previ, no artigo 3", que, na falta de

acordo expresso entre as partes, a arbitragem será efetuada de

conformidade com as normas procedimentais da Comissão

Interamericana de Arbitragem Comercial (CIAC). Trata-se de
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organização privada conatituida eJI 1934 C01l1 base na Resolução XLI
da VII conferência Internacional Americana, sob os ausp1cios da

Associação Americana de Arbitragem. Te_ sede e. Nova York- e

seções nos diversos pais.. america.nos. A seção brasileira é

constituida pelo Centro BraGileiro de Arbitragem, que funciona

junto à Confederação Nacional do Comércio, no Rio de Janeiro.

Suas normas de procedimento t~m encontrado inegável aceitação em

outros paises do continente.

11. A convenção do Panamâ tem sido apoiada como via de

solução de controvérsias pelo conselho Interamericano de Comércio

e produção (CICYP) I pela Federação Interamericana de Advogados,

pelo Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento

(arO), tendo este último contribuído financeira.ente pa.ra a CIAC.

Como acima se disse, já aio treze os Estados uericanos que

ratificaram a Convenção, permanecendo o Brasil, neSGa particular,

até agora, em posição minoritária ou isolada.

RespeitocalBente,

Ministro de Estad

CÓPIA .,1.':

SECfl:T;\;~!

Br.t'l!",. ';1)(1 : 1':~.7'-;(" t.l~
-M~l~""-.I, ;~M\{-)'" ~- J-.... _ t.J~=-~.:--n1

CONVENÇAo INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL

Os Governos dos Estados-Membro5 da Organização dos Estados

Americanos, desejosos de concluir uma Convenção sobre Arbitragem

Comercial Int~rnacional,

Convieram no seguinte:

~ válido o acordo das partes em virtude do qual se obrigam a

submeter à decisão arbitral as divergências que possam surgir ou que

hajam surgido entre elas com relação a um negócio de natureza

mercantil. O respectivo acordo constará do documento assinado pelas

partes, ou de troca de cartas, telegramas ou comunicações por telex.

A nomeação dos árbitros será feita na forma em que convierem

as partes. Sua designação poderá ser dalegada a um terceiro. seja este

pessoa física ou jurídicaw

Os árbitros poderão ser nacionais ou estrangeiros.

Na falta de acordo expresso entre as partes, a arbitragem

s~rá efetuada de acordo com as normas de procedimento da Comissão

Interamericana de Arbitragem Comercial.

1. Somente poderão ser denegados o reconhecimento e a execução

da sentença por solicitação da parte contra a qual for invocada, se

esta provar perante a autoridade competente do Estado em que forem
pedidos o reconhecimento e a execução:

a) que as partes no acordo estavam sujeitas a alguma

incapacidadE'! em virtude da le i que lhes é aplicável, ou

que tal acordo não é válido perante a lei a que as partes

o tenham submetido, ou se nada tiver sido indicado a esse

respeito, em virtude da lei do pais em que tenha sido

proferida a sentença; ou

b) que a parte contra a qual se invocar a sentença arbitral

não foi deyidamente notificada da designaçâo do árbitro ou

do proc!esso de arbitragem ou não pode, por qualquer outra

razão, fazer valer seus meios de defesa; ou

c) que a sentença se refere a uma divergência não prevista no

acordo das partes de submissão ao processo arbitral; não

obstante, se as disposições da sentença que se referem às

questões submetidas à arbitragem puderem ser isoladas das

que não foram submetidas à arbitragem, poder-se-ã dar

reconhecimento e execução às primeiras; ou

d) que a constituição do tribunal arbitral ou o processo

arbitral não se ajustaram ao acordo celebrado entre as

partes ou, na falta ,de tal acordo, que a constituição do

tribunal arbitral ou o processo arbitral não se ajustaram

à lei do Estado onde se efetuou a arbitragem; ou

e) que a sentença não é ainda obrigatória para as partes ou.

foi anulada ou suspensa por uma autoridade competente do

Estado em que, ou de conformidade com cuja lei, foi

proferida essa sentença.

2 w Poder-se-á também denegar o reconhecimento e a execução de

uma sentença arbitral,' se a autoridade competente do Estado em que se

pedir o reconhecimento e a execução comprovar:

a) que, segundo a lei desse Estado, o objeto da divergência.

não é suscetível de solução por meio de arbitragem; ou

b} que o reconhecímsnto ou a execução da senten<;:a seriam

contrários ã ordem pública do mesmo tstado,.

Se se houver pedido ã autoridade competente mencionada no

artigo 5,' parágrafo 1, .!., a anula Cão ou a suspensão da sentença, a

autoridade perante a qual se invocar a referida sentença poderá, s@ o

considerar procedente, adiar a decisão sobre a execução da sentença a,

à instáncia da parte que pedir a execução, poderá também ordenar ã
outra parte que dê garantias apropriadas.

Esta Convenção ficará aberta à assinatura dos Estados-Membros

da Organização dos Estados Americanos.

Esta Convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de

rat1.ficação serão depositados na Secretaria-Geral da organização dos

Estados Americanos w

Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da

data em que haja sido depositado o segundo instrumento de ratificação.

As sentenças ou laudos arbitrais não impugnáveis segundo a

lei ou as normas processuais aplicáveis cerão força de sentença

judicial definitiva. Sua ~xecução ou reconhecimento poderá ser ~xigido

da mesma maneira que a das sentenças proferidas por tribunais

ordinários nacionais ou estrangeiros, segundo as leis processuais do

país onde fo:tem executadas e o que for estabelecido a tal respeito por

tratados internacionais.

Esta Convenção ficará aberta ã adesão de

Estado. Os instrumentos de adesão serão depositados

da Organização dos Estados Americanos w.

qualquer outro

Secreta.ria-Geral
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Para cada Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir

depois de haver sido depositado o segundo instrumento de ratificação, a

Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que tal

E,!;tado haja depositado seu instrumento de ratificação ou de adesão.

~

Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros. concluída em Montevid6u. em 8 de
maio de 1979.

BraslIia, 17 de setembro de 1992.

Senhor Primeiro Secretário,

F. Collor
EXPOSIÇJ\O DE MOTIVOS N9 354/CJ-MRE, DE 11 DE SETE~-!BRO DE 1992,

DO SENHOR 'UNISTRO DE ESTADO DAS RELAÇCES EXTERIORES

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Elevo à consideração de VOl;sa Excelência o anexo

projeto de mensagem pela qual Ge submete ao referendo do

Congresso Nacional o texto da Convfmção Interamericana sobre

Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Estrangeiros,

celebrada em Montevidéu em 8 de maio de 1979, na II Conferência

Especializada Interamêricana sobre Direito Internacional

Privado (CIDIP-II), com base em projeto elaborado pela comissão
Jur1dica Interamericana.

2. o. referido instrumento foi assinado, naquela data, em

nome do Governo brasileiro, pelo Professor Haroldo Teixeira

ValladAo, waa das nossas .afores autoridades. em direito

internacionlll privado, que havia exercido, por dez anos, o

carqo de Consultor Juridico do Itamaraty. Foi firmado,

iqualmente, na mesma ocasião ou em datas posteriores, por

outros dezesseis pa1ses latino-americanos. Ratificada por seis,

entrou em vigor internacionalmente em 14 de junho de 1980, nos

tel:1lo!; do artiqo 11. O Governo brasileiro não havia iniciado,
atê hoje, os trAmites necessários à sua ratificação.

3. A conv.mção em apreço aplica-se a sentenças judiciais

e laudos arbitrais profe%"idos em processos civis, comerciais ou

trabalhistas e. UJl dOB Estados Partes, a menos que no lllomento

da ratificação seja feita por algum destes reserva expressa de

li.itá-Ia. às sentenças condenatórias ea IIl&téria patrimonial.

Qualquer deles poderá, outrossi., declarar, no ao.ento da

ratificaçio, que ela se aplica 'tOlbb ila decisões que ponha.

termo ao processo, às ~e 8.ja. tomadas por autoridades que

exerçam alguma função jurisdicional li! às sentenças pe.nais

naquilo eJl que diqUl respeito à indenizaçl.o de preju1zos

decorrentes do delito. Salvo melhor juizo, não vejo inconve

niente em que o Governo brasileiro aceite essa extensão.

.... No que respeita &'os laudos arbitrais r a Convenção

declara que suas normas se aplicario em tudo o que nio estiver

previsto na convençio Interllmericana sobre Arbitraqem Comercial

:Internacional, •••in.da no PanaJú. _ 30 de janeiro de 1975.

, Esclareço que este últi:mo instrumento toi objeto de recente

ExpOBiçl.o de Motivo. ainha li. Vossa Excel~ncia, u.bO coa

vistas a seu encaminhamento ao Conqresso Nac10nal.

5. 11m dos aSPf!ctos problemáticos da ConvençAo de

Montevidéu • o f"ato de que equipara, para fins de cumprimento

no exterior, as sentenças, os laudos arbitrais e as decisões

jurisdicionai.. Assim, permite ao laudo arbitral trbite

lIe.aelhante ao da sentença estrangeira. prolatada por autoridade

judici6ria. Como se sabe, a tdstemática vigente no direito

brasileiro, notadamente no disposto nos artigos 1072 e se

quintes do código de Processo Civil, aliada à pacifica ju

risprudência do supremo Tribunill Federal, não tem reconhecido

essa identidalle entre sentença e laudo arbitral estrangeiro.

6. Com efeito, além do requisito formal do compromisso

arbitral, tem-se exigido que o laudo prolatado no exterior

seja homologado por 6rgào jurisdicional estrangeiro antes de

ser apresentado ao STF para homologaçfi.o e execução no Brasil.

Em suma f o STF homologa sentença @lItrangeira enio lauelo

arbitraL Essa orientação tem prevalecido até o presente, razão

pela qual o Brasil nAo aderiu, por exemplo, à convenção ele Nova.

YorJc sobre o mesmo assunto, celebrada em 1958, que prevê a

aplicação direta dos laudos, independentemente de sua

boaoloqação po~ autoridade judicial. Issô não obstante .ar o

Brasil parte do Código Bustamante, com base ela cujo artigo 432

sentença arbitral proferida em outro pais Ulericano que o tenha

plenipotenciários infra-assinados,

respectivos Governos, firmam esta
Em fé do quê, os

devidamente autorizados por seus

convenção.

Feita na Cidade do Panamá, República do Panamá, no dia trinta

de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco.

Brasflia. 17 de setembro de 1992.

Encaminho a essa secretaria a Mensagem do Excelentruimo Senhor Presidente da

Repablica, acompanhada de Exposiçio de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relaçlles
Exteriores, relativa ao texto da Convençlo Interamericana sobre Arbitragem Comercial

Internacional. conclurda em 30 de janeiro de J975.

Atenciosamente.

o instrumento original desta Convenção, cujos textos em

português, espanhol, frances e inglês são igualmente autênticos, será

depositado na Secretaria-Geral da organização dos Estados Americanos. A

referida Secretaria notificará aos Estados-Membros da O'Cqani::ação dos

Estados Americanos, e aos Estados que houverem aderido ã Convenção, as

assinaturas e os depósitos de instrumento de ratificação, de adesão e

de denúncia, bem como as reservas que houver. outrossim, transmitirá

aos mesmos as declarações previstas no artigo 11 desta convenção.

MARCOS COIMBRA
8ecrettrio-Ocral da

Presidtncia da Repablica

Aviso n" 1.238 - AUSG.

Os Estados-Partes que tenham duas ou mais unidi1des

territoriai.s em que vigorem sistemas jurídicos diferentes com relação a

questões de que trata esta Convenção poderão declarar, no momento da

assinatura, ratificação ou adesã.o, que a Convenção se aplicará a todas

as suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais delas a

Tais declará"cães poderão ser modificadas mediante declarações

ulteriore~, que especificarão expressamente ã ou às unidades

territoriais a que se aplicará esta Convenção. Tais declarações

ulteriores serão transmitidas ã Secretaria-Geral da organização dos

Estados Americanos e surtirão efeito trinta dias depois àe recebidas.

tAS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES; E DE CONSTITU!

ç1\o E JUSTIÇA E DE REDAÇ1\OJ

Sen11o<OS Mlmbtos do ConJINSO NaciOlll1,

De COIIfonnid&de com o &ri. 49, inciso r, da ConstilUiçlo FedmI, sobmeto 1
coosideraçlo de VIlIIU Excel!nciu, lICtlII1Jl'llhado de Exposiçlo de Motivos do Senhor Miniatto
de ilIWlo das Rclaçlles ExlerioreJ, o texto da ConvençIo lntemnericana sobre _

MENSAGEM N° 602, DE 1992
(Do Poder Executivo)

Submete à consideracão do Congresso Nacional o te~

to da Convenção Interamericana sobre Eficácia E~

traterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais E!!
trangeiros, conclu1da. em Montevidéu, em B de maio

de 1979.

Esta Convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer

dos Estados-Partes poderá denunciá-la. O instrumento de denúncia será

depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
T'tanscorrido um ano, contado a partir da data do depósito do

instrumento de denúncia, cessarão os efeitos da Convenção para o Estado

d~nuncia.nter continuando ela subsistente para os demais Estados-Partes.
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ratificado poderÁ aer reconhecida no Bra.sil, ainda que não

tenha sido homologada no pais de oriqem. São quinze os outros

Estados Partes do Código.

7. Solicitado pela consultoria Jur1dica deste Ministério

II .emitir parecer, a titulo de colaboraçi.o, sobre a presente
Convenção Interamericana diante da sistemática jur1dica vigente
no Brasil, o Departamento de Direito Internacional da Faculdade

de Direito da universidade de São Paulo apontou unicamente a

situação referida no parágrafo acima. Entretanto, eabara esse

aspecto possa limitar o alcance de sua aplicação entre nós,

julgo não ser impeditivo de sua ratificação, uma vez que o

artigo 6 estabelece que os procediJIentos, inclusive a

competência dos respectivos 6rqAop judiciários, parll llBsegurar
li. eficácia das sentenças, laudos arbitrais e decisões juris

dicionais estrangeiros serão regulados pela lei do Estado em

que for solicitado seu cumprimento. Com esse dispositivo ficam

ressalvadas as exiq~ncias do sistema brasileiro.

Artigo 2

As sentenças, os laudos arbitrais decisões

jurisdiCionais estrangl:"!iros a que se refere o artigo 1 terão eficáci..

extraterritorial nos Estados Partes, se reunirem as seguintes
condições:

a) se v~erem revestidos das formalidades externas necessárias

para que sejam considerados autênt~cos no Estado de onde
provenham;

b) se a sentença, o . laudo e a decisão jurisdicional, e os

documentos anexos que forem necessários de acordo com esta

Convenção, estiverem devidamente traduz idos para o idioma

oficial do Estado onde devam surtir efeito;

c) se forem apresent"ados devidamente legalizados de ..lcordo

com a lei do Estado onde devam surtir efeito:

8. O artigo 10 dispõe que cada Estado poderá formular

reservas à Convençio no momento de assiná-la, ratificá-la ou a
ela aderir, desde que a reserva verse sobre uma ou aais

disposições especificas e que n!o seja inco:mpat1vel com o

objeto e fim da. mesma. Por ocasião de sua assinatura, o

plenipotenciário brasileiro fez reserva expressa da al1nea nd"

do Artigo 2. Essa al1nea indica, como 1:ma das condições e serem

reunidas pelas sentenças, laudos arbitrais e decisões jurisdi

cionais estrangeiros para tere. eficilcia extraterritorial nos

Estados Partes, ter o juiz ou tribunal sentenciador cOlll.petl!ncia

na esfera internacional para conhecer do assunto e julgá-lo de

acordo cem. a lei do Estado onde devo aurtir eLeito.

d) se o juiz ou tribunal sentenciador tiver competência

esfera internacional para conhece;: do. ~s5unto e julgá-lo

de acordo com"" lei do Estado onde devam surtir efeito:

e) se o demandado tiver sido notificado ou citado na devida

forma legal de maneira substancialmente equivalente àquela

admitida pela lei do Estado onde a sentença, laudo e

decisão jurisdicional devam surtir efeito:

f) se tiver assegurado a defesa das partes;

g) se tiverem o caráter de executáveis ou, conforme o caso,

tiverem passado em julgado no Estado em que houverem

sido proferidas;

Artigo 3

hl se não contrariarem manifestamente princípios e as leis

de ordem pública no Estado em que se pedir o

reconhecimento ou o cumprimento.

Os documentos de comprovação indispensáveis para solicitar o

cumprimento das sentenças, laudos e decl.sões jurisdicional.s são 05

seguintes:

laudo ou decisãoa) cópia autenticada da sentença,

1Urisd1.c~onal;

CóPIA !lU I .. ,

SECRETÁRIA!" i,I.::'.") -~,,'~.)~.

Br_tllla, o~_<1 ,jcl _.~,v.~t~ .__ Gl ,.''1'''-::

H"·" '-~f'~;t:.~·,.,;k7~~~':~I~'~.r.,-,~~7

Respeitosa.ent.,

CONVENÇJl... INTERAMERICANA SOBRE EFICJl.CIA EXTRATERRITORIAL

DAS SENTENÇAS E LAUDOS ARBITRAIS ESTRANGEIROS

bl cópia autentl.cada das peças necessárias para provar que

foi dado cumprl.mento às alíneas!:. e f do artigo' anterl.or;

Os Governos dos Estados Membros da Organização dos Estados

Americanos,

cl cÓj:l.a ..iutenticada do ato que declarar que a sentença ou o

laudo tem o caráter de executável ou força de coisa.

julgada.

Artigo 4

Considerando que a administração da justiça nos Estados

americ~no5 requer sua cooperação mútua a fim de assegurar a eficácia

extraterritorial das sentenças e laudos arbitrais proferidos em suas

respecti:vas jurisdições territoriais,

Se uma sentença, laudo ou decisão jurisdicional estrangeiros

não puderem ter eficácia na sua totalidade, o juiz ou tribunal poderá

admitir sua eficácia parcial mediante pedido de parte interessada.

Artigo 5

Convieram no seguinte:

Artigo 1

o benefício de Justiça gratuita reconhecido no Estado de

origem da sentença será mantido no de sua apresentação.

Artigo 6

Esta Convenção aplicar-se-á às sentenças judiciais e laudos

arbitrais proferidos em processos civis, comerciais ou. trabalhistas em

um dos Estados Par1:es, a menos que no momento da ratificação :3eja feita

por al9\W destes reserva expressa de limitá-la às sl:"!ntl:"!nças

cond~'matõrias em matéria patrimonial. Qualqu";r deles poderá, outrossim,

declarar,· no momento da ratificação, que sé aplica também às decisões

que ponham termo ao processo, às tomadas por autoridades que exerçam

alguma função jurisdicional e às sentenças penais naquilo em que digam

respeito à indenização de prejuízos decorrentes do delito.

Os procedimentos, inclusive a competência dos respectivos

órgãos judiciários, para assegurar a eficácia das sentenças, laudos

arbitrais e decisões jurisdicionais estrangeiros, serão regulados pela

lei do Estado em que for solicitado o seu cumprimento.

Artigo 7

Esta convenção ficará aberta à assinatura dos Estados Membros

da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 8

As normas desta Convenção aplicar-se-ão, no tocante a laudos

arbitrais, em tudo o que não estiver previsto na Convenção

Int.eramericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, assinada no
Panamá em ~O de Janeiro de 1975.

Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de

ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organizaçdo dos

Estados Amerícanos.
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Senhor Prim #:ro Secretmo.

Outubro de 1992

Esta Convenção ficará aberta adesão de

Estado. Os in!itrumentos de adesão serão depositados

da Organ~zação dos Estados Americanos.

Artigo lO

qualquer t:lutro

Secretar i a-G(.' t"..l 1 Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

Repóblica. acompanhada de E'tposiçlo de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores. relativa' ao texto da Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das

Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros. concluída em Montevi~u. em 8 de maio de 1979.

C~da Estado poderá formular reservas a I,;.st~ r::onvenção ::0

:nomento de .3ss1ná-la, ratificá-la ou a ela aderir, desde que a reserva

-:erse sobre uma ou mdlS disposições especJ.tlcdS e que não seJd

incompatível com o obJeto e fim da Convenção.

Artigo 11

Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a part1.r da

data em que' tenha sido depositado o segundo instrumento de ratificação ..

Para cada Estado que ratificar a convenção ou a ela aderir

depoi~ de haver sido depositado o segundo instrumento de ratificação, d

Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que tal

Estado haja depositado seu instrumento de ratificação ou de adesão ..

Artigo 12

Or Estados Partes que tenham duas ou maís unidades

territoriais em que 'vigorem sistemas Jurídicos diferentes com relação a

questões de que trata esta Convenção, poderão declarar, no momento da

assinatura, ratificação ou adesão, que a Convenção se aplicará a todas

as'suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais dalas ..

Tais declaracões poderão ser modificadas mediante declarações

ulteriores, que especificarão expressamente a ou unidades

territoriais a que se aplicará esta Convenção.. Tais declarações

ulteriores serão transmitidas ã Secretaria-Geral da Organização dos

Estados Americanos e surtirão efeito trinta dias depois de recebidas.

Artigo 13

. Esta Convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer

doa Estado. Partes poderá denunciá-la .. O instrumento de denúncia será

depositado na secretaria-Geral da Organizal;ão dos Estados Americanos ..

Transcorridos um ano, contado d partir da data do depósito do

in.t.r~nto de denúncia, cessarão os efeitos da Convenção para o Estado

denunciante, continuando ela subsistente par.:!. 05 demais Estados Partes ..

Artigo 14

o instrumento original desta Convenção, CUJOS textos em

português, espanhol, francês e inglês são .lgualmente autênticos, será

"depositado na Secrataria"Geral da Organização dos Eslados Amer.lcanos,

que enviará cÓp.la autenticada do seu texto para o respectivo regístro e

publicação à Secretaria das Nações Unidas, de conform.ldacle com o art1CJo

102 da sua Carta constitutiva .. i\ secreta;ia-Geral da Organização dos

Estados Americanos notificará aos Estados Membros da referida

Organização, e aos Estados que houverem aderido d Convenção, as

assinaturas e os depósitos de l.nstrumentos de# ratificação, de ddesão e'

de denúncia, bem como as reservas que houver .. Outrossim, transmitirá

aos mesmos as declarações previstas no artigo 12 desta Convenção.

Em fé do que, plenipotenciários íi'lfra-assinados,

devidamente autorizados por seus respectivos Governos, firmam esta

Convenção.

Feita na Cidade de Montevidéu, República Oriental do Uruguai,

no dia oito de maio de mil novecentos e setenta e nove ..

AviAon- 1 .. 239 -AUSG.

Em. 17 de setembro de 1992.

Atenciosamente.

MARCOS COIMBRA
Secrelllrio-Geral da

Presidtncia da República

A Sua Excclênci, o senhor
Deputado INOCENCIO OLIVEIRA
Primeiro Secrelllrio da Clmara dos Deputados
BBASiLIA-J>F,

MENSAGEM Nº 607, DE 1992
(Do Poder Exeadivo)

Submete ã c~nsidera;ão do Congresso Nacional o te!.

to da Convenção Interamericana sobre Conflitos de

Leis em Matéria de Letras de Câmbio, Notas promi.!

sórias e Fa:uras, c~ncluida na Cidade do Panamá em

JO de janci~~ de 1~-5, dura~te a I Conferencia E!
pecializada Intera... ericana de Direito Internacional

Privado.. .
(AS COMISSOES DE RE:AÇOÊS EXTERIORES, DE ECDNOM~l\,

INDOSTRíA E COMtRCIO, E DE CONSTITUIÇl\o E JUSTIÇA

E DE REDAÇ1\C)

De eo;rormidaée com ar!. 49. inciso I. da Consuluiçiio Federal. submeto à elev.da

~iO de Vossas E<ee!beias. acorr.panhado :le E<posiçio de Motivos do Senhor ~linislro

de Estado das Relaçõcs E<ter.'res. o te1.:" U, CoO\enç:lo Interameric3l1a sobre Contlitos de Leis

e~ Matéria de LetraS de Câ::: ::0. Nota.,', PrOffill->SÓ::':"'i e ralu~. conrlulJa na C1J.1I.ic diJ P;m,lmá

em 30 de janciro dto 1975. ;arante • I Confere".o,. Espc..a1ILau, Interatncncan. de Dirello

" Inlem3eional Prh"auo•

Brasai.. 22 de setcI:lbro de 1992.

F. Collor

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NI
321I63-hlRE. DE 'Zl DE AGOSTO DE
1992, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS RELAçoES EXTERIO
RES.

Excelentissimo Senbor Presidente'da Repübl~ca,

Elevo ã considêração de Vossa Excelência o anexo -pro

jeto de mensagen pela qual se sub~ete ao refere~do do coqgr4sso

Nacional o texto da Convenção InteraI:le-ri,ca:la sobre COllflito~ de

Leis e~ Matéria de Letras de câmbio, Uotas' -Pro::lissõria.\ e
Faturas, celebrada no Panamá. em 30 de janeiro de 1975, n~ I

Conferência Especializada Intera~ericana sobre Direito

Internacional Pri"{ado (CrDIP-I), com base em proj eto elaborado

pela Comissã~ Juuidica Interamericana ..

2. O referido instrumento foi assinado, naquela data,
em nome do Governo brasileiro, pll!lo Professor Haroldo Teixeira

Valladão, uma das nossas maiores autoridades em direito inter

nacional privado, CiUe havia exercido por dez anos o cargo de

Censulter Juridico do Itamaraty.. Foi fittado, igualmente, na

mesm& ocasião ou em datas posteriores, por outros dezesseis

paises latino-americanos" Ratificado por treze desses pa1ses,

entrou em vigor internacionalmente em 16 de janeiro de 1976, nos

temos do artigo 15. o Governo bras~le'iro, elD.bora não tiv~..e
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objeções a mesma, nào havia iniciado ate hoje os trAmites

aecess~rios â sua r~tificaçiQ:

3. A Convenção em apreço é de éstrutura bastante
simples. Limita-se li. determinar'a legislação aplicavel no tocante

a: capacidade para obrigar-se por meio de letra de cAmbio
ou nota promissória; for::.a do saqua, endosso,. aval,
intervenção, ace.ite ou protesto de letra. de câmbio ou nota

promissória: obrigações delas resultantes; processos e prazos.

para o aceite, pa9amentos ~ prot~sto: medidas a serem tomadas em
caso de roubo, furto, falsificação, extravio, destruiçio ou

inutilização mAterial elo documento; tribunais competentes ·para

connecer das controvérsias que forem suscitadas ec decorrencia da
negociação de uma letra de cãmbio ou de uma nota promissôria. As

mesmas regras sà-o extensivas às faturas entre os Estados Partes

em cujas legislaçõQs tenham o carãter de documentos negociáveis,
tato este cuja ocorrência dev~ ser informadá a secretaria Geral
da Orqanização dos Estados Americanos (art. 10).

4. O P~ofessor Valladão, em sua obra~ InternacionAl
~ , Vol. III, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1978, p. 32
33, incluiu elucidativo comentário a esta Convenç40. De suas

observações axtraiM':II'llj, pela Sua impcrt!ncia, oa seguintes
trechos:

"0 primeíro artigo ,deu: um grande passo à frenté,

estabelecendo como regra'geral pira a capacidade caMbiária a lei
do luqar onde a obrigação foi contra1da, .J&x .l.2Q ~,

,transformando em reqr:a sa.lutar, a facilitar, amplamente a

circulação do titulo, a exceção a. lei pessoal que se abriria

na Conv. da Haia, art. 74, 2· alinea, de Genebra, art. 2-,
2' alinea. Mas at.ndendo-se ao principio da lei mais

favorável à validade do ato prescreveu-se que a incapacidade
decorrente da nOva regra nio prevaleceria em território
de Estado contratante, se o signatãrio da Convenção fossa capaz

pela lei desse mes=o Estado.

No art. 2', 'a ..t2.DnA ~ ~ ~ cambiárip5,

saque, endoBso, aval, intervenção, aceite ou protesto submete-se

11 lei do lugar em que cada um deles se realiza, l!:.l. =~
disçip1ina, ~. 1.!., Q. .f!J..ruiQ, .a. subst"ância, .Mo obriqacCg$
resultantes ~~ ~ ~. No art. 4' na linha da completa

a~tono.lIia da obrigaç,ãC;; cambial, se estabe;e~eu que a il1validada
formal OK substancial consequente á aplicação da lei prevista nos

artigos anteriores não invalidara outras obrigações validas pela
lei ·do lu,gar onde se contrairam. Foi WIla justa a:npliação de

preceito semelhante estabelecido apenas para a invalidade rareaI

• só para ato posterior, Conv. Genebra, art. 3', 2' al1nea,

escolhida no Trat. de Montevideu de 1940, art. 24. Adotada, Como

foi, largamente, a lei do lugar do ato, foi preciso uma
disposição indicando, ~ ~ ~ consta da ~, ou outro

criterio, e no art. 5-, se prescreveu a lei do luqar do

pagaI:1ento, e se esse. também não parece, a lei do luq~r da

emissão.

Ainda o' art. 6-, sll!guindo a conv.,. da Haia, 'art. 26

e a de Genebra, art. 8' a Conv. da Haia, art. 26 e a de Ge~ebra,

art. a-, rege a forma e os prazos para o aceite, o pagamento, e o
protesto pela lei do lugar em que tais atos se realizem ou devam
se realizar.

A. seguir mandou a. Convenção se aplicasse. tais
principios às promissórias (~), art. 9- e, inovanc1o,
completamente, art. ~O, também às faturas entre Estados partes em

cujas leis tenham o caráter de tttulos negociáveis.

Correspondem, no direito brasileiro, à duplicatA da

fatura (esta já no cód. Com. art. 219 e co~ o processo rápido da
assinação de dez dias, Reg. 737, art. 247, S 7-), Lei 4.574, 18

VII-1968, art. 2', e art. 15, § 13 na redação do Decreto-lei 436,
27-:1:-1969.

Chamam-nas os hispano-americanos ~
cootirr;ada:; a os .franceses ;denominam,~ ~ borderaa;yx

DrQte~tables, orden., 28 sept. 1967 e peco 22 ~ 1967 ( ••• ).

Para que se efetive a prevista extensão às faturas,

incluiu-se na Convenção o seguinte: li (soque-se o teor do art. 10,

j. citado).

"No art. 7- determinou-se que a lei do Estado e"m
que a letra da cAmbio deva ser paga determina as medidas que

devem ser tomadas em caso ~a roubo, furto, falsiti9ação,
extravio, destruição ou inutilização material do documento. E no

art. 8 1 , regulando a competência judicial, prescreveu-so que os

tribunais do Estado Parte onde a obrigação deva ser cumprida, ou

do Estado Parte do domicilio do demandado, às escolha do
demandanté, terão competência para conhecer das controvérsias que
!or,,:I. suscitadas e. decorrência da negociaçãn de umi) letra de

previu-se, finalmente, a cláusula habitual d.

:eSt:va da oJ:dem publica, mas restrita, "quando manifestamente'

:on~:-3rl.a a ordem publica", art. 11" (os grifos são do original).

"'. As Convenções da Haia e de Genebra, a que se refere o

.:ita::o jurista, são a Convenção Internacional para a Unificaçà~

':'0 :ireito Relativo â Letra de Cãmbio e a Uotà Promissória,
.:ele.:rada na Haia em 23 de julho de 1912, assinada· mas nào

::at~::.ca.da pelo Brasil, embora aprovada pelo DecreJ:o 3.75,6, de
:7 c'a agosto de 1919: e a convenção Destinada a Regular ..cartas
Conf:itos de Le'1.s em Materia das Letras dE! clunbio e' Notas

:::rora3sórias e seu Protocolo, celebrada em Genebra em 7 de
:'Jnr.: de 1930 e ;atificada pelo Brasil (Dec. 57.662, de 24 de
: ane~=o· de 1966), ainda em vígor, mas da qual nosso pais ti. o

~nic: Il".embrt) americano. O Tratad.,:, de Montevidéu de 1940 lê o
7rat~jo de Direito Comercial Terrestre Internacional celebrado no
:1 :~ngresso Sul-Americano de Direito Internacional Privado
.192;"1940). Assinado, mas não ~atificado pelo Brasil, está em

~igc: apenas entre a Argentina, o Paraguai e o Uruguai.
'S. Diante. do esclarecimento de H. Va-lladão, entendo
;ue, 58 o Conqresao Nacional aprovar a presente Convenção

:nte:arnericana, o Governo poderá, por ocasião de sua ratificação,

comu~:car à Secretaria-Geral·da OEA que as duplicatas da "faturas
ce ve~das c.rcantis a d. prestaçâo de serviços têm, âe acordo com
a l!,;,islação brasileira, o·· carater :da documentos neqociáveis,
paJ:'& efeito da extensão .db.& ,duas disposições aos referidos

~itll:'s d. crédito.

ReSpeitosa1l8Q.t.,

CElSO IMER
llinistro de Estado das Relações Exteriores

C'o~VP.NÇAo INTf:AA"!'F"nIC1\N" ~OBRE: cm:F'LI'roS- ('li- l.F.TS F.M MATeRIA

DE: LETRJ\S DE crl.o~P,to, NOT,a,S p'lnMlf.r.1RIAS E FATUR1\S

Os Governos dos Estados Membros da organiz.tçio dos ESla.Gô.

b@:-icanos, des.,josos de "conclul.r·uma eon;'enção sobre conflitos de leis

fl3 :'tlltéria de letras de câmbio, notas p:,omissórias e ~a.turas, convier"

no I.g~int.:

~rti90 1

A capacidade para obriqur-r;e por meio de letrA de câmbio

reqe"se pela lei do lugar onde a obl:iqação tiver sido contraída..

!ntretllnto, se obrigação tiver sido contraida por quera fOl:

inea?A1: segundo a referida lei, tal incapacidade n5.o preVAlecerá no .

ter:i.túr1.o de qualquer outro estado Parte cuja lei c:onsiaere ,vãlida &

obr:.g:ação.

A forma de 8&que, en~oss~, avil, intervençio, aceite ou

protuto de uma letra de câmbio fica sujeit:o '; lei do lugar em que cada

WI c!.~s referidos atos seja praticado.
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Ar,tigo 3

'todas as obrigações resulta.ntes de uma le.tra dI! câmbio rege.

se Feb. lei do lugar onde forem contraídas.

Artiqo •

Se ,unia oU JnaÍ!l obríga!;ões concrcloidas numa letra de cSmbio não

fore- v,:;::.ld.... perante a lei aplicável 5equndo os artiqolõ anteriores,

tal invalidade nÃo se este:.dcr& ãs outras obrigaçúe. va1J.dolulIente .

• ,sumidas de acordo c ..':I1 a 1c1 .10 lugar onde t1.vercm sidu contraídas.

Artigo S·,

Para os efeito. desta Convencia, quando não for indicado nf;

letra de cimbio o l:.:qll.r em que tiver sido eont:raida \3fIl& obrigAção

eaflbial, uu. se regerá pela lei da luqar em que a letra devoI ser pAgA

., .se este nio cuns~a:-, pela leI. do lugar de sua emi.são.

Artiq~ I:.

Os processos • pri.:!os p.llra.p aceite, pagaMntO e protele';)

ficam sujeitos i lei do... lugar em que oa .referidos ato••ejo realizados

,au devaJI, ser realioz.ados ..

Para cada Estadp que rAtifieilr... Cunvenção ou iIl ..1. aderir

deEOis de havll'r sl.do dcpositado o sequndu i~5tru~cnto de ra~1.f1Caçdof a

Con'Ven1;'5o entt'ari~!ll. viqor no tr:i.qfsirno d1.A .:to p~rt.l.r da ê,),t3. em que tal.

Estado h..i. deoos::i.tado seu instrumento de ratificaç'âo ou de adesiio.

Artl.<Ja 10

Os Estados Partes que tenham dUü:5 ou mau unu~3dc$

terrltoriais em que vigorem sU:tll'm3S juríd1.co!õ dJ.!~rentes C~ rchl;<io a

qucstü~s de que trata esta Cunvt"nç'ão poderão declarar, no ftlCXftento da

assinatura, rtltlficaçSo ou adcsão 4 que a Convençdo se aplicará. .. todas

a, suas unida.c!os territcnais o~ SOlacnte a uma ou mais delas ..

Ta:i.s declar.~:e1: poderão 512r mbaificadas mediànte d~elaraçúcs

ulteri.ores. que especificario expressamente a ou AS unidades

territoriais a que st apllcllr';' eSta Conven~5tJ. Taia: declaraçVes

ulteriores serão trans::::.tidas ã Secretaria-Geral da OrganizaçÃo dos

Estados Americanos e surtirio _fei'to trJ.nta dias depois de reeebid,lS.

Àrtigo 11

Esta convlmção vigurará par :prazo indefinido, us qualquer

do. E.t.dos Partes pucerã d.enunéiã-là. O instrumento de denúncia será

depositado na. Secreear;.a-Cc:al da orrtAni%4çâo dos Estados 1\meric2l.nos.

Transcorrido um ano, conUdo a p~rtir da datA do depúsi tO do

'instrum(!nto ãe denúnc3.il., cessarão os efeitos da Convencãu para o F.stado

denunc::iante, Continuando ela subsistente para os demaJ.s Estados P!.rt~$.

A lei do tstado

determina 11& meodidu que

falsif:l.cação, extravJ.o.

dOdumcnto.

e:::l que a letra de cillbio deva ser P&g&

devem ser t01lladas em caso de roubo, furto,

destruição ou inutilizacão ftlatenal do Artigo 18

Artiqo e:

Os tribttnais do Es:ado l'arte onde .. obriqacão deva se:

cwnprida, ou .do Esudo parte do domicilio do dt!mand.ll.do, i escolha co

dC'lllllndante, te~ão cC:'lpetcncla para conhecer das controvérsias que !orer:t

~sCl.tadas em. decorr~:lciá da :'Ieguciaç:iu de uma letr" de câmbio.

Artigo 9

o instrumento oriqinal desta ConV'en.;io, cujos textus em

portugut;s, espanhol, francês e ingltis 5;;:0 igualmente autênticu5. ser':;'

depositado na Secretaria-Ceral da Organização dos Estados JuneÍ:icanos. A

referida Secretaria notificará aos Estados Helrl:Jros dá Org.n~zacltJ dos

Esta.dos Americanos, e aos Escados que houverem aderido i ConvençÃo, llS

aS\Ílnl'l,turlls e os dcpús:.to. de instrumentos de ratific:aç:io, de adesão e

de dQnúncia, belll eorac "s re.erv&s que houver. outrossim, transflu.tirã

aos· "lnt!flmos' a informac:io a' que se refere o .equndu parágrafu do a;tiqo

10,: befÍ. Cota0 .as deelara:ües prev:lStas no artigo 16 deilSta Cunvenç.io.

AS disp0.!'õ:l,ües dos artigo!:. anteriores .io apllcáveis às notas

prornissôriLis.

Artigo 10

Em" fé do Ciue-,

devid.amente at:tori%ados por $~US

Conv~nção.

plenipotcnciãrJ.os infra-assinado$,
rcspectl.Y06 Guvcrnos, f1I1l\ill:l esta

As diapus:.çYeos dos artiqos antenorcs aph.carw.-se também à.s

faturas cnt;::c Est.3;05 r.lrtf!S C'II\ cuja:'! leg1.s1açül"s trnhaf'll o c.)r.itcr cC"

docu'II\cnt.os neqoc1.~v~1.s.

C...da. Estado Parte l.nforrnarÁ ã Secret::ar:. ...-Ccral da. Orqanl:!:açi:;)

dus E!ltlldos ,'.PtCrJ.Cllnus se, de ac~)rdo com sua leqislO:l.I::io,. flltUra ê
docuttlento neÇjoc1.á.vel.

Artiqo il

A lei dec~arada aplicável por esta Convenção poderá n5:o se=

.plicada no terrJ.túrJ.o du Estado Parte ql,1e a con.idere m&nifesta~ente

contráru. à sua ordem pública..

Artigo ::'2

Es't.a Conven~ão ficará aber;'a i a.,sinat-.:=a dos Est:ado2: K'~~rcs
da Organiz"açSo dos P;s,:;ados 4\mer1cano••

Esta Convenção está Bujei<t.a a ratificaçio. o. instrulH'ntos de

ratificaçÃo serão depositllóoS na. Secretaria-Geral da organbaçio dos

Estados ~ricanos.

Artiq:o lo(

E.ta Convenc&o ficará aberta ã adesão de qu.~quer outro

E.t.do. Os instrumentos de adesão s~rã()o depo~J.tad05 na SeeretariA-~eral

da orqaniza.;.io dos Estados AnlericoInos.

Artigo 15 •

Esta Convenção entrará elft vigor no triçésillO di•• partir da

data.eJft 'que haja sidu deppsitado O segundo instrumento de rAtific.ç.ilJ.

Feita na Ci.ca~c:! do Panamá, Jtepúbllca du PaniuM, no dia trinU

4e janeiro de flLil noveccntus e sctenta e cinco ..

Em 22 de setembro de 199:.

senhor PrirneiJ'os~o.

Encaminho a ('$&I Secn:l3tia a Mens:lgem do Excelentr.uimo senhor Preside:'lfe: ~
Repúblic:J.. :lCompanhada de apco'iíçJo de Moti~o!i ú. Senhor Ministro de Estado d3.S Rt:;a~'::s

Exteriores.. relallvóJ, ao texto da Con\'cnç.io Inte~t:rit';na -"Obre Conflitos de Leis em M:u.e.rn..;:

Letras de Cmtbio. Notu PromlUÓfiu°e Faluru, Q)ndurd.l nl Cidade do P3nlrnf em 30 de JJr.::~

de !975. durante;, 1Confcrênclll E5pccillIi7.ada Jnlet~cncanl de Direilo Jntem:lCional Privado.

M>JlCOS COIMBRA
'Secret4r'ÍQ·Gl:fa! da

Presldfrtela~ ReptibHtJ

A Sua Ekccll1ncia () Senhor
Deoutado I~OCENc!O OLIVEIRA
Primeiro Sccrct:irio da C.lmara do.\ Deputados
I!RASILlMlF. .
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obrigação respectiva ou praticado o ata juridico caterializadó no
docwnento, a refe.rida obrigação ou ato teve 'origem no lugar ·e:m
que o cheq-.le deva ser pago e, se hlSte não cons'Car, no luqar de

sua emissão.

5. O que lavou o CIDIP a elaborar uaa nova veraio da

Convenção do Panaú toi, entre outros, o fato da ••ta, afora a

enUl1eraçAo das exceções apontadas por H. valladlo, acima
enumeradas, limitar-.e, quanto i& demAis reqras, a fazer remissão

à Convenção Interaaericana sobre Conflitos de leis e. Matéria de
Letras de Câmbío, Rotas Promissórias ê Faturas, celebrada !la

me~ma Conferência de 1975. Isto acarretou o 'inconveniente de que,

embora se tratasse de dois instrumentos formalmente independentes
entre si, só poderiam Sêr partes da convenção sobre Cheques os
pa~ses que, simultaneamente, o fossem daquela referente ao.

outros t~tulos de crédito.

7. No tocante à capacidade pera obJ:igar"'·se por meio de

chaqua, determina o art. 1 da convenção de ~:ontevidéu que ela

reqer-se-á pela lai do lugar onde a· obrigação tiver sido

contraida, ou seja, a lli ~ act'cs. Estendend.o ao choque o
cocentario de Valladão ao· a=t•. 1" da Conve:lç5.o Intarat:lericana

sobra Conflitos de Leis em Matéria de Letras de Câm.bio, Notas

Promissorias @: Faturas (Panana, 30.1.75), a qual ;)dota idêntico
principio, constituiria tal disposição um grande passo à frênte,

trans!or:1ando em regra salutar, a facilitar aIlfllaIllente a

circu.lação do tltul0. a exceçjo à lei pessoal que se abrira na
Convênçào de Genebra Destinada a Regular Certos Conf~itos dA ~i5

5. Esta é a diferença basica entre as duas Convenções

Interamerlcanas sobre conflitos de Leis em matéria de Cheques. A
de 1979 substituiu a simples'remissao feita pela de 1975 por uma

serie de artigos em que se estabelecem as regras aplicaveis no

tocante a: tOO2!l de emissão, aval, protesto e demais atos

juridicos que possam materializar-se no cheque, 05 quais ficlIJn

sujeitos a lei do lugar em que cada UI:1 dos referidos atos· for

praticado: todas as obrigações resultant~s de um chê~e, ~s quai.
se regem pela lei do luqar onde foram contraidaa, n60 ••
estendendo as demaiS' obrigações validamente' aSGul:lidas de aco:rdo

com a lei do luqar onde t1verem sido contraida!5 a eventual
invalidade de uma ou ~ai!; obriqações contraidas num chequei

procedi:entos e prazos para o protesto de uc cheque ou outro ato
equivalente para preservar os direit~s contra os endossantQs,ó

emitente ou outros obrigados, os quais fica~ sujeitos à lei do

lugar em que o protesto ou esse outro ~to equivalente for
praticado ou deva ser p,raticado; entendimento de-~'que, quando nao
for indicado no cheque o lugar em que tiver sido contraida a

/CJ/DEA/DAI-HRE, d~ 27, 08 .92)(Fl: 4 da EM n' 326

c.,.arc1al Tarr••tra Intarnacional acr••c.ntou-.a no Titulo VI.
"Daa Letra. da ciabio • daaaia Titulo. .. Ord.." , ... taxto
a.p.cial, art. 33, ..adando aplicar a. di.poaiç6a••obra letra.,
tllllb" ao. ch.qu•• , ... coa .19UJlll. axcaç6a.. Sari.. con••gradaa
na Confer'ncia do PanaaI, 1~75, qua ...dotaria intaqr.laanta. Aa
.xcaçõ.a conc.m1.... gr.nda taportlncia d.t., RIta Q~ AQ

~ l1lI a1 dQ lllIIA1: dQ paq....nto qua pa...v. a rag.r: o
prazo d. apr••antaçAo: .e poda .ar acaito, cruzado, cartificado
ou confirmado, e oa efaito. da•••a oparaçõaa: o. dir.itos do
possuidor sobre ~ provi.Ao d. fundos • A natureza da tais

direitoc: os direito& do aacador para cancelar o cheque ou opar

ae ao pa9a.ento, a nace••id.da do prota.to ou outro ato
equivalente para conaarvar oa direitos contra oa endo••ant•• , o

.acador ou outro. obrigados, ••• damai••ituaç6a. raf.rent•• aa
aodalidaCS•• do cheque. Segundo o rererido jurista, ••ta. exceções
eram perfeitamente explicáveis, _ lembrava que ele ....0 havia

propo"to na Conferência do PanlUDlÓ que a. obrigações do~
ou do aceitante nAo se deviam reger pela lei do lYsAr dQ At2, ~
~ !si dQ~ d2 pagamento, qual .e fizara coa o chequ. que
constitui uma ord.. da pagamento, u.a letra contra ua banco.

(Fl. 3 da EM n' 326 /CJ/DEA/DAI-!lRE, de 27 • 08 .92)

Excelentissimo senhor Presidente da RepUblie&,

Elevo â consideração de Vossa E'f'celência o i!nexo

projetf àe ~ensagem, pela qual se' ~ubmete ao re!er~nd? do
Congresso Nacional o texto da Convenção Interamericanll' ~obre

Conflitos de Leis em Matéria de Cheques, celebrada em Mont:vidéu

Gil 8.5.79, na II Conferência Especializada Inte:r:-americana sobre
Direito Internac,ional privado (CIDIP-II), com base eJIl projeto
elabQr~do pela Comissão Juridica Interamericana.
2. O referid.o instrumento foi assinado, naquela data,

em nctle do Governo brasileiro, pelo Professor Haroldo Teixeira

Valladão, uma das nossas m.aiores autoridades em direito

internacional privado, que havia exercido, por dez anos, o cargo

de Consultor Juridico do Itamaraty. Foi firmado, iqualmênta, na

mesma ocasião ou em datas posteriores, por outros quatorze paises
latino-americanos. Ratificada por quatro desses paises, entrou em

viqor em 14.6.80, nos terMos do artigo 14. O Governo brasileiro,
embora nia tivesse objeções à mesma. não havia iniciado,' até

hoje, os trAmites necessários.à. sua ratificação.

3. A Convenção de Montevidêu substitui outra, sobra a

llleSJQA l:latéria, calebrada no Panamà durante a CIDIP-I, em 1975.

Esta, conquanto firmAàa pelo mesmo plenipo~enciário, tampouco toi

ratificada paIo Brasil, embora tivesse entrado em vigor entre

(Fl. 2 da EM n' 326 /CJ/DEA/DAI-MRE, de 27 • 08 .92)

outres nbVe pai.e. latino-americanos, permanecendo hoj 8 viqente
entre aqueles que ainda não· ratificaram a de Montevidéu.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES, DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAo, E DE CONSTíTUIÇAO E JUSTIÇA E DE RED~

çAO)

MENSAGEM Nº 60S, DE 1992
(Do Poder Execu:tivo)

EXPOSIçÃO DE MOTNOS N!
326JC1IDEAlDAI-MRElPAIM-LOO-226,
DE Zl DE AGOSTO DE 1992, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇQES EXTERIORES.

Submete à consideração do Congres!õo Nacional o tex

to da COnvenção lnteramericana sobre Conflitos de

Leis em Matéria de Cheques, concluída em Montev!

déu, em 8 de maio de 1979, durante a 11 Confere!!.

cia Especializada Interamericana de Direito lnte!,

nacional Privado.

F. Collor
BrasIIia. 22 de seteml:>ro de 1992.

4. comentando a Convenção do Panama de 1975 em. seu
~ InternacionAl~ (vol. III, Rio de ~aneiro, 1978, p.
33-35), antes, portanto, do .advento da convenção de Mont~vid'U,

dizia o' Professor Valladão que a utéria dos cl:Ieque. na.

convefi9be. internacionais latino-aaaricanaa .ur;ira no O64i90
Bu.taaanta, art, 271, a ••tender e. regr•• aobra latra. da ciabio
... proaia.6r1a. a outro. titulo., aditando "08 c:haqua.". J' na
~.vi.'o do. Tratado. da Montavid'u da 1~40, no Tratado d. Dir.ito

Senhores Membros do.Congresso Nacional,

Di; confo~dw com",,: 49, Inciso I. da ColWi~ FcdcJ'2l, submeto 1 elevada

considemç!o de Vossas Excelência'. acompanhado de Exposição de Motivo. do Senhor MinIStro
de Estad.o 'das Relaçõcs Extenorcs. o ",xto da Convenção IOlCr:llllerican. sobre Conllilo. de Leis

. em Matéria de cheques, conclUlda em MonlCvidéu. em 8 de mmo de 1979. durnnlC a n
Conferencia Especializada Intel':llTlCncana de Dirello Inll:maciooa! Privado.
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ua Materia de Cheques, de 19.3.31, art. 2-, 2- a11nea. Mas,

atendendo-se ao principio da lei mais favorável- à validade, do

ate, prescreveu-se que a incapacidade .decorrente da nOVA' regra
nio pr*yalecaria ~n te~ritório de Estado contratant., .s. o
signat4rio do titulo fosse capaz pela lei desse me~mo Estado (ep.
cit., p. 32). Reqistre-~e, porém, qus a regra geral de capacidade
adotada pela Convenção de Genebra, da qual o Brasil é o único

=ambro americano, ~ a da lei pessoal, em ha~onia cem o art. 7
da ~i de rnirodúção ao COdigo civil Brasileiro.

s. Alê. disso, a convenção de Montevidéu acrescentou
aos casos qUe são determinados pela lei do lugar em que o cheque
deva ser pago, os seguintes: sua natureza: as modalidades e seus

efeitos: as pessoas contra as quai3 pode ser emitido: se pode ser

CF1. 5 da EM no 326 /CJ/OEA/DAI,oMRE, de Z7 " 08" 92)
e=itido para dêpósito em conta e os efeitos dessa operaçAo: .e o
portador pode exiqir oU se estA obrigado a receber um paqamento
parcial: e as medidas que devem ser adotadas elI2 caso da roubo,

turc.c, falsificação, extra.vio, destruição ou inutilização

llat..rial do doeumento. Finl!.illente, dispõe que os clleques qu..
forem apresentados a uma c~ará de compens\lçào inter-re.':Jional

regAr-se-âo pela convenção no que for ~plicável: e faz a r ••salva
d.. que a lei declarada aplicave], pela mesma podera não ser
aplicada no te=itório do Estado parte que a conddere
manifestamente contrAria à sua ordem pUblica, reqra de praxe em
instrumento. do g'nero.

Respeito~~e,

CELSO IAFER
Ministro de Estado das Relações Exteriores

invalidade não se estenderá à. out=as obri.gações validAlUnte •••wuaa.
de acordo com i& lei do lugar onde tiverem s:l.110 contTaida.a.

Art.igo 5

Para os efeitolf aesu. Convencia, quando não for inaie.elo no

cheque o lugar em .que tiver sido cçntJ'aí.da a obri<jilll;áo res~ctiv. ou
praticado o ato juridico material;izadu 'po documento, entender-••-i que

• referida obrigação ou ato 'teve orig"fl:.no lugAr elll que o cheque deva

ser pago e, se este congtar, no lugar àe sua emia.io.

Artigo 6

Os procedimentos e prazos par... o protesto de UJlII cheque ou
outro ato equivalente para preservar os direitos contr... os endosGantes,
o eJutente ou outro!: obrigaêos ficam sujeitos à lei do lu;ar em que o

protes;to ou essoe Dut'tO ato equivf.lente. for pt:aticado <lU deva soer

praticado.

Artiqo

A lei do lUlJar em que o cheque deva ser pago determina:

a) sua nÀtureza 1

b) • as 1GOd41idadcs e seus efeitos:

c) o pra2:o dI! apresentacão:

dl as pessoa!; contra as qU4.:;'s FQdc sc:r emitido:

e) se po~c sC'r cm1tido p.lra dC'põ~1.t.o l!!1n conto), cru~.:l~~,

v.u.ado ou C'onfi~ado, I! os efc1.tos dessas operOlçUQS;

• co ,>\ .tU _"J I .\

SECR! ..", ".' Sl'D~ lJ"S~nElAçOES EX1'R'OP>,.

Br.,11 Jo __ o t't" 1~ _

.~._. ----
~-'r .• 111 ..1-'" " ... , .. t...... .l~....,...

fl os d1.reib:J!& do portador sobre ao provuio de fundos e a

natureza de tUs direitos:

q) se o portador pode eX1.g1.r ou se está obrigado .. receber um

pagamento parcial;

h) os direJ.tus do emitente de cancelar o cheque ou opqr-sc "'0
paqaaento:

CClNVT.NC:.1"j JN,,:,r.M!1r.Jtl("1\~'\ ~r,"r.F. C"""F'LTTOS nF: LEIS

Do! MATtl'IA DE CHEQUES

OI Covernos. do.. Estados Me.bros da ttrCJ"t\i~ac;i.o dOIl Est.ada;

Aslericano. ,

Conaiderando que é necell~irio adotat,' no Sistl!ma

Intermericana, normas que perrrn.tam a ClolUi;ão do. conflitos de lil!'is e1!l

JfLatin.,a de cheques, convieram no se9uinte':.

Artiqo 1

,. capaeié.ade para obrigu-•• por l'.eio de cheque. rege-se pel.

l«:i do lugar onde .. obri9ação tiver .ido contraída.

Ent;:etanto, se a obrigação tiver sido contraíela pot' qu•• for

incapaz se9úndo • referid... lei, Ui inCApacidade nio pI:II"al.cerl no .

terri.tério de qualquer outro :~~ ldo p&tt.~ nel't& Convea'Cio cuja lei.

considere v.ilida a obriqacão. ,.

Artigo 2

A fo1'ÍUl de ..is&ão, endosso, av... l," protesto e dl!t'ui& ..tos

jurídico$ que possam materu.lizar-se no cheque fica sujeita i. lei do

luqar e. que cada. um dOIl referidos. ..tos for praticada.

Artigo 3

Todas.... obrigaeõés re.u~tante. d~ um cheque. tegcr!I-se plllll.1

lei do lugar onde forem contraidas.

Artigo 4

o Se uma ou rnu. obri9'.çúe~ contraida. nu. cheque não fore1a

,alida. per,antllll a lei aplic.ivel segundo o. artiqoa anteriores, a

i) .. n~eeuidade do protesto ou outro Ato equi;'.,lento para

pr••ervar o. direitos contra os endossantes, o emitente ou'
, outros obrigados" •

j) as Jftedidas que devem ser adotadas em caso de roubo, furte.;

falsificação, extravio, delStruJ,.çio ou inutilização

material do doculftento, e

k) em q.r.l~ toda.... .ituaçüell referentc:I ,ao pagamento do

cheque.

Ar':.iqo •

Os cheques que ferem. a?resentados a umll c:ârnara de compensação

intra-re9.:.on.al r_ver-se-i,?t no que for aplicável, por esta convenção.

Artigo g

Ao lei declarada A,ü1.cável por esta Convl!nção poderÁ nio ser

apl1.caa.. nu t~rritúrio do Estado Parte que a considere manitest.l.1nente
c:ontr&'Cia i ,"u. o:d.. p11bliea.

Art:i 9Q.l0 •

Esta. Convençio ficará. abertO. à assb.atura. dos Estados Mell.br~

da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 11

Esta Convenr:io está sujeit... a. ratificação. Oa instrUll\entull de

rAt.ificLlÇio seria depositados na Secrctaria..Geral da Organização dos

EstAdos ArfterJ.canos.

~rtlqo 12

Estll Convenção ficará aberta ã ades50 de qualquer outro

Z_tado. Os instrumento. de adesão ••rÃo depOs1.tados na SeerQt.aria-Garal

da Org-anJ.zOlçáo dos Estadoll AJM:r,i.cillno••
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C4da Estado poderá fOI'l'l\ular reservas A luta Convençoio nu

mOftlento de a!uun5.... 1a, rat1.H.:.i-la ou de aderír, dl!!scle que a ::'t!sc:va

verse sobre uma ou :-ais duposicües e15pecihcas e que n~o nja
incom,patí\'el com o objeto e fJ.m d. Convenção.

Exlenores, relativa ao lealO da Convençlo 1nteramericana 101m cOIInuos de Leis em~ de
Qeque•. conclufda em Monlevldl!u. em' de maio de 1979. dll1lJlle. nConfcn!nclI EIpecUIIDda
IDleIaJ1lericana de Direito Inlel1lldooll PrIvado.

Alencioaamenle,

~rti90 14 .

Esta Convenção. ..entrp.rá eM vi\Ot' nu trigésimo dia. partir da

data em qu~ haja sido dapon~ado o seqtz~do instrumento de rati~J..caçSI.).

Para cada Estado que ratif:kar a 'i0n••nçiio ou a ela aderir depoi.S de

haver sido d'epoutado o !le9un~o instrumento de ratificaçio, li Convcr.;ão

entrará et.' vigor no triqiiu::.o dia A partir da data em que tal Estado

haja dcpo:ntaclo seu instrumento de ratificacão ou de adesÃo.

MARCOS COIMBRA
SecreLftio-Geral da

PJelidl!ncla da RepllbJica

A Sua Eacelencia o Senhor
Deputado INOCÉNCIO OLIVEIRA
Primel,O Semtário da Clmm dos DepuwIos
BRASlLlA-DF.

A tnedida que os Estados Partes na co.nvenção Interaierl.Cana

aobre: Conflitos de Leis em Matéru. de ChQques, assinada em. 30 de

janeiro de 1975 na Cl.dad.. do Panamá, Repúbllca do Panamá, ratJ.ficam

esta Convenção ou a ela adc:irem l ce~Slario para oa referidos Esta:1UJ!I

Partes os efcitus da rr.encionad~ Convencão do Panamá.

Artigo 15

o. E.tado8 Partes que tenham du... ou mais unida:t's

territori61S em que vigo,rcm s.istemas juridicos diferentes coa relac:·.) a

qudtõe..c.c que trata esta Convenção poderão declarar, no r.lur.enlr.. da
a'.sinatun, ratJ.ficaçio pu ac1e!Jão, qUê a ConvençÃo se aplice.ri ~ teias

a. suas uradade! territoriai!; ou somtmtc' a uma OU maJ.s de14s.

MENSAGEM N° 609, DE 1992
(Do Poder Executivo)

Submete ã consideração do congresso Nacional o te~

to da Convençio Interarnericana sobre Conflitos de

Leis em Matéria de Sociedades Mercantis, concluída

em Montevidéu, em B de maio de 1979, durante a. 11

Conferência Especializada Interamericana de Dire!

to Internacional Privado.

(As CDMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES; DE ECONOMIA,

INDOSTRIA E COM~RCIO; E DE CONSTITurCAo E JUSTICA

E DE REDAÇ1\o I

&nhoreJ Membro. da Congresso Nacional,

Tais dC!l~lar.;õcs pc1'!r5o ser modlricadas mcdi,ante dcclltr.l':cs

ultt:riorcs, que ._PfJCl !iearão expressamente a ou "s \lnld .... ~~S

tcrn.turia,l5 a que se OIpllcarâ esta ConvcnçSo. Ta1& dcclLlrLlC;')cs

ultcriorc:; ~criio trall:;:nítída~ Zt 5nerctil~iõ1-Gcrdl da organi%.l .. .'io jos

E.tados l\..,en.eanua _ slJrtlrão c!eito trintt' dJ., •.'l5 depou; de rrC"C'bluM..

De conformidade com o In. 49. inciso I. da Constituiçlo Federal, submeto à

elevada consideraçlo de Y"""" Excelencias, acompanhado de Exposiçso de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores. o texto da Convenção Interamericana sobre Conflitos
de Leis em Matéria de Sociedades Men:antis, conclulda em Montevidéu, em 8 de maia de 1979,
d~te a n Conferência Especializada Interamericana de Direito Internaeionall'rivado.

Artigo l'
Brast1ia" 22' de setembro de 1992.

a.tl Conv.n~lo v190rari por prazo ln~.finido, ... qUõ31qut"r

doa Eatadus Parte. poderá denuneil-la. O inatrUfllento de denúncill srrá

c5eposiUdu ne 'tteret.aril-Geral da Ot'9lnizlçio "UI E.tldol Alnericlnt.. s..

Transcorrido wn ano, contAdo I partir da daU de depú!<J til du

in&tru~nto de dt!núncia, ce.aario OI efeit.o. da Convenção pau o F.n,,·rlt l

dfmunciantc, continuando ela lub5istente pare. OI demu& ~.t.dus PM:t.(!S.

f. c.u..r----E"'~ pu ,M[tWJ ,.r. 3;Yljc.Tlt:>If/.!H:T·M<!G/P,flN. oLOr?- Z Z".,. ;:)ú 1?7 /$

f1~.,Q.;r: ~9.õ , JO s.."..~ ,l#N/",r12P ;W '=//00 ~

'p~~"'v" &flé7VÕ-ee-.s..

Excelent1ssimo Senhor Presidente da República,
Arliqo 17

Senhor Primeiro SecreLftio.

Em 22 de setembro de 1992.

Avi"" n· 1.248 - AUSG.

2. O referido instrumento foi assinado, naquela data,. em

nome do Governo brasileiro, pelo Professor Haroldo Teixeira

Valladl.o, UJII.a de nossas maiore~ autoridades ell. direito

internacional privado, que havia exercido, por dez anos, o cargo

de Consultor Jur1dico do Itamaraty. Poi firmado, igualmente, na
meslla ocasião ou e1I. datas posteriores, por outros dezessete

paises latino-americanos. Ratifipada até agora por cinco desses

!"ises, entrou ell. vigor ma 14.6.80, nos tenoa do arti90 12. O

,Governo brasileiro, embora. nlo tivesse objeções 11. mesma, não

havia iniciado os trtlaites necessários à sua ratificação.

3. Dentro da multiplicidade de critérios existentes para

fixar a lei requladora da existAncia, da capacidade, do
funcionamento e da ~issoluça.o das sociedadQs mercantis. aspecto
'lU- constitui o problema inicial da mat'ria tratada, a Convenção

em apreço optou pela regra de aplicação da lei do lugar de sua
conat;ituiçio, assim entendida a lei do Zstado oride se cUIlpram 03
requisitos de farsa e de fundo' nece.sário. para a criação de tais

·.001.dade••. pr~val~c·eu, no ca.o, a. propoata ,,&,CJI, UJl& vez que o

Elevo à consideração de Vossa Excelência Q anexo

projeto de mensagem pela qual se sublnete ao referQndo do

Conqrasso Nacional o texto da convenção Interamericana sobre
Conflitos de Leis em Mat'ria de Sociedades Mercantis, ce1êbrada

em. Montevidéu em 8.5.19, na II Conferência Especializada

Interallericana de Direito Internacional Privado (CIDIP-II), com

base 8111 projetos ' elaborados pela Comissão Juridica Interalllericana

e pelo Chefe da Delegação brasileira, apresentados ainda em
Ci:DIP-~ (Panamá, 1975).

plenipotenciários infra-lS5inado~,

respectivos Governos, fima", esta

Em fé do que, OI

de ... idamenle autorize.doG por seus

Ct:nvenção.

Peita na Cidadf": dI!! HontevidÁu, República Oriental do Uruguai,

no die oito de Ilaio de 1l\i1 novecentos e lIete~t.a ti! nove.

o i,natrw.ento original desta Convençio, cujos textos em

porluquês, .apanhol, franct;s e inglês aio igualMente lutêntlcoS, l>(>r5

depositado na Stccretaria-Geral dft, Orqlnizàcio dos EBtadu& AJn~ricll.nt'!"1

que enviari cúp1.a autenticada do seu texto para leu regi.at.ro e

publicacão i secretaria da. Mações Unidas, de conformidade com o llTt} 9U

102 da .ua CarLa constitutiva. A Secretaria-Geral da Organização doS'

E&lados Americanos notifi.carÁ ao& Z.tadoa M.mbros da refcrídi\

Or'ganizaçio, e ao. Zaladoa que tenhan aderido i Cunvençio, as
aSl!linat.urBZ. os depósitos de inatrutGentoa de ratificaçio, de adesão e

de denúncia, bem como as reservas que houver. Outrossim, lranSmlt,lrii

e.C's mesmos as declarl1çúe!; previstas no artigo 15 de.t. Convenção.

Encaminho a essa Secrewia a Mensa~m do Excelentfssimo Senhor Presidenle da
Repll'!ica. IICOIIIpanhlda de Exposiçlo de Motivos do Senhor Ministro de EItado <lu Re1açlles
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Artigo 4

Artigo 3

As sociedades mercantis devidamente constituídas em um Estado

serão reconhecidas de pleno direito nos demais Estados.

Entenüe-se por "lei do lugar de sua conctituição" a lei do

Estado onde se cumpram os requisitos de forma e de fundo necessários

para 11 criação de tais sociedades.

o funcionmnento C! a dissolução

pela lei do lugar de sua

A existência, a capacidade,

das sociedades mercantis regem-se

constituição.

Artig'o 2

o .reconhecimento de pleno direito não inclui a faculdade do

Estado de exigir comprovação da existência da sociedade de acordo com a

lei do lugar de sua constituição.

Em nenhum caso, a capa.cidade reconhecida às sociedades

canst1 tuídas em um Estado poderá ser maior do que a capacidade que a

lei do Estado do reconhecimento outorga ãs sociedades constituídas

neste último Estado.

projeto Valladão propugnava a lei de criação ou constituição da

pessoa jurídica, lei esta a não ser confundida com a do lugar da

constituição, porquanto, em sua opinião, não seria impossível que

uma pessoa juridica se constituisse num lugar de acordo com a lei

de outro (cf. o seu l2J..W..t.Q. Internacional ~, Velo III, Rio

de Janeiro, 1978, p. 13-1S).

4. conquanto .i regra proposta por Valladão para reqe.r a

existência e a capacidadA das sociedades mercantis tivesse sido

anteriormente adotada, pelo Instituto de Direito Internacional na

Resolução de Varsóvia sobre as Sociedades An6nimas no Direito

Internacional Privado (1.961), e viesse já do Tratado de Direito

civil Internacional de Montevidé.u (1.889), do Código Bustamante,

da legislação e da. jurisprud4ncia d. vários países, estando

também, em sua opinião,~ no art~ 11. da nossa Lei de.

Introdução a.o c6cligo Civil, a verdade é que, ao firmar a
convenção Intê.ramerican& do. Montevidéu sem. nenhuma reserv~, a

delegação brasileira acatou inteiramente a proposta da. CJI, a

qual., aliás, ~stá ~m. total harmonia com. o disposto explicitamente

no referido dispositivo da LICC, não havendo portanto inovação

em face da lei civil interna brasileira, nem da lei comercial

(Código Comercial, arts. 399 a 302). No tocante ao direito

convencional, incV"a para o Brasil apenas no tocante ao Código

Bustamante, já que não somos parte do Tra.t:ado de Montevidéu de
1889.

5 ~ O segundo problema de magna relevância o do

reconhecimento extraterritorial da personalidade juridica das
sociedades mercantis, conseqüência da solução dada ao primeiro. O

principio geral sobrA esse segundo problema, o do reconhecimento

das pessoas estrangeiras, vem logo no artigo 3 ~ corresponde a

principios similares adotados em outros tratados e convenções

internacionais. Entretanto, não podem elas, em hipótese alguma,

ter maiores: direitos do que a lei do Estado do reconhecimento

concede às sociedades constituidas no seu próprio território. Por

outro lado, o r.:!!conhecimcmto de pleno direito não exclui a

faculdade do Estado de exigir comprovação da existência da

sociedade de acordo COm a lei do "lugar de sua constituição~

6 ~ O terce.iro problema básico é o do funcionamento

~xtraterritorial da sociedade mercantil, o do exercicio do seu

fim ou objetivo social noutro Estado. Aqui o principio absoluto,

comum, quase universal, é o da necessida.de de prévia e expressa

autorização do Estado do reconhecimento, que fixará as

reapectivas condições, ficando ainda a sociedade sujeita às leis
e tribunais do mesmo Estado. Este principio, consagrado em

diversos tratados e convenções internacionais e nos textos legais

dos vários paises, em especial americanos, nos seus códigos e

leis comerciais (no Brasil, Código Comercial, art. 301 e LICC,

art. 11., 1·), é contemplado nos arts~ 4 6 da convenção
Interamericana.
1. Finalmcmte, o art~ 7 da Convenção em exame repete

cláusula de praxe em instrumentos do gênero, a qual dispõe que a

lei por ela declarada aplicável poderá não ser aplicada no

território do Estado que a considere manifestamente contrária à
sua ordem pública.

Respeitosamante,

Para o exercício direto ou indireto dos atos compreendidos no

objeto social das sociedades mercantis, estas ficarão suje~tas ã lei elo

Estado onde os praticarem.

A mesma lei aplícar-se-á ao controle que uma sociedade

mercantil, que exerça o comércío em um Estado, obtenha sobre uma

sociedade constituida em outro Estado~

Artigo 5

As sociedades contituí.di!.s em um Estado, que pretendam

estabelecer a. sede efetiva de sua administração central em outro

Esta.du, pude.rão ser obrigadas tl cumprir os requisitos estabelC!cidos na

legislação deste último.

Artigo 6

As socíedades mercantis constituídas em um Estado para o

exercic:l.o direto ou indireto dos atos compreendidos em seu objeto

social ficarão sujeitas aos órgãos jurisdicionais do Estado onde os

praticarem~

Artigo ..,

A lei declarada aplicável por esta Convenção poderá não ser

apl:l.cada no território do Estado que a considere manifestamente

contrári a ã sua ordem públ ica..

Artigo B

CELSO LAFER
Ministro de Estado das Relações Exteriores

Esta Convenção ficará aberta assinatura dos Estados Membros

da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 9

• CÓPIA ""

SECR~TARIA C"

J I -'\

Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de

ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos

Estados Americanos.

CONVENÇ~O INTERAMERICA.NA SOBRE CONFLITOS DE LEIS EM

MATgRIA DE SOCIEDADES MERCANTIS Artigo lO

Os GOVQrnos. dos Estados M.embros da Organização dos Estados

Americanos, desejosos de concluir uma convenção sobre conflitos de leis

em matéria de sociedades mercantis, convieram no seguinte:

Esta Convenção ficará aberta à. adesão de qualquer outro

Estado~ Os instrumentos de adesão serão depositados na Secretaria-Geral

da organização dos Estados Americanos.

Artigo 11

1I.rtigo 1

Esta Convenção ap1.icar-se-á às sociedadêS mercantis

cpnstituídas em qualquer dos Estados Partes.

Cada Estado poderá formular reservas a. esta. Convenção no

momento de assiná-la, ratificá-la ou a ela aderir, desde que a reserva

verse sobre uma ou mais d.isposição específicas e que não seja

incompatível com o objeto e fim da Convenção.
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Artigo 12

Esta. Convençio entrará em vigor no trigésimo dia a partir da

dat.a em que haja sido depositado o segundo instrumento de ratificação.

Para cada. Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir depois de
haver sido depositado o segundo instrumento de ratificação, a Convenção
entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em. que tal Estado

haja depositado !leu instrumento de ratificação ou de adesão.

Artigo 13

Os Estados Partes que tenham duas ou mais unidades

territoriaia Qm que vigorem sistemas juridicos diferentes com relação a
questões de que tata esta Convenção poderão declarar, no momento da
assinatura, ratificação ou adesão, que a Convenção se aplicará ~ todas

as suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais delas.

Tais declarações poderão ser modificadas mediante declarações

ulteriores, que especificarão eXpreBSa1l\ente a ou as unidades
territoriais a que se aplicará esta Convenção. Tais declarações

ulteriores serão transmitidas â Secretaria-Geral da Organização dos

Estados Americanos e surtirão efeito trinta dias depois de recebidas.

Artigo 14

MENSAGEM~ 61" DE 1992
(Do Poder Executivo)

5:.;~r.:etc ~ consideração do Congresso Nacional o texto do
Accrd.::l entre o Governo da República Federativa do Brasil

e o ~overno da República da Coréia para Serviços Aéreos
e:".tre seus Respectivos Territórios e Alér.. assinado em

Jirasília em 11 de agosto de 1992.

0.5 CO:.uSSOES IE RELAÇOES EXTERIORES; DE ECONOMIA, INDlJSTRIA

E cmfERcro; DE VIAÇÃO E TRA~SPORTES, DESBVOLVUlEHO URBA

~O E I~ERIOR; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDACAO(ART.

54)

Senhores Membros do Congresso NacionaL
• •

De conformidade com o dispostO no lIrl. 49. inCISO I. da Constituição Federal.
suboelo ~ elevada consideração de Vossas Excelências. acompMl1ado de Exposi~ de Motivos
do Senhor ~linjstro de Estado das Relaçlles Exteriores. o texlo do Acordo enmo o Governo da

Repêblica Federativa do Brasil e o Governo da República' da Cor.!i. para Serviços AéJeos entre

seus R.e.,pectivos Territórios e Al~m. assinado em BrasOi. em 11 de agosto de 1992.

Artigo 15

Feita na Cidade de Mont~vidéu, República oriental do Uruguai,

no dia oito de maio de mil novecentos e setenta e nove.

Esta Convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer

dos Estados partes poderÁ denunciá-la. O instrumento de denúncia será

depoaitado na Secretaria-Geral da organi:tação dos Estados Americanos.

Transcorrido um ano, contado a partir da data do. depósito do

instrumento de denúncia, cessarão 08 efeitos da ConvençÃo para o Estado

denunciante, continuando ela subsistente para os demais Estados Partes.

o instrumento original desta Convenção, cujos textos em

português, espanhol, francês e inglês são igualmente autênticos, será

depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos,
que enviará cópia autenticada do seu texto para o respectivo registro e

publicação à secretaria das Nações Unidas, de conformidade com o artigo

102 da sua Carta constitutiva. A Secretaria-Geral da Organiza.ção dos

Estados Americanos notificará aos Estados Me1'l\bros da referida

organização, e aos Estados que houverem aderido ã Convençio, as

assinaturas e os depósitos de instrU1'l\entos de ratificação,.de adesão e
de denúncia, bem como as reservas que houver .. Outrossim, transmitirá

aos mesmos as declarações previstas no artigo 13 desta Convenção.

N~'

DE
MOTIVOSDEEXPOSIÇÃO

361l1MRE, DE 16 DE SETEMBRO
1992, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIO
RES

2. O instrumento ampararã e viabilizará, nos seus aspectos

':écnicos, operacionais e econõmico-comerciais, o estabelecimento

de serviços aéreos requlares Q diretos, de passageiros, carga e

correio, entre Brasil e Coreia, a serem explorados por

-:ransportadores nacionais designados pelas Partes contratantes ..

Bruília. :5 de nUlIbrc de 1m.

Excelentissimo Senhor Presidente da Republica,

F, Collor

Submeto. à alta consideração de Vossa Excelência !' anexo.

Acord::. er.tre o Governo da República FederatiY1!l do Brasil e o

Gover:10 da Republica da coreia para serviços Aéreos entre seus

Respectivos Territórios e Alem, o qual foi c~l.ebrado em Brasilia,

e::l 11 dé aqosto ultimo,
plrmipotenciários infra-assinados,

respectivos Governos,' firmam esta

Em fé do que" os
devidamente autorizados por seus

Convenção.

AviJO n' 1. 249 - ALISG.

Em 22 de setembro de 1992.

8enbDT Primeiro SectoUrio,

3. O Acordo, que formaliza a9 relações brasil~iro-coreanas

no campo aeronáutico, deverá contribuir para a intensificação do

intercâmbio bilateral nas ãrea;; comercial, cultura~ e de turismo,

.bem como facilitará e pro.ôverâ os: contatos e os conhecimentos

entre os povos brasileiro li!'! tj0reano. Por outro lado, o Acordo

servira para alargar e excandir a presenca brasileira na Asia.

Encaminho. eua Secretaria • Mensagem do Excelentf5limo 8enhor Presidente da

RepIIblica. lCompanhada deEx~ de Motivos do Senhor MinillttO de Estado ~ Rclaçõea

Exterimeo. ",bli~. ao texto da Convençlo !nleJ>mericana _ Conflitos de Lt:is em Mall!ria de

Sociedades Mercantis. conclolda em Montevid6u. em 8 de lIlJio de 1979. d....... n Confe<!ncia

Especializada Intemnericana de DiIeito InlemaCiooalPrivado.

... O docUJIlento reafirma os prinCipies lO! as dispo~içõ.s

=on.~ant•• da Convenção de Aviação c~vil Internacional, concluida

etl Chicago, em 7 de dezembro de 1944, ratificada pêlo Govêrno

l:>r,>.sileiro, .". 8 de julho da 1946.

MARCOS COIMBRA
8ecretúio-Geral da

Presi_ da Repllblica

ASoa Excel!nciJ o Senhor
Deputado 1NOCl!NCIO0UVE1RA
~SecreWio da C1mm dos Deputadoo

•DF,

~. Nos moldes dos modernos instrumentos sobre aviaçào civil

fi1:':ados pelo Brasil, o Acordo COllsíste de 'tma parte geral e de: um

anexo, . contendo os Quadros de Rotas. O documento estabelece os

direitos e os deveres da~ Partes contratantes para ~ exploração de

serviços aéreos regulares internacionais e contém, entre outros,

disposoitivos em matéria de nav~gaç:ão aérea, designação de

empresas, regulamentação da capacidade, tarifas, tran&fêrência de

reeeita5 e,segurança da aviação •
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6. o anexo do Acordo estabelece. os Quadros de Rotas que

deverão balizar as operações dos tr~nsportadores desiqnados pelas

Partes contratantes.

Em vi8ta do interesse áE: poi.itic~ externa em se

formalizar o intercâmbio çom· a República da cortHa no setor 90

transporte aéreo comercial, submeto a Vossa Excelência o anexo

.projeto de mensagem ao Congressc Nacional, para enca1'l\inh~rnento

desse ato internacional a necessária apreciação do Poder

Legislativo.

Respl!:itosamente,

CELSO IAFER
Kinistro de Estado das Relações Exteriores

AconOO·F.~TR;o covr.nNO Oh Rr.?~nLTCA PF.DERAT!Vh 00 nRA~!L E o'COVRnNO

• Dh REPORLTCJlt Dl\. conr.IA PAR/\ ~rnv_rços Jl.rnJ·:Os PNTIlE ~l:ec,

RF.SPF.CTtVOf. "F.RRt"1\IIIOS F. l\Lr.M

o Governo da República Federativa do nrasil

e

O Coverno da República da Coréia

Cdoravantc dcnomi.n:'ldos "Partes Contratantes"),

Sendo Partes da Convenc~o sobre ~viacão Civil Intcrn~eion~l,

aberta para a!')sin"atura em Chicill'}O, no d1.a 7 d~ dp.?:r.mbro de.' lq ... !.,

Désejando contribuir para o desenvolvimento d.:l .3.ViaçllO civil

internllcional,

t>esejll.ndo concluir um Acordo com o propósito da estabelecer

servi(;'os aúreo5 éntre seus respecti.vos territórios e alijm,

Acordam o seguinte':

~E.Q..!

DeUnlçõe.

Para os fins deste Acordo, exceto se estabeleci~o de outra

lnanelrB:

comerciais" tem os si9nifiea~os a eles resp~ctivamente

atribu!dos, no a.rtigo 96 da Convcn.;i;.o;

fJ o termo -capacidade ll , em rela";do ... u.~a aeronave I Riqnifica

• ea:rqA útil da aeronave permitida e:"';. uma rota' ou scç~c de

\UI. rota:

9J o teno "capacidade", em relac50 a 1Jm se-rvico aúreo

acordado, significa il. capacidade cl", aeronave u5ada em tal

s~rYicoI multiplicada pela frcqet;:,:=~a. operada por tal

aerOn3Ye nunl , período estabelecido e numa rota ou sC'cSo do
UlU rota:

h) o terrr.o llserYi~o:.:; acordados" si(J.n"i!ica servi.cos aéreo:; nas

rotas especificadas para o tr~n$p:Jrte de 'Dtlss-'9t!iros,
cargA e tnala. postal, 5e?ar,a~al':\ente 0.1 em eombin.;;ç'.lo:

1J o temo llrotas espccificadas· siqr.iflca uu das rota.
especifiCAdas no Anexo li este Acord:>:

il o termo -tarifas· significa os precos a sere" pagos para O

trtLnsportc de passa9ciros e de carga e a.s conditôes sob aE

quais aqueles pretos se apliCll':r., incluindo precos e
condic:ões de a.genciamento e outros se=vitos ll.uxiliares,

"a~ e-lt'cluindo pagame-nto e condicões de transporte da ",.alA
postd,

k) o t~rrno -Anexo· si'ini.fica o Anexo a. este 1\.co't"do ou como

~dific:ado de coníc;rlllLdade ("O~ aS provisões rl'o il.rti Cjo 17

deste "'=orc!o. O Ar1exo e part!(! in~e;rante deste Ac.,rdo e

t.odas as reterênci~:'; 'atO Acordo in"cluird.o referências ao

Anexo, exceto quando de oc.tr6. !Qrmil ~or c:-.tllbclecic:',Q

explicitamentê: e.

1) O termo -tarifa: :teron':;'ueica." siqni!ica um pre<:o cobrado :i..s
elnpre!:as aéreas pelo fornocir."cr.':.o d~ instalações ~

.ervico!: aeroportuários, de na.veg,;;.;;;:) ai3-rc01 0'.1 sequranca

de aviaçÃo.

~
Coneessdo de- r·irritos

1. Cada Parte Contrat.a'nt~ eonee.-le Ã outra. Parte Contratante os
d1reJ.tos especificAdos no, present.e Ji.C'orào l para J>("nnitir .. sua.

elllprl!'sas a~rea!l desi.c:madas escabelceer e operar servicos ai!reos
internaeian.'l..i.s na.s rotas: "especificadas no Anexo ..

2. Sujeito às provisât" do presente Acordo, as e!llprcsa. aéreas
desiqnada$ por eada P4rte Contratanee qo,.ar~o, enqtiant,o opcrel'l os
servicos .acordados nas rotds especificadas. dos seguintes dircit~s:

b} O termo -aut-Drida.dC's Acronáut.icas" siqni fiell, no CASO da

República Fcdcrativ~ do R:-asil, o Kinü;'tlo da l\cron:i.utic~

e, no CASO da' ,Repúhlica da Coréia, o Ministro rlOti

'trar.!Jportcsl ou, "-em am.bos os casos, qualquer pes:sot' ou

Grg:io l'utorizado ' .. á executa.~ quaisquer iunl;õcs no presente

exercidas pelas <!utbridt1.des .Acima Jn~ncionadAs: '

lt) o t.ermo "a Conv~ntZ:o" significa a Convenc50 sobre Aviação

civil Intcrnacional l aberta para assinatura én Chicaqol no

dia "1 de de7.Ctl\bro de 19"'.4, e inc:l"Ji qU:llquor ünc;xo adotado

conforme o artiço 90 daquela COflver.(;:i.o c qualquer emcnda.

aos anexos ou à Conve-nçT!o, de confcrmidad~ com. os ~cus

artigos 90 c 94, na medida em qua esses aneKOS t!' p.I"tCnrlã5

tenham entrado em 'r"igor parA ambas as Partes ContrZltllntc!õ:

c} O t12rmn "empresa aérea designada" significa çualquer

empresa aérea que tenh~" sido dcsJ.gna.da por uma Partc

Contratanee, por notificlLc;'io eficrita à outra part~
('Ol'\tratante, para a operil~:;o dos !erV1.r;OS a~reos nas rota!:

e1>pccifiCZl.das no 1\n~xo deste Acoréo, e para os. quais li

apropriada pa~mis$:io de operatdO tenha. sido co"c~dirla por

aquela outra ~4rte 'ContratLmte, conforrn~ o artigo 3 ci~ste

Acordo:

ir) O termo "território" I em r-elação a um. 1:~ti!l.dl), tem o

siqnificado a. ele atribuído no artigo :! ~a Convenciio:

c] os termoS "scrvico$ Aéreos-,

internacionais", -empresa. áerca"

-se-rvit:os aéreos

c llescal" sem fins

aI lobrevo.J;r, ... pousar, a território· da Qutra Parte
CQfttr.-tante:

bl realizar pousos no terr1tórl0 da O\Kra Parte Contr.t.n~e,

IC!a finl cOftIIC!rcials: •

el etmareAr e desc!l\barear p.ssaqeiros, carga e lIalA postal ..
qualqur:r ponto das rotas espccifie,adas ~ujeito i.
provisócs contidas no Anexo.

3. Nenhua dispositivo do par.iqrafo· 2 deste &rtiqo será
consider..c:to conee.sd.o 4S crtpresa. .6i:reas ôesignadas de u... Parte

Contratante do direito de e!l\ba.rear, no território da outra Parte
Contratante, passageiros, carga ou lIal. postal, transportados _diante

pagaMe'nto ou retribuic;io e destinados a outro ponto no território
cl&que! .. Parte Contratante.

"MICO 3 '.
.Deligna;-do de tapre•••

1. c..c!.. Jtarte Contratante terÁ o direito' de deaiqnar, por
notificacio escrita 4 outra Paz.'te contràtantel por interllMÍdl0 dOI

e ..n.-!. diplo.:iticol. UrItA eWlpres. aérea ou e!l'lprtsas aérea. para operar
os s."lcoI aeard.&dos na. rot.a•••pec::l.fic:adas.

2. Ao rec:eber tal not1fieac;o, .... outra Parte Contratante
conceder.. ,', Setft deaora,... elftpre,as .t:rea!l dl!siqnadll.5 ... apropriada
.utori%il.c~o opel:'ae1onal SUJeita ~. condicõe. dos pillrúqrafos 3 • 4 deste
Artigo. .
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1~ As autoridades aeronúutic.l1s de UIIA Parte . Contratante POde,

exigir que as empresas ...úrt-as designadas pela .})utra Parte Contratan't.e

deMOnstrem qU(! est:io habilitadas a atender :is condições determinadas.

aeqund~ as leis c os regulamentos nanuis e ;;'azoave11l'lente aplicados ••

operat';:~5 de servicos aéreos internacionais por tA1s autoridades, d~

eC:"l!or· :.dadc com as provlsiics da Convonç'.1o.

4. Cada Parte Contrlltantc tcrS o direito de reCUMr a aceitar a

dC$iq;~::io de uma empresa a(·re .., ou empresas aéreas, ou de recusar a#

cencc~-:t' a autorlz&C'ao oper~cional referida "no parJ;qrafo 2 deste

a:til]c. ou de impor eondicões que seJam consideradas neccss~ri.s.par•. o·

exerc!:io pelas empresas aéreAS desiqnil;das dos 'diraitos espccificad.~s

no art~'J0 2 deste Acordo, em qualquer caso ~"" que ndo eSotcja C'onvcncid#.
de qu~ uma parcela substancial da propriedade e O cbntrole e{eti·vo

c!aquc:'.l5 empresl.!:! pertcmc:anl ã - Parte Contratante que dl!siqnou as

e~pt"eu!l a~re.s, ou • seUS nacionais.

s. . As empresas aéreas' desioqnadas e autorizadas confonne as

p:,ovis5es· dos pard.qrafos 1 e 2 deste art1.qo podeM eorne('ar .. operar os

servi!;:!s acor4ados, desde que a capacidadc esteja requlada com basf! no

a:tlqc 9 deste Acordo e que as tarifas e5ta~lecid,," para aqueles
servit'os, de confontlidade ~orn as provisões do artigo 10 deste Acordo,

e stejL~ •• vigor.

~
Revoqac50 e SuspensSo de Autorização .

1. cada Part. Contratante terá o direito df! revogar UIIl&

&':Jtor!.:acio operacional, ou de ~uspender o exerelcio dos direitos

espeC':i~icados no artigo 2 deste A~orCo pelas. ef\\pr~!las aéreas aes1gnadas

pela o~tra ttarte Contrll.tante-, ou ·impor condi:çôes que seja.. consideradas

r.ecessirias para o exercicio d.s~s direito.:

aI eM qualquer caso .~ que nÃo esteja convencida de que parte

substancial da propriedade e ~ o controle efetivo daquelas

elllPre.as .úr.... p~r~en~am ã Parte Contratante que ••

de.. ignou ou a ••us nacionais: cru

~) no caso eJll que aquelas emprc.sas aáreas deixe,. de cUJllprir

.l. lei. e os regulal'llentos daquelA P.arte Contratante- que

ecncm. os direitos: ou

cl ftO caso •• que ,!,S' ."'presas aéreas deixem d. operar
conforM .s provisües deste Acordo.

2. A raenos que a itn~dLlta r~VOlJac":io, sur.pcn!i:io ou J.'l\PO!'iiÇ:lO~1daJoS
condi(ões MncionadilS no par ....qra!o 1 deste arti'Jo seja neccssuria ra

prevenir violaC'úes posteriores rlc le1.5 ou re9u~amentos, t~l direito

ser.li. ~xcrcido por eada Parta Contra.tante sÕmentc após consult."ll S outr~

Parte Contra.tante. •

~
Direitos Alfandeg:i.rios ~ OutroS Encargos Sell'e1h~ntes

1. A. aeronaves operadas nos serviços internacionais pel,\

npresas aÚJ:eas da. Partes Contr~tant'c5, assim corno seu equipalN!!nto

reqular, sobressalentl!s, 5uprimen't015 de combu~tlvel e lubrificantes, e

suprimentos (incluindo comida, bebida~ e fU~o), a bordo de tAis

.aeronaves, ficatdO isentos de todos os direitos alfandcq.in.os, tilxas de

inlpl!lçdO C! outros encarqClI similares na chegada ao tcrritÚl·io da outra

Parte Contratante, de conformidade C01l\ as provisões da. leis e dos

revulamentoil er. viqor de cada Parte Contraunte, desde que taia

equlpaJftCntos e suprilftentos permanel;am i1 bordo da ·aeronave até o lllO!lento

.. que. sej...r.exportadOs.

2. Estarão, t.al'ftbúlll, isentos dos Iftesmos direitos, taxa. e outros

-.ncargos .emQ'lhantes, de conformidade com as 'provisões dai leis e dos

reqularacntos Cll v1gor de, cad~ PArte COntratante, COIft cxcec:io do.

encar90S correspond~ntes'para o:.erviço realizado;

.) supriMntos de bordo colocados a bordo da aeronave ftO

território de Par"te Contratante, dontro dos 1ill1te.

fix,ad-oa pelils .utoridades compatcntes da referida Parte

Contratante, e para o uso a bordo da aeronave empregada

ftOS .erviços acorda.dos da outra Parte! Contratantf!:.

b) sobrellsalente. l~vado. para dentro do til!'rritório de

qualquer parte.,. Contratante para a ma,:utlln,.:i.o ou o reparo

da aeron.f.ve usada nCSs eerviços acordados pelaG e!npresas

aóre•• designadas da outra ttartl!. Col'\tratante~

c) .cOCllbustivel ~ lubrificant.es delltinadQs ao ab.utecimento da

aeronave operada nos serV1.ços acordado. pelas e,"preSAS

aérea. designada; da outra Parte Contrat.ante, lneUJlfto quando

tais SupriJftentos destino'lm"!le ao uso eM 'Parte. 40 1fÔO

rea1:l.zado .obre o terri'tiirio da Parte ContratAnte na qual
ele. fora.. colocados a bordo.

o~ mater:.ais eitac.!c:! nos l.tens (a), lb) e (cl dl!ste Fo1.rSgr3:0

podem ser exi9irlos ~ f:.car !õa~ o controle ou su:,crvis.:\o ,),lt'\ndcç~riol_

J. Os cquipa:""cn~o!ii nor-Jis de vüo, eOMO t,lmb~m os l'!Iateri.:a:.s e os~

suprimento!: retidos a 'oordo ":3 aerO:'\olve de qu.lque:r Parte Contr3,=ar~çC: '.

podem ser desetr.tJar=01c!:.:s no OI;;crrit:ório da outrA PartI/! Contr.!c.n':~'

somente CC:1\ a a?rOval;:;'o das .3.utorj,da~es alfandcgári.s daquela ou,t.ra

Parte Contr3tante. E:l'I'. t.al ctso; eles poderão ser colocados seb «
supcrvis~o êoIS mc:-.cio~d45 d.:c:oriào1des,,· atú que seJallt reexportl!:dos ou

de outrA forma uti:'iu:ios de acordo cc~ os regulamentos al!&nàeq':;rios.

~. Pas.saqai:o!, ba9aq,!~ e carqa. - em trSnsito direto através do

território c!e uma Parte CO~.,;ratant~, e que n:io deixam a área do

aer0p'orto rcserva~a. rara ta: filln, es.~ar;o su:eitos a UJl contt'ole

.implifioado ... na.gaç;em e car:;3. em trdnsito c:Ureto estarSo ise:\tos de

direitos e taxas, .:.ncl'.1indo t!:.reitos alfandeg.in.os.

~
Aplicaçdo d.e Leis e Regul&1nentos

1. As leis e- 05 rC91:::.a:mentQs ~e uma Parte Contratante, que

dispõem sobrf! a entrada Ou a saida de seu território de UMa aeronave

enqajada na navcgaç:io a&rea.. intertlAc:.onal, ou vôos de 'tal aerO:'tAve

sobre aquele território, scr:i.o ap1..icados dS aeronav~s das e!'tpresas

aéreas dC!liqnad3.s da outra ?arte Contratante, e ser.ti.o trolnpr~.:!os por

ta).s"acron01ves n~ e-nt.rada. ou na 5aic!a, e dürante sua p~rflli1flVnC1.a no

território da prir::.eira. pa'!te Contr~'tan~e•

•
2••- A. le~"s e os reg".1lamcntos de uma. P-ilrte Contratante, que

·diBpõ.C'", sobre entrada, pernl"n~ncia, tr:inslto ou sarda de SQU territ5rio

d•. paSi"geiros, tri):o'.1l.3.çõeS, carga e tiala postal, tais como aqueles

'relativos dos form31il!J.dcs dI! entrada e sarda, de enliqraç:io e imiqr~;~o,

altSndega., 1ll0cda, me:!id.1.s 501nitcÍrias • de qutlrentcna, serdo <lplicJdos

·aos pa!!isageiro!S, tr:.?u13ntcs. Cilrqa ou rnala po~a:"l transport."\c!us ?cl.1.

aerqnavc das cinprcaa-s dcsL;~l\dilS da o~tra Polrte COnt:-iltante, durante

SU~ pcrmanêtlcia no terrÍ.tór.:,o da prul\e:.ra t-arte Contratilnt~.

M!!QQ..!
At.ividades Co~erC'iais

As empresas aé-r'eil~ d,..siqf'\tlda<s de carla Parte Ce.,trâlto1nt(O ~('r.-:t')

o direito de cst,abe:eccr escntóri.os qe representaç:lo no terri.túrlo doi.

outra Parte Cont.ratante. "'qu~les c!:crltórl0S d~ r~prc!'a~ntac::o podc~

era"lil!r c manter pes·soa:. comerc1.dl, op(!"racional co t.écnico. 05

a'5crltório~ de represcn':.3;::c,. os n,,·?rescntJ.nt ... ~ c o nessoal 5cr:.o

estabt.'l,acidos de acordo CO"ll as lei!:; e 05 rc~ulamen~o$ em viqot" no

tCt"'rit~jrJ.o c3qccla out.ra P.lr,=c ::'ont:"atant.e. ':t3da c:1'!pt""c~a alÍrc" ter~, o
direito de. cOfl'lerf:iali:ar o transportc .J.~r~o e qual,!ut:'r PCS$O~Q5t~r.

livre para adquir1.-lo na moeda daquele pats ou. sU:lcits:' dS leis ..

r';9ula.m~.n~os nacionais, em ",oedas livremente conversíveis de out:ros
pAtses.

~
Reconhecimento de Ccrtif1.cadCls e Lj.cencas

1. Certificados de na.vegabilidadc, certificados de habilita,.So c

licehC'as cmiti.das ou convalidadas por urna das Partes Contr.tanteJl

ser:io, durante o periodo de sua valiC1ilde, reconhecidos como v.ilidoa
pela outra. P",rte Contratant.e •

2. f:ada P.lrte Contra.tante se reserva o direito, todavia, 4e não

reeonhecer COA0 válidos, para fins de vôos sobre seu p.fÓprio

1:etri.tório, certificados de habilitac:ã.o e licenças concedidA. ou

Convalidadas para. seus próprios nacionais pela outra Pa.:-t.e Contra,t;.ante
ou por qualquer outro Estado.

ARTICO l)

lle9ula!ll!ntação da Capacidade

1. Haver' oportunidade justa e i9U&1 para .as empresas aére••

desiçnada!l de &abas as Par1:es. Contratantes operare", os serviços
acordados n•• rota. especificada••

2. lia operação dos servicos acordados, a. e.prosas aúre••

desiql1adas de cada Parte Cont.rat.1nte levar;o eJll conta os interesses das

.-prcS'As aórea. d••iqnaclas da outra Parte Contratance, a fiM d. ft40
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aC"tar indevidamente os sarviC'o5 proporcionados PClil últiltla, ell toda.

ou •• parte das .e.mas rotas.

3. b qualquer rota t!specificadl., .. capacida.de oferecida pela.s

••pre.... s aérea. desiq"ad<ls de uma Parte Contrllotantl!. juntal'lantc CO","·.

cDpa,cidadc ofereeida pelas empresas aérea!: dcsi'gnadas pela outra Parte

Contrata.n.te,. ser.i mant.ida. em ~ra1'o:wel "(ela.cão eom as· ~li!!:cc.ssidJ,des do

pG.blico parA O transporte ...~reo ",aquela rota ..

4. O. serviC'ol'l acordados proporcion~dos pelas emprC'sas aéreas

desiqnad31i de cada r.rte Contratantt:' tl!r:io, como obJetivo func"aml:!ntal,
oi. prollis:lo, com base ('Im ra"od.vt"is co('fiClcntes dc·"prOvcl.carnrnto. de

capacidll.dc> adequada às d~l'Ia.nd;UI atuais e prl:visivcis da tr.í!cqo para c'

do territórlo da l'artc Contr.1t"nt~ qUl! dcs1.gna 35 fliftIprcsas "torcas. O

t.rar\~!,artc de tr:í.fcgo ('m'::1arc,'tdo ou d..'scmbarcacto no tcrr:'ei,n.o da outra

Pa~te Contratante para e de pontos nas' rota.!; C'spe-eificadas em

tt!rr1tório de oueros I:stados que n;to aque:c quC!' d,c!>igna as.cmprç5:ll:S,

• er,j de car:'ter supleMentar. O direito de tAi.\ emprcS.J.s de t.ran$p~rtar
trdfe~o antrc !,ontos d:15: rotA!'; eospcc:.ficada5 locali1.:.;ldos no tcrTi.tiírio

~. outra Pa.rte Cont.ratante e pontos e7l\ terceiros pAtsC!'S ser; ,e;,cc~cidO

de acordo, com os l.ntcrcssltso de! UM dtHHmvolV1.mento ordenlldo do

trans?orte a~reo internac1.onal, dtl' tal forna que a capacidade "seja

relacionada cotft:

a) a demanda de trSfeqo para e de o t~rritório da

ContrAt.ante que tf!nha designado a!'; empresas aí"reas:

b' a daf'l\i1nda de tr~fego existente nll.s regiões atra.vés da.s
quais pass.:un. os servico~ acordados, levando f!m conta os
servicos aér~o!l locaj,s l! regionais: .e

c) ~. requisitos de opcraCdo direta da l!:mpresa aérea.

5. A eapacida.de a ser proporcionada nas rot.as e15pcci!i~adas será.
• quc for dC!'terrninada, de tempos em t12mpos, 'conJun~a:nente por llftIba. as

autoridndes aerond,uticas.

~
'1'.rlfã.

1. As tarifa. para qualquer· dos servit'c5 acordados serio

.stabelecidas C!II n!veis r:.noflvais, levando-se em considerac:io todos Q5

fatores relevantes, incluindo CUStO operacionl1~, lucro rll.:l:oãvel,

c:arActer!stical dos serviços Q as tarifas de outras etllprc!las aér~&s

parA qUQlquer parte das rotas especificadas.

2. Aa tarifa. ser~o fixadas de aeordo CO"" a$ seguintes

provitlÕfar

• a) t.rif.... Wleneionadas -no pll.r.igrafo 1 deste- artigo, junto eol'l

oa valores da "comissdo de aqcnelarnc:nto usadas efn

combl.nac;;o, ::cr':o. ::ll:' po!:sivel, acord".d,,"~ para cada UtnA

d3s rotas cspt:'ci. !ict-ld.l:;. e sctort>s delas t'ntr~ a$ empresas

aúreas d~$i'Jn..,d.:1s envolvidas. (!' tdl acord.7l ser:" alcaocado,

qua~do possival, por l.ntet1'l~dl0 do nll~~.a"i!:'!'o dl' fixac:io de

t4rifas da J\,;~oci.,Jc:;:o de Transporte 1\i3rl!o Internacional;

b) &$ tllrifas assim acordadas ser:io s,?bmetidAs, para
aprov3ç~o,;'i!'; autorid.:.dt'S aeron,~utiea.s de ambas as Partes

Contratant.e~, pelo menos noventa (90) dia!: ant~s da data
proposta para sua introduç';'o. Em t!asos espec,ia!i este

per!odo podi':rá ser reduzido, sujeito a acordo entre a.. ..
referidas autoridl1des:

c) essa aprovac5.o pode ser dada expressamente. S@ nenhuJfta das

autoridades al!'ron';ueicas exprc5sar desaprovac:io dentro de

trinta (30) dias a partir da data de submissão, de

C'onfor:nidade com o pardqraqo 2 Ib) deste artigo, essa!.

. tarifas !Jer:;o con$i,.lj~raca5 aprovadaa. No CilSO de o período

para submiss.:io vir a ser reduzido, como previsto no

par~qrafo 2 {bl, as autoridAdes aeronáuticas pOdl!!:m

concord:lr em que o periodo prl!'vl.sto p.na notif:Lcac:io de

qualquer dcsaprovatíio, seja menor do que trintil (:lOI
dias: '

di se uma tarifa 03.0 puder ser aeordad.a. conforme as provis?et«

do pArágrafo 2: (a) deste artigo, ou se, durante o per!odõ\

de aplica~;io pre.,isto no parZ,qrafo 2 te) deste artigo:-"'

autor-:'d.ades aerb'núutica:s . de uma Parte Contrat.a.n1:e

comunicarem is á't1tor1"dad~s aeronáuticas da out:ra Parte

Contratante sua :de'~aprov&t~o de UI\\À t&riíA acordadA. de

confortftidAde com as provisões: dQ par.!1qrAfo 2 (c) deste

artigo, as autoridade.. aeron';uticas da!io duas Partes

Cont.n.t.&nte. tentaria determin&t." a tarifa por acordo

aútuol

.) .e as autori.dades aeronâuticas nio puderem chegar a WI

acordo sobre qualquer eari!a que lhes tenha. sido .ubmetlda

nor; termos do par.iÍgrafo 2 (bl dcste artigo. ou sobre a

•• fixação de qualquer tarifa nO!l termos do parügrafo 2 (4)

deste artigo, a divergência deverá ser solucionada

eonfornr~_estAbelecc:m as provisões do artigo 1S de.te

Aeorc1o;

f) UJU tarifa estabelecida de conformidade com às provisões

deste artigo, p"rmanecer~ em vigor até que nova tarifa

aeja estabelecida. N:io obstante, uma t;ari!A níio poder.1 5cr

prorrogada. e7l\ ra?d.o 'dest~ pa.rú9ra{o por: \U'I\ pr>1t.o superior

a do2.c 112} meses após A data em que ela, por outro lado.

teria expirado.

~
'rran.fçrcncia de Receita•

Cada Parte C(lntratante concederá às .çresa. aérea.

dellignadas da outr~ PaJ;te con;riltAJ;I'tl! o àireito de transferência do '

lSaldo da receita so):lre a dcspe!S3, obtido por aquela!'; empresas a{.reas no

"território da primeira Par1:C C.:mt:r,n.lntB, relatl.Vo ao trD.n!sporee de

passageiros, mala postal e carqa, elll qualquer dAS Illoedas l\'vrcmente

aonvarsIveis, de conformidade COIll os regulamentos callb.iais em vigor.

~
Tarifas Acron,j,J,.ltic••

1. Os encarqos cobrados no território de uma l'artc Cont.ratante

às aeronaves de empresa aúrea designada da outra Parte Coneraeoilnee,

pelo uso de aeroportos c outras facilidades de avint~o, n:;o serão

maiores do qUI! aquel~s cobradas d5 aeronaves da empresa at:rea ~aeiona.l

da primeira Parte Contratante, en9ajadas serviços. aéreos

internacionais similares •

:. Ca~a Parte Contratante il)centivaru consultas entre sua.

a.vtot.'idades compC'tcntt":5 e as ~tl\pt'e..a.s a(;rea.s que IJ.$e.m os .ct'vicos c as

'lf.e111d~des el quando praticÁvel, por lIeio dai orqanizaçi5es

reprosentativas das empresas aéreas.
•• • 1

~
Ptovis:i.o de 't:stat!sticas

As autoridades ",~roniiutieas de uma Parte Cc.ntratante

fornecerão :t5 .",utorl.dadcs at'ron~uticclS dol outr.:l Pa.rte Contrat.ante, a

pedido, dados estat.Lsticos periõdicos qUI!! po:;sam ser rl'7o""elruntc

u:igidos ConL o propódto de rever .. c ..pacld.ldc estabelccid", p.'tr. O.

aerviços aeordõ'ldos pelas f'Tllpre!iAS lIIl:rC4S dcsirrn.ldaos d:t pri-nclra T'llrte

Contratante. Tal.ll dad~s ineluir:io todas AS informaçãos sOlicl.tad.:l!l: pau

dcterJ'l\inll.r o total do tr..j,fe'10- transporta.do por aquelas c",preS<l5 aéreas

nO$ ser.vicos acordados e no!; pontos ~9 embarque e Ocsembarqu(' de t"'ll

trlifego.

~
Consultas

1. Num. esp!rito de estreita cooperaçdo eút.u4, .AS autoridades

acronSuticas das Part(!'!l Contratantes promoverdo consulta. entre si

periodicarncntc, com o objt!tivo de assoqurar a implcracntac:&o e o

cumprimento satis!~tõrio das prO'fis&es' dosee Acordo ou p.Ta discutir

qualquer problema relacionado com elas:

"
2. Tais consultas cornc~ar50 dentro de um período de sessenta

(GOl dias da data de recebimento de tal !Io1icitaç:io, e)(eeto sr. acordolc!o

dUC!rentemente pelas Partes Contratantes.

~
Solucio de Cont.rovúrsia

1. Se qualquer diverçúneia surgir ent~e as l'êl.rtes COl"trAtantl!'s

relati....amcnt.@ Z1 int.cr?reta;;~o ou :1 a?1.i.ca.ç~o deste I\cordo, ..lS P~t"':.c:::'

Contratantes envidardo, ef'l primeiro lugar, esforços para solo,;.eion';-la

Mediante ncgoei.lc;;'o.

2. Se as Partes Contra1:ant~s n:io obtive't"C'm Ul':ld. sol.uc:io !'tt:"dian':.e

neqocio.ç~o, ~1.1S poc~r:io co:,:cord.1r C:1 submete:, a div('rgéncia :i. dl'C'H.:io

de" Utn~ pe!s$oa ou érg:i.o: se n:i.a Cor oStido en:l:lrdim~nt;of '" d:.·..er'1.:nc:..J.

p~rfC!r.:'i, a pt'did~'de nu.\lquC'r' Par':.€! ('o~tri\l::'"te. ser :>ubl!lctid.l :i. dcci~:io

de .um. tribun.:ll de tr;:s ;'irb:.tros, um a ser nomt'ado por c:t~~<l Par:e

C~tratintc c o tcrcc,Uro .:t s(!r ind1.cado pplos dois .:irbitos nO:J\e.1ctos.

Cada UI\1.J. d.1s rartC's Cor.tr,'':,'1nte.!> nO~~dr.i u., :,rbitro no OT"H'O éc'
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se5senta (60) dias a contar da datd em que Ul"'.:l dC'las rC'ccb3, da oute;}

'Parte Contr.\tant.c, por vi,) dJ.plom.itl.ca, o pedido de arb1.tt'.lC]l~m d.)

divcr9cnciil c ~ tcrCC:1TO .í:'~1.tro !'Ocr'; ind1.c,j,do dantro tio perto.!o

posterior de sessenta (60) dus. Se qualquer elas Partes Contr<\t.\ntc5

n:lo' nomear um :;tbltro dentre (lo ticríc=o Cspl:'c_!ic.ulo, ou se o tl'rClHt',.)

Lrbitro n:io for indicado d..ntro do pcri.odo t~roccJ.fic.ldo, o rrl:!> i.rlrl'\t.,,:

do Conselho da Orq.'\ni1.aC':i.o dr hviaç;io Civi!. Intr.rnacional pccor.~ • ..1

pedido de qU.J.lqucr dol5 parte:> Controltantclõ, l.ndi.car UI'I'I .írbllro ou

árbitros, scqundo 0 .. easo. F.m tAl situ.e~o, o tere.ire 1&rbitro seroi UJI,

nAcional de um terceiro Esta40, e atuarL COra0 presidente do tribunal de.

arbitraqem.

3. As Partes Contratantes slÍt compromete. • conformar-se CDCft

qualquer deci5:;'o clada, incluindo qualquer recOf'IlCndaçfio provisór1a, nos

temo%!: do par~gra!o.2 deste arti90.

~
S09ur~nça

1. De C'onfomidac!e com seus' ~ireitos e obri9a~ões segundo o
Diral'tb Internacional, as Partel .Contratantes re.fimUl que sua

obriq.~5.o m~tu4, de prouger a aviaç:io civil con~r& atos de

interferência illcita, constitui parte integrante do presente Acordo.

Sfm limitar a va.!.ida.de geral de seus direieos e obr19'ações r~su:'t:antes

do Direito Internacional, 1.5 partes Contratantes atuar;o, em

particular, segundo as disposições da Convenção sobre Infrações e
Certo. Outros Atos Praticados a Bordo de lI.eronaves, assinada (lm Tóquio

~ 14 de Sl!ternbro de 1963, da Convençao para a Rcprcss:io ao

Apoderaraento lHci to de 'J\ercneve5J alsinada nOl lIaia em U do de~t!::\bro

de 1'70 e da Convenc~o para a Repressfio aos Atos Ilí.c:itos contrÁ •

Sequrança da Avi..c~o Civil, !ir.rnada em Montreal em 23 de sctcr:\bro 'de

1971, e o rrotoC"olo para suprcss40 de Atos Ilegais de ViolÚnc1.a em

Aeroportos Utilizados pela 1\ViACdO Civil InternAcional, assinado ~rn

Montreal em 24 de ·!cvereiro de 1988 ou qualquer outra convcn,=~o sobre

.eCJuranc;a de av~çd.o de: que ambas a5 Partes venham ~ s.r Ilembrus.

2.', As Partes Contratantos tornecerio, mediante so11c1tl1Cdo, toda

a assi5tên;ia mlítua. nccessS;ia, para a prevenç:lo co:\r:ra .:ltos de

apoder.amento ilícit.o de o1.crOnaVe8 c3.vis e autoros atos il!eit.o5 CC'"':U a

segurançd de!ls<J.s aeronaves, seus po15s:agcir"s e ~:,i.pul.:açõcs, aercr,:o':'t.oll

e instalolQL:'es de n.wcqol~:io aCorca, e qualquer outr'" :ameaç,], d ~l:'lJur3nt;a

da A\."iat;:O civil.

3.. As Partes Contrilt.a.ntes aq1.r...o, CJft sua. relncõcs mútUAS

scqundo as disposi~6e5 sobre IIcqurança da ,aviaç:i.o estabelecid.ls pela

Orqa.ni.zaç:\,o do AV1.açÜO Civil Internacional e de.ignada~ Ant'Yoos a
Convenc~o sobre hviac;:io C1.v1.1 IJ1.t.erh~clonal, na mp.dida em' que ~a1.S

disposições sobre sf"'Juranc:a sejam ..lPlie.:illris :is Partes; e exiqlr~c que

os opcrador.cs de aeronaves por elas m.Itriculadas, ou operadores de

aeronaves que tenha", sua .sede comercial principal ou resid~~.C'ia

perMI'lne'lte em seu territ6rio e os opcradOrll!5 de aeropor~os situadc3 ee

seu território, <ljam. em con!ormJ.darte com a referidas disposições sJbre

a. selJurança. da aviAç.:lo.

.4. Cnda Parte Contratante concorda ell. exigir que tais opcr~e:lres

de DerOnl.\Ve!Z ob!icrvC'JP.· as disposições sobre a segurança da av:.a;:io

tlU!ncionadas no parZigl"afo J. actma .. e exigidas pela outra !lute

Contratante para entradn, !:21ida ou· pe-imanüncia no território ~t!s!:a

Parte COf.trA~ante. Cada P~rte CDJ'tfatante asse9'urará que :-:e:.:.das

adl!quad:a~ sejatTI. efetivamcn~u aplicadas' em seu território para pro';e9'er

as aeronaves e parl1 inspecionar os passageiros, as tripulacü('s. as

bagagens ·de "m:io, as bagagens, a carga e ~s provisões de bordo, an";~5 c

durante o embarque ou carregamento. Cada Parte Contratante eXani:'l3r.:i.,

tambl'l'll, dt" modo favor5.vel, toda solicitAQ:io da. outra Parte Cont.r.:lt:'.~~e,

co,:,\ vi.5ta!l a adotar medidas especiais e ra7.oiÍveis de sec;uran~,), oara

combater uma ameaça especifica.

s. Ouando da ocorrcnc::t.a de um incidente, ou de amc.:u;a de

incidente dI:' apodcrarnent:o ilícito de aerl;mAves civis, ou outro!: atos

ilicitos contra A. seguranç,J. de u.is aeronaves, de seus passa"ci:os e
tri-pt:lacõus, de acroportos ou de instalacóes de navc·g.:lI;:io· a~~l'.l,

Patt~.5 Contratantes assistir-se-do· ftlutu3mente, facilitando as

compni~aç;;es e Outras medidas apropriadas, destinadas a pôr terro, de

t'cft1u r.:ipida e s_gura, a tal incidente ou ameaça.

!.~
Efl\endas

1. QUi11quttr emcnd.l ou modific<1c.Jo deste Acordo est.. I.'I!:"''::'c.~

pelas Partes Contr.,t.1ntt:'<; ...ntrolrtl em vJ.qor f"m d,1;ta .\ SP.:' dCt(":,,- ..1i1c':.l

por troca de notol.!I' diplom,jtlCi1~, indicolndo quc tnrlO!l ~s prnC'(>.:h-"~!:o~

in~ernos n('e",ss:lrLos Cor.l!n concluídos por .Jtf\b.ls as f>.lrtC!\ ContrLl.t.1~:C'54

2. Qualquer emenda ou R'lodificAÇdO do Anexo .. este Acordo:ser:!\

acertada entrll! AS autoridAdes aeron.:i.uticas, e entrarÁ em viCJor qU~

conCirmada por troca de notlls diplom.iticas.

3. s. uru. eonvenç~o ou um acordo aultilateral r.lativo &

t:ransporte a':reo entrar em vigor em relacão A a.Jftb.. as Parte.

Contratantes, este Acordo ... serS' emendado a fi. de ajustar-se is

provi.ões de tal convencd.o ou acordo ..

~
Denúnc~a

Qualquer Part:e Contratante poderÁ, a qualquer mOl!\entq,

notificar ã outra Parte Cont:ratante, por escrito, pelos canais

diplomáticos, sua decisão de denunciar este Acordo. Tal not.if1eatodo

serú feita simultanCAftlente Organi%aQÃo de hviac:~o Civil
Internacional. Nesse caso, o prescnt:e Acordo de:ixarii de vj,ger doze 112)

JrLeUS após a da.ta d~ reeebimcnto da notificaçdo pela outra Partc

Contrat.llnte, a menos que seJa retirada, de comum acordo, antes de

expirAr esse período. Se ° recebimento da notificAciio n:ia for aeus::ldo

pela outra Parte contratante, a notifJ.caçdo ser.í considcr3da: receb.l.da

cator,;e (l4) dias após seu recebimento pela Orqanizaç:io de· hvia~üo

Civil Internacional. .

~
Reqistro

Este Acordo e qualquer eml'mda a ele serão registrad~s nA

orqa.ni'tll.câo de Av'5.Ill;dO Civil lnternncional.

~
F.ntrada. em Vigor

Este Acordo entrar.) em vigor na data enl que ambas as 'Parte.

Contratantes, por meio doo::: co1nais diplorn..;ticcs, torem lIlut;J.'\-~!'Ite

notif1C:old.lh.,\ rpsfI!·l.tO dd c(\nclus::o dos proccd'i.rr~"!lto'l l:'\t" .. :\OS

n~ell!s5.:irioc p.'ra SUA vilJcnCL30

Feito e.. Dras.tlia; .10$ 1 L dias do mês de agosto ele U&
e" dois .excIl\Plarcs, nos idiomas portugucJi, coreano ct inglêl, .~e;dd
'todo. os textos iqualmentc Autenticos. ~ cuo de qualquer diV.fq~~
da interpretoçiio, prevaleced O texto ell inglês. ~

~~-..z:::7
si:çxo A

:Rota,. serem operadas efl. Ulbas ai c11r."õe. pela...presa.

aérea. desi9'nada. do Brasil:

Pontol de origem: pont:ol no ~r••l1

Pontos intermediários: - Lo. Anqaie., sio Fràneiseo, noustan,
> Dal1••

- Pontos na Mova ZelÂndia, Austrália,

Canadá, Aafirica Lat.ina

- Seul, Pusan
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Jlota... serC!Jft operadas ~"' _,"bAS as c!irecÕC!s pelas e.presa.
aérea. designad.u da República da Coréla:

Pontos de oriqrrft: pontos fta Kepública da Coréia

Pon~o. 1ntenMd1Ãrios; - Lo. Anq_l•• , sio Praneilco, "ou,ton,
Dall••

!CInto: de oriqenu pontos na República da Coréia

pQr\t~s in,te.rlM:d.1..1rios: - :.os Af\q~les" S~o Francisco, Hous':on.

DalIas

- Ponto' na NOVo1 Zel:inrlia, Austr':~i..1.,

Canad&, luaêricõl Latina

- Pontos na 'Nova tel5.ncU., Au.trüli.,
C<IInadâ, JUlúrica Latina

Pontos de destino: - Sia paulo, Rio de J.n.i~o

Mot.a:. As empresa. aéreas designadas de Ul.bas as Partes
ContrAtantes poderSo, ea todos .ou quaisquer võo!S, OMitir escalas eM

qualquer dos {\ontos acit'l'l& df'sde que .os servi«:os acordado. nas rotas

coaecem nos pontos d. oriqclft dos respectivo. paIs•••

Ponto. de destino: - São Paulo, Rio de Janeiro
",oe.;" As:· e1l\?r(!sa~ ...ir.at:" designadas de ambas as tart.i!s

Contra';ar'ltb:!J po~er:o, c:n todos ou quaisquer °/(30S, omitir esc.l:,),s r"",,:

qualquer do. pon:os .l=im.t desde que 05 .ervieol acordados n:l!i =atôs

C'om~c:cm nos pont"o5 do origcm d.os respeccivos pa!::es.

"viro n° 1. 27l - AUSG.

Em 25 de •• temb tO de 1992.

SCnhor Primeiro secretário.

Rota.. sere. operadas elft ambas as direcóes pelas empresas
aôreas desill1nadas do Brasil:

Pontos de orige1ll: pontos no Brasil

Pontos 1ntet'::!edifirios: - Los ""geles, são Francisco, "ouston,
Dalla.

Encam;nho II e..1iSa SecreUtri~ a Mensâgem do Exce:entfssimo Senhor Presidcn:.e da
Repdbli<:a. ,""ómp:mh.d. de Exposiç(lo de Motivos do Senhor Ministro de EsL1do da; Rel""ões

Exteriores. com o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do BTa~H ~ o Go'"~o

da RepdbliCll da Col1!ia para Serviços Aéreos entre seus Respectivos Territórios e Alér.:. ""::lado

em: Brullia em 11 de &gosto de 1992.

Atenciosamente.

Pontos de destino:

- Pontos na Hova Zelândia, hlJstrália,

C.n.d~, AJWrica Latina

- Seul, Pusan

SECA0 "

MARCOS COl~,mRA

Secretirio-GeraJ da
Presid!nci. d. República

RotAS. a serem opcrad<l~ em ambas as direcoõcs pol.3s etnp:esas

aõreas dcsil)niJd.3s do1 RenÚblic.3 dt! Coréia:

Pc:ontos de orilJC'll": pontos na Rcpl\blic<:I da coréia

pontos intêrmcd.i.:irios: - Los "\nqeles, S~o Franchco, "ouston,

Dallas

- Pontos n.\. Nova 7.el:i.nfli34 hu~tr.iliÕ\1

Canad.:i, TunériC'd Latina

I A Sua B.cel~nciao Sellhor
, Oeputldo INOCENC'lO OLfVE:RA
Primeiro Secrctárlo da Cima~a dos Deputado;:;
BRASlLlA-DF.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 29-A,. DE 1991
(Do Sr. Victor Faccioni)

Noe.: 1\5 emprc$i1s .1.t":tthlS designadas de ambas •• par'=ps

Contrat..\r.tc~ pOdt,>r:i.0, ""'l 't_~'.!.no; 0\1 ;'ola"'oiq'uc,,:, 'l:t1.os. onu.tir ese3.1.J."> em

qualquer dos i"on':~$o .le~".J. 1t"~C!C. "..,.e" os: sc-rv.i.cos acordados-nas rC-:'i13

coftlcce~ nos pontos cc onqcm doa" ros~o!ct:i.vos pa.i:ses.

POl"!to~ de e~'5!:~no: - s:io Pa.ulo. Rio de Janeiro

Altera o artigo 14 da Constituição Federal1 tendo p~

·recer: da COmiss3o de Constituição e Justiça e de R~

dação, pela admissibilidade desta e da de n9 72/91,
apensada.

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAo N9 ~9, DE 1991.
TENDO APENSADA A DE N9 72/91, A QUE SE REFERE O p~

RECERI

As Mesas da CAmara dos~eputados e do Senado re
deral. nos termos do ar~~ 60 da Constituicfto .Federal, promulgaM
a segu~nte emenda ao texto constitucional.

Rota a Ju~re'" operadas em amb..!I as direcoões pelas empr~sas

aéreas dC!signadas do nruil:

Pontos d. origem: pontal! no Brasil

Pont:os ineemedi5rios: - Lo!! Angeles, são- Francisco, Rous,=on,

Da11a'

Art. 1Q - O artigo IA da Constituiçlo
passa a vigorar com as seguintes alterBçôes:

Federal

Pontos de destino:

- Pontos na Nova" tel.india, 1\usl:r'::ia,

Cauda, AMérica. Latina.

- Seul" Pu.an

"Art. 14 - .

~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••

S lQ - : , - .

11 - .

"taa. serêrl op~radas e~ aMbas
alr••• d.esiqn.Ada. da República. da Cor.la:

d) - 80S estrangeiros com mais de cinco
de resldênc18 no ~unlclpio.

§ 20 _ Nno podem alistar-se como eleitores,
rante O período do serviço militar obrigatório,os
e,rltos.

anos

du
con!!,
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§ 12 _ Aos estrangeiros, com mals de clnco anos
d~ t~sidência no municlpio. é facultado'~ direito d~

alistamento e voto nas eleições municiP:is."

JLISTtfICATlVA

esperando contar com O apolo de nossos demai. pares, necessário
à sua final aprovaçao.

Sa18 das S~soes" emltJL--de ju.nho de 1991..::u .. .J.-.~
oeput~cTtR fACCICNI I

A participaçQo do Individuo no sistema político
E um imperativo do regime democráti~D. Esta participaç30 se er~

tiva, principalmente, pelo voto.

No ~omento em Que o Brasil caminha para a v~rd~

deira democracia, fazendo das elelçOes um instrumente bá~lco da
legitimidad~ dos governos, nada mais justo que se estenda o di
reito de voto, nas eleiç~es m~nicjpais, aos ~~rft~gel:os radica
dos nd Pais há mais de cinco anos. Tal possibilidede não Se coni
titui em novidade a nivel internacionai. Pelo contrário, na fro~

ça os estr8o~elros residentes votam nas elelçOes municipais, c~

~o também no ChIle, 8 exemplo do Que foi possível a brasileiros,
como os nossos colegas aqui da C~mara dos 'Deputados Arthur da Tá-
vola e José Serra, quando lá residentes. .

A concess~o do voto aO estrangeiro será "a mais
eficiente forma de o Pais resgatar uma dívida antiga" para com
aqueles que tanto contribuem pdra o,desenvolvimento dos mais di
versos setores da vida nacional.

( not6rio que os estrangeiros que ao Br.sil ch~

gam adaptam~se rBpidamentç aos nossos costum!s ~ vivências, e ~

lncontáve~ o número daqueles que anseiam por participar plena
",ente 'd~;'d"cisOes que d comunidade tor,la, a nív~l polít'ico. Tr!!,
ta-se de uma disc~lminaçaó injusta, posto que participam ativ ••
.ent~ da sociedade que elegeram para nela se radicar.

A limitaç§o do exerclcio do direito oolitico de
votar nas eleições municipais constitui, certame~te, um equi~o

co que quer~mos a"ul~r, atriv~s da pres~"te Proposta de Em~nda

.• Constltuiçr3o, que se ba5eou em, sug~stão Que no~ toí e"camlnh~

da pelo di~ámlco V~rcadcr Luiz Vicente DutTa, de Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul. ~~gu~enta ele, com mu~ta propriedade, OO~:

"é de justiça Que 05 estrallgeiros tenham a igualdade de cond~

çOes para escolher ~cus car.didatos políticos mais aproximados,
por s~r medida de eqüidade, quando seu país originário confere
aos brasileiros igual direito .•• "

"De-sn!cessário", a·firma ainda Vicente Outra, .. ~

exemplificar o grande número dé estrangeiros que aqui chegaram.
"constituíram fdmília e se i.nt(~9rijram. com d~staque, fia ecoflomla,

indústria a comércio, art~s, enfim, no meio sócio-cultural."

A prop65ito. cumpre d~st3car a iniciativa e o ~m_

penho de iMigrantes lt~lianos de Porto Alegre, radicados no ara
511 há dez, quInze, vinte ou m~is anO~r que· aqui constituíra;
ramília, integraram-se na sociedade, contribuindo com O seu tr~

balho para o.progresso de nosso PaIs e Que, por .ls50 m!smo, a~

seiam por um. maior participação na vida polltica de sua co~uni

dade, ou .seja, desejam votar, pelo menos nas eleíçoes munlcl:
pals.

. Importantes subsídios para elaboração desta eme~

da constitucional foram. colhidos jUqto ao Consulado da ltal!.
em Porto Alegre, por intermédio do Cônsul-Ceral, Senhor 'Vittor!
no Rotondaro, visto haver naquele Pais uma proposta de lei de
iniciativa popular relativa ao direito de voto aos imi~rados. ou
seja, de est:angeiros que lá moram e trabalham, c~nfo:~e texto
por nõs consultado, publicado na Revlsta italiana "Emigrazione"

Antes de se ver qualquer inconveniente na abert~

ra do direito de vote para o cstra~ga!ro já radicado no Bra511,
O Que e proposta ~m ~al tentido d~1xa p3tent~ é o justo reconh~

ci~~nto ée Vma aspira~~o leçítima de participaç~o na vld. nacio
nal por parte de quem, embora nasc!dó em outra terra, já de mui
to s~ acha pl!namente tnte9rado ~ vida brasileira.

Com OS prece~entes argu~entos. ~ntcndemos haver
~tlficado 8 presente proposta de modlflca~~o constitucional,

JosE: GENOINO

VIVALDO BARBOSA

GE~EBALDO CORREIA

ULYSSES GUlMARÂES

LUIs ROBERTO PONTE

RE~ATO VIANNA

cE:SAR MAIA

GASTONE RIGHI

ADROALDO STRECK

ARTUR DA TÂVOLA

RICARDO FIOZA

LUIS EDUARDÕ

CELSO BERNARDI

OSVALDO MELO

FABIO MElRELLES

MARIA VALADAO

HEITOR FRANCO

FETTER JONIOR

OSVALDO BENDER

CARLOS AZAMBUJA

JOSE: LUIZ MAIA

B. sA

VASCO FURLAN

FERNANDO CARRIQN

JOAO DE DEUS ANTUNES

TELMO KIRST
IBRAHIM ABI-ACKEL

JOSE: DIOGO

GERSON PERES

HUGO BIEHL

DJENAL GONÇALVES

JOsE: TELES

FELIPE MENDES

AMARAL NETTO

JOAO TOTA

MARCELO LUZ

ROBERTO CAMPOS

PEDRO PAvAo

ADYLSON ·MOTTA

MARCELIlfO ROMANO MACHADO

RUBERVAYPI~OTTO

ANGELA AMIN

TERESA 'JUCA

JOSE: LOURENÇO

FRANCISCO DIO~ENES

CARLOS VIRG1LIO

SIMAo SESSIM

DELFIM. NETTO

EDEVALDO ALVES DA SILVA

OSCAR TRAYASSOS

CtLIA MENDES

CUNHA BUENO
ALBERTO HADDAD

ROBERTO ROLLEMBERG

NESTOR DUARTE

CAMILO MACHADO

LUIZ DANTAS

FERNANDO DINIZ

MAURO SAMPAIO

VALDEMAR COSTA

EDSON SILVA

ELIO DALLA-VECCHIA

LUCIANO PIZZATTO

CLEONÂNCIO FONSECA

ALDIR CABRAL

ROBE~TO JEFFERSON

AMAURY MULLER

CARLOS SCARPELINI

LAPROVITA VIEI,RA

NILSON GIBSON

HlLARIO COlMaRA

AtCIO DE BORBA

DANIEL SILVA

EDUARDQ MASCARENHAS

ARACELY DE PAULA

ERNESTO GRADELLA

G~RALDO ALCKMIN EILHO

ANTONIO DE JESUS

SIGMARINGA SEIXAS

MARCIA CIBILIS VIANA

JOst BELATO

LOURIVAL FREITAS

OSMANIO PEREIRA

PAULO ROCHA

JAIR BOLSONARO

PAULO BERNARDO

JOst CARLOS SABÓIA

ARNO MAGARINOS

CARLOS CARDINAL

AVELINO COSTA

JORGE KHOURY

COSTA FERREIRA

JOst FORTUNATI

EDtSIO PASSOS

CARLOS LUPI

IVANIO GUERRA
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LEGISLAC~O CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇAo
DAS COMISSOES PERMANENTES

LAíRE ROSADO

EDUARDO MOREIRA

CARLOS ROBERTO MASSA
MURILO PINHEIRO
MARIO DE OLIVEIRA
SgRGIO AROUCA
ERALDO TRINDADE
PEDRO NOVAIS

StRGIO BARCELLOS

ELIEL RODRIGUES

EDMUNDO GALDINO

MEIF JABUR

FAUSTO ROCHA

WILMAR PERES
VITTORIO MEDIOLI'

MAURtCIO CAMPOS
JOSe CARLOS VASCONCELLOS

MAURíLIO FERREIRA LIMA

MAGALHAES TEIXEIRA

ARIOSTO HOLANDA
DEJANDIR DALPASQUALE

MAVIAEL.CAVALCANTI
ATILA LINS
RONIVON SANTIAGO

EVERALDO DE OLIVEIRA

JONI VARISCO

AVENIR ROSA
WALDIR GUERRA

TIDEI DE LIMA
JOsg ULISSES DE OLIVEIRA

PAULO MARINHO
NELSON BORNIER
FERNANDO FREIRE
BERALDO BOAVENTURA

LUI.Z PONTES

FRANCISCO RODRIGUES

AROLDO GÓES

ALCESTE ALMEIDA
ORLANDO BEZERRA

CALDAS RODRIGUES
Jollo ROSA
Jo1l0 HENRIQUE
ZAIRE REZENDE

LUIZ SOYER.
ANNIBAL TEIXEIRA

PAES LANDIM

ORLAN::JO PACHECO
WERNER WANDERER
CLETO FALC1í.O

ROMEL ANíSIO
'JACKSON PEREIRA
WILSON CUNHA

JOsg MOURA

IVO MAINARDI

NAN SOUZA

PAULO TINTAN

WAGNER DO NASCIMENTO

OSÓRIO SANTA CRUZ
OSVALDO REIS
VALDENOR GUEDES
FÁTIMA PELAES
CARLOS ALBERTO CAMPISTA

FREIRE JONIOR

Hl::L!O ROSAS

MARINO ~LINGER

REDITARIO CASSOL

LAERTE BASTOS
LIBERATO CABOCLO
JABES RABELO
PAULO HESLANDER

J01l0 MAIA

• - plebiscito;
• - referendo;
11I - Iniciativa populaõ.
I 1" O alistamento eleitoral e o voto~:

•. - obrigatórios para os maiores de dez.oilo anos;
I - facullativos para:
.) .os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.*2" rIiIo podem IIlistar-se COfTlQ eleitores os estrangeiros

e. durante o período do serviçó militar obrigatório. os conscrb.

§ 3" São condiçóes de elegibilidade. na forma da lei:
.• - a nacionalidade brasileira;

11 - o pleno exercicio dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicilio eleitoral na circunscrição:
V-li filiação partidaria;
VI - a idade mínima de:

6) trinta e cinco anos para Presidente e VICe·Presidente
da Republica e Senador:

b) trinta anos paI li Goverfllldol e Vice·Governador de E.sta·
do e do Distrito Federal.

c) vinte e um anos para Deputado Federal. Deputado Es·
tadual ou Distrital. Preleito. Vice-Prefeito e juiz dt' PIl1;

d) dt'zoito ano,. p.,," V""'"dOI

§ 4" Silo inelegíveis os inalistáveis e. os analfabetos.
§ 5" São inelegíveis para os mesmos cargos, no período

subseqüente. o Presidente da RepLiblica. os Govemador~ de

Estado e do Distrito federal. os Prefeitos e quem os ~r
$UCedido. ou substituido nos s<'is mt'ses anteriores 110 pleito.

I 6 Para concorrerem a outros cargos. o Prt'sKk-nk da
Republica, 05 Governadores .rk Estado r ~ Distrito Federa.'
e os Prefeitos dNem renuncIar 1105 respectrvos mandatos att'
seis meses antes do pleito.

'7 S80 IneltoglVt'is. no tt-rritOfio dr jurisdK;DO do titula,.
o cônjuge e os parentes consangUlneos ou afins. IIt'· o segundo

grau ou por adoção. do Presídrntt' da Republica. de G~ernador
de Estado ou Territorio. do Distrito Federal. de Prelelto OU de
quem os haja substituKlo dentro dos seis meses anteriores 110
p1~i~o. IlIIvo se jiI titular de mandato eletivo e candidato e ree-
~~IIO. .

I 8 o militar alistável ~ elegível. atendidas as seguintes
condiçóes.

I - se contar menos de dez anos de serviço. deverá .fas
tar-se da atividade;

CONSTITUIÇÃO
REPúBLIcA FEDEIUl.TIVA DO BJUUõ:ú .

1988
..................................... : .

lltulo I

DOS PRINCiPlOS fUrlDAJlIIEl'fTAlS
~ .

C.pltulo IV
DOS DIREITOS POúTJcos

Art. .4. A 50berania popular será exercida pelo sufrágio uni
versal e pelo voto dire\o e secreto. com vllrbr igual para lockv~.
e. nos termos da lei. ~diante:

H - se conldr mais de dez anos de serviço. serll agregado
pela autoridade superior e. se eleito. passará automaticamente.
no .10 da diplomaçÍlO. para a Inatividade.

I 9 Lei complementar estabelecerá outros casos de Ine·
legibilidade e 05 prazos de sua cessaçÍlO. 11 fim de pro!e~r
a normalidade e Ieg\timidllde das eleições conlla 11 InRurnc..
do poder económico ou o IIbuso do t!xercicio de função. eDrgo
~ emprego na administração direta ou indireta.

I 10. O mandato t!letivo poderlÍ ser impugnado IInte a'
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diploma·
ção. Inslrulda a ação c"," provas de abuso do poder econômico.
corruj>ÇlIO ou fraude.

§ J J. A ação de impugnação de mandató tramitará em
legrede' de justiça. responclendc: o lIutt'l. na fortna da lei. se
temerária ou de manifesta rM·f~.

. ...................•........•....••..••.•.
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DE MENEZES

ALDO REBELO
ARIOSTO HOLANDA
OSVALDo' COELHO
WILMAR 'PERES

GASTONE RIGHI

BENEDITA DA SILVA

SIDNEY DE MIGUEL

PAES LANDIM

JosE: CARLOS SABOIA
JORIO DE BARROS

LOURIVAL FREITAS

CARLOS CIIMURÇA

!IARIA LAURA

ETEVALDA GRASSI

FÂBIO FELDMANN
TELMO ltIRST •
PEDRO VALADARES,

ADROALDO STRECK

~AGNER DO NASCIMENTO

LUIZ PIAUHYLINO

ARTUR ~A TAVOLA"
JOSe LINH"RES '
JoAo HENRIQUE
EDUARDO MASCARENHAS
ALOIZIO SANTOS,
GERALDO ALCKMIN 'FILHO

ROBERTO CAMPOS

PAULO RAMOS'

ÂNGELA 'AH11I'

PEDRO TASSIS

DOMINGOS JUVENIL

PEDRO PAvAo
JDRANDYR PAIXXO
PEDRO TONELLI

ERALDO TRINDADE

WILSON MOREIRA

PAULINO CICERO DE VASCONCELOS'
JOAO HELLAO NETO

ANTONIO CARLOS MENDES THAME

OSWALDO STECCA
RUBENS BUENO

'AllcIO NEVES

MURILO REZENDE

GEORGE TA/(IMOTO

LUIZ SOYER

CLEONÂNCIO FONSECA

osMJ\Nro PEREIRA

PAULO DELGADO
CAMPOS

EDI SILIPRANDI

SOLON BORGES DOS RES
JoAo DE DEUS ANTUNES

JoAo '''GUNDF.S

JOSE:'ELI"S

ROBERTO JEFFERSON

-!IAURO MIRANDA

'MAURICIO CAMPOS

NEY LOPES
ALOISIO VASCONCELOS

'JosE: TELES

"GETÚLIO NEIVA

RAUL PONT

OSORIO ADRIANO

ADAO PRETTO

IVANDRO CUNHA LIMA

MORONI TORGAN

JACKSON PEREIRA

ZILA, BEZERRA

ARNALDO FARIA DE SÂ

DELFIM NETTO

NILMARIO MIRANDA

EDMUNDO GALDINO

JOsE: GENOINO

LUIZ GUSHIKEN

AMAURY MOLLER

HAROLDO SABÓIA

PAULO ARTUNG

ADELAIDE NERI

~,uRIcLO CALIXTO
WILSON CAMPOS

TUGA ANGERAMI

JUTAHY JÚNIOR

JABES RIBEI,RO

ELIAS MURAD

FLAVIO ARNS

ANTONIO FALEIROS

ALCIDES MODESTO
CARLOS LUPI

CHICO VIGILANTE

EDUAIUlO J9RGE

ODELHO LEJIo

CLOVIS ASSIS

ZAIRE REZENDE

Del'CIO /(~OP NEIF .1ABUR
jOAo FAUSTINO

EDUARDO SIQUEIRA

ROSE DE FREITAS
PAULO TITAN

MARCO PENAFORTE OSVALDO MeLO
VIRMONDES CRUVINEL IVÂNI0 GUERRA

REDITÂRIO CASSOL ARNo MAGARINOS

MUNHOZ DA ROCHA LUIZ' GIRA0 '

BERALDO 1l0AVENTURA MAGALHl\ES TEIXEIRA
AUGUSTO C"RVALHO NILSON GIBSON

CA!'!ILO MACHADO PAULO PAIM

DJENAL GONÇ~VES EFRAIN MORAIS

LUIZ TADEU LEITE FRANCISCO EVANGElISTA

FRANCISCO DORNELLES
ALOIZIO KERC"DANTE
lI.ROLDO CEDRAS
TONY GEL
TERESA JUCÂ
UBIRJ\T~N AGUIAR

,LuIs ROBERTO PONTE

RITA CAMATA
OSÓRIO SANTA CRUZ

LE0!'AR QUINTi\NILHA
CE:SAR SOUZA

'ANTONIO BRITTO
LAlRE ROSl\DO

JAYME SANTANA

COSTA FERREIRA

JosE: FORTUNATI

FONTENELE NELSON BORNIER

JAIR BOLSONARO
JOS! BELA1'0

JOSE LUIi CLEROT
ROSEANA SARNEY
HAGAHÚS ARAÚJO

SERGIO AROUllA
de

:I!,f<.S~ DUARTE
pTO VIANNA
FELIPE NERi:
TILDEN SANTIAGO

IRMA PASSONI

tOBERTO FREIRE
,JORGE UEQUED
'ALBERTO GOLDMAN

MENDES RIBEIRO

HE:LIO,BICUDO
!IARIA ,LUIZA

WANDA REIS

LUIZ PONTES

TIDEI DE LIMA

KOYU IHA

ALBERTO HADDAD

SE:RGIO CURY

NELSON JOBIM
RONALDO 'CAIADO

GEDDEL VI~IRA LIMA

CE:SAR BANDEIRA

d.

na

UIO

aos

ao.

dos

..ara

11\.

que

forlu.r.lU

de ;'~.jdincl.anoa

14.

podeMO. 'net"",. qut' .. io ...,.."ão do rstranp .. lrp. .

JUSTIFICACl!:O

- D 'ará,raio 2R. do .~t.:lI!

o.

cont lnua no 'ai ... •

nio

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EKENDA, ~ ,CQNSTITUIÇAO N' 29

1991) •

E.anda ConsllhacÍ'onal or. propo.ta p,..t.nd~ 1'5t1rndt'r

o

vIda

E.tende 80 estrangeiro que r •• ide no PaIs h'á l'Ia111 de 5 anoe

o direito ao ali.ta••nto eleitoral e ao voto, ••ntendo eu.

inelegibilidede.

.. io

o

"d)

l'ôrfinlõ;

Art.

.HI ..tor iC •• lrnt,ef.

A

~nD.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N" 72, DE 1991'
(Do Sr. José Serra)

todo ..que

cinco

nat'urrza ;'

.)C~ ... cido ,d.. fo" •• f'acultat Iv••

t:.l~itDr.l atravis de voto. It.~br. n~o po..... " ..r' vót.do.

S~b ia.lf'nte.

dirlrlto

rtaflra.,.

vld~ br~_~Il,J:lr,. r o con ...qlJr~tl' I'nrlqu~c:i...nto do I:JrOC~'5~O

SIGHARINGA SEIXAS
S!RGIO MACHADO

ANDRE BBNASSI

MAURO SAMPAIO

BENEDITO DOMINGOS

DANIEL SILVA
JOSE LOURENÇO

ANTONIO DE JESUS

DII'P.
~

Jo .. 1f Sr,.,..

PAULO SILVA
GILVAM BORGES

ALUIZIO ALVES

PRISCO VIANNA

11'1 r i t or~ 1

de- 199\.
Cn.l\'I',::',~jl'llT'l"ê6,'"ijO

\,;;...'iil\,í.•• J1. '..... ~L·'t."A.rt

REPúDLlCII n:Dr.R!ITlVA DÓ llRII5lL
190tl

TituloU

Capllul0 IV
DOS D1~lITos POLlTlCOS

Art•• 14. tI :.6b~rilnia p~pular~1i3 NCH.iJa l'dr,. SI.lftth,io ur,J.

~~~~~ f..r:;~$'"cj;~e1,(r'~·;~d~1~f;/eb com "1Jlor I~~uill pa-,; I~os.
I - t':cbl~dtCl

H - ft·f~llm.:o.
lJl -. l!lIClt1hWI P('IPU:uf
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" l~ li ,"J!io.l.lltv:ut,) (:kll .l.lll.: o \\,h -...l'.
I - cbligall.:lltos ",ala o'> 0l3it"re!> d~ d~z,)ill) .1m',.
lf - f;:;cultauvos par;}:
aI t"Jt- ':malftlb('lo!>~

t) O~ maior~s de s~lt'lll,J .JIlO~,

cI n:> majore.:. de d~,,·e.;S··rs e mel ..)res d~ d,·.. ·.,If,. ~ '1-'"

§ 2:' NdO podem allsMr·se como eleItores os,. '>Ir :'lhJ' <lQ5
e. ~ur~~: ~ f.t'uodo do 5ervi~o '!1i1it~r ot'l!ig.~lório,{J'i ('rnl""'rlI,?~,

PARECER DA COMTSSÃO DE CONSTIUncAü E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - REl?,róR'IO

"(r <Ita-'';f PC prl,pc<'.:':.ta ~:", t:;nEnd" cDnsl;t'JCIOn",l do

no:.,rp De;PIJr.<,nt:l VILlor F'-~CClr".I. tendn r··ul' t.l!~J€tlVO Lon.e-do:;:.

al!~ I,'$t"-drfgr.ir'o<, re':..idlZntE'_ CoI' r,lonic{pIO b,,"ilell'"o h~ l1laj~

rl\1 <,11<.1 j'r,ljfi(.~1tlV<', é\,;:"t"i'l o Il'I',tr€: i't'lt(W" \~I:1

,::,ínl{'<;,f, p:.t"<:t <', 1"·c.r;:,~",,cliUh Jt, ':-to. yt""'9~'\i\r \\1\\<\ díVld~\ ,\lltI9d

ttH,\ U',' e' t., bn",- i..-u'", q'!.: t~\Tltl' t,z'l" t:ontr :b'.1ido fl,~~r<l o

dp.senvulvlfll~::l\lo tlu"~ 1\\.\i5 diVEI'"StlS SE::lu"ti'c;, d.'. vldd n«(lonal~

Sf:'9'Hlllo o f'::PO!.to, & I 'mtta~:í{, (1tJ F),:r:rr íc io elo ç]ir~'dl.l dE:

Estiveraln presentes os Senhores DeputadoC':

José Luiz Clerot - Presidente, Benedito de

Figueiredo, Cleonâncio Fonseca, Jesus Tajra, Reberto Maga

lhães, Toni Gel, Tourinho Dantas, José Dutra, José Thomaz

Nonó, Luiz Carlos Santos, Luiz Soyer, Mendes Ribeil'o, Nils.on

Gibson I Renato Vianna, Dérc ia Knop I Sérgio Cury, Adyl soo

Motta, Edevaldo Alves da Silva, Gerson Peres, Ibrahim

Abi-Ackel, Moro"i Torgal1, Osvaldo Melo, Edésio Passos, Hélio

Bicudo, José Genoíno, Sandra Starling, Carlos I<ayath, Gas

tone Righi, Robson fuma, Wilson MOller, Rodrigues Palma,

Redi tário Cassol, Luiz Piauhyllno, Pedro Valadares, Paulo

Duarte, António de Jesus, Luiz Tadel..! Leite, Valter Pereira,

ArDIdo Góes, Edésio Frias, Magalhães Teixeira, Osmânio Pe-

reira e Mário C::::O:f.c~m.!ssão!,' e~.!2jde. L7~o'..7i 71ry9/:/
L: ~G'-A(1)liC1fJ;., L' v' L I.

peputldo JOSÉ JJ{IOLEROT

~ Presidente

t\;5)'B~\1
Deputad~ \ JOSÉ DIRCEU

R'e.lator

PEC Nr 72/91

(" ?ropu'o.,\"~O EfII apI"EÇ".l.', de t'.1.Ltur li'. do lll.l-stn::

DCoPlJtado Jo"É St?tr-i\, ti?m •.l'Allce: nldl", arlll_}o QllC a 8nteL- i",...

pi'"..-l("nt1rndo El::-tE"lldGI'" o dtl'"t:;·ito d~, voto. Em qIJi\lt"l~r fJlE.'ilCl,

a todt.'::.; Ob E'~,b~"nye:it"Os rt~,ldent(;'~ no P,-"í~ h.\ r,lai'!. de Llncn

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nll 107-AI DE 1992

(Da Comissão Parlamentar de Inquérito que Investi&a
o e~múnin de crianças e adnlecen1eS)

De ac.ordo (0111 <;l. j'..\'st'fl("a~.ât, i.'l.·rli.srr,lad<:l,

InSf'I'"ç:~;o de, e;·=l ....'nge:·jl'o nt1 vld.' :·'-~,~ilEir-~, r IlOlO1 I"E,tlidÕ't1.

ín';PH··.êtIOt1~\vcl" n~(o SE lhe pc,detldo nL'9til' o drl'"E'rln 6~

l'Cl-rtic:ip1;ll'" do pt"ot.I.:'.:so eleitOl'",)l atl'"a ....~s do V\~I.o. Acn::d,l;a o

t'IJb:.".. '1lj"'- i~ aq'JI<,Iç:â'o, pelo·, E"',tl'" i:\1'l9E' i l'"OS, df f;:prc<::''i:r;o

1-101 íl. iC."'T c'~t imljl<'lril ".:11 .. r"al'W P~ll~t ie q"'lç:ao nA víd<1 nel( ionit1

lo cont.I'"ilJuirâ Pi:~I't\ o cnl'"tqlJel inulnto do proc.~".~,n E:lcltori'll~

oi nov~ redação ao artigo 160 da Constituição Federall
tendo parecer, da Comissão de Constituição e JU~t1ça e
de Redação, pela inadmissibilidade.

(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITDIÇAo N9 107, DE 1992, A
QUE SE REFERE O PARECER)

t:: o r,,'l~tó ... 10

11 - VOTO DO RELATOR

A r::\:;l.\ c:oml<;.~,~o dlt Ct!n~t i l'.1 lli-ÔC:' E; JIJ!:~t i~<t ti: df'

Red"'f._;in c:oIllPt.:te, pus te.r-mos dtJ ;,\rt. ;102 dD R~:,gim"flt(, Inl~'r'ne'

t.I~.. C~:;'l:\. prutllJn("i~"\I'-t.e prl::1,minarmcnt!; qll,o.nlu

.,,,.Inll',,· IbllldàUf' diH.. 1-'I'"ClPOé,tet'=' de e.11,~·ltda b Cl'n~.t It'.1lç.:it.~

E;·:f1·II' n<'lndO-fIS. Vl"r i f, C(.I q'H E''- tão ol1f:clf:( I dü,",

rl',rf.id·:; l::(Jn<:.1 Hnt e'li> do aJ' t. 60 r !: 4!:!, do te-;l Cl t.orl-;,t i Illr I ('1'<'11.

não hav~ndo iH.'l",~ ljl1ill ~\.l1['1'" 1 ertllf-flL I a dE eibol i ç:âc.o cht f(tI'" Ih~

f~,:dcr"lllva do E-::.idriO, tio vot·o I,<"Cl'"etr.o" dll'"E.'tU. 'trllvE'r-: .. 1 (ô.'

PE'l'iúdico, tia SU.j;;"l"Z,t;SQ de:. poc.h:res 0'.1 duo: dirE::lto~

1E'nl:llJ <;:.it"'J nPl'"cs~r,t.C1d;,r,:. {.(,:), ti ~ TII'Tllmo

r;:i91do rGl~1 CIJI.',1' itIlIÇ.::.'I.' ~td,,"r~d. r. rl;:icl h~)Yl!'ndl rI2'Ptit"o,= «

"'.;.' ... ~I\\ f'~'tf\5 ~1 t~Cf\iLé lt=.:·",-;latl'-lã I;itl\\Jl"l?gad~l. I1U'.,"',O V(lto <::

no sfnt ,dl. di' ~'.drl,i~''''.ibll J{.!,Hle d",s PI'"OPO'btól':", dE Elu"ncl<:l ;,

As M.... da amar. doo O<pulados e do Senado Fede~nos lermc< do Art. 60
do Coft>tituiçto Federal. promulgam a sesuinte Emenda.., texln collSutuaonal:

Artigo único. O Art. IrodaCOMtilu~ di R~bllalFcdualivado Brasil pa<&I
I vigonot :ocre>cidn do selUlPtc por.graro: .

11M, ",:_

' ••A~••IaJlIIt"''''''''''r--. ~........,.......,,_.M-'d,.. _~_ ........._.-'_ -..---.....--...._- ~-................
mmnCA.nVA

Passado mais do um ."., após I entr:lda em vicor do Estatuto di Cril~ e do
AdoJescente, verifiça..se úldice ainda muito pequeno de Munídpi05 em que j3 ~ cn
c:oatra instalada a esuurura.previ§1a pata atemJímc:nto das neceMJdad~'i dm jovens. Os
sovemos municipais e estaduais mo se t~m mostrado sensíveis aos apcJoç d2 sociedade
e i dnnlttica realidade do cotidi:ulo de n0ssa5 crianças. Urge quo Ilonda;nQS ..,. re·
cIamos sociais, ·condicionando o repasse de verbas aOI I:stados. MUnidpios e Distrito
Federal i imp~ntaçlo o mall1uençiO da estrutura prevista DO Eotatuto da Cr~nc;a
• do AdoIes<:entc.

Cood'nyrncw m Ilustres fiara, a aprovarem esta Emenda.

SIIadai swaa.20 de revereiro de 1992

4--
Vicle-Presideme

rDl'JaI

A Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani ....

memente pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Consti

tuição n Q 29/91 e da de nQ 72/91, apensada, nos termos do

parecer do Relator.
TeraaJuei·_

Dt::-doo Memb<oI do CPf: ~

JIrraDd.rr~. PNDIII$P

NariIu GuimarIes - PIUG

FJ.rio Anls· PSD8IP1l

Watõel Canalbo - P1'a.ft

a.s;...QordiIho - POTIIU

............. ·PlJSP

JUlio Bicudo - PTI,IP
Eduanlc> Brap - PDCIAN

AmIde de Oliveira.mJaJ

.ltehno:

Benedita da St1n - PTIIU

alia MeDdes -I'DSIAC

QIiode Caslro· PS&1oIG

CeIO FalcIo· "''''AI..

PARECER DA COMISSA.Oil I -
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LrClsa.AtAO-CIfADA. AWUADA ,.nA f:OOIlDJNAC'Ar,
. "A' COMII.OE. 1'6IlNAN.N'rI'

CONSTITUIÇAo
llEPúBLICA FEDERJD'IVA J)O JlRAm

1988

Titulo VI

DA TRIBUTAc;Ao E DO ORÇAMENTO

Capitulo I
DO SISTEMA TRIBUTAR10 NACIONAL

Seção VI
D.. Repartição d..s Receitn Tributlims

Art. 160. Evedadllarelenção ou qualquer restrição il entrega
e ao emprego dos recursos atribuídos. f\esla seção. 80S Estado~.
ao Distrito Federal e aos Municípios. neles compreendidos adl
ciOOllis e acréscimos relativos 11 impostos.

PlJTlJgTafo único. Es'Gil vedllção nào impede 8 União d.e
condicionar 11 entrega de recursos ao pagamento de seus cre
ditas.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUI CÃo E JUSTICA E DE REnACAo

I _ RELATÓRIO

o Proposta visa permitir que os Estados possam opor
restrição aos Municípios e que a União possa opor restrição a
uns e outros e ainda ao Distrito Federal, no que tange à entrega e
ao emprego dos recursos atribuídos a eles pela Constituição, e
determina que esses entes maiores poderão reter a entrega ou
opor restrição ao emprego dos recursos constitucionalmente des
tinados, sempre que o ente deixe de «implementa0) ou 'não
mantenha em funcionamento qualquer das medidas, providên
cias ou organismos a ele atribuídos na legislação de proteção à
criança ou adolescente'.

Em 8 de maio último, o Sr. Presidente da Câmlll)l dos
Deputados determinou se aguardasse, 'por trinta dias a comple
mentação, se for o caso, por parte de interessados, do quorum de
apresentação (RI, art. 20, I)'. No dia 5 do mês seguinte despa
chou a matéria a esta Comissão, a qual deverá pronunciar-se
acerca da admissibilidade, nos termos do Regimento Intemo:

'Art. 202. A proposta de emenda à Constituiçio serà
despachada pelo Presidente da Câmara à Comiss1o. d~
Constituiçio e .1ustiçio e de Redaçio, que ~ prollUllClara
sobre sua admissibilidade, no prazo de C1DCO sessões,
devolvendo-a à Mesa com o respectivo parecer.

§ 1· Se inadmitida a proposta, poderá o Aot?r: com o
apoiamento de Lideres que representem, no nummo. um
terço dos Deputados. requerer a apreciaçio preliminar em
Plenário.

II - VOTO DO RELATOR:

A Proposta de Emenda à Constituição, que tem o louvável.
objetivo de induzir os Municipios e presumivelmente.os Estados
a instalar a <estrutura prevista [no Estatuto da Cnança e do
Adolescente] para atendimento das necessidades dos jovens',
oferece entretanto perigoso precedente com relação à mudança

do equilíbrio de poderes entre a União e os entes descentrali
zados da Federação.

Conceda-se que os Estados e Municípios e, talvez, até o
Dil>trito Federal estejam sendo pouco diligentes nos cuidados
com a criança e o adolescente, e sem dúvida também com os
idosos, os deficientes fisicos, os desempregados e toda sorte de
desamparados. É certo que tal ocorre, tanto. da p~e dos Estados
e dos Municípios como da parte da própna Umão - aí estâ na
memória de todos a saga dos aposentados, quer quando são
privados de receber o que por direito lhes pertence, quer quando,
mesmo para receberem o pouco que lhes era rc:conhecido pelo
Executivo, são postos ao sol, ao sereno, ao frio e por longas
horas e por repetidas vezes, como animais ou· condenados a
s~rviços forçados.

Dal não decorre, entretanto, a necessidade de alterar a
Carta Magna e tocar no sistema de pesos criteriosa e cuidadosa
mente estabelecido após histórica reivindicação municipalista e
federativa. Se a falta de amparo à criança justificasse a tangibi
Iidade dos contornos da federação, também o justificariam os
maus tratos aos idosos, aos mendigos 'sem teto', aos rurícolas
'sem terra', aos analfabetos sem escola, aos trabalhadores
válidos sem emprego e aos deficientes fisicos sem proteção.

o descaso das autoridades, a pobreza do Estado, a
decadência do País e a degradação dos costumes merecem
combate. Daí não resulta, porém, que à arma seja simplesmente
formal, nem que a solução esteja na alteração da Constituição da
República.

Aliás o bom combate há de fazer-se dentro de princípios
bem posto;, de regras estâveis e de quadro institucional
assentado. Nada mais prejudicial ao retillneo e leal combate do
que a mudança das regras, a quebra dos princípios e as
constantes alterações do quadro institucional. A Constituição,
tanto quanto possível, deve ser mantida como se encontra. Mal
fmdo o processo constituinte, já se pretende usar, para resolver
problemas de nosso cotidiano - doloroso, mas cotidiano -, .as
frestas que a própria Carta deixou para graves emergênCIas
[poder de emenda constitucionál e poder de revisão (esta, para
regular as conseqüências da decisão plebiscitária: DT, arts. 2° e
3°)].

Hoje, propõe-se o aumento de ~estriçõe~ ao recebimento
das rendas dos Municipios, para forçá-los a cnar Conselhos de
proteção à criança e ao adolescente. Amanh1!, reduz-se a compe
tência tributária deles. Depois, suprimem-se alguns direitos do
funcionário público. Além, anulam-se garantias sociais e, logo,
garantias e direitos individuais. A porta não pode ser entreaberta.
As cláusulas pétreas são rígidas e devem ser interpretadas sem
flexibilidade.

Entre as cláusulas pétreas da Constituição estão as que
protegem a Federação. O conceito de federação é tão amplo, que
a sua abolição completa somente ocorreria se fosse suprimida
radicalmente qualquer descentralização polltica. Mas a federação
que a Constituição protege não é qualquer uma, porém aquela
cujos traços fundamentais ela traçou em seu texto. O conjunto de
direitos dos Estados e dos Municípios, do Distrito Federal e da
União fornecem a estrutura da Federação Brasileira - esta estru
tura é inabalável, seja por emenda, seja por reforma consti
tucional.

Somente um golpe de Estado ou uma revolução poderia
alterá~la. Bulir em um só de seus alicerces corresponde a aboli-Ia
e desnaturá-Ia. Deixará de ser a Federação plasmada na Carta,
para ter a natureza de uma outra federação qpa1quer. A primeira
terá sido abolida, para outra pôr em seu lugar. Isso a
Constituição não permite:
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'Art. 60. . .

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta· de
emenda TENDENTE a abolir:
I - a forma federativa de Estado;

Se dos princípios que a Constituição adota, e que têm o
mesmo valor de garantia expressa (cf. art. 5°, § 2°), já não se
podia inferir o poder de abolir a Federação por pequenas e sutis
etapas, pela letra explícita do particípio adjetivado constante em
seu art. 60, § 4° tem-se de concluir que quaisquer aspectos da
Federação, ainda que aparentem pouca relevânciá e sejam de
leve importância para o arcabouço completo, são intangíveis.
Basta que a proposta de emenda TENDA a abolir a Federação (tal
como posta na Constituição) e já será· inadmissível, ou, como diz
a Carta, «não será objeto de deliberaçllo».

E qualquer proposta de emenda que diga respeito às
finanças estaduais, municipais ou do Distrito Federal estará
tocando um punctum do/em de nosso sistema federativo, da
máxima importância para a sua manutenção, pois diz respeito a
uma das condições de sua existência, na forma como a quis a
Carta da República.

Por tais razões, nosso parecer é pela inadmissibilidade da
Proposta de Emenda à Constituição.

PltOJETO DE RESOLUÇÃO N° 95-1\, DR4992
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Institui o:rnJ.ssSo PMlarrcntar de Inquérito destl.nI>da a 1nvest!
9"X" o envolvimento do ex-<n1nistro !b;lér1o~i na prática de
c:o~oo, durante sua gest&> no Ministério cb Tr~lho e Pr!.
v1dêncin SoCial; tEndo parecer: da Q:rniss50 de Cl:lnStitu1CÕC' •
=tica lO de ""clação. pela ·prejudicialidade.

~PROJ&TO DE RE~OLUÇhO N9 95, DE 1992. A QUE ~E REFE

llE O PARECEU

-Ar~. I' - Fica inatituíd& Co~i.~io P8rla~nt4r de Inqu.~Â

to d••ctn.de a inv••tiq_r o envoJvi..nto ~o ••·Minl.e~ •
«qgério Ma9Ti"ne pcática de corrupção. duxante aua gestio
• f Tente ~o Miniatério ~o Tr.balho e PreYi~êncie SOCial.

Art. 2& - Aea.la"o ••rl..-ntar d. Inquérito àqQl ref.ri
d...r. da.ign.da.~10 'r.ai~nt. ~. ci..ra do. Deputa~.
• t.r.·. dur~io ••t.belaeiSs no' 3" ~ .rtigo 35 4Q ~••

9iMJ)to Interno.

Act. ,& - Eata ••801I1Çio .ntr... d ....r ... data da a\all PlI.

blicaçiD. c

Sala da Comissão, em 0[5 clt. ~tõ de 1992

01~
Deputado JOÃo ROSA

Relator

111 _ PARECER OA COMISS~O

A Comissão de Co~stituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanime
mente pela inadmissibilidade da Proposta de Emenda. à Constitul
ção n2·.l07l92, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Luiz Clerot ~ Presidente, Jesus Tajra,
Messias Góis, Roberto MBga1hães, .Tonl Gel, Tourinho Dantas,
LuJz Carlos Santos,.Luiz Soyer, Me~des ~ibeiro, Nelson Jobim,
Nilson Gibson, Renato VlanQa, Adylson Motta, Edevaldo Alves da
Silva, Gerson Peres, lbrahim Abl-Ackel. Israel Pinheiro. Ju:
tahy Júnior, Móroni Torgan, Osvaldo Melo, Sigmarin9~ Seixas,
Hélio Bicudo. ·José Genoíno. Sandra Statling. Carlos KaYBth.
Gastone Righi, Mendes Botelho, Irani Barbos~, Robson Tume,
Wilson MOller, José Maria Eymael, Rodrigues Palma, Benedito
Oomingos, Reditárlo Cassol, Luiz Piauhylino, Pedro Valadares.
Everaldo· de Ollveir~, Albert~ Goldman,· Antõnio de Jesus, J030
Henrique, Jurandyr Pajx~~f Aroldo G6es" ~den Pedroso, Del f.Im

Netto, João Paula, Cardoso Alves. Paulo Marinho e Ubiratan Aguiar.

Sala

(·7) ."",-.

Deputado JOAO ROSA
Relator

o.··ac:OI\uciftntoa ·_lv...4o .. auapaiea da ,COX

rupc;io o ••-IIiniat.ro· do orr.....lho • Pre"iOSinci. Saci.l. lIB
tÔftio 1t~lÍrio lIagri', cobr.. o!Ie illdi9n~io'·. parpl..id8d...
"ida lI.c...,...l. A _únci.· •••_ conto....... d. gra"idlad~~
".; ..icn ' 'IIalIndo o ~""":L.n';. "lMlJUr. que o lIini.~
tro ea .loUç•• Juba. ~1_.......ri.llho. t.i,nba· coa.
ciMnt.o doa t.~ ~t.ador•• iW.t.i_ pa10 _tio lIi:
ni.t.ro Itogério IIagrl.

O IIi"i.c.ro .....ri_. eitalar <ta .l...tSç." _
t ...tor do _ao _rfIO da .rticool_r .,..Ut.ied do Gonx

_ CC!l1ot-. ~t.e. p&t-d.l....t. ! iitto..-.;io:, ..bia"', dA......1.. aebr....aaL_ia irn,.l.d..... na 9"t.io lle ...

'fri...a não t.i'" eonh..,~to~o 40 _.... 8!. t.~ta.,. '-..._

e por ••ta,razão. su.tenta o "iftí.~ro •• eu. def.... n.o
tinha o que ..1Id.r invaatigar.

Ora. o Ministro da Justlç. nÃo ••bi•.• n.~ .;1"'OC!l
J:OU ••ber: OIIitiu":st! da apur.e danúnc:i•••obre ..\Ia .....bro
do pri1Hiro ..sealÃo do GC)varno. nio • __ N]H; P:;rqu,ê. .

Ali•• , o autor da. denúnCi,., aX-diretór de Arrec.~çio a
riacaliz.çio do IR55, Voln.i ~'''ila: tora conduzido dO e.x
90 ....io à aurlÍol. da El1iot ••••• at.ribuída pelo prQ
pdo Pre.iOS.nt. r.rn.lId'; Collor, .. alu.ao ao c.labt.·d.t.l.·

~iy. norte-...ricapo autor da. iftv••tigaçõ.. que levar..
à priaio. pot lIOIlat~io d. i.po.t.o d•. relida. do nio _no.
l".ndá~io Ai C.Pone. ~.lY.a o Pr~.id.n~. nio .u.peit••••,
ou ..lhor, nio ~.per.a.e, que Al C.pana ~oa•• o próprio
ebat. fou·~ub-ch.t.?l d. Eliot. R••••••

O t.iroieio produzido 1n:Leial-.nt. entra a chatta
do Gabineta "ilhar a o lIinbt.lÍrio d • .lu.t.lça d_.t.r a
que " Coverno V!ftU ·_ll'tOlo da e",cit..çió. pin!co ...te a.
prf..it•• r6parcu.aõa. do·ca...~ Abatau~.e &Obr. " .1.nalt.o'
.... ·ol.i_ ~ aal_-••q_~. .

~s.~. ·no di. ZI d. t in. o p1'Óprt.o ,....eid.il
i. r.rM~·co~~r .r"raniou ~ arl'Wilad••ntr~vitlta .•

=- a ·fin.i.id.acia ••Plícita ea~t.ir que tlout-e... da'

al90,...1«.1......... c ...· ••. d~.iatl cOft\'.r. Ma'!n. t.o9o ctit
P,l>i. o lti"i.t;ro ,1.rbaa ·"a••uinho·llCidÓll lit..... l .....nt. o

clabiDat.. lU.Utu "" rnaidincie pa.1a .....ne •• ". p l:óv!din
..i .. no callO. l_r"ndó~. illCluáiv.., ~ a ln"ie«;ão de
·Yo1Mi !',,11. pa~i...~· da~io .-.,1, Ag ~ de
C._111o= O chefe do Gabinete, lIiHtoIr "eve a ..eClIílb ~

lo••ntigoa ,",!,0cI0. do tdpo dO faleeitlo "lo9i~ c!'ÚitU';.e·
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cu....... o. _mo ..tav........- d. _ eficiente .ex

yt.CO .. lnfo....ç:õe. ~r~ apurar a corrupçio. Ou •• j., •

culpa....undo CaTvalho•••1'1. de Pedro Paulo Leoni A..:ao. ,

o chefe da ..1 alf..-de SAE - secr.ea~i~ 4. A••untos Ea~rA

h941:o••

AC_.Utu1çio de _ CPI nio ......~. _la

2'eC.r f.t~. apiaódio•• per............nr~.do últ.18D c-.
p{tulo da novela neciODal .a conna"io que .. d••enrola no.
_cillore. do Poder. A CPI d_ t ........ per. o i.biU de c:i
_zoa dOa Deput..soe. o d."~. neciODal eoawe •• r.{••~ poli

tJ.ca. e ~eol~ic•• da corrupção.

Ae' C:.u_.... corruJIÇio~ no notieo ...'t.......w. - • ,..
t. ';'0 .,............ de 1....'0. pec'l_nu.._· .~.t.. C.

-N. ~ -niio vin ."r iIoftcontred•• nA. ob~~fpssio "nata d*.~ qu- ..

_.-. ,. peh cr.... A COU"Pçio.. t_ ....l__ i.•~.~.28.
c.. ~,,;:~IÕ9.c•• _U"'-"'.~ ... pr.es._ J·'· ..',

... e c_UdA. a. que dl-..rd_, t.~;;i;;'k

._.-tIio jJoCt.- '"i.r ...... .,....t •.

A ~iedâd. br..ilelra ....r.. cc- razio. ~.
ca..ra _ Deputedo. ~. COlO o dewer político e _.1 de

.~r • naçio e enfrentar • cri..... cred1bilid.de que ••
_18 o GMI. Di4a-_•• b.- da ..E'dede. que não _per.
_i o .~nto de _ obr1911Çio connl.tuc1_l (.X

&1~.4.; 1_1_ :.) do C_.....o _'-1.• de ·fillc.Uaar

• coet..lar• .-5irat...nta. ou por .-).quer da suaa C_a. oa
atH do I'oder c.-ecutiwo••• • ..

• .JCid~ lIOIIO·.- l_
o "IGUI!:L .utRAr.~

o OSVALDO .El!'

o FLOIlEJITAII rra"A_
- _ GALIIIIIO

- KAClAllrtS AIlAWO

- IOI:SIO PAS_

• .JOSC RLA'rO
- .JAOUES V_
o LI.nA,", CAIIOCLO

- .JOSf ra.11ITO
o _ DA llOCIIA

~ __LIO UIVA'

- _CIO_

o Rlr.J_
• "Ala __AlIO

• PAULO lIClCIIA

o _1100
0

anãoE

'llLOISIO~

Clllft'A .....EIU.• laAIoDÕ Tal__

· "MIL 1Ul_
• J4IlIO .. 8AIUlOS

• .JOIlo _IDA

• -....., ftlllJ:lllA

• J:IlICESTO GltADELLA

· _t _AIOSI

• LVII PlIWBYLIIIO
• __ "&IA&

• IItI.IO alcvoo
o Jil"-'II__

• aaI1lATllII _lU-_l-
o WI.... CIlII_
- aLIO __
- __ 1101o"-

- alCAllOO .....
- ~IO rAUI_

• IIIClAS 81nlllO

-~-,,-
- .1~ION%aa-oA

- U!II _I&D-_ALDO ....
-WD :.-.

_· :un~."~

o UAII sr..."
• a.e'G-IIIO

• ....·"Ic:ftn.~
- IIfIlO BURIU

• ..... 1IuDDnII..... -.
.......1",JOIle _

~-I
...... YlJ:IU. .....
_ Clllft',

_0Cla
~ .670

-...-.no nAIICA··

•~ YAIoIll!ID
-_"O~....... --.
·_Ia ...... ~

- -
- _10 .. OI.lftUA

• .-..o~
. •.~.:.iu

--.-~

- IVO IlAt_1
.. YlC'lOll rACCIUllI

- aZllITAalo CASlKiL

- APIAUJIy ""LUA
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- .JAllES UKIIIO

- CAALOS ALIII:A'rO CMPISTA
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- aEaI"A _DILRO

o lllITOIl10 lIAI TTO

• SIG"AIUIlGA SEIXAS.

- ADIlOAUlO lI'nlEca

- n.cVIO _S

o OLAVO CALlfEI.OS

• PAULO SILVA

- 1.1I11 DlUITAII
- ra.._ aRIPaA C~

- LUIZ SOYJ:II

- na-ou CllllYI.a.
- IllELCIIIO 'l'AVAIlIU
- PAUI.O IIMI_

-V.I~I'I!:II"

o Da.lci 8aA%

- TILOaI SAll'l'IAGO
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o _IIGA_A
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...<A.. t. <"A't '\. ./
llDU'IllDo AüIo --..

'~~..,PC""" •.

Ule

• LIOPOLOo au_
• lIAIlCO paiArana
• __E....I

._.'MlQusTo.CAIl~·
- _1IOl'AU
... .rolO PMOLO
• 1.1I11 CbLOS lIAULY
• CAIlI4'S lIOeIIImJ _

• '1,elIÍIM OUlftMIUI"
- 11I.IIUaIeo PIIITO

• _10. "."IM

o COftIr••ao fi.cali.. • coatrola .. na.e da sQ
ci , .1. • 01'1... a • r••io da ••i.~inci. • atribuições
de podar. Quendoa eociedada perplex. vi que o Poder S
aecui:iYO .Já r..io" ...).heI' da cé••r, que, ••qundo ~ ~
Me .........u". _r honesta. ara nec....r.1a parecai boa••

h - o· 9O..rno at.ual não parece _ia honesto ao. olhos do.

n--.. ~ o Le91111.&1Yo nió poda Nr infe.tado pelo; ..i .....

la .-iaaio .....e ebete _.obre o h_ti_o

... que. in.iata. ao·no_...r cc. certo. r.do
_ .....e pode dia_ier.o eeci_lo do __.10_. O e.

tilo ..-dotti.... do atueI Pre._te. o _1_ Yupp1e e
...ij,1cioniata .. f polit1ce. o culCi_ de releçõe. pe.
_i•. tolo pró a cio pe..~. _ al_t_ tipo P.II

lo~ rui.. (PC) por perte do _Welfta da aepúbl~

_ •. u i .._ ou ••ti.8ula a. eçÕM de'~ ao..... Collor

• r_c LaA. de Al i _na .. lliaiacódo da la'" •.
....; ..,ri na pallC. do ~_l"'-a ......~iII? A
.-lII8Io 1daate di••te ·da.......ia. do e .-prÜideJI
te·d:- "C_a. _tra _u _ratór1a parUcul.r e -"A.
do. -- c:oililbr.. iaibir_ 001 e.ciioOal.r_ • _ ...aio lI9SI
n rage1ada do lliai.&.........r~ e do .fe do Çabi_ta
IliUter?
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... I:L1AS MURAU

- FIIEIlIE .1UlIIOll
• ARIOSTO HCI,ANOA

- HERMINIO CALVINHO
- TiOEl DE LIMA .

- JURA~OYR PAI~~O

- ?oILA llFZERRA

- !T~VALDA ORASSI DE MENEZES

• •\OELAlOE rinI
RAUL .pONr

LUIZ TAOEU LEITE

.- VA...TER PEREIR"

- HENnrQUE EQUARDO ALVES

• JORI VARI~CQ

• SIIIO rERREIMc

- VITAL DO ptoo
- CAPLOll CIIROINAL

3ANORII STARI,ING

~uRtLro FERREIAA LIMA

.10St TELl':S

PAULO MJ\l/OAR IRO

OELFIM NETTO

No mesmo sentido, já tem curso procedimen
to cabíbel, no 5mbito criminal, relativo aos fate., ~nc1uai

ve perante a Procuradoria .Geral da República •
.Face ao "exposto, tendo em vista .que aa lX"Sl

vidências já adotadas em ... ível do Congresso Nacional e IX> Sm
bito criminal suprem perf~it~mente os objetivos·pretendidoa
com a instituiç!o de uma CPI, proponho ~ prejudicialidade'
do Projeto de ResoluçAo,'com o ~eu conseqüente arquivamento.

e o voto•

SaIa de ComissOes, em j,J.OS.'ol/

ctaçlo, em
..ente pela
nos termos

I.rOIl"Ar~OCItADA. ArtrUDA ~nA ",OItDrrtACAtI
. "AI COJlIIIOll rI.MAN6N,..,

RESOLUÇÃO N- J7, DE J989
AptDMt O R'fI/rMnto Intemo
,. am.r. dos Dq1Ib...

- - - '":""tibdo-o -
DOS ÓRGAOS DA cAMARA

Seç601J
Das Comissões Tempor6rlas

SubseçãoD
Das Comissões Parlamenlllres de Inquérito

Art 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço
de~ membros. instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito plll'a llpU'lIo
ção de flllO determinildo e por praro certo, a qUllI terá poderes de investi-
gllÇllo pt6prios dll$ autoridades judiciais, e1ém de outros previstos em lei
e neste regimento.

- - - - - ,I,... , _

§ 3' A Comissão, que pôderá lItuar lllrobém durante o recesso
parlamentlll, terá o prazo de cento e vinte dias, prorrogável por l'lté
melllde, mediante deliberação do Plenário, pllra conclusão de seUl traba·
1l0s.

PARECER DA
COMISSAO DE CONSTITUIÇAO, JUSTIÇA E DE REDAÇAO

I - RELATóRIO.

111 - PARECER ?A COMI5SM

A Comiss50 de Constituiç50 e Justiça e de Re
reunI10 ord!nárla realizada hoje, opinou unaQ!~e

prejudicislldade do Projeto de Resoluç50 nO 95/92,
do parecer do ielator.

Estiveram p.;esentes os "Senhores Oep'utados:

José Luiz C1erot President&, Jesus Ta}ra,
Mes518~ Góis, Roberto MagBlh~es~ 10n1 Gel, Tourinho Dantas,

Luiz Carlos Santos, Luiz Soyer, Mendes Ribeiro, Nelson Jooim,
Nilson Gibson, Renato Via~na, Adlls~~ Motts, Edevaldo Alves da
Silva, Gerson Peres, Ibrahlm Abi7Acke1, Israel Pinheiro, Ju
tlhy 4únior, Moron! lorgan, Osvaldo Melo, 5fgmarlnga Seixas,
Hélio Bicudo, J~sé Genoíno, Sandra Star1ing, Carlos Kay"th,
GIstone RIghi, Mendes Botelho, Iran! Barbosa, Robson T~ma,

Wilson MU1ler, José Maria Eymael, Rodrigues Palma, Benejitc
Domingos, Redltário Cassol, Luiz Plauhyllno, Pedro Valadares,
Evera1do de Oliveira, Alberto Goldman, Antônia de Jesus, Jo5c
Henrique, Jur~ndyr Paixão, Aroldo Góes, ~den Pedroso, De:fi~

""', "., "0::;, ::'::j;,;i;~;:';;[~~~~~

~jt preSident~~,;.:t)
/ ..
~ .....

Deputado EO~SIO SS S
Relator

IPROJETO DE LEI N9 1.257, DE W91, A QUE SE RE~'EREM

OS PARECERES)

PROJETO DE LEI N° 1.257-B, DE 1991
(Do Sr. Fernando Froiro)

Institui uma compensação financeira suplementar pela
exploração de pet~óleo ou gás natural, nos casos e

condições que mencional tendo pareceres: das Comi!
.ões de Minas e Energia e de Finanças e Tributação,
pela rejeição.

o CONCRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 - Sem prejuízo do disposto n?s arts. 70, 80

e 92 ca Lei 7.990, de 23 de dezembro de 1989, o Estado situado
~é ár~a geográfica das regiões Norte e Nordest! do Pais terá di
reito a receber da PETROBRÁS S.A. e suas subsijiárias um. com.
oe~s&ção financeira suplementar dp 7% (sete per cento) 50bre 4

pressupostos
digido corretamente.

Apóiam o Projeto de Resoluç!o 95/92, 185

deputados dando-lhe consistência regimental. Entretanto, o
S~nado Federal já instalou Comissão que visa apurar ps ~to8

de ~orrupçAo do ex-ministro Antônio Rogério Maqri,objeto do
pIe.ente Projeto de Resoluçlo.

Justifica o propositor, Deputado ~ldo Re
belo, líder do PC do B, apoiado por IS5 deputados, seu Pro
jeto o fato de que a suspeita de corrupç30 do ex-ministro •
Antônio Rogério Magri, assume contornos de qravidade, envol
vendo o Governo Federal.

Pretende que os fatos sejam apurados, vi
sando profunda investigaçAo dos acontecimentos.

e o relatório.
Il - varo DO RELATOR:

O Projeto de Resoluç!o 95/~2 atende os
de constitucionalidade, juridicidade e está r~

o Projeto de Reso1uç!o 95/92 institui Co·
miasSe Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o ell
volvimento do ex-ministro R09ério Magrí na prática de~
çlo durante sua gestAo no Ministério do Trabalho e previdên

cia Social.
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valor do petróleo ou gás natural extraido de seu território e
re~etido a Qualquer outra Estado da rederação.

Parágr3fo único - O E~tado tran~fe:lrá a ~eus Munl
c!plos 25~ (vinte e cinco por cento) da compersaç~o suplementar

a Que se refere este artigo. de acordo ~om os ~es~os critérios
~=eYÃstc; no art. 158, inciso IV e respectivo parágrafo único

da Constituiçfto Federal.

Art. '2 1,' _ Esta lei entra em vigor l"a data de sua p!:!.

bllcaçilo.

Art. 39 _ Revoganl-se as disposições e~ contr'rl0.

JUS T 1 F I C A ç A O

reforma tr1butárig promovida pela Carta d~ 86 lmDO~

s.IbilJtou aos Estados a cDtJTan~4J' de lCMS.,"ob.re'3s operações com p!

tréleo e .r;ás naturaJ prOdlJlldo.~.:em.fJ.ells resr;e~tJvos territórios e
destinados a outras unidades da Federaç~o (letra ~ do Inc. X do S
2" do ort. ISS da ConstituJçDoL

~parentementel a·prolbiçào ou~cou ~ontr8balançar duas
pr~vldêncjas simultaneamente adotadas pelo te~:o con~tjtucional~

favo! dos EstadOS, a saber, a inclusão dos com:u5t!vel~ e lubrlf!
ca~te' no campo de Incidência do lCVS e a Inst:tuclonallzaçfto do
pag....nto do royalties pela Petrobrás.

Acontec~ Que, no conjunto. a~ lefe:ida~ alteraç~e5 a~

cabarl~ contribuindo para o aQravame~to d~s de~igualdaées regio
nais. na medida em Que foram desproporclonalmê~temais benéficas
para os Estados df"senvolvldOS do Centro-Sul, err especial os de grêl!!

de poderio de fnercadl) con-sutnJnor. os ravorecido'5 com refi narl.tJ -;de

elevlida capacidade e os confrontnntes de poços da plataforma con

tInental.

Quando se le~a ~ft'l linha de conta a anterior partlclp.!

çJo na arrecadação e n05 repa5se~ de aplicdçOe~ red~ra!~ do exti~

to l,"posto único sabre cOfflbustIve15, ~ fácil verificar Qt.e 00; Il'lai~

res prejuOlcados com a proibiçâo de inIcio mencionada foram os E~

t.do~ p'I'oduloteili da RegUlo Norte e lo.tot'de-:te.

Assim, o presente çrcJ~to de lei tp~. por finalidade r~

parar eSSA flagrante injustiça; tltra'.-:É'!o da criaç:Io de um3 carnf'l2"·

'.;10 'tnl"c~lr. suo)e:nentar aos E:st.ado'S norti5t8'5 e nordestinos
eM que E t~lta extt3ç~O de çetróleo o~ 9á~ natu'I'al, de~tln8do a

outros Estados.

A reStriç~D çeoyráf1ca do benefício encontra respaldo
nos artigos )G, IIl; 4) e 170, VI! da Lei ~laGna, que definem a r~

duçln du deslgu.ldad~s reglondis como objetivo fundamental da R!!.
pabllcl e como princ!pld básico d~ ordem econô.. lca n.cional. Além
dIStO, O montnnt(' da cCft'tpensaç~'J fica limitadO::'3 valores globa.1~I-l~o

relevlntes plra o custo total d. otJvidaje petrolífera.

A comp~nsaçlo rinanceira ~uplementar.'consjstirá"0 pa

~a~ento, pell Petro~r~s. de U" percentu.l dp 7% (sete por cento)
~ob:e O valor do óleo pr~to Ou grls natural produz.10o em Qualqut!r
Estldo do Norte e Nordeste e que, subsequentemente, seja objeto
de re"essa Interestadual.

Des~e modo, a incldênc13 suplementar ora proposta, s~

..ada 10 royalty originahente Instituído pelos arts. 7', eo e' 9"
di Lei 7.990, de 2e de dezembro oe 1989, resu,tará nu"a compensa_
çlo global de 12% (doze por cento), percentual corresponoente à

11Iquota de ICMS vigorante na. oper.ções interestaduais de "erca
dorIas.

Prescreve tambim o projeto que o Estado pr~dutor ~eve

tran5rerJr um quarto da compen~açã~ 5uplementar para 05 Municí
pios, de con(ormJdade com os me5mo~ critério! fixados na ronsti
tu1çlo Feder.l para a distribuiçDo do ICMS.

Dessa for~a, sub..ete..os o presente prcjeto de 1eJ lO

~x8~e e ~p=eclaç~o desta Casa Legis13tiva, enfatizando a justiça

da ~edlda compens3tórja e a 5ua jmport§ncJa para a reduç~o de do
sigualdades region.is.

Sa18 das Sessões, e.. ;'~ de junho de 1991.

~-~Deputado FERNANDO FREIRE

LEGlSLACÀ0 CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO
DAS COMISSOES PERMANENTES

C·r-·.J.""'·"~Tí''71J''':-' .:1:0"'" .. 6,,) ..~ ..... , L' J_ ...

RI:PUBLlCA FlJ)L"UTIIV1\ DÓ BRASIL
1988

TItulo I

DOS PR1NC!PIOS {-UNDA."'".[NTAIS

..................".,. - .

Art. 3' Cu"stll"~rnohl"U"II" 11II1<1.1""·II/•• j ...1" R'·I'"tl"... f~.
delalJva do 131cl'll.

111 - - eflaJlcar a \,u!lvza to ., 'lI'\'<I'l\a!ir.'~;''' (' r··,louir a~
~$iYlJ~ltltlcf(''''' $lyic1ic; f' rf·gl(ll~'·;·,.

..... - ~ ~. __ _.

1í:..lo !!I

OA ORGANll.AçAO ()() r:<;TANJ

Cnpilull) \11

D.... ADMI!'iI<;l:1.·.Ç~.f) r'JFlIJC/I

................. 4 ..

Srç'õ,' TV
[).~, Tlr{1"~

ArL "3. rlllll t'rrjt('l~ edlllil,i ,~jO'·.(:·""Ua;-'<'l p--,.if",ill'·"'''I.'!::'t
Sl.l.O ttç;;ry ~nl Uln ",("'tIno rnrllJ.I.~" (l"~'Nlhrfll'('l ...."'.:""

vlSllndo 11 I('u <k""'M.>l.,mel110 r .. ,rduçho de~ d"S'gull;d~~.

r('gloll"ls
, \' UI comr\t,m~1.ft1 CU'I,_,.A V<br..-

I - e~ condlçócs pere inlrg'e~~ode reg."",. em deserlVol·
vimento;

11 - 11 cornposiç60 605 Np::lnisrnC'~ r~r,l')n-Jl" qUf' ~Jlt'CU'

tarão. nl' fOH"" dI) lei. os pJ""o5 lf'lJ1f-'floi!l. iI,l~gllH11e"5 dos plollos
nccionois df." dt-r.","yol.,mf"ulo f'(Of,(~n'Ko r lO'Cial eprcw&dos
Juutllmenle conl e.,I~"

§ 2 ~ inr~n'I''''(lS r~gif)fl~i~ (ÚrIlP'f"t"flf1I!"riJ0. 811-rn dI!" ou·
lro~. nll forma de "'i

I - igueldad" d~ lll'ilM. 1r~les. srguros e outros "~m de
CuMos t' P1t:çot, dt Jtr~pOH·..nhlhdadf"'d;:\ r'wet Pubhc.o.

U - Juros feyorecldos pere rl/lenci~mento de atIVidades
priorilll/ ias.

UI - Isenções. redu\õe~ ou dllerimento temporblio de Iri
butos lede'llis devidos por p~s50es fisicllS ou juridlCllS.

IV - prioridade pele o np'01o'eitalllento econbmico e SOCilll
dos rios" des O1nS5n< dr 6gue ,.pre!'Jldas ou rep",s6vl!i. OIlS

regiÕ('s d~ beixa rendn. sujel1.lls 11 y.(as Pf!rl6d.c..s
§ 3" Nas brell~ a Que ~e relere °§ 2-. IV, e Uniito incentivllrb

II recupe.eçito de terrlS b"dM e coope'llr6 com os pequenos
e "\~dIO!' propd~tA"os ruraIs para <> es'n~lecirnento. em suas
glp"as. dt' lonl"s dt' 6gun e d~ po-qu"na irrigllÇllo
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TltuJo \I) Titulo \'11

DA lRlBUTAÇÁO E DO ORÇAMr::.mO
DA OIU>EI'I ECONOI'UCA I! FlNANCElRA

C.r"ulo I
DO 615TEM TRIBUlARIO rv.CIOttAt

C'p/lul!> I
DOS PRINC/PI05 atRAIS o ...

A1MDi\DE ECONOfollCA

................................................ - ---_ ..

~ 2 O impo~lo p't'"SIO no /llrlSO I. to al{"lltJ~'a aI) 51'

gUlIlIl'

Art. 170. A ord~m ~con6mic •. fundada r.. "aloliul;bo do
bebeJho humzmo ~ M 'W'1I: in,nstIv•. t~m por (iut .~"~Qur8r

• tt.Jdo!t e-J3tJ.t'llclo.dl~fle. COni0Il11!' O!. dl1.l1m~!s de Jult'V' ..xaal.
obSoe'l'Y6dos. o, w-Qulflles pnnclpios.

I - eobereni. nacional.
• - prq:>ri<-dlId~ prlv.da;
1/1 - fun~60 sod.1 d. proprl<-dado.
rv - livre ConcOlT~nc";

V - dele... do consumIdor:
VI - de'~~ do m~1o .mb..."".
VIl - r"duçbo das ~sjgU4l""d"s",gion<ti. e JOC;oi.,
VUI - busca do p"'no emP"'QO;

IX - trlll"nJ~nto ravOfecldo PJI'O •• em"'''.... b""H."••
d.- Cllpftlll J>llCionllJ d" ~qu"nopotU!.

p",lJiJT"fo único. J:: assegur"do a todos o 1Ivr" ,,',,'clclo
de 'lu.oJq....rll~vid.~~ e<:onómi<:o. indep"ndenl"~nt~ ~ .utori·
UlçOO~ Ólgaos publico•. 5lllvo nos coso. previstos em lei

. . ~ .. . .. ...... ..... . .. . . .. . . . . .
X - não incidirá.

S~çliofV

Dos Impostos dos Estados ~
do Distrito Feder,,1

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

• ) sobre operaçÔ(:s que d~stll1em ao eltlerior produtos
Industriallllldos. exclUldos os seml·ellloorados definidos em lei
complcml'h~r.

b) sobre operllç~sque destJllem a Quilos Fstllrlt·~ r"t,6
11-0. illclu<lv~ Iubrifié antes combus!IVeis "'l'lidos t' Q""')5t;>S dfolp
d!'rivllf1tlS. l' l'1l~'glll l'lcll'UI.

c} sob,1' o ouro. nas hipQll'St's defillida. no a,t 1.51 li
5',

.............. :a .

TltuJo VI-_._-_._--_._--
DA lJUBUTAçAO E 00 ORÇAMENTO

Cllrltulo J;
DO SISTEM lRI[lUTAAIO NACIONAL

S~çiJo VI
D. Repillt/ç~OddS flece/Lils T,tbuU,ú.

.. .

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

aI.. , ••to, ... ai ••••••rl\b,.o ,. II.ti •.
Jrlllllui. ,..r. lI5. t:.ladoa. OaatrJto
r ......1 ••"unh:I..... r ...j ......ç;.
1.,,~,,('.1... ,..10 ....ult.do.. • ••J...
".'.0 •• 1"'lról.o ou .'_ n•• \:,:,.: ••It
racur.o" hIcSuco*, p,na 'Jrt. e• •• ,.._
c.o .C' .ner,h .1'lU,CI r o. ".'ca::.C'1
.I".ra,," ..'" I.U.....('ectSV?fl t.rJI
l6alO•• pl.(.t('l~" con\n.c:nt.l••'r
l.uUOHa} e" ltona .f'Oh~' il:'•••:-1\,.
"VI•••& ...\r •• ",~_jd"""I••.

c .. 11 I S J DI" \' Jt D " Jl .. .. 11 •.L J ~ a
r.c:e .eHI' ..U. o Coraqr•••o ".C10Il.l ••clt.te ••" .lInt"l?nco e ...'Sç.a.r~h
Lrll

Art .. I_ • O ."fOVIt1"",."to ••••C'\u.o. ~r""l'"
CÓ.,. par. fln. d(' ,(',.ç:'o ttl- ~.,.r", .l'u ..c:. e doa '''CUflO. .,,,..-

~i~· i.::~c:~::·:~:rE~~:d~:~ ..~~:t~~:;I;~~:,:~ 1:1.,,:::~1:~:,:~ ~~.n::;
c.le"l.Ga ••hu,Ubu~C•••placada ". for ...... '.b.l.c:. d• ",.,t- ......

Art. J. - ,., cC""'J'1'na-eio prh .ulilaçilC"~. ,lt ..
C'..r.oa hS.,,'~.' Ia" 1'.0 •••n.r,a••11,,,,~.. ..1'1 ••
" t •• i. flOr ceftlol lIobre o ".lor d ... ~':~191' p!odua .."... ..: ,..,.
~~o. conc-c •• 10hM-10. d......"iço dC",e"t'r.l••1.. ttac. ao. t.t~:laa...e

'p,.tl'ato 'Her.l C' ao. "unlcipl"•• ~" CUJo. t."I".at6rJo••4" 1":\:&1.11."
I.... an.talacõe••••"".4., .. prodlol'Ci(lo ti. tnt:r9,a .'éu lC.., ":'\11 ~t'
" ..,.h.~ Ir••! J,,,~.d •••• pOl '9.....0. ' ••p"t"tlVO. ~•••rv.t6rlC' ••

Art. 158. rt'rtl'lJll'1ll al'sMullidp'tls

I - o produto t'lllllrrl"':Il<lil~ilodo imí'O~O d~ Ul1i;'o 5'-,lne
rend.l e provenlos dI" QUlllqu'" 1I111u''''<I. i"('IJ~nl"ll~ fonte. ~,bre
rendlmClltos P"!J0s. 11 '111.1/·111I"r IJlul..,. ror I"'''s. 5UIl5 llul.!lIQuillS
r pcJllS fUflIJIlÇÓCS qUt" ln!>I,lullcm e fTlJ!ll/"I"'em;

• _ cmqUl'ntll PoI nolo do produto da !I"l'larfllç.;o do
Jmpo~IO da UII/ilo 5O!.·11" a r'ort/t'daàl' lem!orial 'U,IIJ. relaliva·
mente &OS imOli~'S n~le5 SihJllijoS; .

111 _ cillqu~/)llt por (l'IIIO do ploduto da Ilrrecatlaç;;o do
Imposto do Lslado sob. I" "p'l'f"iedade de veiCuloSII...tomotOlcs
lH:eociodos em 5eUS lellit6110s.

fY _ \fInlt' I' cinco por cento do produto da IlrreclIdll<;oo
do Imposto do Estado aobre of'e.a~~s rellltivos 11 (irculllçÍlo
~ mercadollll!> e sobro! plestllç~s de 5ervlços de IIIlf\Sr0rte

. /nlerest3dulll e inlemlun,c,pll/ e de cornunicllçilo

Par6[1lltfo.úníro M pll'celas dl' recer..a ~rtl'ncl'ntl's aos
Municlpios. ",enclo"od.~!> no incISO í..·. 5erilo creditadas conlor
me os 5cgl,;mles criterioso

I .,... tlés quartos. no mlllimo. na proporç6u do vllbr edicio
nado nas operaç~s rdlltr.lls li c!lculação de merclldollas e
nas pres~çó~s de ~rviços·. r~a;IUlallS em RU.$ lerrllOllOS;

• _ li! ur.. quarto. de licordo ,om o q:lr. dl~puSI"' lei
.rslIldua' ou, no caso dos 1 enilorios.lei feder".

, ~ ~ .••...•...........•........•..

•.e . ''''&"7''''''''.I • 'Yl:1NlCtt.
I' • cvrtt\t)O••
• to - IVZT'-I>OI.
10ft. »•• O ••101'. O. c-nrrrh"'C''C' ""."l'''u.

cCo".~.fA'.nd~r.l _ v- '.'(.or .... Jt;.f'll'óf.1 cio v.J,., Ih ,.tl'."'. C'oh.,.',I •••
••'u•••••r1,,1."••• ,. ab,,'''' _ ."'1" •• , .~ ..~. (O"'I·"!J "b. '0.••

• I •• " ."'.,q •• •• J'lldnJ''''ar•••• ".0 p,.v...·
ttvo ,Juto". tru (Jo .""0"'.1'1."" JU'. Vftf "'''' _•••• ,,'C'o rG"
~J ICe._ t l,.:·•••ri W,.".d. tr'"'''' ••pUC'a'Cao f\. \I'" t."",. d. " la.. u
por ('.r.H I i!v ".1", d. a"1'1.'. t')"LI'IC'a CC''''( .''<,nrt''n'••0 f.'"r ••fOh-
to ca1c: l.dr.r " COl\dlCc.. •• pneto••0 Cf)ht".uo'lárao '0 ••'-
"lC'O rúlt-1a~o Jeca1- .

Atu••._ElWr•.•• 11'U~C:·"·O"tr;~;~ ••:7 .~::;~:;;:ocn:·c~::1 ,,::
'.n,t•• • ~ aur·'.-""U> VI,,,,,.,,, ... tar.f••'\I.'It.~.......f ••I"ca.,
..... 'e".... _rlu'.Cio ti•• t'CM'".pen ••cõ.. hn.",C'~u•• , •••1If.....

;:i:~n..t ••",,,.lauO•••obr. 'o:t1.. l\aO,.huu,.O.Ot 'J~.U'•. no

falh.M...... _ ."'.r.la :~!;,::.: t ' ••"'11 110 ........"'... c ....." ••c"o
J .. ,I015IUU" ,..l•• ,a"u.l.cõ., •• '.'or•• «'IM'

c.Jl.el.'~" ftOlu".l "V.... ) O... af)hl'JoJ • ,JCt:DOD P'W '6., aJ1 .",10"
••t t.),

IJ .. Ç1f'1'~... con'Wfl~' ru. "'0 p •• "auyo lO,
produto, '.,,'oP' Mut 0' 1. "O "'Of'\t ,..,..t. tor, "JM'l",df"nt ••o .rw cC'n.W"o
,.b{.ao Iht'· r"'K.."O óe- \''''I.rc..lr.at.lI lrul~Il\I ... aJ, quando ...... 1h.t ....
}.(~... .)"'~".tI ... J ••• ta ... ,,,.,,, .. 1"I oullO r.ta40 Cla r .. c1t"''Coiu•• C'~""'h"
"CIC' .a•• ' dC'y~t••0 l.'l.~O .", ti"••• )oc.1 .... c...... 1'I•••1.'i'.... l1li.

..... r.C.c. ".d,.J.• t.I'~C.'

lJJ ... ,.r.tll e C"Dn'l,IJ'lllcS. p.r. ".0 "I'J:w.uwo .r
~~:~:: •••n.do a "".'al.c.o conawudor••• lo~.h,••' no h"hlC'JplO
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ta••• ,

Ar\. 1_ htrJ"'.tcio "1'1••1.. Cc.fl'('n,.clo
li"."C'.l".... 4". tr.t. o .rt. 2 kJ. •• '7 .."0, •• 21 •••••ntbw.
.. 1'1'•••,i ...u .•••••9u),nt.. 'O~I

J .. 4sa •.,..... t'll•• c1nC'o por e:-ntot ao. • ...

..Icol.I."
JII" .' 'oue por ~.rttDJ .0 o.pa"l"'M.· ....

.'on.l •• Ap.... &,....1'.'-- kl' ..clca .. I*AJ.tl e :- .~.
lY" ,. C~i' por Cinto), ao khu ••llicr •

C1frrcia _ 'l'eenol09Í8.
, )- ..... diatr.j.bu.s,.o •• ee-ptn•• t;o f."•••1

'., til Ihetrito J.4.r.) J'.ceber' • aont_lI". cOI'.r"pol'l~.ntA I. pal'c:-.
la. d. ".t.ISD • de Jlunaclplo.

kta
• J. - O .rt ..... d. wa n9 '."0.... 2. 4 •..... • •• 1'.' , '••"""t. I'.d.çio.

• "'rt•••• .,. p.aq;''''.''t\to da. C:QIIl!lt"'fn.I.t;~. 'J."an"
_1.....r.",:,i.~......t. 1.el. lltclu., ... o fa lnd.llu."ào peJ•••pltlr.-
ta••• ,.,tI'61ao, 410' .1.t. bf'tc.wlnoeo". do .1...'t\lral •••ri .'.tu.do
...,.•• l ,u.•••hr.t~nt••0. ~at.do•••0 Oa.tr'"o r.dar.) ••D' .unl-
.1 0. '1',10... Ad-".l.uac.o Du.... 4. Un.4io...,' • 41\1,"'0

tia 'lll ~.••,vndo ai••u.....a.nt. ao ~ 'ato ,u·.tor. lIeYl.'l"'4tllt.
eerrit ..do ,...1......,.j,..cio .0 ll<6nu. 40 'fa.ouro ".c)on.) - ~ • ." e"trQ
,..,laetro d. corr.,io ao"""',.,a ,u. y.nh•• a\lo.t.I.tuI-Jo. ....d... •
ep11co.cio ~. recv.rlo, ." ",,"'n\o •• div,l" • no 'Iu.lIro t"'niI.n.nt.
......o.al.·

. &l't ••• - O IJrep.rt....nto ••clon.l .. Atu.. •
' ..r,la Illtl'iC'1 ••ot.rl ,coYldinC'la. nD ••nUdo 4••101•• ~ apUea
,lo ".t'a 'Lei. nlo •• )1'" afel.da••• conto., d. con.wno -.ro••) eql,n
.,.le"te ao ••1or •• at' )0 IWh. íncllllllv" 4111\1.' o torneCIJIltor""O ••1'
"'\0 ..... for-. _4h~., ....tl" .ob • tOI'N .e ••\1."l.1•••

Art. S•• I .... J,ei entl'••• "'i'Of .. ..ta ••

JJl .. lJ' Ido•• ~ .. can,o) , .... o 1>.1:'... , ....."to
..c10ft.1 •••~oJ\lç"o ''1",• .,.1 ... tlt"f"'. qua " •• t.in.t& l' tt1o~. to' ~.f\.
ui I 'I"ot.C1o .... trl."t.l na. r.Ql~1' _1".reIlUI.'. por ....l.'~rlhc a':J
1••"11"10 .r•• .Lãa1"" 40 "'''10 At"bl.nl' • do. lI.cuf'O. te"tur.'. Il'.ncr
.1.,.1... I~, 011 .. O\ItrD 6"9io 1.4.,al co...",.unt•• qu. O .~b'li-'.ilr.. . •

s ,. .. ••• ..s".. "~41.1Itl'l[".. "'n.r;"la~c.

aaor 1'•••r •• t6rloa ~nt..nt•• o at:'r ••cl*" d. e".'91. f"")1 .1.. ."0'
pSC'i.do '.ri c.,;,n.1· ,r • .3o ~ •• '.c.o •• "oclaOa. .r:t... 1"I•• , •• t.ó
1"&0' ...Qyl." ...."'o, .... C'o-p"'lll'1odo .0 t»uJ.L .f.l"'''. .".l ,.(ao C"Or-
..••pend.nt. par. d.rt.r-i:nar • proporc.io •• e,="", pt>n•• c;iio r ... ,..nC'c •••
4k'vlc5••0. I."ado., D~.t.r.lto '_05_r.l • ".,.r\IC'lph•• • 1.'.0.... por- 41' ••••

r •••r"a"ól' 10'.
1)0 -" tI.H'. 6. 1\..11'u e".",,'>... ), .. _. _ ... "a

...n\t', .,••~.tado. o. P'4t~c.l\tt,l.,. ,).f)nll''''1& "O c-.r.. ' d~lt••'t'1·~

.... pr.)ulIQ d ... p.,,:'."•• f!.v.-" •••0 tJ1..AI[ • _0''''.'''.'.'1('l d. Cs.'·
CI' • 1.cno!oqa •• "o l.t'~(l do r.lc"•••U' "'''''JC'lS'lOl P"' .1. t:'1' ..
U""4'nt •• f.t .. "::... ,:" {oI1.nta .. CI.,.co , ..... , ".I,tel "'1. r ,..ltJ •• 6. •
• )"0. ror :Jt.411rU _lhaC'lC'naJ ao "r •• ll. P'C""l"C'. 1'0 -" .,. C. "itR
)J1 -'eo "Trat.óco d .. J".,;·U•••"n....o .."' lI, ~,. •• 'ti' dlf )'11_ ... " ••
"ti::p~bla.c" , ..':'.r.\.J~. 40 .r .... }. _ • "C'~' ... lJl,'C. dn 1'.I.o;~.l. b.. C~.'

fK), doc .......... nto. lI"t.rJl'r.l,.ts"o~ lub'''IC'3ltn' ... , .. )~, ,~.un._ pnr c.u-
1.01 .0. lat.do•• "IJnaclpiDa .r.t ..do. f"O' , .... 'v.tt.. 'oa • .,;o", , ..
•• U."". dI' .1t .... pl,l ••" .. co"tl'.Ib",•• par. o ll'l(;'..-"to ....""r,l' 1.
S'tod~I:Jd,.

, .~ _ lo c&\. c!•• t.~WIIt'1l\ .0 br' rt .... rto ..... Ul~
uI 4. """a... Ebet'ila El.tI'IC••- .•UttAf( .... Ii· ....., &.. ..

.J .0' 'qu..... ""a t-or ct'l'ltot n.a Of.... l'.C.o .....
••p.nalo l!Ia I.d.. hadror . tiforolt.-g:lc. n.C')ouro.l, '.0 .ct"'~,,) O" J'''CUf.'' •
hldl'lC'oa •. nc .".('.la ••,.o CIOI arrvlcoa i.1C' .J~I"C'Jd.~" do rai., •

ItJ ))1 'tl an'. _ c snt.CI • ui rltnu,' n. 111.t a tUI"
'.0, 9r,.nC'l.Nnt.o _ aupo.. t. do ".'C'•• ".C'lo"aJ 4". C..... ,,'.') ...... ,,'" (Ho

at"cur.o••lda,C"'O., ,.
. cl 1'!l-\ '''In\.•• c~nC"'e l"t"'" cen\ol •• pollt. .. c ••
... .,ot.(io ..-bl.nt.l. pol lnt .......~ ... o 40 ónllão ' .. ·ju4l1 "'I_~'.nt...

art.. ,. - r.r ••f.l'o 08" 1('1·'1.'1 ... d. CfJ"Iof.....·.·t;;·,
' ..n.nr;.;r. d .. qut' t'.L. o .,t_ ,C; d4l 1A-) nO 1_"0, C1t' 4' .,~ ~C'I~·'V* 1"'••'11.."""-•• por r.tur._nt·o 11qU14L' co ,co, .. ) d •• r ....... )t .....

;~::::~ :~~;~~~:.•:.d~~::~~~' 4:n~ :=~.~:~: t:C;I:, •d~ ~;~~::;:..t.~ ~
I I~" O '''lel"tu.1 d. 't.-IO(""I .... , ......lcr4,·

C'O'"' •• "la••'" d" .ul.,.,.ncsa. rJnr,aJ._ "~I. eh I

, ) ... O ".101' r ••uh.."'_ •••p))C'.CJO.8 ,.".
""'••1 •• "1"")0 •• cp.,."._c;~o '1".nC.ll'_ ••'" func;:loo d. Irl•••••
.....'Incj,••4".r.l...rÃ ccrn...d.'.40 " ••• to .... ,,,....co cu.,... a."'pr.
... •••'.CO. lor•••d"l"utl.do. pelo ~ov.r"o.

, ••• ao C"O 4•••ubs'liroc ••• "ln.r.J•••tr.i-

:::.::to·.:~11;:9P" ~~~::::I::~:;::.:~~::P:~~7~;:. ~;:~~".:: .c:::.
",1..."1.••

J ~ 1~1" ••• _ a•••10\ .
.,1.'1.' ,. Cu I. per ••n,oJ,

21. '.'''0.••rtlU C.f"'" •••··1 •
~.'I"Ql•••ln.r.,•• I' f" li toor ~.nt.ol·. l •••• h.~o D .~ ••,..tO no
lac:Lao IV ".t.. aru,ol

J;12 • "'~f'. r'.CIO•••• ~ed' •• Cc.~I:Ji!.C 1.C'),é'&-
..i ft.do t ••• "ub••• , D.2' h'''', "'t'''I·' por c."'to',

:Iv" o""" ., tu" rClf r.···ClI. t:I"..ne., _.t,.1.,..
..r ....r•••• "ift.r •••c••• 1 0.· o.·tIJ.r ....p ... '~·~.

.2_ - s.tr ..bu,~"CI •• cOlO~.I'\••t;lo I"".n.c;.ua
...". t.._ta •• t. al'I19'O ler. t.ue d•••qu,"t. IOf"''''

1 .. 1), (v1f'lt.•• tr'. pa" r.ntCt' ....... a.
""-'a •• _l.trato r".r.h

:1 • IS", ......" .... cinco 1101' e."to. ..... o •

.. n ...

~ost 5AltNEY
VK""" C."..Jcan~ 1"j.U·..

"" .......1... U ..

JI • '0' 'v.nt. ro' Cl"ntoJ .0' thfhtcl".". pro"

lJ1 • JD' Id~~ po.' ~.ntel 'o. Mun.dptol on'"
•• JOC'.ll •• , •• Jn.t4J.ci.c-1 .. '11.1 Ou "." •• t .h.'''VIt
.u .....Mh.,qu. 6. bl.o b''''lo ./ou 9.' n.'u'.l.

...t.r."

•"'e,•• ,

-""l. 11 .. A ........ .,.d... ., \ool.a.,j:a~'a •• :, ..
"8'" e" ... q.d••• ,..y,.,r ~ ('f ... ~~"•• ( ••. ,:"" t ~~_ ...... !.'.""•.
• ,., •• to ...",.,., • ".u.ul.-.."•• ~vl, ....... ,"'Il• .,· .. /I!l' .~I'n,b por
C~"'f., "f'<1", ...... .,1\>, ... Lo}". "lU"'••• ~'.''l- ... , ....... '.".•D a ~

T::,:.~~.::~ ,:~.~,.;: ~~ .~'~:;: ::':. ::" ~~~': =;:~l.:·~d. /I~;h:~::r .~
1 d l..,qll.. Ou dr .. ,.",•• ,qllr •• Lho "''''0 o" .s '.
".tu•• J. oper.do. P('h '''l,l.Jrn .'... .tr .. o .... A•• ,.t,,.O.U,,.
ebt ...(',4". a••_9\.11"'''' (,10,1,.0.,

1 • 1~' h .. un' .. plI' c"hlol a'u r. ....o. flr ...

........ .... ....-~ - ~ .
• ti. - r ta.há.. d.\I.-4•• cCW"~II•• cl(J Il.ft_ncIlr.

• "'. l.t.41;»1. Dlatflto "d(".1 • ".J'HcípIO t...1'0"1."' .... "' .... " ..
.0'0 6J ..c. P .1.tO .... '''''''1f.0.0 • Q ,i. Jo, "ail1o, Cla pJa'."
JOI.' 1"0"tln",,,,_1 nOI tM'IO"""'. ~\ 'C.lnt"o pof ccr.ltd l ....dr.r. ,,n
C.p", dlll •• r'lIQo ••• "dv 1.~' h",· • -.:'IU 1>0' c.lotul leu rll.~

do•• D,ll,.to r."II:',.1 • O.~, 1"C:lo por c.,.tol .01 "",,, .. t;!p~o •
• ,.,d••• lac.Ia •• ,e" .-nl\.Jar;t3C'1 ~•• ;tl." o.., .. rl'''ll',. 4 ......
.... qur 011 d.'.".batqul:, l.~\ f~« ••• 0 pu. c.ntn. .0. "",n'el ..
,..oa .reduto, ... _ .".... "'f-C"tJ"•••f.' •••oC'C'ollõ.. a..... ' I' h ...
pçor c .. nto' ao "',n,l..l.c •• o di. ",.rln'". p.r •• tender • ...,. _"c.11"1
•• tlaC::'1JIa.'Õ'o • frot.·, • ., da •• \I-YIÓaO•••C'ont,..ua. «•••• i ....
.. i ••• ir-•••• c.,. (.... 10 po, c.",lIl1od F''''' co".tltu',. """" r .....do
a.peca.) •••r "Iatrl.buído anl,a t.odo. o. ta'.doc, 1'lrlralb,Jos
• Mu!'aclp[o.. .

.................i -,;.:.ó:··[;;;'õ;i:' 'i;;;;;6; ;~; ...; ..;,~~;;j;;~;
C."lra" .... cu'o, 1'''0'. 1'10:', jl!'l" IJuva.ll. l ..n.,.t.... ...

Art .. 12 - ....VOljJL"Il-.•• o. li 10 ft 2. do aet. .21
.. LeI ne ~.OU,·d. 3 da outubro d. 1"), ná Ir4.c • ., "lu. lh.. foJ
"4. 1"'1. l.4i n' 7."SJ, d. 27 d. d.aeabTo •• l'IS ••• 4....1. c1upco
.1 cc.... _ cDM:r lri ••

fue' • MJlp)oul'ção 40 pcoUõleo, uUo o.(UI'lnt:>ao ou .i.. ,..,....
ju. i eomp.n•• ,lI'0 tln.nC.lr. preVI.le no c:.aput. d .... "••t'tlqo_-

Art ...0 - O P''iJ&1Ylt''"''O cS.. C'Ofl'r"C"n•• ,õ... flnan
ct'lIrar. P't'Vl.ta. n.at. L.l, lnelu.lIVt' o d. lnd~r.l .... tÃO ~1. wIIlFlor.
cio .0 p4rtról ..", do xa.to blf'tul'l'·lnosu • 40 ,áa n .. t"".1 .ra:á .f.tu.dio.
.. n•• ll11ente, 4u.I&lfl~nt. aOI lstado•• a" lh.trtlto r.~r,.l, .". "\1
... cie-Jor ••0' 6r-..ão& -a a4ll'.nuu.ç:io lJu.ta d. UI11.0. ali o iltl-:
'la \lt&l do ..... "'~••qOotnt. aQ do hto •• r.«'or. v.~a1. a .pUc.tâc
ao.. l'ecurao. _ ,...g.....flto 10. 41v1,&r. e no 1;UadJo ~''''.n''ht.. 4. ~a·

.c)al.

J,ndh., UI 2. ti..
1'•••• lnd.ptnainc~•• lOli> a. l't'pÚbhca ..

Art. 'o - O.. Z:.l.doc lt.n~fcf1tão ao. "ul\lei·
ploa 2S' IVlnte .. C1nco por C.htO) d. parrela d. co.t.;l",,..cio lJ.n.r
Celta quI' Ih•• i "trJbuíd.. ~loa art •• 2 Ç • , 1". *0, , ]0 • 70 4!~lli.

LeI. ..."dl.r,,,. obaC'l'vinr:l.'· dt•• "~.",oa Cl'lti110' CSe dl.tI íbulCio dI'
t.cu,.o•••td>!'l.cJ.do. "r dtc"orr~ncl" 40 'II.;-o_to no .-,_ 15., J,"CI
.." IV • r".p-'C'tlvo pari9r.1o únICO d. Cor.atltulC'.O, • 'CI' .....lP\Q.
~••oa t ..xadoa pêra _ .l1tl'.9" ~•• 'I" .r.C'IH".oa. cont ........ Fartl'" 4t'
r.c.bJ...nt.o 4 .. cocepcn..."io.

Art. 10 - O Pooer ElIte('ut ,vo r.\fUl ....nt.l. ..ta
looa'i no pr••o ....tIO <dI' '0 (nov.nt.) Ih •• 4c date ... au. pvbhe.c;".

'ari9r.fo úniCo - O não C\l.apfl.&~nto ~o Fralo
•• t.toel.ru'o 1'10 c:ap.at " •• te .rtullo 1.phcerã c:oruçio do ~ibito r-h
••rJ.çoio 4I1i'l. do »õnu. do T••ouro ".<:Ian.) - .1H, ou Ou'~IO 1'111"1"
ISo ~e cC?TI'.,ão .onetir •• qyC' v ..nhl ••ubltatuí-Jo, juro. 4••01'. 4.
1" hvrr por cente) '0 .i....uh. 4 .. 1'1> , Id.r pol 4:.nt.o) .phei"".l
-.oDre o ~nt..nt. h,na1 .pural'o.

.. "I't. ,. - li. co..~n•• c;o t".I"'('1UI pela .,,~ )0-
...~ .......eur-.o. _1n.ral'. par. r"'OI 41. aptovcJL... ntu .ct".n,.,)~o

•• rl 6••t. ), (tr•• por Cll'r.tol .ohr. o .âlor c'o f,un ••. rnto ]lq.at:~
•• ,,\,I)\lnt. O•••ruh cSp proJúlQ Itu..cr.l, (,lbtrc3o arú,. iiltlN' .tAfA
~ plO< ....O t.~ ~n.l.c) ..... nt...~ol.do ••nt... (jlf eUI tran.. ro"•• 'lo
j,a.tI".u ..al.

I 1.... Ivt'TAnOt..
1 ~S 20 '* (VttMJO' ..

1 - IvrTJUlOJ.
r J J .. fVr1'ADO).

I XII .. 'VETADO) ..
f • 3 tVITADO)
., I 1 eVETADO).
lo 11 -1Vl:TADOI ..
•.J ~11 .. (VJ:lAOOI.

1' •• a9'.(0 1,1"1(0" o n.. r •• t ...·rtlrO )f.c~On.l d~

:.""•• ~ l".r?~. 11.trlC'A - o .."rr .• lat>o••••• IlIu.h-rr.1.,.,a •• lu~",
;:~;:.~::~:o: op4'Jlcao na l ••• çioo dOI '!:rati,.",•• sf- .... l.rst'... rUI r-put

•• ••••• , 4 .. J ~ ....,~~:;~: ;.tl~r~jt~:.~..·;::.:\~:.· ...~:',.~;,.,,;~
....., '.", , .. ,\J, .,. '" ,. _,., .. lu '"\ .. , •• ,. ..

" .. ''''11." o. Jtl', ••••• ~ • "'4"'.' ~,.. ••"'1"''';'' , ..... tl". •

Art.... a•.,...",·•••••'_rosle&".. contra-

oX/SF. SAftNE1'
ViCl'."'" C.~./un'(' '·;'Iho

hUfteI •• "'tt'"t..J... .,.,,: ,..
cio •• C'o-prn••c1o fi".nc. J .,..
t ... t ......1n. '."0.•• 2... ..
• -.tI•••• 1"'...., .Ylaa••,.,,'_
~.C'i•••

:P ••• J ••', y , • " •• p " • L J ~.
~I: ....r .". • Con'.....o ".1:10"'1 ••e ...u • eu ...nclOlto •••,ul.t.

klíh'..... 13 e.
lU... I"".,..ebé'•• 10U d. ".pública •

••TÇO .. 1"0,
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dI: ·,ervíc.os dE triltlSporf'F íntErF.'5tad'Jal (' rntE"rMIJtll("'p~1 j'

dI; 10nllJnir.<\t;fio, Coml.lftlF.'ntf" ronhr;r IrlO (.O'\lU lnIPn",I., 'lhrl

p ..... " I III'r 'I I ri I lit r II ". 'Im I "IPII·.t r) 'li' ";"

, r:> I,I" (lI'" r CJ' '" 'I ",t I' ,- :'.,Ir-r IV.\III1·.lI .. l1

TERMO DE RECEBIMENTO DE EHENOAS

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA

PROJETO DE LEI NQ 1.257191

No~ tFrMQS do ~rt. 119, ca~ut, I, do R~gim~nto Int~rno

d~ CiM~r~ d~s DFput~dos, ftlt~rado pelo art. lQ, J r d~ R~501u,io

uQ 1"'/91. L1 Sr. Prf'<;id~nll! dEttõ'rMínOII íl Õ\b ... rtlIY" - I: dlvu19~,d;n

I\~ Ordr~ rlo "i~ da~ COMi~~iFS - dE pr~7D p~ra a apre5Fnta'~n dr
rm~nd~~. a partir de 28/10/91. por cin~o ~~s~~e5. Esgotado o pra
~". n~a ror~M rcc~bida~ r~FndR5 ~o proJFto.

M.\,.l" ~'lJnPJ'~tt~,~'rd, 1)it~~ Hc;i'\~
J SE'cr~t ár i ....

E55€" prtrCeito conc;títIJclonC\l c:onri9'J"'~

tratameftto T'i!ÕCld d.S$E'S b~n" nitid"tI'IE:ntE' '.1iftrl'nciado Em

rE'13Ç.~\() .\os rh'rné\.ls. F.5t:[" rato pr~JI.ldicl'l "od(l-; I)~ r'~ti'lr:lo~

Pl"'odlüllrc:'S I" "t'O ".O,"CtltE O~ da. I f:Qlõros tJnrtl' f" Uf)r'1,..,t".

~omo ~r9umEnt~ o autor d~ propQ~I~5n. n r 190"'. o E~tAdo r'~I~

"'ITlf'rltl,·IJ"II

13 de m~in dF 1992

r.ontot"n~d~

do Rio de JanEIro. "1' 'a, lar t'l',:,ri'Jto"

OIJtt"O'j. rlJõt~dn~. Em nosso "'ntf*ndlnlE:'n~o.

Pt'opor~~o, I' prF~O ~r v~nda ,Jo p~"rl~to.

C1 p ....stf'ntr proJ('!11 dl~ l'fl I.' d''lIoCrlml'',II,,'r 1'1.

pois f.vorec~ somwnt« o. C5t~do~ 'la~ rr91~~~ NQ~tr

NordEstE ~ nSe todos 05 E5t~d05 predutor€s dE p~trdl~o. ~t~m

d~ p~n~lizi\r os consumidorES.

Frf't\tE ao l.::posto. ~otnnlO~ "E'lÕ\ ""Jr-,,:;,) ,111

q'JF ni1i'o fora prodlJ;: I do ~I!'r I C\ gr l\y<\do ril) .... ;;'\ l o... r nt Fgl' '" 1 do

const lbJcional (; não por lnterm€dio dI! 'Jm 51n1ples prOH'to (1E'

COlhI!' assinalar qUE P.45(;, 'inus adiClon1\1

PETROBRÁS lnlPl icaria F:1E:vl'lt;~O dos CI.l5t:O~ da emp"'F"";;1 'I'JE

f'~tii\IM~ntE ~~ri~~ ",«p~s5ados ~o pt"tÇ.O do produto. A~ '~~ndrr

o ólE'O produZ:ldo el'll olJtro Estado .. t\ PETROBRAS ser ia obr .gada

a pagar n võJllo ... intf':'gral do ICMS. pois tlâo podn'~

c~edltar do impo~to pago n~s El~pas antErioreq dE E:'tab~"'i'l,ão

do ",roduto, t:omo ocorrEr ia. se o produto fosse outro CllH! 'litO

p.tróleo. se~~ d.rivado5 ou ~nergia ~IÉtric•• N. hipótFse dp.

ilIProv.lcão da p,..oposjr;:i\o~ () pt:"tr~lF.O .·f"ndldo 'lOS r.5tê\dQ<; "'I'

1.~S7. d ..
S.la da

l:CMS~ io\crESC Ido dos 7X l"t'oposto~

íJ j PARECER DA COHISSaD
A Comlssio dE Hlna~ r En~r91~. "'~'JI\liQ Drdlrl~-

1"13 rEêl1izad<l hoje. n:jE':'itolt. 1l1\i\nimF'Mf.' .... tE'. o PI"'f.lIF'to dI" l,F"1 nO
1.2~1191. !lUS ter-nlO~ do J!nl'"Fc("r do RFlnto,...

F<;t IVpr~ftl Pl'f'''.f~'ltf''; 0"' Sf·nhOl·f."t; 1)'1'1"'1' ~'ll',,:

rd~~rdo MDrf·i ... ~ Pr~cldEnt~. H~rrF]n D~rl)Jc~ i
VICI?-PrF'5idFnte. AVFnlr Po';a - Vjrt!"·Prr<;oidf.nt~. ~Io<;p Uli~o;J"'" '1p Olj
v~ir~ - Vicr-PrF~idF"tE, RIJbem RF.'r1to. Adroaldo qtrFc~. W('rnrr Wande
r~ .. , Abf'l<lrdo (I:pion, Ari\f:p.ly de Pl\IJl<:li, Hi'lrr.r.n; Llnlil. M.HII'O M'r'i.'nda.
Rubervi'\1 Pdottn, Joi\o Fi\9IJnd€o;., José C"rlno;. Alr,llJio". JtJ"'é Geraldo •
O~waldtJ Strrca. Agostinho Val~ntE. AlcF~t~ Alnl~ld~. Jos" n~r't~"~ d~

Vao;conc~1os. Srrgio B~"c~llo•• Ppdro T~~sls. H~"'cEl0 Lu~. llio O~ll~

V.:-cch I t\, E,11 ~ IlJ CIJf vo, M'Jt j 10 fi Illh..-lro. AlI'" Idr:'; HI.Jlfr ~l t), FI.' ,>,. o,," 1 No
VtI. i '5 F Mar' C i i;\ C I b i 1 i~,.

natura 1. 1
o autor .."I"51I.1Mrnta qut f"ssas ..,\1tl""'~ÇÕ(·5

bwnw"lclJl.ram m",s os l''Stado!i d .. Glfnvol .... idoG do r. ..ntro-~·PJl dI'

Pal5, prjnclPal~wntt n~ dt grandR m~rcado confiumldor. os q'IL

d iSP'ÕE'M de- grandrs r«oflnar las OIJ IlS conf'l"'ontantE"!i com rJoços

da nlataforlll1l. continrnta1. contriblJlndo ;1ara o agra.... ô\nli.·nlCl

da5 d.'Ioj~IJilldade. reg lllnõll is. Af'rrm... Qllt: ~ssa r~1\1Id~dc

p.r ..... rs. para os Estados produtorf:s das rW5liõt!''1 NortE' f,
Nordt:5t~ pod. Ser coltlprovada confrontando-sr a d istr iblJiç:âo

geográfica dos repass~5 do €xtinto Imposto único sobre

Co.by.tí ..... i •• Lubrlfi~ant~s COM 1l .ituaçio atual. O ProJ~to

de- LC'I. (filS p.lil ....nI5 ur '"ru o'uJtor, t"l) por rJQalid~d~

... RP ..... ar ,.: ••a inJust iça e contr Ibui parõll. d r~du,lio di\s

d.sllJIJaldad .. s r~gionaio;. 'Jm dos obj~t: Ivo'!l T'IJndarurntdis dl.\

RepIlblica F~dRr ..ti .... a do Ora.il <ConstitUição F"l:h:ral,art.

312, I nc í SQ 1 I I) •

I - ~ELATúRIO

PARECER DA COMISSÂO DE MINAS E ENERGIA

o pr~s.nt« Projeto d~ Lei institui.
preJuízo do dl ••osto na Lei nS2 7.991. d .. 29 dI: dezembro dR

1989, co.pf"nsaç:~o .financeira '!:ilJ~l~I..:"tar, pltra o 'Estado

siba.do n<l5 rC'iõ.. s Nort. DU Nord~stE. F.~10 PRtróIl'o E gás

natrJral f.:H:traído d« q«u ttrritórlo ~ rr..... tldo ;J, qualqul'r

outro E.t_do da Federa,ão. O.t.r""n., Iluall1l.ntil', que o

E,tado bl'flrficl'rio transf'ira a seus Hunic:íplos parllr do

....alor rl'c"bldo, no "lont ...ntc ~ S~S1IJndo os nll'Sl'\OS crit~rios

adotados para .. di.tribuicão da parcel1l do r.posto sobre

Clrculacio ~. Mercadoria. « S.rvlco. - :CHS p.rt.nctnt. ~o.

Município., ~~. i arr~C~Ê~do peto. Estados.

N. ju~tificacão, o ~utor re.s~lt~ qUI'

r .. for'lJlà l-rlblJtáría ~f'.t1J.d. p~la r:onstitrJiç~o dI' 1988

excluiu d:a incidincia. do ICHS i.lIS OPl!'rZlI;õtS COM pctró1«o r.::

gás natural produzido. •• u.. Unid.de da Fed~raç~o

d••tln.dar i\ outra•• Sug .. r .. qu.. «'Sol nl.dfda tenha sido

toMOlda p~ra Lontrabal~nçar nytr~s ndot~daq na meSMa r~forMa

li qlJI' r~dundar;;ut t'M benE"fíc ias p~r:a [lS r·stado5. l~onlO

,ntrodu,,"o dc c~oMbu5t iV~I~ ft "abr Ific"nl:,.s no (OnJllnto de

"u,rc1l.dnr I"'. (Ida I Irr-llt .. ,,~O t'ns"J~r 1;11. tltrMç;:iC:1 Oll' TCMS I

,ntrodl.l.....io. &'ntr. os prE'cltitos 'on5t.ltIJClCJn"I~\. da ubrlgar;:11J

d« .,~ganl~f"!to dll: rOI/ali IE'S Pt!lit e:,IPlorat;f,(o dt Pttrôlro 0
1
.1. qás

o .utor 1"' ...... 1..... que o Mont~nt .. propo'llo pftra

a cOMPrrnSf,ç;i\o SUp1l'M~ntar, 7X (,.. tf: por CEnto) do .... alor do

ólRo bruto ou do 9~S natural. niio r E'sultaril. eM aUllti.·rl!:o

.... 1......ot .. dI' cu.to pOlra a atiYid.d~ p ..tr01rira ~ qUt. somado

..o mont~ntt instltuiÓQ para a cOMPe-nsaç:âo fin.nc~ir..,

relul~~.. nt ..da pcl. L~i nQ 7.99., de 29 dE dez.mbro de 1989.
r ••ultará "M YMa COMPcnsa~âo globOll d. l~X (do~" por crnto).

p«n: ..ntl.lal carr ...pondt:nte ~ .. 1 íquota do ICMS .1'IIl .... 15Ior nas

op.r~çõe'!l intt!restaduais de mt"c~dorias.

(' C
DE:~pIJt ~do HÃRCELo BARA fERt:'-'

Vice-PrFsldrnt~ ~~!FrriciQ d~ r.Fsldincla

(

oer~:i:;:o EDUARDO ;~~~;R~~7
Relator

COMISSÃO DE rItlANCAS E TR IBUTACé'iO

TERMO DE RECEEJ IHENTD DE EMENDAS

II - VOTD DO RELATDR PROJETO DE LEI NQ 1.257-A/91

t\ Conc;t Illllr;5o r"eder;;!1 "l€'tf'rnlll;,\

iMPo~teJ '.;obrr ~ c trc11Iat;fía d€' '1lercador Ifle; € ":iobrc ,:,,,,,,c;hll;iirc;

No!; t €l"mO$ do al"t. i 19. C~P'.1t. I. do Reg i nll?nto Int e'" no
d<;t Câm<;tr;:!, dos DE'pl.ltadoG. alterado pelo art. lQ. l, da
Resol 1lção nQ 10/91. D Sr. PI'"eosldente determinDIJ a ~bertlJ/"a -



122582 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Outubro de 1992

e di v 1Jlga!i=ão n ... Ot"d~m do O i <t da<; Com I <;sõeo:; - de Pl"a::o par",
apreo;;ent t:\t;ão dE emendas. a parI: i r de 11 J 06192 , por c i nco
sessões. E:O~gotado ';o pra:::o. ni(o foram I"Fcebidao;; t>nlendas ao
prOJE'to.

Sala da Comlssao. em 19 dfõ' junho de 1992.

~
Secl"e\: ir j a

País. a energia 1<'1étrica. 05 conlblJstíveis fi? llJbrificantes. €' o'"

serviç:os de transporte e de comunicação; COhlPE'tência concedida

aos Estados e ao Distrito Federal para instituir adicional

sobre a InlPas\:o sobre a Renda; E'HI: Inc;ão de 1 imite p;\ra o

estabelecimento de :1.1 íqUO\:ilS internas do ICMS; incidência do

ICMS sabre produto!> seM i -elaborados exportado~; i mun i dade do

ICMS nas operações interestaduais referentes a petróleo e seug

del"'i,,~dos e a ç<nergia elétrica; c:l~vação do,,:> p~rc~ntt.Lais do FPE:

e do FPM; cr iac:ão do Fundo de Ey'portaç:~o..

PIli!tt't12 :P/1
COHISSÃO DE FINANCAS E TRIBUTAcÃO

r - RELATóRIO

Essa 1 i!>ta. evid~ntemente ;apenas

€xenlPlifIC-ativã. dá UMa idéia sõ\tísf;;l,tória d~ algUmas pe~a'S q11C

sU5trnt~ranl a estrutura do enh:nd imento havido na Assembléia

Nõõtcional Constiblinte ..

Mun ic íp los.

Os Estados transfer irSícJ 25i:: da receita a serJS

ESSàS n.E'd id .. s. a inda seg1lndo a j1l'Õ'>t i f i CaÇa0.

<õl.gr;;tvaram as de!ôigrJaldades regionais, pols forAnl mais ben~ficas

para os Estados desenvolVidos do Centro-gIJl.

Na jljo;;t if'icaç:ão, o nobre proponEmte.subl inha. de

início. que na Constituíçao dE' 1988 não fOI perntitido aos

Estados produtores cobrar ICMS nas operaç:ões interl::staduais

referentes a petróleo e gás naturill.. Sugere que essa

restriç:âo teria resultado de cOIllPensaçao pela cOIllPetência dada

aos Estados para tI" i bl.1tar os CDrllblJst íve i!ô e lljbr i f'icantes

através do ICMS e pela concFssSo dr royalt ies decorrentrs da

eHtraç:ão de pf:'tróleo.

TambFnl por i 5S0 não SE' pode di ::::E:r qr.le: o art ..

155, S 2Q, X. ·b· da Constítuíç:ao agril.va desi9llQldade~

regionai", e é mêlis benFfic.o para 05 Estados do Centro-Sll\ ..

A remenlora<.dXo desses fatos se faz necessária

parl:!. denlonstrar qlJe a imlm/dade do ICMS nas operaç:oes que

dle'stinam petróleo ~ S€llS derivados E: energi'" elétl"icq a orjtros

Estados naC) e~t;t atrelada a apenas dlHl.5 orltras med idas; há 11m

entrelil,(;::el,mento de dispo~"ç:ões acordel,das nunl nlonumto histórico,

E: qlJalqljer alteração de uma delas mereceria. por certo. uma

rearrumaç:ão das dema i s.

Saliente-se, ainda. que alguns acordos

tr"ilnscend~ran\ a pronlljlgi\(.:.~io da Lei Maior. A Til~i\c:ão dos

;ndicc~ de participação dos Estados e do Distrito Federal ni:'

n:celta do FPE e o est~be1E::cimento das al {quotas interestaduais

do ICMS sao e:·:emplos de compronlissos a5~umidos durante os

trabalhos da Const ituinte €' honrados. posteriornll;:ntc. atravrs

da Lei ComplemE'ntar 09 62, de 28 de de:=rmbro de 1989 e da

Resoluç:âo do Senado Federal n9 22. de 19 de maio de 1989.

o ftlESmO <;;e pode dizer da reg1llanlentação do art.

20. § 19 da Con!ôt ituiÇ""o - que prevf o pagamento de ·roYalt ie~·

pela explorõlção dl.' recursos nlinerais, de recursos hídricos para

f'ins de geração de energ ia elétr ica E' de petróleo ou gás

natural - operad~ õl':ravis das Leis nli! 7.990 e 8.001. de 28 de

dezembro de 1989 e 13 de Alil.rÇ"o de 1990. Neste caso. con;:udo,

deve ser observado que a p",rt ic ipac:ão do Governo Federa} .foi

deci<;iva para a fi:~ac:ão dos percentuais de cobnmc:a e de

distribuidio da receita.

que na vigência da

Norte e Nordpste t inhanl

receita do Imposto t1n ico

~ afirm~do. ainda.

Conc§t i hli ç:ão antE:r i or Est ados do

participar;~o nlalS significativa na

sobre COll1bll<;,t;veis e Lubrlflcant€,;;.

o Ilustre Deput~do rl"rnando FrE"ire apresentou

projeto de lei ql.te atriblJi, aos Estildos das regiões Norte e

Nordest~, IJma "conlpensac:ão financeira suplenH::ntar· incidente

sobre o petróleo ou gis n;;l,tural neles extra{dos remet idos para

qualquer outro Eo;tado da Federação. calculada ã aI {quota dE.' 7i:

e rE.'colhida pela Petrobrás (essE' PErcent ..lal. ac.re~cido dos Si::

dos royalt ies Já pagos, SE: tornaria Igoal à aI (quota

Interestadual do TCMS).

Na COrll i !:i~i(Cl de M i nas E En~rg i õl

rejEitado por unôlninlldade.

con~t I t uc i onil.1 s qljE propugni'lnl pel a re:du<;ão das

reglOnil.15 jllstificariam plenil.nU':nte o projeto.

TodO!:i fatos e disposit ivos

de$iglJaldade5

o ~I'OJE'to foi

Até pelo contrár io? prec i 5;l.mente n€SSE

deve-se aduzir qUE: o E!:it"i\do mais prejudicado COnl a imunidade do

petróleo e se'I.1s der' .... ;.>.dos nas operações interestadlJais foi o

Río de JanEiro, e conl a inllJnidade ref'erente à energia elétrica

foraM. JI.lstam~nte. Estados do Centl"o-SlJl.

JI - VOTO DD RELATOR

A discu,;;são do capítlJlo do sr~tEnla triblJtário

J:lacfonal ni\ ConstitlJlr;âo fOI. senl dljvida. aqrjelc enl qUF mai'S

sobressaíranl o'" IntereS51;'S regian ... ,s. estt.'l.dljalS e mlJnicipais.

Dela part ic ipar;;\nl nâo apenas os cangre6s1 stas; tanlb€im deram sua.

contribuiç:iio as Fa::::End~s estaduais e Illunicipais. e outros

órgi\os Estatais chamados a se nlanlfestar inforlllalnlente ~ em

i\lld i ênc i as plÍb 1 i cas conduz i di:'!; pel a direção da Com i ssão

temática específica.

c.onst ituintE~ eleitos por todos os Est;l.dos. o que expl íca e

jlJstif'ic... o fato de SE encontrarem no te:-:to constitucional,

lado a lado, disposições qUE podenl SEI" consídf:r",d;l.!> ,mais

benéficas ora a Estados mais desenvolvidos, ora a Estados f\1~nOS

deserwolvidos econOMtca1l\ente.
DeSSE sallJtar conflito de interesses resultaram

itl\portantes alteril.ç:ões na triblJt<lç:ão bra$jll.'il"a. dentre: a!:i

qrJa i $ IIler€Cenl ser c i t adas: tran$ferênc i a para os Est ados e

Distrito Federal d,;t c-ompetência pil.ra tribl,ltõ;\r os nlinerais do

regionais e

tributarias

Dessa nmneirR. após i\1J$culta.dos 05 intereSSES

locais, a partilhi\ das cOII1Petências e das reCEitas

foi embasada el€vado entendinlento de

OE:st:r~bE:, ígIJe.1me:nte. a partilha da

.... eceita de dete:-rnlinado triblJto, si$t~nlátlca constitucional

anterior, para argljlll€ntar que anteriornll~nte iiclglJns Estado!:. eram

IIlelhor aquinhoados que hoje. A soma alg~bríca das pf:rdilS e

conlPensac:ôes de Estados e Mun i c íp i os d í fer i ilm das prescr i tils

pelo teHto const itrlcional ot"iI. vigente, tornando inadequada á
c:ompara~âo 5€tor ial.

respeito, não pochznloS deh:ar de tecer

duas considenll;ões qUE jlllgamos pert inentEs.

A r€ceita do !IIlposto ~nico sobrE' ConlblJst íVE'IS f:

LJ.1brit'icantes tornOIJ-~1;' bastante: reduzida. prlncip;;llrllEnt€ a

partir de 1984. quando a União passou a transferir 60Z:para

E$tados e Hunic{pios.

A particip<ll;~o dos E~l<ldos e Munic{pi05 do Norte

e Nordeste na receita de'.;se i"lpoSto Era de quase 367.". enq1lanto

qUE' a piõlrticip.:'tç51u na e:·:tr<l.ção - de onde provf'nl os ·rO!:laltlEs

- ê de apro~:ill1adamEntE 32).; no caso do petróleo. e de 577.. no do

gás.

As!'>inl, difiCilmente se poderia ~firnJêl.1'" qlJe

E5tados e MunicípioS .. do Norte e NordE'"$te tenham. hoje.

participação relatíva TIlFnOr nos ·rOYêl.ltiES· do qlJe tinham na

receitil. do Imposto t1nico.
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Por ,jll inlo, concordamos com a Conlissão dF Minas

e EnFrgia qlJando ~firmi\ que Q projE'ta é discriminatórIO c::

penBl r::a os c:onslJl'l1idorFS de todo o PC'.ís.

Por todos os moI: i\l05 apontados votamos pela

rf:jeiç:ão do Projeto de- Lei n9 1.257, de 1991.

cO,ncorrtntt:. li. cOMPc:linc.iM da Uniko lillllt"r-Lr:-á M C''Iol.b.ll[(''r nor

••• 'I:'r.ls.

Por OIJtro 101l.do. o at'"t. 231 da Cons;.tltuic;:io F,,'dr:r.l

tsh-brl.:c.: que a 1'... ;1 til, a. soc;ed~dt t o Est ..do tê. o dever dI: ...

parllr 11.. prssoafo Ido!>Plso. aSi-!ocglJrando !j1J~ põi\rtlclpac;:"o nll. cOMünldi\dr:.

d«rf'ndtndo Iot". d'gnld.dft t bCOflf-tSiotar co lijIarant 'ndo-Jh~.. o dlr.lto

.... id ... E, no f :!2 t.ornolJ cf~t IVIl lJ_a f'or.l~ de protrc;$i:C;;, dI' ••paro, ao

g ....antlr aos •• Iorll'li dI: SESSl:nta r cinco .nos • sr .... tuldadE'· dos

t,..hloportrs c.ol .. t Ivos urbanos.

Relator

ITr· PARECER DA CDHISS~D

Ha "~5Ma] Inh. dOIi obJtt Ivos vis.dos PEla Const ltul

cão quanto aos Idosos. dÍtf'Jcirntrs. a) iats, cu.prindo o .anda_tnto

con'tltucion~l, f'h:a-st:, .Il'dlantt nor ..... gftral dI: âMbito nacional,

u.. ror"a dt SI: concrt:t i za.... part' c Ipac:io na co.un i dadl: de i doso I:

• Itltl:grac;:io do drflc I.. ntll'. atravili dI:' .... t íaulos ao cOllp.rrc I.rnto a

proSlra,...çôl:li cultural. t art rst Icas.

........................_ .

dI: 1991.

RA

cont ••0" com o rodosse"'êl"i""'

par .. a,provac:io do proJI:-

EssJl." as ra:l:õts p .. las

IllJstrcs PartI0 no Congresso }-fac on:-nos"os

to.

Sala da COnli<;<.. âo, ~m 16 dE" stctembro de 1992

PROJETO DE LEI N° 1.568-B, DE 1991
(Do Sr. lacbon Pereira)

A Conlic;<;ãn dE': r-Inanç:,~"" l;' Tíibut~~c:ã(). e-nl rE'IJniÃo

ordin ..iria rE'Bl i:=:ada hOJ~. l'"['jeitolJ, por unanimidade. o PrOJEto

de Lei nQ i.257-A/91. nos tE"l'"mos do parlJ::CE:l" do Rf'h.tor.

Est lvr-ram prl'sentc5 os Senhorc.!!; DePtJtHdos ~ran

CISCO DornE'11l>'<;" Prli:GidE.'ntE; Fernando Freirlê, MU!:.5i'l. D~nH;:S, lIJí<;

Roberto Ponte. Wll~Nl Campo~" Carrion Jdniot", E:lio Dê111a Vec

chia, SlfrSlo Gi'luden:=:i. Delfim Ne-tto, Jélckson Pel'"f.'il"Cl, Aloizlo

M~'r'c<o\dant€", Jo,::É Oir-ceu. Féll:-l Mendonr;a, Pau,lo M~~ndõ1lr ino, Pedro

Novais, Nel<:;;on Bot'"nie-r, L.liz Carlos> Ha1Jly, Slll,ão Se-t:isinl, Hélio

ROf>Õl.s, Vladindr Pallileira Ir MathE:'lJs If'ns~n.

Disp5e 5Obt"@ o MpaXO a pessoas idosas e deficientes flsicos,

assequranlo dcsCt:lnlCis 008 vft10res 00s ingres9O!J espet!

cuIos culturais e artisticos; tendo pareceres: da D::xnlssão

de Seguridade Social e FiSlÚl1a, pela aprovaçãoJ e da O:missão

de Q:lnsUtuição e Justiça e de Redação, pela consUtuciCX\al!

dade. juridicidade e técnica legislativa, o::rn substitutivo.

(pll:lJEIO DE LEI N9 1.56B /l DE '991. A OOE SE llEl'ElIDol OS Pl\ROCERES)

TIIuIoW

DA ORGA/'llZAçAo DO ESTADO
•••••••••••• ••••••••••••••• a .

Cç/luIoU
DAU/'IIÃo

. ~~~.~~:~.~.~~:.:a.;;;;.;,~~ .
~_ concom:nlemenlo JCbre:

............................................................
o CONtJRESSO NACIONAL. dC'~rC'tar

Art. Sg F I~ .. M5lot.urado .05 apos.nt .doa. _a i 01"". de

6S anos. Ir aos dE'ficltntE'S f(slcbS dEsconto dE sex no. "alor ... dos

In.rt".o..._ ".pl:tác:ulolo culturais C' artl ..tico., inc)ulolYlr cintila.. tr

te.tro".

IX - educaçAo. cultur.. onslno o desporto;

XIV - prot~,;ão e integração 50cjaJ dlJS pessoas poTta
dorlJ5 de d~fictêncKt;

............................................................
Art. ã!.Q E..ta l .. i entt:& ... vl.or n. d.t. de su. Pu- TItulo VIII

bl ic.cio. DA ORDEIII8OClAL
............... a • a ~ .

JIISTlFlCAtlO

Vrr, ... 11 propo"icio '5obrt ......"0 R Int&",.a,.o soe'al

da.. ..t~~oas por t adoras. dt der i c i inc. ia. beM co o -dt Idosos. assrgu

...ndo sua P.,.t i c i p~çio na. COMun t dadte tkd I an ...~~sconto noS 1"'''11:''
SOlo ... espetáculos cultur.ls C' art("tic 'heI "(VC' cin......... tc-a

traio. ,.rocura-s~ concr .. t Izar ...ob .. sse: SPC- o.. _anda..ento const j

tuc:ionlll "lJanto.o dtYl;r do r o idosos e IntC'.,.ar

os. dtf'ici ...nt .... na sociedade.

Rlal.'lItl:". 0['" h'rIllO!. do _\"t. ~~. XIV d. Curll.tltlJICieo

tC'dc.'r.l. r;Olllpctc • UnlilfJ .. • 05 l:s(ll,dcn.... ao Ohtrlto Te'd.rll) Jc'.h'l'''

C'onc[)rrr-nt"JII('ntc: loohrr ."rlJlC'cio r Int.c,r.,io '"De 1.1 das ,.[' .....0 .." por

tador." de. drfitlênc.ill. bc: .. COMO <JI"C''''1I0 dllo .. ""ítfVD. Inc.l'Ioo no ,"Co

bre edIJc.,io. cultura. rlls.ino I: desporto. No aabUo d. llr5JlslJlcio

Copftulo VII

DA I'Al'ÚLIA. DA CRIAN~
1>0 ADOILSCENTE E 1>0 IDOSO

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

Art. 230. A famnlo. a sociedade .. O Estado I!m O dever de
empnrar 115 pessoas idosas. 8sseguri5ndo SU8 perticiJH!ção na
comunidade. defendendo sua dígnidade e bem-ester e garantina
d<>l1>e5 O direho A vida.....................................................

I 2' fv:>s maiores de sessent.a .. cinco onàs é gorllflllda
• gratuidade elos uonspones coletivos urbanos.

111:1:1;::::::1 :IU :11111111 I 11':': la I: 11 :IU I1II
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COHI5SÃO DE SEGUR IDADE SOCIAL E FAHiLIA

TERHD DE RECEB IHEHTD DE EHENDAS AO PRD~ETO

'RD~ETO DE LEI H" 1.568/91

ra d05 Deputllldo!'. alterado pelo art. 1'. I. da Resoluç';c n1."
10/91. o Sr. Pres,ldentl' ,de~erminou B abertura - e dlvul~aç8o
na Ordem do OHI das Comlssoe5 - de prazo para llipreSentaçao dt'
emendas ao projeto. li partir de 26 / 03 / 92 , por c~ncc se~

sõe~. Esgotado C'" prazo. não fori!lom receblda~ emendi!loS AO pro)f!":
to.

Nos trnlos do ~rt. 119. cal'ut. Ir do R~glfl'lrnto Interno
d.. Ci_*,ra dos OE"P1lt.a;do!>••ltcyado pelo ôlrt. 1.9:. 1. da

Rr-sol'J ... :;n nC:! 10/91. o 5('. PrftSIIJEllte tJcterrlllnOIJ il abf:rt'Jra
l: dIVllltJ.,,,iío O... dFIII dCl Dia dõl5 COllll~'!ÔÕC''!> - de pra:o piIl.,..a
ilP,..· •• t:nt"ç.\o Itr.' IE'lIItndas. i\ p;o,rt,r It~ 04;11/91. I'0r" ('lnCI:'

•• I.·~1oiil·~ .. r. ... g(Iti'rJo n pt ..=o, nl'o fCJ,. .. nl I"'rc("brdiH. I.'MIl'nda5

prOJEto.

1 - REl,ATÔRIO

fà.~1õt. J:lt>
CDHISsAo DE CONSTITUIÇAo F JUSTIÇA E ~E REDAÇAo

de 1991.Sala di:! Comlssão. em 01 de abril

HILDA DE s114)~~EA I<IEDERI<ECKEK
Secretar lã

dE' 199~.Sala dê\.

"Aa.\:c:cy::L "b/\

CDHISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAHiLIA

o ProJll't o dR Lc í nQ 1. ~6b. de 1991. do nobre- O«PIJt .do Jllck !õon
r.. ,. .. ,r .. ·JI.~ "",p"r:t.1" p ....o ... Ido....... õlCi,.,.. de 6~ ano. If'

d.flr:Il·'il .... r(all.o'a 'Qlu·· .. nl1a tlc:.cantn. d .. :-;j!)X tln • .."dor•• Nuw>
Ingrl'fIlfllu' ~III r"pctÃClJlu. cIJlb,," ••• .- ",.t (st: ICO.. VI •• ,.ot'tllnto.
regIJJatll(!'tlt""r u dl'5posto ria Constltull;:â'o Fl!'d"r.J~ Artigo 24 .. 23ê qlJ.
diz qlJ~ CONprtr • Uniio. ;ao. E~t~dos r ao Di5trito Fl!'dr,.al l~gislar

concorrE'otE'lIrotr ~obr~ protcçiio 11: intf:gr<1çi:. ~oc 1011 das prssoitS
porti\dOrilS dI!' de+' i c i «ne I a. b_1I co"o ~ no Ioe: I 50 IV 50brtr rducaçio.
cultur •• ensino I! dl!tiPorto. O A... tlgo :130 dOI Constituíc:â'o Frdrral
••t'ó\cbwll1tc. ôltnd. '1'1. õlI r;'l"dl,Õl~ .. soc,.-dad.- • o E.tado ti. o deve'"
d•••p.r lI. ,.•••'0••• do vurflndo ".11. part Iclpaçio na
cOMunidade. d.fend.ndo .IJil dignidade .. b"M-... ta,. .. garantlndo"'lh ... o
direito ia v·'da.

A pr opr i i\ Const I tu i c:ão Frdera 1 tornou rf~t I va UM. Forlla d.
,rotEçio r aMparo ao garantir ao" MaiO,. ..s de 65 õl.00.'" gratlJidõldc
nos trallsPorh:s col .. t Ivos urbanos. Atu_lJnl'ntC'. tra.ita n... ta C...&

1t:l d .. incl'ni:iyo à cuitura em ~IJbstitUIç:ão a L .. i SarnEY que trllt po ....
objdivo pr"inciplIl oFer ..c ..... condíçõrs aos órgi05 culturais t

artísticos dr obtrre. reCIJrsOS financeiros. NUM pilís. ondR "ia Sllt
,agJi convrnirntell'lrnte seus ~po5rnt<l'dos. nada ",.Is justo que ...ta
Casa. fac 11 i t r o acesso dos Idosos e d«f i c i rnt"5 aos Espetáculos
"rtí~tlcos r culturais.

n - VOTO 00 RELATOR

. Pelo rxpost:o r. consid..rando o
p;'oJrto do·nobre D~plJtado ti qlJr "'ot~mos

Sala de R..u"iões~

o Projeto de Lei em epiqrafe f de autoria do ilustre

Deputado Jackson pereira, assegura aos aposentados, maiores ãe 65

an05, c aos deficiente. tiaicea de.conto do ~O, nos valt1rrs rios In-

gressos em espetáculos culturais e art!sticos, inclusive cinemas

teatros.

A matéria obteve parecer de m';rito favorável di:!

Comissão de seguridade Social e FalTlilia r não t.endo sido a ela apre5e~

tadas emendas.

t: o relatório.

II - VOTO DO RELATOR

A proposição em tela. de indiscutivel valor quanto ao

seu mérito, deve aer apreciada por esta Comissão sob o PIisma de sua

constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa.

A matéria está inserida na competência concorrente da

União li! E;s:tados e Distrito Federal, especialmente nos incisos IX e

XIV do art. 24 da Constituição.

Deve-.e deatlltar, de 1nlc10, que, a teor do §1Q do

arti.go retrotr.encionado, a competencia da UniÃo, no âmbito da legisla 

çio concorrente, lim1tar-se-ã a estabelecer normas gerais.

JiT- .PARECER OA' COHISSéíO·

A Conli!>5;\O d(' ~,c9IJrldadl:' ~rJc.laj (r~A1{ll1\, ('111 rC·.Jf·,~[)

ordi"~ri~ rEal íZildi'l hojr. opinol& '.lnan)l\lE"flH"'ot-=- PF1" i1pro....;\'-SiC' dn

f'roJC'to d(: lf'1 n!.' 1.~6B. d,.. 1991, nu· ter,"'I!. do PliHcllr do Hll:l.~tur.

DI:PI.1tõt.do Jór i o d~ B1\r f I":' ..

COMP"rFcr"~"" o. S..nhorr5 OeplJt i1dos I Rc·b('r t o .Jc(f'rrs,on.

Pr~'!'iold"nt2; .lPS'; Linh"re:5 .. H~lton B~iano~ IJICt-Pl"t~ld2ntc",,~ .lêr 10

d ... Barros, Relr.tor" O("orlr r_k IlllutO. Ivinlo c.·Jtrr~. JO!ot: E"go"ldlo.

Antônio Fal .. iros, Dclc:ino r_var ...... Sald F' ..rrr,r.~ 5.r9io ArO'JCIl,

L,ib,ri\to Ce-boclo. PalJl0 PortlJ9ill, JJl.ndl ... i\ FcghÕ11 i, GcraldC'l Alc.klhln

Filho, H~"co' Ptm..forte, Alctstr- "hIFld~. JOJ'\qlill'll SIJLrn"'. I!dlJ.,.rdtJ

JorSlE~ Jofio PMuJo, Josr AIJ91Jsto CurvC'l c J~ftfll Haddôld\. ,.,( I\Ibl' 0$

titulô1're5~ Arnaldo Fa. ... i ... d~ Sá ~ PlnYi\ Fogo dr 01lyC',ra, llIE'mlJro~

sUPlrntcs.

Além dlaao, tenha-se em mente o fato de que a promo-

ção de es.petáculos culturais e a.rtIGticolI ~ ativida.de de livre inicia

tiva empresarial. sujeita apenas a autorização. mediante alvará, da

autoridade municipal, a quem competiria estabelecer condições ou reG 

tLições para sua realização.

DeSBes dois principias, concluímos que a proposiçio

em estudo, tal como formulada r apresenta dlf-\culda.des no que diz reI: 

peito a sua constitucionalidade, pois tanto interfere na livre inicia

tiva como é por demais especifica para configurar norma geral.

considerando, contudo,a relevância social do tema.

somos de oplnl~o que uma alternativa constitucionalrnente viivel deve

ser buscada., tornando efetivo os direitos previstos na. Lei Maior para

oa leqmentos soclal. em queatio.

Sal. d. Coali ssio, E...

p,.r5idrntr

-~--/
Dépút~~:~BARROS

Itrlato'"

Estamos, assim, propondo um substitutivo saneador de

lnconst1tucionalidaOe, que procura manter, o qUllnto possível, os obje

tivos almeJados pelo projeto. l3asicamente, mantemos o desconto nos in-

gressos em espetáculos culturais e artisticos promovidos ou de qual-

quer forma subsidiados pelo Estado, apontando para os demais, como

norma geral a ser observada pelas autoridades, o principio do incenti-
vo, mediante desconto e facilitaçÃo de acesso, ã participação dos porta

dores de deficiência e aposentados como critério para concessio de a.!;!

torização para a promoção desses eventos.

CON]F;SAO D[ CO~=T]Telç"'O [ Jl'=TIC:A t: Df RELlAÇ),('

TERMO DE RECEBIHENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N.' 1. 566/91

Nos termos do llrt. 24. § 1f. combinado com O
lIrt. 16(" e do lIrt. 119 .. ClIput. do Rt!'9,lm..nt() 1nterno da Câml'''

Assim, em conclusão, nosso voto é no sentido da conS

t~tuc~onalldade, jurldicidade e boa técnica legislativa do Projeto de

l.f:!Í 09 1. !1GB, de 1991, na forma do supstitutivo saneador que apresentll

mos.

Sala da comissãõ;- "'" gJ.~6· "fi .
.-' "Deputado F/,NJO E.!. ,JESUS

~
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SUBSTITlTTIVO DO RELATOR

De-se ao projeto em epigrafe a seguinte reda~ão:

"Oispõe sobre a concessão de

desconto nos valores dos ingressos em espetãcu

los cl1}turll;is e artlsticos pl'lra pessoas idosas

ou poctlldQcaa de def1clênc1.o tIslC.o.

promovidos ou de qualquer forma subsidiados pela União ou .en

tidade a ela vinculada.

Art. 2P - A concessão de licença para promoção de es

petáculos artístico. e culturai. i: C"ClndiC"ionlldA. nClS trrmos dA

legislação local, à previsão de meios de estimulo à partlcipa

cão dos aposentados maiores de sessenta e cinco anos e àe por

tadores de deficiência f.ísica, mediante dt!5conto no valor dos

ingressos .e facilitaçÃo de acesso.
Art. 3Q - El5ta. lei entra em vigor na da.ta de su..

publicaçio.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 19 03 aposentadoa maiores de sessenta e cinco ll-

noa a os portadoret> de deficiincla flslca terio desconto de SO\ hos

valores ãos ingrestios, em espetáculos culturais e artisticos, inclusive

cinemas e teatros, promovidos ou de qualquer forma subsidiados pela

União ou entidade a ela vinculada.

Art. 29 A concessão de licença. para promoção de espe _

táculos ar1:1sticos e culturais ê condicionada, nos termos da le';ls1ação

local, ã previsão de meios de est.ímulo i participação dos aposertadOSmi1l

or.:. d~ .e••enta e c1nco anos ~ de p",rtadores de deficlrnc1a fl111ca -

mediante desconto no vl'.lor dos 1ngressos e facilitação de acesso.

12 de .~.to_ de 1992

[

\ Sala';' c,omi0ij..ão, am

'~vVí . /1/1/"~I'~ ~''''~
eside)ltfl

PROJETO DE LEI N° 1.898-B, DE 1991
(Do Sr. H6lio ROias)

Dá rxwa ra'!ação 1IO llrtigo S9 da Lei n9 6.179, de 11 ele elezeml:l:o

ele 1974, <pe "institui """""" previdel1Ciário para Itlaiores de ~

tenta ftIX)s de idade e para 1rrVálldos,e dá OOtra,5 ptOItidências":

tad:> perooeres: da Cl:JniSsão de Seguridade SOCial e Fanl1ia I p!
la "Provação; e da Cl:JniSsão de CtnstitUicão e Justiça e de Ill>:l.!!
ção. pela oanstitucicnalidai:le. juridicidadc· e técnica leqislat!

va.

suaArt. 39 Esta lei entra em vigor na data de

publicaei'J.o ..

Sala da ComiafiAo , ... em ",,a. o ~- J" C\ I .

Depute~~ ANTO~IO DE JESUS

R~I~

jD.- PARECER DA CDMISsAD (1'10.1= DE IEl N9 1.H98·"OE 1991, A OOL St REFERJ:l'. 06 p~l

A Comiss:io de Constltuiçfto e Justiça de
Redaçlo, em reunifto ordinária realizada hoje, opInou unani

memente pela constitucionalidade, Juridicidade e técnica le

gislativa, com substitutivo, do Projeto de Lei nO 1.568-A/91.

nos termos do parecer do Relator.

o Conlrr.so H.cioo.' d.crwt~t

Art. 12 O ll.rt. :tR d_ ~ci nO '.179, de 1'" dt "cz..~b"o. de

1914. p ••••• vi.ora... COM ••••~'nt .. rtd.~ãor

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

José Luiz Clerot - Presidente, 8el'\~dito de

rigueiredo. Clecnincio ronseca I Jesus Tajr;, Roberto Maga
lhães, Ton1 Gel., Tourinho Dantas, José Outra, Jose Thomaz

Nonó, Luiz Carlos Santos, Luiz Soyer, Mendes Ribeira, Nilson
Gibson, Renata Vianna, Dércio Knop, Sérgio Cury, Adylson

Motta, Edevaldo Alves da Silva, Gerson Peres, lbrahim

Abi-Ackel, Maron! largan I Osvaldo Melo, Edésio Passos I Hélio

Bicudo, José Genoíno, Sandra Starling. Carlos kélyath, Gas

tone Righi, Robson Tuma. Wilson MOller, Rodrigues Palma,

Reditário Cassol, Luiz Piauhylino, Pedra Valadares, Paulo
Duarte, Antônia de Jesus. Luiz Tadeu Leite, valte:- Pereir;.

Aroldo Góes, Edésio Frias, Magalhães Teixeirtl, Osmânio Pl;'

reira e Há;io Che~mont.

Sala da

TEXTO FINAL - CCJR e

SUBSTITUTIVO - CCJR

Dispõe sobre a cOllce.aão de de.conto
nos valores dos ingreaaos em f'spelácu
los culturais e artístico!; para peseoas
ido.as ou portadoras de def~ciênc].a fí
sica.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

-Art. 52 A ~roV. de inatividade .. de lnr

xl.tlne •• de r~nda Ou de .eios de .Ub4i.tfncl~

poderá ~ ..r ~cit. Mrdiantr .tC.t~dD de aytor ld~ec

.d~lnl~trativ~ O~ Judicl,,.ia local. idcntificad~

I. "ua. if'icada.·

Art. :9 E~ta L~i «ntr~ eM vigo~ ha d~t~ de Sy. ,ubliC~çâo.

Art. 32 RrYo~••-.t •• dl$po$l~ic. c. cDntr~rio.

A L~; n2 6.179~ de 11 de dc=rM~ro dE 1974, jn~titui o ••

~.ro pr«vidtnclirio p.r~ •• iDrr~ de 7' an05 de id.d~ w par. os lnv~

lido•• U.~ d~~ ~xiginci.s n"c~5.'ria5 para ~ Qbt ..n~ão dcs\c b~nt~i

clo i ..U~ o requerente. não .,)(ErCa .t jVldndc r"l::·~nc"'lodio. nia .COJa

aant Ido por JlI:$.50i\ de qUeM dCl'cnda ebr.i5lator ióll.:ncntt ~ nie tenh10 ov'"

tro .elD de prover ao p~ópriD sustento.'

'ara provar a .ua Inatividade c • fn~,:lstincJa de renda ou

4. ~wlos de subslstinci •• dct~r.ina o art. 52 d~ rcftrida L~i qU~ o

prct.nd.nt~ ao amparo previdenciário dcY~~~ obter at~5tado de ayto

rld.d~ adMinistrativa ou Judiciária loc.l. idtnti~ic.da c ~u.litiç.

da. _U~ o conheça pessoal_cnte há _ais de ~ anos.

Ora, a Lei atual coloca • ~r.ntc do so11citantc u•• bar
rEira dl~icíli•• de ser transposta. De fato. dificilaente autorida
drs JudJclárjas r ad.Jnistrativas teria. D~Drtunidad~ de travar cc·
nhcclaento COM pessoas ~arcntc5 aa longo d~ ua pcríodo de 5 anos.

Art. lo - Os aposentados maiores"de sessenta e cinco

anos e os portadores de deficiênci.a fisica terão desconto de

Sal (cinqtle-nta por cento) nos valores dos ingressos em espetá

culos cultur.i. e artísticos, inclusive cinemas teatros.

Parece-nos injusto ~uc a prépria Lei que institui o .ap.ro

~rcvldenclárlQ lapc~a que Idosos ~ Inválidos carcnt~n seja. aUXIlia

dos. Desta foraa. o pres«nt~ ProJ~to de Lei pro~õr a expunçio da
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'r.~. • ~ut ~onh.ç~ p~~~o.l*.ntc há .10" de ~ ana, o ,rctcnucnt~ ã
rRna~ ••nsal Of. tn.tlt~id.· do art. ~g da L~I nQ 6.119, •• li dt

4RzcMbro de 1974, ~cr~ltlndD, ••• 1., _UR •• autoridaDe. aa_'I•. stra

tlv•• e Judiciária., •. seu lItrudente "lvcdrlo. f'Drneça", D et ...tado .._

foco.

Cont ~ ..o'" COJll o apo lodos nabr... 'are-s Itara ••'I"Dv.,io til

tSo Justa prOPD.t~.

8.1~ dali Sl;'r.!>t;€'~. 1''' ?Y de~ de 1991.

-D.put~lo HÉLIO ROSAS

LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DAS 'COMI~SOES' PERMANENTES

UI N' 6.17& - lIt 11 I)~ IIltZfUr,C'>
I>E 10H

'Ihstitul ,a71l1'/frc. 'PrczrirIrncfárto fiara
mafor,cf de 6C.tC'71tCl ano~ de féad<' C
f'ara f7l1'á/fdo~. t dd otlfms prol'!~
dfncft1~,

O Prrsldc'nt(' di\ nepilbU{.(l,
!FaÇO saber Que o Conr;rezqo Nrl{lion~l
'decreta () eu Fanclono n gegulntc Lei:

Arto 1" Os nulforcs de 7() (sctemn)
ancs de Idade c os iuváUd08, defini
tivamente lncapMltal1Qs pam ó trn-.
t>alho, que, num ou D(>utro CI1o!l'O, n!o
exerçam at1v1dade- remunerad&. l1lID
aufirAm feIld1mcnt-o, sol; que.lClU&r
forma. lup!}r1or ao vr.tor «la r:end&
meDSftl fuada no arU$o to, niio se·
,atl' mant.1d.o! por pessoa d.e q,uen;t
.dependam otrlgator1ameDt~ e r,lio
k'ullam outro melo de, prover ao pro
pri{' sustcnw, p[\!:istl.m A ser ampall\
dos .P4t\ Pre.ldéncla Social, urb3.tUl.
ou rural, oontorm~ o .taS(l úesdo Que:

l' - 'l"l::nhamf.1dp flll<llJos M regime
do mrs. em QUf.\lquer ~~tI1. no mf·
mffi(l J>Or 12 (do~) meses, concecutl·
vos Oti nilo, ,'Indc· o. perder ~ ~Utl.u..
dRdcd( ltCgura<'o; t'u

11 - Tenllam f:xcrcido aUddadc
remuncrads. ntualmcnt& incluídA JI~
regime- do INPS ou do FUNRURAL,
Ir.elldso sem 1ilia~5.o Ú. P:t>\'ldênc1lio
soclllJ. no núnlmo por li (tlnc(l) r.nOli,
consecutivos ou náo; ou amem

IH - Tenlmnt ingressado no reg1
lU!' do INPS "pó:: compl€'tl\r ('.0 (~es

rontll) ano" ele íd&.d~ sem diro1to D.Olf
1JE;neficlos regull\mentare3•.

Art. 2° As pessoas' que Ei~ etlll.un
drcm em qualquer· das sltuaçõps pre
ristas nos Hl:ns I a UI, do :tttigo 1·,
terão direito 11:

I - Renda mensal vita~ic!a. n cCtr
~o do INPS ou do FUNP."JRAl•• con
forme o caso. devida a partir da dlltl4
da aprcs:mtação dó requcrimtntIJ t:
Igual à metade do maior s:l.l:Í1'ío-mj
l11mo, vigente: no P~js, nrrcclondac1a
pala a unidade de cruzeIr.., imediata-

mente superior. 1150 pod..ndo ulLra
pa.:;,sar 60'10 (scsscnt5 por cento) do
valor do s:\lário-minlmo do 'I)~al de
pagamento.

n - Asslst~ncta médl<::a nos mes
mos molejos da p~'csLada ao!> demais
beneficiArios da Pre\'idi'ncia Secial
U'cb:ma. 0\\ rU1'o.l, conCorro'! o C~l"O.

§ 1° 'A renda nlcnlõal de qu~ trala
este artl~o não poderá ser aCl;mulac111.
com qualquer tipo de b<!nefict> (.on·
cedido pela Pl'evidên::ia So..·1nl. ilr1J::
na ou nua\. ou por ou';ro rílgime.
salv.:>. na hipótese do Uem III, do
artigo 1.... o pc..:úlio de que tratr. o
, 30, do artigo 5°. da Lei n" 3.BOi.
de 26 de ar:osto de 1960. na redaçãO
dada pejo t!~t!g'o 1~. d~ LPI n° 5.8!!O.
de 8 de junho ~e 1973.

I 2' Sc:-~. fl!.cult-ade a op;:zo. se
~ o CIl~O. pelo, benefício· ãa PiC\'!·
dênclll Soc1:;:1 urbana ou rural. ou
de (.\utro rê..itnc, a que venha a la2er
Jus o titula!' da renda met1~:llo

Art. 3' /t_ pro\':!. de ld.::.:le !lerA
telt:-. mcóir.~~e r.,,:·l!d~o do r';:=i<tra
ci\il ou p::-r o:xtro mdo de p:m-:\
admitid,) e<n dirr;!.o. il1C!Uiih'c 2.' 5 ':11
to reli~o;.() ou carteira p~ofi!)sionai

arJ'.:rl:l h:~ "lni" (]c 10 (d?]\ :'.n:'l'>.
Art. ~" A w:l'ifLe:l!:iio di' In'::!::~~z

ser.l 1.:1t::· em exr.mc nl<1dlr.o-p~:-idlll
a Carrl) c~ P;:(;\"lclt.nd~ Sodo.l ,.rb~n:i

ou rür.'1.
Art. 5' J. r::-O\·.l cltl lns,Uri:1ndc e

de iDu~c;t.(",cln de :rcn~b ou c\r. \~1,:,los
de subr.l.;f.(;nri::. p,-,dc:i ser felt:, r.l',
dJ:oantc e~r.st:1.d:) de autoridlldt' l'dml·
lI1o;tro.ti\'3. 0\1 ju<iid~n3. lo~lIl, Mp.nU
tt<;3<l~ e qU2Jlúca<ia, ~:Le ~()::lo"eça

'pcs!;o:;,lmentc h". tn2.l!> .~.. :) (Cll~(.'~

ana::o pret-endentf' li Tcn,;.' nyr;~R:

ora inst.ituidn.

Art.;j· A pro\'r;. dI rui;:,;"ie: lo; ..
ddéndn Social ou da lDc!u!'. ~ tn1 f: i'
·úmbito. assim como a .:b tu,,!,' 6;.
atividade renn.t:.. ~'l.da. scrl f,H', 1'.:.!
melo da Carteira PrOllS:';. :;:.,1 CJli d·:·
Tr;balho e Prcvldénci:t S(lc-i~ll (.~1 pOl

qualquer outro elemento· cll' cnr.·,ic'
ção. incltJsivc dcclaraç;;.(', firr:1C: 'U',
pela. emprêSa. empmp,ador" ou ~6dc;
remanescente. Identificado c qnz.l:íi·
.I~ .. }l • .L
~a qur.l cl.:prc'!:-an'lôn'c r.f!rm:
o conhecimento p('!'·an~ li.:: fr.~tl

declarado. as$umlnci,) li rl··lI:l)~nbl1i·
da~c pelo dcclarü~[(I. Fr-:! n~ pc.n;.~

da LeI.

Art. 7- O p:'~';'l1l1('1it!: :ir. r('l1(~r,

mcnsa! obcdcccr!l àf tne'W·.:i' l1t.-rmr.:.
e condiçôes ,igenlc: no n:ps t. r.~

FUNRURAL.

I 1· C "alor d:'. rl:n~h n;,:n::.! (11',
mn.~1Utenção lilcomp:mhnrá 1I!llon:att·
camente as alterações do salÍlrio-

mínimo. respeitada sempre n Ilr.~'
.estab<:!l{'clda no 1~:n I. do !\r~\r.o 2'.

I ., 2' A rcn'dll mensal nl'!J 1!l':larC:
cu.lcHa ao desconto de =lunlqwr c";n

!trilJu\ç5.o. nem gerará dircl'o M alh
ne. anual ou o. qunlCjucr ou~,r:: "rc.ste.·
.çuo as';('gurnda pcla Prc\'lç:r.~j:., So
clnl urban:: ou ruml.

, Art. 8' O custelo do anm:t~:'J c~tn·

bdccldo nf"sta IRI S(!ré !lt~ncHc1(1. r:n:
llumento cc contrlbulcõ!'~ r~!' (1~.:;~~·
C;1'~ d:! um? p:m~(;~1l. dr T!:!rc.!tr. n(\
IN~S e do FUl\"RURJI.L, 1'(1'·:'f.:,p-,n-

dente' l\ 0,4';;' (CluntrC' ~/'~l"';'':' JlT
cento\ tln folha de f"l~rl(\~-«'-CO)I'

tribu:ção. onr-;·:mdr. em n'v':r~ l~t'::'
cada uma dcsS:lS enll,da:ie!'.

~r~. p. E!':ln L~l C'ntl'~r~' e·ll ,.,,.~.

C:~ d~ta de suo p:;b!lr~~'i':t rc·:cr~r~:"
n~ ~i"p~slçôe~ em C"lntr:hfrl.

. Br:\Si!!n. 11 de dp,7n mbro üe' 197<;
15::.' dr. I.ndcpcndéncl::. e ar.· d:1
l':f:públicD..

Enmúo OOSI:L
1•• g. dq l!a~~cr.!C' { ~tI"Q.
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COHISSÃ(J PE SE.GURIDADE SOCIAL E FIIHiLIII

TERMO De ReCEBIMENTO DE EMENDAS AO PROJETO

PROJETO ('E LEI 1~!2 1. B98/91

t~nlo Faleiro., Eduardo Jorge, Joio Paulo, Joaquim Sueena, Ed~

ardo Matla., Jandlra Feghali, Salatiel Carvalho, Jamil Haddad e
Oele1no lavare., membros titulares; Rita Camata, Virmondes Cr~

vlnel; Marco Penaforte e F.bio Ra~pheitt1, membros suplente ••

Nos termos do a~t. 119. caput. I, do R~gimentO IntarnD
da CâMiU'''tl dos. O[.'pIJtadoli, õtltrrtlldo fJf'10 art. 12. 1. da
Rtsol~çio nQ 10/91, o Sr. Prc~id~"t~ dctEr~ll'ou ~ .bert~r_

c divy19U~~O n~ Ord~~ do Oj~ d~s Comie.~a~ - de pr~~o para
apres€nla~~o de ~m~ndns, a Ph~tir d~ O~ /11 /91, por cinco
~CLS~C5. E~90t~do o pra~o, n~o forn~ recebidas c~enda. ~o

projeto. .

de 1991.

~~ieo.e ZI.f

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLIA

---------------------------------------

Sal. da Comissão,'em OI de abril de 1992

q '
.~,

Deputado EULER RIBEIRO
,h.e! i den te

,:.". f'v>.)..J.--.----
-~LDO ALCKMIN FILHO- DeputalrO~1ator

COMISSXO DE CONST1TUIÇ1.0 E JUSTICA E DE REDACÃO

TERMO DE RECEaIMENTO DE E~E~DAS

I-RELAT<lRIO
PROJETO DE LEI N" 1.898/91

NDS 'te~mos do ar~. 119, capu~, 1, do Regimen~o
Interno da câmara dos Deputados, alteraõo ?elo art. l!r I. ca
Resolução nt 10/91. ::; Sr. ?reslóente determinou a abe~:~u'ra - e
divulgação na" Ordem ão Dla cas Comi~~~ês - de pra%o ~~ra a~re
eent.ação d.e eme.ndas, t.\ partir õe 07 I 0:'/ 92 , por- cinco SE"~

sões. ES9Q~ado o prazo, nã~ :cram rcc~biõas emendas ao projete.

D Pl"'oJrto dI' Lci qu(' D"'''' f';;,.",intlIllO!'" d~ ,'I",tor la do nobre

OI'PIJI:ado HéLIO ROSAS. propõ~ ",lt.l'ra~ão no 3rt. 59 da L.Ei n9. 6.17',.

de d~~Embro de 197~. qu~ I~~titui o ~Mp~ro prrvídenci~rio p~ra O~

.~iDrt5 de s~t~nt••nO$ de Jd~de c ,ar~ o. fnv~lldo••

Introdu~id~ ~ alter~~5o. o art. ~g ~stab~lee~ ayc ~ p~oYa

dI!' inativ~dad1l' c ett in~::l'!5,tÊnC:I""de t'Endõi\'ou de l1I~ios de 'Sl.1b1ilstin

ela piAra ubt.:nçi\o do ê\"IPnrfl prrvldt'nclcirlO podl'r~ 5er ft~t. _cdlantl"

at""'tt;..do doi: Cl,IJtorIUõ1dE' adridnl,.tratív;lOI.1 judiciária local, hJentif'i

c~da € Qy~lifltad_.

Sala da Comissão r em 13 de maio de 1992.

• o r"clatário.
HILDA DE SENA CORREA W1EDERHECKER

SecretÁria

11- VOTO DO RELATOR

Stgundo a L~i n9 6.179, de 11 de d~z2mbro de 197~, ~ar_ a

abt'n~âo do'~~paro pr~vid~nc;arIQ ~ ncc~sLárjo qqc o requerente nio

e>'t:rc:a ... t i\lid~de rE'm'Jnertt.dõa., não GEJ~ mant ido por pCSSOõl de que.. de

penda ab'r i gato,.. i a.ente e não trnha m~' os de prOVl:r o próp,. í o $1.&stCI'-

P6i;!.."".". oh

COH1SSao DE CDNSTITUICZO E JUSTICA E DE REDACao

I - RELATóRIO

to,.

ti o relaHr io.

À Co~ls.io da Conçtltulçio r JU5ti~i\ p de

RRdaçio COMP~t~p agora, pronunciar-~~ quanto ~ sua

con.tftucion~l;dade, Jur;dlcJda~« e t~cnica ]~gis)~tJYa

••pr~gada, nos ter~os regfMRntals.

eKpr~ssa no art. 22, inciso XXlIl p da Con5tituição Federal. D~

outro lado, CU~pr~ ao Con9rr~so Nacional dispor subrr a

••tiri~, por inicl~tiYa de qualquer de $~U~ M~~brosp no~ t€rmo.

tio cll.pcsto no art. oi9. clc ..rt. 61, da C..rtJ. da. R"p'.ibllc1..

O pr<>Jltto foi dl ..trlbuldo .. Comis..O:o d"
Segurldad~ Social ~ FaNília para ~n~list e prDnunci~m«nto d~

_árlto, tendb sido O parrcer da ComJssio p~la aproYaç~ da

proposlçio.

aos r~qulsitp.

le9ls1atlY~ d~ UnlKo.

A propoafcio ~t~nde

constitucionais r~latjyos • competencia

11 - VOTO DO RELATOR

Trata-se de proJ~to dR 1~1 qu~ procur~ .ltc~ar a

r~daç~o do art. ~2 d_ Lef nR 6.179 p d. 11 d~ d«2~Mbro de 1974,

retirando do texto legal a nEcts51dade de qye a autorid~de

ad.lnJatratlv. ou Judiciárl. r~sponsdv~l PEla ·concessão do

b~n~f'(cio prl:'ylden~lâ,..io par. ,"arort-5 d~ s€'tf!'nta anos;: para

In~âlidos ç~ja conhcc~dora do b~nefjciirlo h' Mnis de cinco

D~st. fo....a p ~o ~~r ~~'rIMida do ~rt. ~2 da Lei 026.17'p

de 11 d~ deZeMbrQ de 1974, a r~pr~s~Sa • qu~ conhc~a pc~soal~cnte h'

Mais de S anos o pr~t~ 1c~t~ k rEnd~ m~ns~l ora ínstltuída· p pcr.i

te-5" ql,u: ~s illJtoridCldes '1..-inístratlvilS e jl.ldjcjárl~5., de f'cr.a

prudente c COM conh~ciMentD d~a condicôrs do ... cquerent~. fo...nr~a. o

attGtC\do em qlJ€"stão p ,"Ctll õ!l cbrigot>."oriedaác d2' tt"r com c-lc trilvildo
conhrcimento pelo longo PE... íodo dr 5 ~~os. O~scrYe-5C que. autg"'i

dadt atestador. cDntin~a ~ ser ... esponsáv~l, p~rantc a PrcYidinci~

Socialp p~la d~clftra~iD prestada.
Por todo o Expo~top vota~os pel~ ~provacão do ProJeto de

Lei 02 1.898, de 1991.

Sah da Co.. iu\\o, ",,,,1" de ~~ de,1991.

Deput~a~gRALOO ALCKMIN FILHO

R\l1ator

Obscrve-~~ que ~~~s~r dr rl:~rrir-~c à R~nda H«nsal Vitat(

ei. eM seu ~rt. 139 p a Lei n9 O~2i3, d« Z~ d~ julho de 1991, q~.

institui Plano de a~nufício. d~ Prevldintl~ Soci~l não faz M~n~;Q à
for~a 'COMO ~~ri obtida a prova d~ in_lividad~ e de i~ExlstÊncia ~.

rEnd~. Com Isto, contjnu~ a vigorar o disposto no art. ~g da Lei nQ

6.179, O~ 11 d~ dt~Tmbro de 1974.

P.aru prcv1\r .·J·r1àti.V'·jdadC' .. a Inc)Ia's.tfncla de Me 1.0"· de

suuli5tinciap o .rt. ~9 d. reF«rida tri ~~trr_;n~ qu. deverá ser ob

t.ido Pttcstado jl.mt:o ~ i\,uto... id~dc 'adminl'lltratl ..... OIJ judiciária local,.

id.'ntlf'lcõ\da OIJ, qualificada que conh ..c::a o rCqlu·rl'nt .. h' 9nais de S

an05. Nftst.: ponto a Lei Cl"i'-\ IJOl grande obstáculo à obtcnç;50 da bc

nit'fício •. Ufta. vcrz qUI!" a Pt"ática t"~"' dt"",on!ãtl'"ado Ger dif'iC:ll'Q convi

via pclo longo p~riodo d~ cinco anos entre pessoas car~nt€5 ~ a~to

ridadRS ~d~inistr~tlv~s C jYdiciiria5.
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PROJETO DE LEI N2 2.233-A, DE 1991

(Do Sr. Pedro Corrêa)

Define parceria rural Lei ng 4.504,
de 30 de novembl"'O de 1964; tendo parecer:
da Comissão de Agricultura e Política Ru
rato pela rejeição.

(Projeto de Lei n~ 2.233. de 1991, a
que se refere o parecer.)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ O art. 96 da Lei n~ 4.504, de 30
de novembro de 1964. passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 93. Parceria rural' o contrato
agrário em que o proprietário se obriga a
ceder ao arrendatário.ou parceleiro. por
tempo determinado e renovável. parte do
seu imóvel para exploração rural ou parte
da colheita ou do pasto, incluindo ou não
benfeitorias. mediante divisão dos lu
cros, em proporções avençadas, podendo
compreender:

I _ a utilização, para todos os fins
agrários. de parte do imóvel;

11 _ o cuidado com o plantio, a capina.
o arruamento. a adUbação, a colheita, a
seca e o armazenamento de determinadas
lavouras. anuais OU permanentes:

111 o cuidado com o gado. compreen-
dendo a soltura nos pastos a estabulaçáo
quando necessário. o plantio, o trato e
corte da~forrageiras. o tratamento das
doenças que não exijam cuidados de
veterinário. fornecidos remédios. utensí
lios e estábulos pelo proprietário;

IV _ a utilização de máqufnas agrárias
e agroindustriais necessárias. fornecidos
a energia e o combustível pelo
,proprietário Que, nas casos des~es ~uatro
ítens:

a) dará casa. com água e luz. ao par
ceiro;

b) entregar-lhe-á metade dos produtos
da .exp1oração, depo i s de repart i dos no es
tabelecimento rural, OU um terço. no caso
de ,assim dispor o respectivo contrato de
arr,endamento o~ parcer 1a. "

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3~ Revogam-se as disposições em
conttário.

tJustificação

o art. 96 da Lei n~ 4.504. de 1964, uma
das mais recentes tentativas de reforma
agrária no País. não definiu suficientemente

a parceria rural. que pode abranger tanto o
arrendamento de parte de propriedade rural,
como a exploração. pela "terça", pela "meia"
ou Qualquer outra proporção avençada, de
parte desse imóvel, dividindo-se entre o
proprietário e o parceiro o resultado da ex
ploração agrícola, em cada safra.

O presente projeto visa a alterar esse
dispositivo, tornando-o mais abrangente.

Sala das Sessões 13 de novembro de 199i.
Deputado Pedro Corrêa.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N~ 4.594 _ DE 30 DE NOVEMBRO DE i964

Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá
outras providências.

TÍTULO III
Da Política de DesenvDlvimento Rural

CAPÍTULO IV
Do Uso ou da Posse Temporária da Terra

,gEÇÃO III
Da Parceria Agrária, Pecuária,
AgroindUstrial e Extrativista

Art. 96. Na pareceria agrícola, pecuária,
agroindustri'al .e ·extrativa, observar-se-áo
os seguintes princípios:

I o prazo dos contratos de parceria,
desde que não convencionados pelas partes,
será no mínimo de três anos, ,assegurado ao
.parceiro 'e direito à conclusão da colheita
pendente, observada a norma constante do in
ciso 1, do art. 95;

11 _ ·expirado o prazo, se o proprietário
não quiser explorar diretamente a terra por
conta própria, o parceiro. em igualdade de
condições com estranhos. terá preferência
para firmar novo contrato de parceria;

111 _ as despesas com o tratamento e cria
ção dos animais. não havendo acordo em
contrário. correrão por conta do parceiro
tratador e criador;

IV,. o proprietário 'assegurará ao parceiro
que residir no imóvel r9ral. e para atender
ao uso exclusivo da família deste, casa de
moradia higiênica e área suficiente para
horta e criação de animais de pequeno porte;

V _ no Regulamento desta lei. serão com
plementadas, conforme o caso, as seguintes
condições. que constarão, obrigatoriamente,
dos contratos de parceria agrícola.
pecuária, agroindustrial ou extrativa;
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a) quota-limite do proprietário na parti
cipação dos frutos, segundo a natureza da
atividade agropecuária e facilidades ofere
cidas ao parceiro;

b) prazos minimos de duração e os limites
de vigência segundo os vários tipos de ati
vidade agrária;

c) bases para as renovações convenciona
das;

d) formas de extinção ou rescisão;

e) direitos e obrigações quando às inde
nizações por benfeitorias levantadas com
consentimento do proprietário e aos danos
substanciais causados pelo parceiro, por
práticas predatórias na área de exploração
ou nas benfeitorias, nos equipamentos, fer
ramentas e implementos agricolas a ele cedi
dos;

f) direito e oportunidade de di.spor sobre
os frutos repartidos;

VI _ na participação dos frutos da parce
ria, a quota do proprietário não poderá ser
superior a:

a) dez por cento, quando concorrer apenas
com a t.erra nua;

b) vinte por cento, quando concorrer com
a terra preparada e moradia;

c) trinta por cento, caso concorra com o
conjunto básico qe benfeitorias. constituido
especialmente de casa de moradia, galpões,
banheiro para gado, 'cercas. valas ou cur
rais. conforme o caso;

d) cinqüenta por cento, caso concorra com
a terra preparada e o conjunto básico de
benfeitorias enumeradas na alinea C e mais o
fornecimento de máquinas e implementos agri
colas. para atender aos tratos culturais,
bem como as -sementes e animais de traç60 ·e,
no -caso de parceria pecuária. com animais
de cria em proporção superior a -cinqüenta
por cento do namero total de cabeças, objeto
da parceria;

e) setenta e cinco por cento, nas zonas
de pecuária ultra-extensiva em que forem os
animais de cria em proporção superior a vin
te e cinco por cento do rebanho e onde se
adotem a meação do leite e a comissão m;nima
de cinco por cento por animal vendido;

f) o proprietário poderá sempre cobrar do
parceiro. pelo seu preço de custo, o valor
de fertilizantes e inseticidas fornecidos no
percentual que corresponder à participação
deste, em qualquer das modalidades previstas
nas alineas anteriores;

g) nos casos não previstos nas alineas an
teriores, a .quota adicional do proprietário
será fixada com base em percentagem máxima

de dez por cento dO valor das benfeitorias
ou dos bens postos à disposição do parceiro;

VII aplicam-se à parceria agricola.
pecuária, agropecuária. agroindustrial ou
extrativa, as normas pertinentes ao arrenda
mento rural, no que couber; bem como as re
gras do contrato de sociedade, no que não
estiver regulado pela presente Lei.

Parágrafo único. -Os contratos que prevejam
o pagamento do trabalhador, parte em dinhei
ro e parte percentual na lavoura cultivada,
ou gado tratado, são considerados simples
locação de serviços, regulada pela legisla
ção trabalhista, sempre que a direção dos
trabalhos seja de inteira e exclusiva res
ponsabilidade do proprietário, locatário do
serviço a quem cabe todo o risco.
assegurando-se ao locador. pelo menos, a
percepção do salário-minimo no cômputo das
duas parcelas.

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

Termo de Recebimento de 'Emendas

PROJETO DE LEI N~ 2.233/91

Nos termos do art. i19, caput, I, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alte
ra-do pelo ·art. 1~, I, .da'Resolução n.ll 10/91,
o Sr. Pres i dente determi nou a -,abertura e
divulgação na Ordem do :Dia das Comis~ões
de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 8-4-92, por-cinco sessôes. Esgota
do o prazo. não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala daComissãc, 15 de abril de 1992.
~osé Maria de A. Córdova, Secretário.

PARECER DA COMISSÃO DE AGRI'CULTURA
E POLÍTICA RURAL

Relatório

A proposta, -em exame, de autoria do i lus
tre Deputado Pedro Corrêa, objetiva alterar
~ art. 96 do Estatuto da Terra, que trata da
parceria rural.

Ao definir a parceria rural, o autor pro
põe que o contrato seja feito por tempo de
terminado e renovável para exploração de
parte do imóvel, da colheita ou do pasto,
incluindo ou não benfeitorias, mediante di
visão de lucros, em proporção acordada, que
pode ser a metade ou um terço da produção.

De acordo com o Projeto em apreciação, o
contrato poderá conter:
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a utilização de parte do imóvel para to
dos os fins;

Sala das Sessões. 27 de maio de 1992.
Deputado Fábio Meirelles, Relator.

PareceI"

11 Voto do Relatol"

_ fornecimento de cas~, água e luz ao par
ceiro;

a utilização de máquinas. o fornecimento
de energia e de combustível.

o~ ~b.i.t~

COltgJl.r.4.l0
V,(,4t1l..i.Lo

Ltijaa !.

PareceI" da C~issão111

AItt. .. .5q C..bt.Jl.d Cl i..rt1..Ci.tf..U·,d popu.l4.Jt, uot«ft.do

~" ift"e~to", K4 tl4bo~4ÇÃO do p~ojtto tftC4MLnh4do ao
H&e.<.."&L, 44 A44~.blí.i.~ L~g.i.4l4t,(,Vk4 d'4 E4t4Ú.4 ~ do
ft~t~ t ~i4 Ca.&~~ dt Vt~t.4.0Jl.t~ tM M4ti~4A qUt Kê,

_"AU <..~t.i.Luc..i.ou.ü ou h.ü CDII#~IIUtL"U.

A~, 4' A iKlci&tlv& p"ulaJl. 4t~ tncLNi"h..... 4Q Jl.t.i't.~

ttv, ,.étJl. ltg.i4la~u. P.Jl. dt.z p.~ et.Kto do tltilOJl.4do do MUKicf
~L•• ~iKC' "A Ctft.to áo tltiloJl.ado do E.. t&do, in4c~to tM dt.z POJl.
e~nt. de4 Jl.t4ptetiuo4 aUKLe!pLo4, Ou tJl.t4 pD~ CLKto do ~tiLtD~do

d. E4LLd., ,(,"4cIl..i.LD ~. Ú~% p." <.~"L. d.4 "~4p~<.L,(,v.4 .Uft,(,<.lp.i.o~,

... td4 pOlI. <.uL. ú. ~h,(,Lo"",d. "&e.tuo.l, ........"Bud. p~lD 'II&U4

".V& !4~LA.4 dL F~dL"",~4 ••

Sala da Comissão, 3 de junho de 1992. _
Deputado Vadio Gomes, Presidente De-
putado Fábio Meirelles, Relator.

Dispõe sobre o plebisc1to,~o'reterendo e a in~ciati~a

popular, regulamentando~o capu~ e os incisos do arti

go 14 da Constituição Federal; tendo parecer: da cg
missão de Constituição e Justiça e de Redação, pela

inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI :No 2.254-A, DE 1991
(Do Sr. Wilson Campos)

A Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, em reunião ordinária realizada hoje.
rejeitou, por unanimidade, o Projeto de Lei
n~ 2.233/91 nos termos do parecer do
Relator. Estiveram presentes os Senhores
Deputados: Vadão Gomes ~ presidente; Adão
Pretto, Adauto Pereira. Alvaro Ribeiro. Arno
Magarinos, Augus.tinho Freitas, Aveli'no Cos
ta, Aldo Pinto, Dejandir Dalpasquale. Ete
valda Grassi de Menezes, Evaldo Gonçalves.
Fábio Meirelles, Giovani Queiroz, Hélio Ro
sas, Ivo Mainardi, Jonas Pinheiro, Laerte
Bastos. Luci Choinachi. Luiz Girão, Neuto de
Conto. Odacir Klein, Osvaldo Bender, Paulo
Mourão. Pedro~ Abrão, Pedro Tonelli.
Reditário Cassol, Roberto Rollemberg, Rober
to Torres, Romero Filho,'Ronaldo Caiado, Ru
bens Bueno, Virmondes Cruvinel. Waldir Guer
ra. Werner Wanderér. Wilson Moreira, Mauro
Borges. Fernando Diniz, Djenal Gonçalves.
Wagner Nascimento e Romel Anisio.

(PR03ETO DE LEI NQ 2.254, DE 1991, A QUE SE REFERE O

PARECER)

o COHG~"SSO HACIONAL O~e~~tL'

A~. 19 SdO ko.bill~o.do~ 4 voXo.~, no. pLLblAcito. p~tuL!

t.4 "04 A..t4. 14, I, li, H Jq ~ 4~, 4~, XV do. cO"4at.u~iic ~ Akt.
1.' .0 4t' ""4 V.i4"o~Lç.ÕtA CO:l.6ti.tUC.lOJl4,L.. Tutl.ltité.'ti.tl4, todo", 04

tltLt.1tt4 itt4 CIti.t04.
P«JU1g .... 6c [/",(,<.0 - ll~d.Lo."t~ vu..ao L~~UL..t.i.v.,

o Cong~t~.O NacioKaL podt~i eO~VQe&~ pltbi4eito t &ut,~~

Zo.A o .Ile6t1tutdo.

A~. tq O ..~,~ ..~"do co"4,(,4L~ "O. o.p ..ovo.~iio OU ..~j~,(,~4. A~

lti.. OJl.tiKL~4", dLCJl.tt04 ou p1tOjttOA, &tdtJl.ai4, tAt4du4i~. ti4t~

tal" o~ Municipal.. , COM« 4utoJl.lzdÇâo·txclU4LV4 do COftg~ti~O N4eL~

",".L.

as obrigações doprevêAlém disso,
proprietário:

Na legislação já citada, há um aspecto
fundamental que deve ser mantido. Trata-se
da garantia da livre negociação. ou seja. da
liberdade de entendimento entre as partes.
Esse direito já consagrado e aceito por
proprietários e parceiros -não pode 'e nem
deve ser alter.ado, motivo pelo qual nosso
parecer é contrário à aprovação da
proposição.

O Projeto apresenta. -ainda. alguns defei
tos de técnica legisla'tiva e de emprego ina
dequado das palavras ·parceleiro" e
"arrendatário" no lugar de parceiro. Essas
três palavras têm significado diferente, mas
esses deslizes de técnica e redação devem
ser analisados pela Comi~ão de Constituição
e Justiça e de Redação.

Na justificação, o proponente alega que
não há definição suficiente de parceria ru
ral, que pode abranger oarrendamenteo de
parte do imóvel, como a exploração pela ter
ça ou pela meia ou outra proporção
ajustada.

entrega de metade ou um terço da produ
ção ao parceiro.

Quanto ao mérito. parece-nos que a.propos
ta não merece prosperar, pois a parceria ru
ral está melhor regulada no Estatuto da Ter
ra e no Decreto n~ 59.566 de 14 de novembro
de 1966. Esses atos legislativos prevêem um
prazo mínimo para o contrato. a sua expira
ção, a divisão proporcional dos lucros entre
o proprietário e parceiro. conforme o que
aquele oferecer a este, a obrigação de cada
parte e o direito do parceiro para a conclu
são da colheita pendente~ O projeto não pre
vê' o prazo do contrato. determina que a di
visão dos lucros será na báse da metade ou
um terço, e exige que o proprietário forneça
casa. água e luz ao parceiro. O resto será
contratado.

_ o cuidado com o gado. o plantio de for
rageiras. tratamento de' doenças, fornecimen
to de remédios, utensílios e estábulos;

o cuidado com o plantio, colheita, seca
gem e armazenamento de lavouras;

Pelo exposto. votamos pela rejeição do
.Projeto de Lei n~ 2.233, de 1991.
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I - plebisdto;
• - referendo;

• - InIc:IatíYa popular.

Titulo lU

o A1Lt.. Iof dI. Cotut1.luiçao tJ"t!.vt~ n.o" LtUt4 r, tI t 111,

t~t. L~p.~t4KtL' &l9u~d~ do di~tito pot!tico: o pltbi~cito, o ~('f

~tKdo t d iKici4tlv4 POPu1d~. "Ó o p~~ti~o p~~ie&áo t~ ~a'4~ v±

&« ~~public4K~, P&~4 ~tjtit4k uMA att~~4ção eoftj~ituclQ~&l, qut

L~~."A6U c ~c~l4.~n~A~'MO.

Po ... ,(. .. 40 IIL4Jto l KtC.t4.64 .....iO d.iAti..ngu.i1f. ta.l.. llt.lC..i4t..i.Va..4,

1ff,.41ftO po.tqu.t. O' plt-b.i4e.i.to t O' "-t.6t-ttndu.lõ'! ti" ... J.do tOll'Cld04 ~ COIfO

6.i.ftÔKJ.M04 Ka. P~~C.4, tMqu4nto a C.ftdIft4da. .i.".iC..i4~V4 pOpulA~ l ~&

tnovae.io t. l'lo440 d1..1lt..i.to c.on.4,t.ituc...(oPlal, no c.aMpo !t9.i.6r....cz.It.t:
ili ~~~40 dtJ~á~c~d4 t~J4 .inl~l~ui~ic, 4do~4d4 pLlo. ~Dx~~ui~

:u ~~ '''7''4\,\I
UaK.~l GOKçLlv~~ F~~~i~a FLlko ~ali~Kta O ~~:o da ~iK!

K~M~a ~Kt~~ pl~bi&cito ~ ~~'~~~Kdo. p~Kcipal.~Kt~ K' plaMo iKt~~

"«eto".l, po~ 4.&04 eo~istl~~M KUM« lKt~9~~40 do pDVO KO p~OCL~

&0 gov~~KaM~Ktal. ~. d~ci&d. qu~ &ub&titui ou ~tL6ic« a do~ &~~

up~u ~KtaKtu.

J« a dout~Ha 6~ana~&d ~ qu~ p~~a.'4 a 4~gul~ ~ a.~~Ldi

~« ~~6~~~Kdo UMa d~Ci&dO da p~&.oa qu~ o ~~etaBa. ~KquaKtO o pli

bi~e~to ,t p~onuneid d &4VO~ ou eo~t~4 u.~ lti, U~ ~eMt.~ u. d~e~

,io, ~~eolh~KdD. pu~ t 4LMplts_tKtt, t"t~t o '~M L o "i~.

No di~~ito ki&t.~co. o pl~bi&cito • UMa iK.tituiçdo ~!

MAKd, tnqu4Kto o ~t&t~tKdo Kd4eta n4 ldddt ~tdi«, LK4t~UMtKtO eo~

t~.. a tudbc:.: :.!.LilC:~r,:Úo' do& d,tuto~u do Podu.

o ~~'~~~Kd. pod~ &~~ COK&ultlvo ou P~tvi•• ou MaKl,~.ta.·

d. "a po~t~~o~". o p~M~i~o p~~vi&t. "a COK&tituiçi. &u«ca.

M ORGAl'llZAçAO DO ESTADO

Capitulo I
DA ORGANliAçAO POúTICO-ADMINlSTRATJVA

Art. 111. A orlJlll1ilAç/lo pollllc.,·admlnlslraUva da República
Fe<leraliva do Brll5ll compreende a lill1lo. os Estados, o bisIrlIo
Federal e OI Munldpios. lodos aut6nomos, nos Iem>os desta
Constituição.

• 11'

I 3' OI Esllldo. podem Incorporar·.., entre si, subdivl
cIIr.... ou desmembrar·... para .. anexatern a outros. ou Iarma
mn 00Y0lI EIIados OU TerriI6rios Federais, mediMle 'prov,,>/lo
da popuIaçlo di_ ktleressada, llIravé. de plebiscito, e
do Congresso Nacional, por lei complementar.

J 4' A crlaçloo, a Incorporaçlo. a lu.<ão e ., desznem.
bramenlo de MunldpIos ""'""lVarlo a continuidade e a unidade
hIoI6rico-cuItual do amblenle U/bano. lar·se-Io por lei eatadual,
obedecidos 05 requisitos prevIslos em Iel complementar c:sIa
dual, e depender60 de COlUlJlIa~ medlante p/ebIsdI.o, b
~ direIamenIe Interusadas.

TltuIo IV

Capitulo I
DO PODER LEGISLATIVO

N. ~~~~~~Kdo po&t~~lo~. a d~ei&40 popula~ cOMpl~M~Kta a

l~gi&lativ4. pa~a qUd &~ t.~"~ ju~diaa.~"t~ p~~I~it ...

AIt. 49. É da competência exclusiva cio Congre.." NacIonal.

Art. 2' No dia 7 de ldembro de 1993 o eIeJIoraclo deIlnlrA,
a1rr.á de plebiscito. a Iorma (república ou monorqulllc~
donaI) e o olsIema de governo(~ou~
daIismo) que devem Ylgorar no Pais.

J I' Ser' assegurada grlll1Jldade na lMe dWgaçlo eles
UI formaa e a1Jtema•• a1rr.á dos rmlos de comunlcaçlo de
massa c6llonárloo de serviço público.

J 2' O Tribunal SuperIor EIeIIoraI, prom~ • CoosIi
tulçllo, expedlr' as normas regulamentadoras cIesl.e artigo.

'IN - aulorlw rererendo e COOl/OCar pIel>lscllo;

COMIssAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

ATO DAS DISPOSIÇÓES
CONSmOClOI'WS mANSrrORlAS

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

LE ér/Slli Ç"lio

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Sala d~

Via"t~ d~~&a& di&tiKÇÕ~•• í .~c~&&«~o ~~gulaM~Kt4~ 0&

citado& di&po&üivo& COK&UtucioKaü. o qu~ ~aa..o& KO p~uult p.,~

&~Kt« p~oj~to. pa~a o qual ~&p~~a.o& a vl1lio&a at~~çdo do ~Ol~Kd;
Pl~Kiitio.

1JIuIo. I-' RELATÓRIO

CapRulolV
DOS DlRErrOS POÚ11COS

AIt. 14. A ooberanla popular sem exercida pelo sufriglo uni
versal e pelo voIo dI!do e secreto. com \IllIor 19uII I*a lodos.
e. nos Iem>os da lei. medlanIe:

Este projeto, apresentado pelo nobre Dep. WIL

SON CA."·lPOS, busca'''reg'ulamentar o caput e os incisos do art.

14 da Carta Política, assim redigidos:

Art. 14. A soberania popular será ~

xercida pelo SUfrágio universal e pelo voto dl
reto e secreto, com valor igual para todos, e,

nos termos da lei, mediante:
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Sala da Comissão,em

r - plebiscito;

II - referendo;

I I r - iniciativa popular".

A proposicão em exame declara hab~litados, para

v...!tiJr, todos os olei tores inseri tos, proclamando ainda que o

Congresso Nacional, mediant€.' Decreto Legislativo, poderá CO!!

vocar plebiscito e autorizar referendo. Nesse particular, r~

pete o texto constitucional do art. 49, item xv. ~ dito, ai,!!

d'1, que o referendo consiste ncl aprovação ou rejeição de lei

ordinária, decretq ou projeto, federais, estaduais, distri

tais ou municipais, com a autorização exclusiva do Congresso

Nacional. Caberã a iniciativa popular, votando os eleitores

inscritos, na elaboração de projeto encaminhado ao Congresso

Nacional, às Assombléias Legislativas do Estados e do Distr~

to Federal e às Cãmaras de Vereadores em matéria que não e

xijam emendas constitucionais ou leis complementares. A in!

clativa popular será encaminhada ao respectivo poder legis

lativo por dez por cento do eleitorado ~0 M~nicipio, cinco

por cento do eleitorado do Estado, inscrito em dez por cen

to dos re5p~ctivos municípios, ou três por cento do eleito

rado do Estado, lnscrito em dez por cento dos respectivos

Municípios, ou três por cento do eleitorado do Estado, ins
crito em dez por cento dos respectivos municipios, ou trés

por cento do eleitorado nacional, abrangendo pelo menos no

ve Estados da Federação.

Na justificativa, o autor salienta a necessid~

de de ser regulamentado o texto constitucional e dar-se CO~

ceitu':1çeio a cada um dos diferentes institutos, face à dive.!

sidade de tratamento a eles concedidos pela doutrina. O pr~

jeto optou pela doutrina francesa.

t; o reltltório.

.]I.-VOTO DO RELATOR

A matéria, nos termos em que se encontra disci
plinada pelo projeto, é inconstitucional pois:

I - no art. 29, prevê referendo para aprovação ou

rejaição de projeto. Entendo que a manifestação há de se dar

sobre texto já transformado em lei, embora possa existir a

VdcatlO legis até que, sobre a mesma, se manifeste o eleito

raào. Ademais, não encontro razão plausível a justificar a

ausência de le1 complementar no elenco ali proposto sobretu

do quando se tem, exatcl.mDnte nessa hlpotese, matéria de maior

relevâncIa e que, por 18S0 mesmo, eXige quorum qualificado.

: - no art. 39 é evidente ~ disparidade entre o
·;:omando constitucional e o teor do artigo. Inicialmente, de-.

vo salientar que â Constituição Federal estabeleceu parâme

tros impossiveí5 de serem alterados pela pretendida regula~.

fllentação.
O texto da Carta Magna exigiu que a iniciativa

popular fosse exercida através da subscrição t e não da vo

tação ) de projeto de lei. Note-se que este é o texto do art.

61, § 29. No caput desse comando, temos que o artigo se des

tina a comandar a iniciativa de leis ordinátias e complemen

tares. Assim, no meu entendimento, é facultado à iniciativa

popular apresentar, também, projeto de lei complementar. Não

procede, pois, a limitação constante do art. 39, embora, à
evidência, haja cabimento quanto à impossibilidade de se al

terar a Constituição mediante proposta de emenda, subscrita

por eleitores.
- no art. 49, estão descritos os percentuais

de eleitores para a validade da iniciativa popular:

a) dez por cento do eleitorado do Município;
b) cinco por cento do eleitorado do Estado,in~

crito em dez por cento dos respectivos municípios;
c) três por cento do eleitorado do Estado, in"ê.

crito em dez por cento dos respectivos municlpios, ou três

por cento do eleitorado nacional, abrangendo pelo menos no

ve Estados da Federação.
A iniciativa popular municipal ou estadual há

de ser regulada em estatuto próprio, pbedecido o parâmetro

da constitutção Federal. Sobre esse item, nesta oportunida

de, deixo de tecer comentários focando a minha manif~stação

exclusivamente sobre a esfera da iniciativa face ao Poder L~

gislativo Federal ( ~tem S do anteriormente explanado ).

oJ~igett~ Estatuto Político fixou, claramente,

e acredito que o texto seja até mesmo auto-aplicável, quais

os requisitos exigidos: que o projeto de lei seja "subscri

to por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, di~

tribuido pelo menos por cinco Estados, com não menos de

três dêcimos por cento dos eleitores de cada um deles".
Deve ainda ser dito que o projeto cuidou apenas

de referendo e de iniciativa pcpular, nada dizendo sobre o

plebiscito.
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, voto pela inconstitu

cionalidade deste projeto de Lei nQ 2.254, de 1991, de aut2

ria do nobre Dep. WILSON CAMPOS, que dispõe sobre o plebis

cito, o referendo e a iniciativa popular, regulamentando o

caput e os incisos do artigo 14 da Constituição F~deral.

. '
",/1'~ /~4'''L- t--

DEPUTADO .,PRISCO VIANNA
Relator

~- PARECER DA CDMISsAo

A Comissão de Constituição e Justiça de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ
2.254/91, nas termos da parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Luiz Clerot - Presidente, Cira Nogueira

Vice-Presidente, Antônio dos Santos, Cleonâncio Fonseca,

Me~sia$ GÓi~. Paes Landim, Paulo Marinho, Tourinho Dantas,
José fhomaz Nonô, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Renato Vian
~~, Ulysses Guimarães. D~rcio Knap, Edl 5iliprandi, Fran
cisco Evangelista, Sérgio Cury, Adylson Motta, Ibrahim
Abi-Ackel, Prisco Viana, Israel Pinheiro, Jutahy Júnior,

Moroni Torgan, Sigmarl~ga Seixas, Edésio Passos, Hélio Bi

cudo, José Genoíno, Sandra Starling, Gastone Righi, Mendes

Botelho, Wilson MUller, José Maria Eymael, Rodrigues Palma,

Benedito Domingos, José 8urnett, Paulo Duarte, Antônio de
Jesus, Ary Kara José, Luiz Tadeu Leite, Neif Jabur, Valter

Pereira, ArDIdo Góes, João de Deus Antunes, Magalhães Tei

~eira, ~ardoso Alves, Reditário CassaI e Luiz Carlos Hauly.

Sala da (t~1{/;\24vf.~;n171Sfl
~Debutado JO~..L.IJI~ ,for "r

~ Presidente/

/' 'Ú";~<:_ ,~
Crepulag.{ PRISe', dANA

. Relator

PROJETO DE LEI N° 2.302·B, DE 1991
(Do Sr. Edi Silíprandi)

Dispõe $obre a a~ertuTa de capital das ~mpresas estatais
privatizãvels;' tendo pareceres: à~ Comissão de Eçonoda,
Indústria c Comércio, pela rejeição, contra os votos do
Sr. Waldir Guerra e, em separ~dvJ do Sr. Paulo Ramos; e,

da C"..issão de Fin>r.cos e Tdbutação, pel'.! rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 2.302~ DE 1991, A QU E SE REFEREM OS
PARECl',ll.F.S)
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pital 'SI! de!>tl"~r:(.

t('~ .Que Jssegure'" 3

"r1;. !ia _ ~st. lei e~tra e......igor nl

o COj'\ore~50 Naclona1 d~C'tl!'t.: MIo ..:;wIIOS CO'lt'!'~Ilos dO l1beral1Sll'O ~lco, ccntuoo.

pertlltwlos t1I i~ia de que 05 ObJetlY05 Cf.Jl! levlI'all'I o Goyerno erasileiro

a crlu suas tw'Ore1.35 develft set prest?tlt'oos.
A t'ot'W'e o.,e nos parl!ee tr'I!tls -='ra."tiaa. C2N o ~h IhTfll

cIon8r as rlSlÇM etroIl!ssrlais. l'\Io está contl!l!OJ:tdl 1"\3 ~ri,,'tizaç~., j)\.:U e
5i.r.\Jles. MS na des:estat.i=lçlo. Ne~te :::~ro a N:i;lo b:a~lldn oeh. de mP~

ter o contt':Jle aclr.rArío. ll'le';11ante a oarticlbal;" da .!niciaU"o'3 privil:$2.~

inve'stirb fftl:joritilri8l'lll!!1'lte nas eflCre$iJS 'nt...tds, ~~t"f\II'IdO-as "g,,-els. t:'2.
oernas e C(JIIpetitiVllS.

Ne:;t~ processo de dese5!atUaçio, o Brasil Dre~rvad

as '5 rl.l'Ç&!s sociais e ~lcu. atrl"'~s di oerw;1o 035 ePOt'ftas.oraoo!
el~ • sua ~rtie1oa<;1o ociOl"~ri.. As.ill ° Lstado =tl.....r. ro P":.
filt1YO" AO lII8SI2I.] tl!lPQ .. lJ.Je oera1t!.rj; ~ rt!CUI'~ ljI l"ielatlvl oriv'lK1a

....j .. direei~s a tais IIOllras" :>era ",o'''I''id-l.. o _lia-I...

O "'" ·dlfere ...ta Pr<lllO.ta ea. _ te. s1~ roUei_s
f óJI' as fIIlIlP'ftSU esut..Js CO"lt!nJI!!.l.. no prcJl:8SC proc:kJt1vo, CCJIl tJllII pa!
t1e1Qll;1o lft.ir'or~t4ria do Estlldo na ~l;Ao de se.\JS eacitais vx.llis.O~

I"I:IYOS 5ÓC:!os if"ltt:gt31123rl.. di! con'$o!W'ld8de COI"'" Lei til' 5oeied:lr.:5l!!s ~

"i.~li..m.-.ás e fIOdeIf'I.lJC"'do.U. At. 01550, os l"'IOVtJ.S só:.lcd oererc1!,
ri_·...,. noq6eios.

Pln is'SC suá I"IIPCessário vt!t' apro't8dI ~ 1.1. Ibtit'do

a eaQrt.l sócial das. eooreus I!5tatlts prl .....tizoiveJ.s. PttlP1ci~ c it'9"e:!.

10 de recursos (:m3:"" ~ t~lu ~t14S,~. /"lO Mu:ro4

p.r~9r.. r:7 vnlco _ Estr av-.ento de CI

"'::Itlt;atotl.ull~nt.e. a 11f10hf'\~3-;lo de oroj~"

a.oll ..ç~o e lItc,dp.rnililçln de: tais f''lpresJs:
Art. 20 _ C Poder E lfe c .... t 1-10 debar~ de

ut1l1lar o direito aI! oref'ertncla na osub4icr içlo (u'ste caol til;
F",rágrafo ,jrlco - A e",otl!,o est;t.~

der' .a eond~;!o ~'f E~presa de é.'conolnll 1041sta, :egendo-s~, a
partir de ";f'ItSo, pela Lei é-'s $ocledi!::te:. Af"Iôn im1J5, ~lcandO o
cov~rno CClft partlcia:Jaçào no Capital social nlo super 10: a 1119'

t(Juaref'lta e t\Ove por cento);
t..rt. '12 .. O a\J"'e~to de t3"pital s!r~ de

eonfar.ldade COIl a lei das Socie'3llidl!lS Anônimas;

.rto 19 _ F' le" o poder Executlv1') aul2,

nlldO • ti.nirOrft\~r ilS Elr-PfIeSilS de í! :ono," 11 Mista.;:JrJ.:latlz:l

ve!~, elllt Sneledaaes Af'\órtl,"35 de Cilpitill foberto1, t'nediante o I~

.,,~nto de c~çlt.l i

Art~ 50 _ Revogllll-se as d1soos1çOel ..

Art •• g _ r 1e. vedada a cO"eesslo de
Qualque.r t:t10 de prlvillgio ro j:)foCe'5S0 de' p!'lvltlzilçSo de E~

pre"." €statals i

data de sua r::utl!1cr.;:to:

------. ~~-- i.~\."('"..~~ ...
. fOr SIUPRANOT - OfPl!l ADO ~fOlR~ •
..:::::,.--- . /- o /

JIlSTIF ICA7 IVA

o lkIOelo de dese"VOlvitMnto iIdotíllXt 1"10 a1'l511,tM sido,

blIs1.ca'Mnt.e, o da SU;,tst1t,,"lt;~ di ~rtlÇ3es, 1.U.JCa fiO KJt0\4it-.ento

de ncursos 1l1re:als e .-Õ"I-oon Df.rata -e abU'laar:te.

Neste PTOC~~O o EstlOJ b:es.i:~!i.'tO "~1!Ye ~l 1~

te, CCII a ~nj~~ ~ 1r'QClços 1"""'6U~t princ:1y.,~ a.1rc1Cll"*:1os i
lndÚStrl1 de ,*,s de ean1tal: se ,.O~ analts,,!' OI orlQeM oeS5eS recursos

YerftlOS COM certeza ~ gr~ po1rte ~l~s está relacir:nada cem Mssa d!.
vida externe.

Pua gererclar e~t-ts invt5ti~tlJ':i c:ricu.se a '1~ra

das sociecMdes at'Ó'líl!ll!\ ~ 1!'C0000000000l. ~lsta, ~ Ct.-: o Estildc Dlttlcipa lNIJ2.

:ltui.-.PJ'\te 00 caoit:il 5cxhl dIIs ~re5.s t"ri~s e cOrtSeQJef"Iteftllente da

adMiol.traçlo dOS seus ocgóclos.

Ho"" este ....oc~l1J oes«wclvImenthta está- pr.atlc..,te
~t.oo t • NlÇIo I exigir novos e.lf"f''OS capazes de tid-la ~ d1flell

s1t~1o t~ oue. !I!' fl"\COt\trl'l, ! Ull l"ICIIIIe.f"Ito h15tóric::I em que os erros e ace!.
tos NS deClsOes col!t1cIs marearia profLJ"d3ftle"tlP os ~st1!1O'S destlP Daí!.

CCIII • l.6111o dos .PQ"W'OS enl gruoos eeonOmlcD5 e I'lI!tc3dos

COIIU\S, IJb1 ca ~rtura dn rronteir~s brlsileiras às incort~s, ficou
evidente I oecessic:ade de as etIlPresas do Brasil se torNrew ~t1t1vlS,

SCID o· risco de ser., excluídas do lN!rcaâ).

ParI as lMPtnaS HAII CQIIIIDeUt1vu, preclSM tstar Tec
roloqiç-.te atua11._s·o gozar de _ saúde n"."."I... -

As I'!IlDresas de treen:rlta .1s~ôII bnsllelrlt, _5I'lD M fIB1s
noUveis, t~ • tlcar for. dO IftettadD. J' 0Je .. par" !'COMDll'twlnn ca ..lJ'I

ços teet'l'316Qlcos, ~ssltlM CIlt invt"st1I1l!l"tt05. Na atual situaçJo,Q Cover..';;

nJo·.,!!Ot5e ~ Melos plra investtr l! htstor.tclMlt'nte 'Se teM veríf1clldD ~
OS lnve.l,i,f1tf'\t.os p~troclnadcs I:Or ele sIo :w..dtas ~zes ..1s caros do ~
,. l"e1to'S pe1. 1"1clat.~t"'I or1vMSa.

S--sa "'" os •...,:50S PU•••tes fi". tlIo estio di.
pcnlveb .. abIIdWll, o ~ lev.rili o Bra511 I t:uscar reeunos e.xtelTtOS:

ll.II'lentando SUl divida, cu I venôer tlis enlPl'I'sas "inic1ativl j:)r1v_, t2.
lfIO estia tentlt'ldo fazer.

A OI"'- '..,lIberallzltlta "'" assola ast. ""b no -to,
ou sej'l, a c~ l3e' QUe: o E.stado devI! abrir. de ~s estatais I! et'ltre
QIi-hs • l"lclat1v. pr1Y.aa, sctJ ar9Jll'l!"lto de 1fIJI!1hOr 9fte'!Cl...,to e .10;

disponibilldacle n,*",e1ra. faz-no. aereclitor "'" _~r proposta ele Prl'

vaUzoç50 ser' aceIta ... rostriçlo. -

Pçeç.u...,s d8r UI' basta !"leste ~IC03". de que .5~
estatais de gnçl sHi'~ ; ··cUt.:..s.....UenaçAo -:.o aras,!.l eu lWe:;II'O d3' ".z~

~ 011' fos... .-. at~ ·v~i:;j',;;, ;;;;x-;;7;';;-~rãs~..-cargos. -

Se:á tdgic:o S~. daaui a alq.t,,'S anoS.os od~ f'!e~en'''c!

vi.das criarl!'ftl ~resa'5 CClft p;Jrtic;pJ.çlo mil"lOr.:.Uriõl ~ Coverro! O Japl1 ji

as tl!'l"l! pau i.fQJhic."l:U'~ Sl.nI!: ecorort.ias, if'lterna e !.xter~:!nte.e se n6~

t'stlvertrlOs con r'O'Ss.d~ estau15 i:rtwledta..~lnente denOl1Ja~ 00 M:Jsoletu.

o eNES ~ teM~ d1rPito de "erurt rtel't pOdef· ''''

das açÕEs ~ US.i.TIÍ1"3S aos 5t\JS 'lS'C!Gnário~, ao prl!Ç:J de !m: do ....lor Ji
avlluo:J. pói:'1 ~er pago etI 10 W"Os. .

.I,to t I lnst1tur:l~lizaç30 ca ilfOUUdade4 li povo CIUIl!

rt'llll'lef"\te ~ o verCao!!iro dYlO da U-sl".trI3S l":io pede (M.er- ~rhs't tlro ve tJ!
~rtr<:il, p:inclpalwtente , un peQ.J!nO gr~ de orh llfglaoos.

Todos' os trabal"3âO:e'i do S:'lJ'Sil, ra ;.t1vldaoe Cu 302.
sentados. tbl certamente os treSlftOS direitos. '''' crCl)eto de OT"\/tlUZlIÇ:lo do

pattimOnio públlcq" rt30 oooe- Niver I"elf t1r1vil~qios, t'CfIl r ....Ote5.f'1f!'!JI fatU!

dades.; todos t~ os. IilleSJllOS tUnltos.

O Bra~ll ~ o P;"h OJC t!fft ~b c~l~Õ6 ~r. o deS~

voJvlwrt"'1to â athJdade proôJUvI.. aJblGo1 1bl..rcSAnc!. e da e.xcelencll aa
~l1daae CkJs m!t'~dos de" (~rro e da ~t~rl. prJlt&! elIS oe-nl, • enrfQh t_
sIdo gra_to w:>sldl_ oos.gnços privados ~ coer... no r_. Estio
ac:usttlftaOOS oi receber energ1a l,1talllentf slbsld1a!Ul.E o CISO da Siderurgi'

A1oor.ande'nse- fJ:>' CrLW ~r"aJ q.Jf!' :l'JlPOrta Sl.t:2t2 dJs E.staoos
t.hldos P da thlna, para exportar vergalhl)es, Pt:rf'1s, etc •• a esses -e5'llOS

pilhes. Na rralltllde nU se exportando energia bIIratl e aí. se Ilf)JI tr!
bolhador tI,esso o prjyll~lo ele COl'llrar ~s ele ba~ da U5IMINAS. .s
tes. trabalhadores dever1..- ser os do letor ener~t1co, par eXlIIlPlo, 0$ tr!
balhodore. da ltalc.j.

........... prhaUzaçlo. N r.al1dade """" ser falta ...
l~st"1,-ner.tC'~! isto parQJf!' o Objetivo "social das .,reus fl!stat.1s privati

dvt'is ~o DOde ~er CtJq)IÍdo Mdlrie o l'lJIlff'tto de lrweu!.-ntos e • c~
~te DrO(,u;.~o t ktIleOtlJ tte 1rlIa-de-obra... -

turanto todo o'poriodo da Al!YOIUl;50 ele 196* o 9"""rrC>
Milsldlou • 9r"""" Indústria lIIOtal__lnlea·eooo a ele 1ut~1. a ele ber.s
,. capital, li ~ eletrMo'ltlkticos, etc.,~ 11 't1S~S 1r'ôJ5trlals,d!r!

tlllet'ltt, ct'.apas de 1:ç:o e oerfh abaixo de custo, et'QJanto a lrQjstrll drt

Ilidlo Porte. teve o."e cOI'lOnr SflIIPre atravk de ItraVfludOres,C),It cobravaM
ati e11):0 "ezes ",".lis,~ da ~a ou da delMndI.

5Gb • éqldO da 11berdadi. _Ioa ,,. ...re"'*'.a 011&100
ç!!o Ô)'., car.t6rios, ""~ "1_ di:! t.odOS os prlYU~:os e âI ClPOTtlf'tidade I9JIl
para tOdOS ,..:lo pOOe vit'lqllr o projeto de or1v.Al1zaçlo 00 goYI!1'M onde !e

propIlcM 'enOer o p,ul0000lo pítl11eo i t=o ele U:ulcs .... protlo-.t.
f'II:fh... valor de Wtc:ld!;).

No caso, ~ ~sa -.alt1liaCi0"\ô11 I)Oden emorar, por

eJlM\?10, a Aç,6s F'1ros P1ratlnl, a Ct(Je'Sul, I 1J51tn1nas, l$'li~tt: pera su
c.9td..hs no intu:'w de J!l1ftÚnar cOf"COrrentes. ((1ft oS ~tDS rel~o"i

COlIt tít'Jks Setfl ~!wer ..dor, bto cert~t!! occ.ned.

Pensar ~ os sertJcres ~tadCS podrr!;n ace.1 tar til

Mg;lel.t. ~. no ~iolrro~fl'fr~4 ...-;' /~f'/

.~~ <ç~:····il;.",~)\(' _;;' ~~ ~. ) I

~~~
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COMISSliO OE ECONOMIA. INOdSTRI" E COMiRCIO

TERMO OE 'RECEBiMENTO DE EHEHDAS
" e_i••I. Cf. !C~_lil,.

•• ".unilo or4llnllria real iZ2cfa

r,.•••tr.. «

hoJ.,. ItEJEtlfOU.

CGRtr. O voto do o."'ltado W;a)"'" Guerra,. o PreJet:o "'.. Lei r;~

l"o!to trr..os do art. :1.19, caallt, t .. do ••• a-.nto Int..,..

nu d.. Cã'lilllr .. do" D~Plltados.. a1terildo ,,«10 art" 10 .. I. d. R...olu,Jo

o,..... do Dia fJ'as COlti.~i.... - de prazo para a~r«$.."t.c"io d.. c••nd..fo.
~ .
• ;t, '.rtir de 1I•• 1:!.?1. por cinco , ....ill•• E.,otado o ''''.%0 .. não forll.

("Y.!' ."" I. "II,t rt n ;ull1.....111. r f<'ltl.r J',ulur .. 'lI' lur

:. 01' ·'U", .r"o..hl /1"'0'" :"""1" lj.~ld.!ln!lk I. ~otur,.tn ·n.J ....tr ••

"o\ll~'r ,,',r;-r"~. 'ILaM 1-:'111'.\, "'....fll ..r""O :llllsLII.nulto, ~dIVal"O

!1(Jlt~•• ;'Jio .\lw':lda. Jjttorl.~ ttFdlOII.~,.,....fA:....»€/.
l1arl. L"íZ1f de n"SI$ AC,tllhllcano

• ccrct~,., 1.-S·Jbst t luta RoblEr·t I f'ont ... IIJ'.d· MljellJ t1on'[f:lro.

VliAdlMlr P;\I.«i,.. •• ~.lJis

11- VOTO

( • 1'.1.t6,1••

pala !
Eat.do

up.r.cJ.i,

d. IlIItpr,!

';.ai", II~'\ "·u.I ... ",io, \Iri it ':lI" J'lOno dI t?'2

,_ Lo,
'.e"'lt ~ao iõ[L r Otl MAGH"DO

p,.. ... d"nt~

VOTO EM 8E1'AMOO .;";lO 'S/? N tic.:~

'P FI"; lo C 12 A m.o~

€ tio. qu••••nr.UZI, todavi., qUI a•••pr••••. a.
~u•• t'o pod•••• dividir •• dual cat.gori.l: • pri••ira - , '.al1

axpr'lliwI nu•• ric••anta _ , conatitu{d. par ••pr••ndi••nta. di

.'cUa port., .uitol do. qu.i. oriundo. d. inici.tiv. privlda, que

c.Ir•• sob contrai•••t.t.1 na d'curla d. 'Ipúri•• oper.çe.. d.
locorrOa A segunda , ror••d' por ...pr•••• atu.nt•••••ator•••,

Argullenta o n~btl -'utOf 'quI o· ~roc.s.a UI privatiz.!

.;10; na ror.a co.o VI•••ndo 'conduzido, nlo r.pr•••nta qualqulr·

D.n.,lcití plIIre • atividadl .cone.iee, vi.to qu. nlo envolv.. 01

1ant..&.. oe I1t:J"oe ln"l.ti.lntos na ••pra.a .JJ.anad;' •

Igu.l.lnt., r.pudia O privilag1•••nto d. gruPoI, CO.O

"•• ocorr.ndo co•• vand', •• condlçD•• r.vor.cid•• , d••;e••
..preOldo, de ••pr••••••t.tala •• rI•• d' prlv.tlz.qlo ..

\- RELAtORIO.

J. ".nd~ ~', 1;&•• ,I _!'Pr.gldoe: ~ic:•.ri. VIO,.dl li 1111lnlçlo dI !.
',",u .. 'ht clII.pr"••• prl .... t1.1.3'1ll1i .. , •• c:ondiça•• prl ... Ll.qL.d•• ,

"-'" w'J.dIJI.

. \I•• ao .xa.1 d••-ta Co.i ••lo o projeto d. i.i.. aPÁ

grar., que prope. 1I0dtricIÇO" no Progr••• N.ci"on.l d.O•••• t.U:.

,.çlo (P.NaO.), I 'ablr:

aa nl ror•• d. pl'lv.tlzlçlDS a·priv.ttzlÇID ".ria .r.tuada .adia.!!.
t. au.ento do capital dll ••pra.a ObjoeUv.d.,. IIb.tando-•• o có!!.

tratador tunilo) do dir.it~b.criç:lo;

A .Uena"'D d•••pr••••••t.tala i.pl•••nt.d•
t.u.l gov.rno t ••••pacto. positivo.. R••L••nt." haja Q

"IrQ' lob o pitO d•• rI.pona.billd.d•• ad.lniltr.t1v•• ,

n_111 .. , lu.nl,.lI •• Jn.f.nt... .I .a.ifli.lr....u d. c.nllna.

trncJ1.er.Lo. do. qual' i cuntrol.dar.

E ln'o'v.l o .'rito d. propo.i;lo •• IX'•• , nlo e6
(Jor .u. t.Mp.ltlvldld. (;0.0 p.lo _lavado. t.or.a da bo•••nla

JUlt1'ça qu•••DuU.

'fERMO DE: ltECEUMENTO OE ptEIIOAS

PltOJETO DE LI:l 119 2.302191

P,1,('r;CC'"e~

COMI5510 D! ~r./lIlO"IA. 111Dú5TIIIA E COMcllCIO

"AAECEq VEHl:EOGIt
7: ~ 2F- K{!b.r;,e,o ~. Vorr> ~., -t>c~Âro-e

Sub_Udo .i ••I'.clallõie d•• tl" Co.h.lo. c.....rec.,.
rav... i:"el. n. fo"•• o. 5vb.tit~tS.Y' ti. ;".\.to ~P.).\•••
..... ·~r.t."d.u esta•• lec.,.. nev•• b ,. c •••• f!.
",lvatlzac-ie ti••~..r.s•••• tat_... D••c"p.o ce novat'.t•••tic-a. 'ica"i. .. ~.d... E••cuU"'. ·.ut ll' • ..
U.n.'or.... a. E••".... d. Ec.n~L. "illta •• Sac.i.atla"o.
Anón! ~ v.,. Ut.rtur. de c.,.lt.l da'i.' .
.. abrir .,10 do ,ou 4t,..lto d. ,ublcric'. de ael•• na.
.~"t... da c... ltal. cu·).. ..ecur.o. lO 4oIJUft."hll,
... ,I•• torl •••nto, • l •• lantac.ie d "ojetes ""••t.'J••u.......
...U.cl.... "d."nlzaci. li. t.lI r ••••• P,ocur. veda",
.....i., .. c.ne....I. da ."rlv1 Lé.le. no .roc.... de
.rivatlzoIIc•• das ••• .... r ••••• CO•• , ".1' ..... lo. o d. VInda

41 acãef. • .. condlcõ•• Is,.ci..is. aos "'''.'Iao:tl'l dl's.,.... ,......

110. braoa do art. 11', e.put,. II,. do R~l

.-n1:o Interno d.. Ciaara. cio.. Deputados,. alterado ptltlo arta19,
, I, da 1'".oluc.o n9 1(1/91, o Sra Pr".1dent. àterwinou a -.bel:'

tur& - • -d1vulqaçio :'lA OrcJ.i. do Dia da. Coe,1ssõc. _ de praz~

par....pre...ntacio d. eMndAs, .. p.rtir de lQ/06/92, por cin_

"'0 ~••sõe'a Es;Ciota.do o prazo, nio 'toras receb1.das eJ'ienc!&_ ..o
.ubstitut.ivo do relator.

Salada ca.l."io. ... , d. 3ullho de 1992

. 'i''f I' l'lu'~" i
J"UI/IAM A Il' "éiÃlUL-'n~OJO

her.tirt.

De.,.,.. flU" •• la l ••lsLlcle Jr,lntl, .' E.levtlvl Ji
••s.l. ti .. fllcultf.4. d. Liv••••"t. 4.~1... if' ••tIIr. a nat.,rolt.1
Jurítftca ,da .u•• '.~.".I • lob••• ,u.,c"lci. ou nl. d•
• u•••uet•• de .•cl•• n u-entol ~e c..~i tal tf .

O•.o"t••••"'te. •• dllo:isl.s ant-Y'i....s. .st. C•••
acelteu co.. • ..ia.. ,1..,,,.til • "'.nde. •• cendi~ã.,
••~.cl.i., d. .eõ.s .DS ... ,..,ade. d.. • •• ".SJl5
~f'iv.tiz.v.ls. A lut••o,tíbiltdad. de d• .-oc:r.U.c.cio do
c."ltal d.s .......s.s credita. ínc.lU'Ii"'e. boa ••rte CiO
'UC•• 'O dll' .rh'.tiz&ca... já " ••Uu•••. Asli ) .. t"dic.acio
••• i •• d•••nutenciCl .. "io da _ti_iracie d rlvil•• io.

..... ti .... hi .u. se .ond.rar .. tr ••it.cl. e, a ...re"'.ci..
".cent. nels. COlli., •• de. Pr.feta d. L.i til"'.' ••••nti••
.1...tr......"t., o••• te aI d. .rojat. •• ...... .,..o::"r.
".~uzir, .. to r"......n•• t ••n.itõ.. i .. , •••,.Uel••cio ..'
E.t ..d r •••••rlv&d... '

Acat.nd. tIl. coft.ltl.,..ca... ..t. Co..1••I. .,.atou·
c.nt••rl...ent••• "rolete d. Lei. ,.. 2a302/9 .. no. t."I~" ".:::::::. ::~:c;;. ;::'I::"t:~utJ. .l.b....r, c... 'I.'.tar
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trat'glco' f cuachrhadol por .lavadol 10"•• tl••ntol, floda.ta

rentabili.dade I longo prazo da "Ituraçlo.

A privltizaçlo da•••pr•••• · p.r~.nc.nt•• 110 slljundo

Qrupa dava s'r Idltinlatudl co. cautal., dIvidO .:

....rl. "'orlllldo"•• da prll"o," da t.oda a Iconot!'lil. dado qUI prad.!!

". ln.uMa. b'licol:
- atuar•• dI rorllll 11I000 OU oU.gopol1.Ucl, Ji qUI, '" gltll t nlo

po••u,. concorrent•• privadol dI porta equivalente;

• ptodUl.lrllll I. 1"1'9' ••cala, Iba.tacando o JIllrcado lntlrno, g'

rIndo IJ\pn"lvoI •• ldol dI l.portl;lo:

.. I.arcar•• grandl lnrtuAr,cia lobra os nl"li. dI 10V•• t1111Into. I!!

praga'. randa,

NOI últiMOS quinze anal, a. grand" ••pr•••••• taUU
da ••tor•• COitO o patroqu!illico;' d. fartilizant•• , aiderúrgico,al!

trico • d. transportes, antra outros, tiver•• dr.atic••anta nd.!:!,

zid. su. c.pacidad. da invasti.anto: inici.l••ntl, davido i br.!:!,

t.l co.prls.lo daa tarifas púb.a.1ca.; po.tarior.lnt., divido la a.!

t.nc....nto do fluxo de a.p~'lti.o. intarnacionail I ~ inc.pacid!

d. do Taaouro Nacional d. aportar OI r.curlOI da lu. r.lpon••bU!

d~d. at.pdlnda • .1.p.r.tiv~. do nu. Co.o cona.qalncla, datar iB,

rou-••• qu.lidade da .au••arviça. a produto••

N•••• conta~to, a d•••• t.Uz.çlo podaria con.tit!!
ir-a. a. oportunidade única di capitlUzaçlo di t.la ••pr.I•• , r!

cupar.ndo-lh•• I capacid.dl da inva.ti.anto. O qUI Si obs.rv.,t.2,

davia, , ua proCI,lo di privaUz.çlo .nenlo Idlnolo .0. int..r.,!

••• nacionai., vlato qua:

a. nlo glranta a capitaUz.çlo di' ••pr•••••lilnadl., na.. co!!,
.Icuçlo d. nOllOI i""•• t1.lnto.;

b. n'a •• tabalaca, para o. co.prador.a, qualqulr co.pro.hlo da

••nutln;lo do nlvll. d. produçlo, ou ••••0 di .u. continuidadl;

c. f.vorac. dupla••nt. o. d.t.ntor•• di titulol público. d. longo
prazo - cha.ad•• propri.lI.nt. no fIl.rc.do da ".old.l_podrl'

(dlbln.tur•• SIDERBR~S, O~HQ'•• TOA, titulol d. dlvid. a.t.rne),

ao .cliti-lo. por ,valor .upar1,or ao d. "'arcado a .o,antac.lp.r

lhls • quttaçlo.

O qua ocorri. portanto. i qUI o P.N.O. ta•••rvi.do d.

ln.tru~ln~o d,. a.pll,açlo da li.qlllda,z \1 da un.t.blUd.adl· d.. in.tl

tlll-r~" r lnancal ra. ,(pr itl.c \I,)d., ,dltan,to.ru d. t ltu_lo.• púb.U~o~) .•

I. dlt.rlflllnto da .u. utlUzaçlo COIllO alavancI di ulI procl.lu di

ratomada do cre.ciIl.anto IconO.ico.

A•• i •••nd.o, o proj.t.o •• tal. r.pr"lntl 1.portant.·
propo.ta no lantido di r.dir.cionar o P.H.o. no rUIII!0 do. ,•• iur••

Lnt.r ••••• nacional.. Entratanto, a proposlçlo orig1nal, .16,. ClI

conhr .lgun. dlf.ito. da con'clitu'açlo, ar1g~rl-....no••uito in

rI aXlv"l, • rlaxibflidada i condiç'lô bilic. p~r~ ~ d~'ln"'~l~i~.n:
to di progr••a tio cOfllplu;o COMO o di priv.Uzaçlo.

~dlci-onll••nta, .. praibi-çlo di privU'gi'ol propolt. t

no .r,t ••11 do, projatoviaa .cortar conc••••o ·da subsIdio. no prlça

di vln~. d. S;I5•• a Illlpr.g.do. d••Illpr••••.•• prlvlUzlçla. "'0
concordalllo. co.·. coloc.çlo. Acrldi t~.OI .Ir tl.nif1cI a. Illanut.n

çlo di inc.ntivo. plrl que a. l",prlQadol participalll do corpo (JI ~

cionista. da ••pt••• privatil.d.. E.tl .aria u. pri~airo PI'SO :

no s'.ntido da d••ocra"Uz.çlo dOI "lucro. pravht. na Con.tltuiç'o

Na int.u1ta d. APlrf.lçaar a propalt. do 1nl1gn. Auto·r,
•••• contudo, altarar-lhl o ••copo••XClto no que a. r.f.r. I p.!.

ticip.çlo dOI .Illprlg.do•••pr....nt ••o. o .ub.titutivo Inlxo, c~

j •• c.r.ctlrIsUc•••10 r.su.id" • "Quir:

•• o art. 21 propel a rlduçlo d•• aodIUd'dl. di· prJ.v.U.zaçlo pr!
"'l,t•• na 'rt ••• d. L.l n' 1.031, aI 12 d. abril di 1990. a.
'Ih p.r. dua•• Ix.t•••nta .qu.la. qUI p.ropiciari•• n(Jval r,!

cura0. ~••Illpr •••• d•••• t.tiz.d... E. r.laçlo ao proj.to nl

2.302, cri•••• u.a alt.rnativ. IIl.ta, •• qUI o contraladedUn!

lo) pad'''' d••f.z.r-'I d. p.rtl d. au•• IÇa•• , dl.d. que oco!.

r. lub.criçlo d••çe•• nov•••• igual valor. A .lt.rnati",a pl!,

_1t. I concili.çlo dOI int.r••••• , di c.l~. da Gov.rno co. o ao!

Plcto dl.anvolvl••nUata d. que •• di'" rlv••Ur o progr••• di

d•••• t.tiz.çlo;

h. ,.,,,'h. '•.,,'',., '1". t..,.,;t..I·'~llt.4" lltar' ••,H"•.•• tia " ..pr••••'" ta!

v8t1z.çlo (port" •• lot aI '.tulçlo, Ittuaçlo .con~M1co_ rln.~
clir., Ite,., lorn•• inIl1'",.il, Icon&1l1ca Ou Jur1dica••ntl, I'

alt.rnativ.S prevhtas nos incisoa I I! 11 do art. 20. NIS5I c.
so, " I 211 ~o mesmo artigo prelll • pOIslbUidaoa di adoçlo a;
outras (orllUlS de prilliltizuçJo, desde que acatado, p.lo Congrl.!

!Ia '1.1:1onlll, rllatóno da CO".i:lllo D~ratoril do Pr09r.,u cOnlpr2,

vindo tal inviabilidldll'

. c. '7' Irt. 31 • 5IU parigr.fo único objativall gar.nUr a apUcaçlo

dos racursol nOllo.s UI projetos prlviament. selecion.dos p.lo

control .. dor onginal I considlrados d. lntlrlSSI pâra o Pills.

COIII 1:1S0, 8v!ta-:oll que o tJ!nhelro rl~ult.:lnlo d. sub5criçio G!

Ja utilizado paIOl lIutras fina, (,01110 <l I1hJdlrio..açlo 11. astrutura

d. 'inancia,... nto do atil/o. Ressalta-'I QU. tal proposta nlo

implica restr 1çlo continuada à libardade ai açJo dos novo. CO!!

trohdora., ji qu.:
.. ,a obrigatorildad. ~8 u~um1ria ao projgto inicial.

.. todo' o. candldatos oi aqul.içio t.ri conhDcifllant.o prévio do

invIstillllnto ,.llcion.do, ji qua o s.o s.r1. diacrimin.ao

.Cli tal d. aUenaçlo.

Final.,.nta, a ob••rvar qUI_ o proj.to I. u: • .,. - be.

como o aub'tituti"O proposto .. nlo cogita .lt.r.r o .J~o da. dlci

aO.s sobrl prlvltizaçlo, hoje clntrado no Podar E:x..cutivo, 'li' .!
p.nas • sua forlla d. conduçlo. di 1I0do • ",.lhar atender a. pr••e!!

ta. nac.:uidldl' di atualiz.çlo do p.rquI fabril brasilliro, 9!

rando .Illpugoa • rlnd ••

rac. ao l.pO.tO votillllO' r.vor.",.l.antl ao projeto CI.

lu nQ 2.'302, ". 1991. na ror•• do .ub.Ut.ut.1vo .n.~Q. '

<JliJoJ tllI l.umlo,:lIau. '"I1 ... (\JIJ "'rn.l~U I'JIJ.l.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO OE LET NQ2.302. OE l'

i Do Rei dtor )

Art. 10 - Os processos de .l"ienaçila ,Je empresas 1nc.l~

ioas no Progr3.ma NacHJnaJ, ,jQ Oas.~tatizilçl~ ae quo trala 3 Lei r.'2

S.Ú31·, uH 12 ae aorU aa 1990, ob8declrão ao di.sposto nust:!! iai.

.rt • .:'" - ll:l Jlt'U1.t.O' lllll plluallz,s'oj,)· ... rtu ·.... "'.ul:!.

rJO, ... t.(av'~ 11as St!ltJulntu. f.lflll.Js ,Jp"ra';lJn.H:I:

.J";; aulllenlo do C-3pita! ·1.:011"' renunc1a lJU cIsS'Iol.. pa~c!.

~l ou total, '41 direitos di 5uDsc·r~çlo~ ..

11 ... alhnaç$o di partlClp.çJo $ocutáru, d.soe -1 .... ~

cOMp.nh.da d. -aumento de Ci1pit,J~ ~ ... r.irlll~ u,) .nC't~hJ ..Il'~bú~·..:r_ • .:111

valor Iiquivl1~ntl ~o ". partlci.pilÇio a11ln.l101.

lO••1Js au••nttJs .:fI c.Plt.l de Gul lr.tlilllll ,,)5 tnt:l,:l ... 5
e 11 dlst. arti.go poderio ser prlcedido~ aa aoertura D<l ,aplt31

da empresa em procI"o d. PrlvUizaçlo.

19 .. _ util1z • .;lo d. outrol5 f,Jrlllil5 .:11:1 privollt':.l..;l ..l il~

dar' .ar ..all'lHidl lII:c.pcionallll.nt8 plIlo tonQrllsso N.Jc1I.lnal • .Jpó~

n.ame de rllit6rl0 di Con\1ssio Dirato~a do ProQu.lftil NaC10l'l .. l ,JI

OlsestaUzaçlo' IQU. cOlllproll1 a inviabilidlda ·jurídlca ou Ic;)na",!

Cl da. mod.lidades pr.vista. naa incisos "1 • 11 .:ltistl artig.J .

Art. 30 • Os novo. r.cúrla. capt.aoa nl rorlll. 1.10 :1ft!

90 .ntlriar s.r'o obriçator1a...nt. aplicadOS Ifll projetos "I ... .J<J.r
n1zlçlo ou ••pU.çlo pr',:,h.lntl dlfinidos pila Colftiallo Diut::rJ

do Progrllla Nacional da O•••• t.tlz.C;.o.

PariQraro único - O adital di aUan.çlo ~A Imprl.u

conttrÍl obrig.tori • .,antl, plra conhlci"'lnto "I toaos os =anCll.:a

to. li a~uiiiçlo, a. c.. ucterllticas d05 projetos referid"li -

caput dl.ta .rtioo, 6all COllO .od.lo ai lermo dI C.Jfllj:r;JIIUU,J ~J

cumprimento d. t ..ia projlto••••r .utl5crit,J pel;Js o1.::1quU'.f'ltl,;';.

Art. :.ii1 _ EIl qualqu.r hipSt.~•• -J p.Jrt 1~tpa·;3... :'~~l

n••ultnt.a. d'r_ta 01.1 tncHr.ta. d. unllll nl1 .~ 1111111 \ 11 ..nt ...·,11 ti
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I.rn!t. prluoII.L.zaa. n. ftJllIlil d•• ta 1.1 1110 Ihhhtrd a.H' ..... Uufl I

':'Y% (qu.tant. .... nov. pUI' canto).

Art. u g - H.:l\loQ••- •• as C11.polUç'~,n ~"' c,)ntr.ir~

pacial••nt.. o art. <tQ. ôa lei na 8..031 f d" 11 l1e !t\t' l ~ clt! t·}~·

;=.

R...."altc-s~. .fndlr.. .«r bastante

cantrov~rtlda a natureza dos proJetos de lei ~utorlz.tIYDS.

Con'ornr. indicawa. anterior.ente. o ~od~r Execut1vo J~

dfspõe de várias Qpç:õ~s ao privatizar u.~ de sua. c.pr«s~~.

MIo po••u!, port~nto, q~alquer ~ficácla u~c l~~lsla~So qu~

obJetive autorlz... ala.... a fazar al~o.p.r. o ~ual Ja ••ti
,r.vla.cntt .utcrl%ad~.

Vota.os. portanto. pela raJclçio do ProJRto
de Lei nQ 2.392. dI' 1991.

C~KlSS~O DE FI~ANCA5 E TRl&~TAC~O

lER/lO DE RECrSlHENTO O~ E/lENDAS,.

PROJETO DE LEI H2 2.3D2-A/91
.XII _. PARECER DA COHISSIIO

PARECER' DA COHIssl\O DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ/iO

I - IELATóRIO

6ala dJl. COlli~u.ia. e. 24 dE' aqosto dt 1992.

,~....O~
"~ria L'nda-H~ã1n~es

i;;ecrlE't~ri.

eMpr~.a. r.tat~i~~ O~ acordo COm. propo~i~io ~cb co~~nto.

ficaria o Poder Ex.cutiy~ autorizado a trans.orM~r a~

••~r••a~ d~ «cono.la Mista, ~riv~tI2~v.i~. eM socitdadcs

.nlni.a. d~ capital aberto, .edfantc o ~u.~nto d~ capital.

A CD.I~são d~ Fln."~as r Tributação. ~M rruni~o

~d'nárfa r~~li2ada hoJt. rej.itou. por un.n'.idade, Q Praj~to

da LEI "º 2.3e2-A/91, nos ter_o. do payect~ do ~«lator •
E.tiv~ra. presentes os Senhores Deput~~os F~~n

el.co DornellEs. Prt5jd~nt~, F.rn~ndo Frei ..... HU5ça Or~rs. Lui~

Robarto P~ntcr ~llson Caapos, Carrion Júnior, ÉliD Dalln ~ec

cbia, Sirvio a ...udtn:.i. Dclfi~ Netto .. Ja.ck-son Pt:rlll'!ira. IHoizic
tltrcadantf:. José Olr'c~u, Fél ix Mendooc;... Roberto CaJl\POiO, F..ulo
Handarjno, Pedro ND~al., N~lsDn Bornirr, Luiz C~rlo~ H.uly, si
.io ~ss'., Hélio Rosas. VladiMir P~J.~ira ~ Hathcu5 Icn~~~.

EdlIlu~t.. e Deputado

em ~~igra'v t2E por objrtivQ

o ~~OC5S0 d~ ~riy.ti%a~io de

De a..torla

111Ip...ndl. o projeto de lei

t.t.bt\tCt~ nov~. b~.tS para

Nu. t~T~OS do art .. 119. c~Putr Ir do ARgiM~nto tnt~rno

~a e'Mark dos O~putados, ~ltprado pelo art.. 19, r. d~

'a:I'o:ucio "2 1'191,· o Sr .. PrE'50idE-htE' dt:'terM inou ~ abert1Jr2\
r. dhllJ,lgação na Ordfrll d" Día d~s COttllssôcrs - di: pra::o par;t
...rl'.l'nta~ão dr rtnE'ndas, ao pr.rt ir de 17 I08l9~.. por CHiCO

••••ÕE'5. Esgotado· o pra.zo,' nio for~M rtct:bidas ea.t:ndas. ...0
" ....Jdo.

Tendo sido o pre~.nt~ projEto dl~trlbuido a

e_ta Co~J••ão e~. d~ Econó.l~ Indü~tri~ c COM~rcio ~

ConltAtui~ã~, Justiça ~ dr Rtduçio, cabe-nos M~nlfe~t~r

~uanlo ~o s~U.r.~\tD. nos t«r~c. do RegiMtnto lnttrno d~

C1a.ra d05 Oeputado5.

" o ..elat4...o.

11 - V!llU DO RELATO\!

PROJETO DE LEI NQ 2.329-A, DE 1989

(Do Sr. Ney Lopes)

Disciplina o mandado de segurança cole
tivo com a nova redação a dispositivo da
Lei nº 1.533, de 1951, e dá outras provi
déncias; tendo parecer: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redaçâo, pela
constitucionalidade, juridicidade, tecni
ca legislativa e, no mêrito, pela
rejeição.

d« referidas eapresas. nio .~ justf#icarydo f

fiM dessa prioridade prQpo.t~ 'pelo proJ_to eR

CU_lJre-nos, ressaltar, fhJch,l~~ntC'.. qu.~

le.lsl.~ão ylgrnt~ J~ ,disciplina a .at~rl. obJ~to do

,revcnt~ ~~oJcto. O 'càe~ Execut'vo dlfiPÕ~ d~ taculd~dE d~.

lJvr.a~nte. decidir sobre a nakurezü Jurrdica de su~~

c.,r•••• c sobre a §ubscrição ou não de su•• quotas de a_ve~

ftO& auaentos d. ~a,lt•• d~. eMpresas.

Casa cont.MPl.~a. a

ccndl~õ~s c~pcci~ls a 1.Q Conceder-se-é mandado ae segu
indivldual ou coletivo, para pro
dlrelto líquido e certo. não ampa-

por habeas corpus ou habeas

"Art.
ranca.
teger
rado

o Cong~esso Nacional aecreta:

(PrOjeto de Lel n.Q 2.329. ae 1991. a
que se refere o parecer.)

Art. 1~ Dá nova reaação ae caput de art
1.Q da Lel n.Q .533. oe 31 de dezembro de
1951 e acresce os §§ 3~ e 4~. na forma
segulnte:prly.tJz~ç:ioprocessos

I.c'ões

os

vrnda

"-da•• ls.

" ..b.at Idas
prior Idade na

."prl!glllda~

dutartl'. o
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data. sempre que. Ilegalmente ou com abu
so de poaer, pessoa física. partIdo polí
tice com representação no Congresso Na
cional, o~ganização sindical. entidade de
classe ou assocIação legalmente consti
tuída e em funcionamento ná maIs de um
ano, sofrerem violação ou houver justo
receio ae sofrê-la por parte de autorida
de. públIca ou agente de pessoa jurídica
no exercícIo ae atribuições de Poder
Públ i co.

§ 2""

§ 3"" .Aos ~artidos políticos a legItImi
dade da seauranca coletiva limitar-se-á
ao exercíc~o das atlvldêoes partidárias e
flnalístlcas do ente jurídIco de direIto
pÚbllco interno, sendo-lhes vedada a
substItuIção processual para aefesa ae
direIto de pessoa físIca ou jurídIca pre
v1sta no caput:

§ 4 E As OrganIzações SIndicaIs, entid~

des. de classe ou. ,aSSoCIações legalmente
constituídas e, em funcionamento há pelo
menos um ano, assegurar-se-á legitimidade
para impetração coletIva em defesa dos
seus membros ou associados regulares,
desde que' expressamente autorizadas, pelos
fIlIados meaiante decIsão em Assembléia
GE?ra L"

Art, 2'<' Esta leI entra e~ VIgor na data ae
sua puol 1 cação, revpgadas as alSposlções em
contrári c'"

Justificação

o mandado de segurança coletIVO é uma con
quista da ConstItuIção de 1988 inserta no
art. 5'<', LXX. in verbis.. , .

o mandado de segurança coletIVO pode ser
Impetrado por:

áf part'l'do 'pOlítlCO com representação no
Cong~esso Nacional;

b) o(ganlzação sl~dlcal: ~ntldade de clas
s'e 'ou associação legalmente ·constituída.e em
funcionamento há pelo menos um ano, em defe
sa dos interesses de s~us membros ou
assoclaaos.

Com efeIto, a abrangência do wrít coletivo
alcança a lesão de direIto líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas
data. O objeto. que legitlma a impetraçãe, é
pois idêntICO ao mandamus indivIdual.

Por esta razão, o Autor da presente propo
sição sugere a regulamentação desse novo
instituto jurídIco processual. mediante al
teração da LeI nQ 1.533/51. aplIcando-se na
processualística do mandado coletIVO todo o
rito já prevIsto naquela legislação
mencionaaa.

Os pressupostos da Impetração coletIva,
admItidos no presente projeto de lei, bão a
Ilegallaade e o abuso de poder. sendo a ie
qltlmldaae e o Interesse de agIr da pessoa
fíSIca, partIda político. organIzação legal
mente constituida e em funcionamento há maIs
de um ano, desce que sofram violação ou JUS
to receIo de sofrê-la por parte de auto~ida

de públIca ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do poder PÚblico.

O autor regulamenta em sua proposta a le
gItimidade processual do partido polítICO,
eis que a regra constitucional refere-se a
uma ún i ca ex I gênc i a:' representação no Con
gresso Nacional. A sugestão do projeto é que
a legitimiaade da segurança coletIva 'atri
buída ao partido polí,t·iço, llmlte~se ao e
xercícIo das ativlaades partlaárla~ e fln,
listicas dc ente jurídIco de dlrelto pÚblico
Interno. ASSlm sendo, é vedado ao partIdo
polítICO substituIr processualme:lte. 9utra
pessoa _ f ís i ca ou j ur:i dica _ para 'defes·a· de
direito líqUIdO e cert0. não amparado
por habeas corpus ou'habe'as' data', ' ' " ..

Soare o enfoaue daDO no projeto De leI ao
partIdo político." 'q~a~do Impetrante
ae mandamus coletIVO, é interessante obser
var que como pressuposto indispensável à
propositura de qualquer ação. expressa a le1
adjetIva ciVIl _ art. 3& _ a existência de
leaitim1aaoe, e inter·esse·de atuar·, ·r'1ã'c ex
ce~clonados esses reqUIsitos em sede da SÚ
plica manaamental, ae rito especial e
sumá:-lo

~ Impet:-açãb coletiva embasa-se em pe r m1S
S1VO constItucIonal co~ferlao aos partidos
pai í t 1 COS. . Essa perml ssão 'não é '1; I mi. tada.
ou seJa, tem u:liverso restrIto para não co
lidIr com o direIto atriDuído pela Lei Fun
damental a entes prIvados. ·organização. sin
dical, entidade de classe ou assoc.ação le~

galmente c00stituída e em. funCIonamento ha
pei o menos um ano, em çJe·fesa dos. lnt.er.es.ses
de seus membros e associados", ·art. 5&.
Inciso LXX', aI ínea b. . .'.

Interesse processual d1-10Capi~a~t "cfest
un avantage d'ordre percunuaíre ou
moral". vál iao tant0 ·pare:. o mundo fátICO
como Jurídico; ela InterlIga uma pessoa a um
bem de vlda como decorrência do valor que
esse bem possa representar-lhe.

Se esse é o conceito genérico, no âmbito
processual e núcleo comum permanece h~gldo

porque a obtenção do provImento judIcial ,au
tO:-Iza a frulção de uma vantagem lpecunlarla
ou morai)' tutelada pela norma asseguradora
do direito~ Para conforto desse en~endimen

to. válidb o expres~ado ~or Hen~y Soius e
R~ger Per~bt, brclt Judiclare P(Ivé. T. 1.
n" 200. verbís:

"Dlre d'une persone qU'elle a lnterêt a
exercer une action en justice, c'est dlre
que la démande alnsi fcrmée est susceptl
ale de moaificar et d'ameliore r sa condl-
tion JJridique presente. Enum mot,
l'interét'est foncion de l'utilitÉ: que
le demanaeur excompte de son Inlciative
devant les tribunaux "
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A Constituição Federal. no inciso LXX do
artigo 5 A • assegura o direito ~ impetração
de mandado de segurança coletivo

Estas disposições do prDjeto já me parecem
contidas no texto da Constituição. senao,
portanto, dispensáveis para sua imediata
aplicação.

Na verdade, ao dispor sobre o assunto. o
projeto renova o conteúdo da Constituição.
embora lhe particularize aspectos que me pa-,
recem implícitos na exp~essão "coletivo",
usado pelo constituinte.

Entendo que o disposto no texto constitu
cional é auto-executável, uma vez que S8
trata de outorga de legitimidade às pessoas
jurídicas nele mencionadas para requererem
em juízo o mandado de segurança coletivo.

- . ... - "'"

Relatório e voto do' Relator

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

, ~ .. .. ..... li ~

I e II

. '

"a partido político. com representação
no Congresso Nacional. e a organização
sindical, entidade de classe ou associa
ção legalmente constituída e em funciona
mento há pelo menos um ano. em defesa dos
interesses de seus membros ou
associados."

ALTEAA AS D;Sl"ÜSl<''t.1~,~·:-::; CÚ~ ..:r.{) r)~ "~0Cf.5~ aYI~ KF.LATlVAS
tr..~ 4UiJAJ,..'u't .... ' .... I ""0 M~IO..v)V!.i'\C.s.l:.OUR.AN-ÇA (I)

, • Att •. J.~ :-; ("0!Ih.'"!t-ér~-~'"~~",,,::: 1-) ck ~lurWloÇ"p ~~1.tl'!"CT d!l"1"S!O Jlquldo
'~'l"'kl.~ &;':'~';'l"u...."""" poc J:,.,!,-rAl n. ;:'-)II: 1r.':'"1pr"(: qt'<', \;. Jr.'K"n~ (.V.J t:"..:tm abu$O
to J"'~".::r. I.lS~• .... 1:'n' t'\...·.,:'!·do 011' f !"I;.-{r... t"~..o NCtl:)' ,SI. fQ;....,t·!4 J=r'lf pAt'tC ót
~ia. kJ.:! L'v; ,,"-1 C"~.o1!"--n" r..: ..• .. , ~'1"'.<llI q..un '>rem ... 'V"ÇJ\c~ ~ ca..e.t"t'&.

• J.. -.rc,~..·,':I~~1:U-S-': ~:l ... ;i. .......~ r"""';l (,)G ,dCJI~~ d.-~l" jÃ!. cc rcpl'1:.

aenla:..nJ...-s 00 -:t:.ral.:\t ~» l·It·...·,iJC 'f'"':..>::ll':c.a e DI rrtlr:-t<:nt••rHc. (.Itl &.ctm1nh.
tr~~ d:s cn;J..j""iea M$1lrq'~: ... .1 t; duo pes.tOQ.tl.lIUrtil ou Jurldtc.u {"..oro
iw:r,.l"" dc~ 00 ).l<.~ pC.oJJCO, JOa>tnLe n<> q ... t.nlcndcr = c:oua
1ev,:C-os, (tn)

t 2.. '-' ~ÓJ o Wnl10 aaoe:.;;w" ...... vl:>Udo WUOO.A vi.rl... pulOU.

~C(UCf~" flO'?et'.r:.tqLo-r:n:1 l? ~ ... cl,a,do N Jq'U""&nÇa.

Resolvida. assim. a questão processual da
autoria do mandado de segurança coletivo.
submete-se este em todo o seu processo. e
até f1nal sentença. ao disposto na Lei n Q

1.533, de 31 de dezembro de 1951.

o Senhor Deputado Ney Lopes. contudo. en
tendeu conveniente disciplinar através do
Projeto de Lei na i.329. de 1989. o que se
encontra estabelecido no refer1do dispositi
vo const1tucional. Pelo referido projeto. a
legitimidade da segurança coletiva. de que
trata a Constituição. limitar-se-ia ao exer
cício das atividades partidárias e finalís
ticas do ente jurídico de direito pÚblico
interno. sendo-lhes vedada a SUbstituição
processual para a defesa de direito de pes
soa física ou jurídica. Ainda segundo o dis
posto no projeto. o mandado de segurança co
letivo. assegurado às organizações sindi
cais, entidades de classe ou associações le
galmente constituídas. e em funcionamento há
pelo menos um ano. somente poderia ser exer
citado mediante autorizacão dos filiados. em
decisão de assembléia geral.

,. , •..• " _..M~NDADO DESEGURANÇA
LEI rc," J..u3 - J)I: li Di( t.·~c.<:~.··:"om: 19'51, C:O;,! oU A.1.~ODJA.
at. L'.: ., ~.J,)oI. rA.mr'~"_.~OA.JA.OTaTO

~ •• '''. , aJ J. ~. 'I • • '.: I •

Desse ens1namento, 1ndaga-se: Qual a mod i 

f1cação ou melhora da condição juríd1ca do
demanda~te quando não for para proteger e
xercíC10 de at1vidade part1dár1a e
f1nalíst~ca? Nenhuma. porque não fru1rá
qualouer vantagem e na expressão de Vicente
Greco F1 lho (D1reito Processual C1V11 8ras1
l~iro. v 1/3) "o Código. em princíp10. so
mente adm1te a provocação do Judiciá r 10
quando o autor tiver necessidade de obter o
provimento jurisdicional e. tambérr.. quando
esse provimento lhe puder trazer util1dade
prática" .

Por isso. se o interesse é remoto. distan
te. genér1CO e não existe correlação entre o
SUjeito ativo da prestação Jurisdic10nal
(partido político) e o objeto falece-lhe le
git1midade para o pleito manaamental. p01S o
decreto do j~ízo monocrát1CO não lhe trará
benefíc10s de quaiquer espécie. porque a fi
nalidaoe perseguida não lhe é 1nerente. ou
seja. ae se~ grupo na cond1ção de organiza
ção partidária.

Aos part100S políticos, a Const1tU1ção Fe
aeral confere atribU1ções para a postulação
mandamental colet1va. porém aentro de um u
n1verso restrito e finalístico. na seara e
le1toral. part1c1pação das decisões políti
cas e d1re1tos estatuídos na Lei Orgân1ca
dos Part1dos Poiít1COS etc; entretanto. não
podem im1sCU1r-se nas conven1ênc1as das as
soc1ações ae classe ou slnd1catos, decidir
lhes os caminhos a serem perseau1dos ou
SUbStltuí-los nas relações interSUbJel1vas.
salva introm1ssão aescab1da e 11egal porque
se SObrepõem ao querer aa ent1dade class1sta
para a simples prevalênC1a de ato volutivo
emanado de pessoa jurídica em1nentemente de
atuação política; cuida-se. portanto. de 1n
teresse qualif1cado que gravita em torno da
organ1zação de classe que está fora da inge
rência de agremiação política.

De conseqüência pela C1rcunstãncia da não
existênC1a do mínimo de coesão entre o inte
resse genérico de part1dc polít1CO. e o qua
lificado pertinente à assoc1acão de classe.
o reflexo' é o ún1CO: a sua ilegltimidade
para a pretensão mandamental.

Quanto a hipótese de impetração pelas or
ganizações slndicais legalmente constituída~

e em funcionamento há mais de um ano o pro
jeto de le1 regulamentada dois aspectos: c
alcance da coisa julgada será restrito aos
associados que estejam ew situação regular.
isto é. no pleno exercício estatutário aos
seus aireltos; e a autorização expressa para
impetração colet1va dos fil1ados. mediante
decisão em Assembléia Geral. O quorum está
omisso. por entender o Autor. salvc melhor
juízo. que deve ser matéria interna
corporis dos órgãos representativos. regula
da em Estatuto e/ou Reg1mento Interno.

Sala das Sessões. 16 de majo de 1989. 
Deputado Ney Lopes.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAC4C
DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Nestes termos, embora não padeça de vício
de inconstitucionalidade e esteja redigido
em boa técnica legislativa, o projeto. sendo
também jurídico, deve ser rejeitado no méri
to pelo caráter auto-executável da disposi
ção constitycional em apreço.

Sala das Comissões. 30 de junho de 1992. 
Ibrahim Abi-Ackel. Relator.

III _ Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. em reunião ordinária realizada ho
je, opinou unanimemente pela constituclona
1idade, juridicidade. técnica legislativa e.
no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei
n~ 2.329/89. nos termos do parecer do
Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados i
José Luiz Clerot. Presidente; Benedito da
Flgueiredo, Cleonâncio Fonseca. Jesus Tajra.
Roberto Magalhães. Tonl Gel, Tourinho Dan
tas. José Dutra. José Thomaz Nonô. Luiz Car
los Santos, Luiz Soyer. Mendes Ribeiro. Nil
son Gibson, Renato Vianna, Dércio Knop. Sér
gio Cury. Adylson Motta. Edevaldo Alves da
Silva. Gerson Peres. Ibrahim Abi-Ackel. Mo
roni Torgan, Osvaldo Melo, Edésio Passos,
Hélio Bicudo. José Genoíno, Sandra Starling.
Carlos Kayath. Ga~tone Righi, Robson Tuma.
wilson Müller, Rodrigues Palma. Reditárlo
Cassol. Luiz Piauhylino. Pedro Valadares,
Paulo Duarte. Antônio de Jesus. Luiz Tadeu
Leite, Valter Perelra, Aroldo Góes, Edésio
Frias. Magalhães Teixeira. Osmânio Pereira e
Mário Chermont.

Sala da Comissão, 12 de agos~o de 1992.
Deputado José Luiz Clerot. Presidente
Deputado Ibrahim Abi-Ackel.. Relator.

~) estudar e propor soluções paras as
questões concernentes às proflssões dos
aeronautas e dos aeroviárlos;

b) colaborar na determlnaçáo de normas
técnicas oficiais relativas à segurança de
vOo e tráfego aereo. partlclpando oficlal
mente dos estudos Junto aos órgãos compe
tentes;

c) a pedido de qualquer membro da Co
missão; examinar os relatórios finais de
investigação de acídentes. bem como ava·
llar as informações Oe tráfego aereo e as
sanções aplicadas.

§ 1~ A Comlssáo será presldlda. alterna
damente, a cad~ selS meses. pelo Diretor
Geral do Departamento de Av,ação Civil do
Ministério da Aeronáutica e pelo
Secretário de Relações do Trabalho. do Mi
nistér,o ~o Trab~lho e Previdênc,a Social.
devendo cada uma das entidades refer1das
neste artigo ind)car, por escr1to. aos
seus respectivos Minlstérl0S, no prazo de
sess~nta dlas de V)gência desta Lel, dois
representantes junto à Comlssáo.

§ 2~ A Comlssâo se reunirá em Brasília
ou no Rio de Janeiro, no Minlstério da
Aeronáutica e/ou no Minlstério do TrabalhO
e Previdência Social. ordlnariamente uma
vez mensalmente, podendo ser convocada ex
traordinariamente, por solicitação de. no
mínimo, d015 quintos' de seus membros.

§ 3~ A Secretaria de Segurança e Higiene'
do Trab~lho, do Ministério do Trabalho e
Prev1dencia Social. o Centro de Medicina
Aeroesoaclal e o Servlço de lnvestlgaçáo e
Prevenção de Acidentes, do MinisterlD da
Aeronáut1ca. sempre que so11cltados. as
sessorarão a Comissão Tripartite no tocan
te aos assuntos de sua competê~cia, como,
tambem, os seus membros poderão fazer-se
acomoanhar de seus assessores por ocaslão
das reunlt5es.

Art. AS reuniões da Comissão iriparti~e

Par1tár1a de EstUdOS Técnlcos de Aviaçãõ
C1Vll não serão remuneraoas a qualquer tí
tulo, flcando as despesas necessárlas ao
compareC1mento oos part'cipantes a cargo
das entldaoes ou órgãos 9ue representem. 11

Art. 2~ Esta lel entra em vigor na data de
sua pUblicação.

Senado Federal, 2 de ago~to de 1990.'_
Senador Nelson carneiro _ Presidente,

PROJETO DE LEI N° 5.656-A, DE 1990
(Do Senado Fed~ral)

PU; 390189

Art. 3"
contrár1o.

Revogam-se as diSpOSlções em

CT~ o Conselho de Estudos Técnicos da Aviação Civil; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de RedAcâo,
pela coTEtitudon3l.idade, injuridicidade e falta d. técnica
legislativa. contra oS votos dos Sr5. José Dirceu; Hélio :Dl.
cudo~ Edésio Passos c, em separa.du, da Srn.. Wa.nda Reis.

(1'I;OJE1'O DE LEI N9 5.656, DE 1990, A QUE. SE REFERE O PARE·

CER)

o Congresso NaCl0nal decreta:

Art. 1~ Acrescente-se à Lel n~ 7.183. de 5
de abril de 1984. que "regula i!I: proflssào oe
aeronauta", no Capítulço e com a numeração que
couber, o segulnte dispOSltivo:

OlArt. É criada a Comlssáo Trlpartíte
Parlt~ria de EstUdos Técnlcos da AVlaç~o

Civil, composta de representantes do Poder
Executivo, indlcados pelos Ministérios da
Aeronáutica e do Trabalho e Previdênc18
Social. e de representantes das entidades
sind,cais de âmbito nacional das catego
rias econOmicas e profissionais da área de
transporte aéreo, com as seguintes
atribuições:

LEI N~ 7.\83, DE 5 DE ABRIL DE i984

Regula o exercíCiO da p~ofissão~e aero~
nauta e dá outras providências.

o Pres,dente da Repúbl,ca. Faço saber que o
congresso Nacional cecreta e eu sanC1ono a se~

\lu, nte Lel:

CAPITULO

Das DispoSIções PrelimInares

SEÇ~O I

Do Aeronauta e da sua ClassifIcação

Art. 1,g. O exerclcio da proflssáo ae aeronau
ta é regulado pela presente Lei.

Art. 2~ Aeronauta é o profissional habllita
do pelo Ministério da Aeronáutica. que exerce
atividade a bordo de ~eronave c,vil nacional.
mediante contrato de trabalho.

Parágrafo únlco. Considera-se també~ aero
nauta, para os efeitos desta Lei, Quem exerce
atividade a bordo de ~eronave estrangeira. em
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v,rtude de contrato de trabalho regIdo pelas
le,s braslleir~.

Art. 3~ Ressalvados os casos prevlstos no
Código Brasilelro do Ar, a proflssão de aero
nauta é privativa de brasileiros.

Parágrafo único. As empresas brasilelras que
operam em linhas internacionais poderão utill
zar comissários estrangeiros, desde que o nú
h,J ~ (H1.JttU tl~L.,Ub li ,/~ tuPI 't •.·çol aos

CV;"~~.J./ttJ~ e~15l.nle:!t " bon.1D Qa ltero',a ....p.

A.i""Y ~af tJ ~.t.. onl'tvtn rll.:' o ..... e,..:ic.:,o 0'- tu"':.'"
'"fI~::êC''''tJ'l, e t'~"ltrrl ~f-' at"" .,)"f'vP.. C1(! :t(.r"·c.10 co·'Tl
e!> pr+"p·-~l.t":ll1,,:,. Of' l'cC"nçl' Dto' qJEl' ~ ·'r.. ~ .. \!'.

tf"" ~ vf'~·~·l~I.,·I:H.' :J'" t ... ·t.·..J·e"'(f:'

Art ~ .. () Llf~"'(Jf'õ!lute 08 Iltmor-e!o!!l oe tra fl5.[)ort.
8""'610 r0\.i1J I hr ..lU~ ~.f! (Je~ I oc.!t r • li. !ier-V' ':;0 oes
tM. Som ~.~rCer turl~60 li ~o"do U~ ~e~Dnave tem
e o~slg"eçao oe trlpu1ante e~tre

"'lIr·~lJrt1tc unlco. {J .1JtrrOnautb rJe> I!trr...,t·~sll U&
tren$Uort~ aer~J n~o r~Qular ou serVlç~ ~sp~

C18 1 'ZBUO t~m ~ aaS1Q~~'~~O de tr1Pul~nte e'tra
&ome"te QUJ~Hl:"iO !.e (1e~ 1 ccar '..!I'1 bf'JI""Ol"ltlve Oli e",,
pr~~~. a ~~rVlço oe~ta.

Art 6~ ~~o trlpLla~t~s

., LO~le~~~nte' pl loto reSDO"S~vel pel~ OOe
reç40 IP !:.e\Jl)r-anço"'l O.."i t.-' ot"ltlve _ e1C'e r ce lt auto·
r'O~~e oue b le~151aç~o eer'onáut'ca lne Dt~l

ou 1 :

b) C;o-J.'1lvto· p1 Joto Que !lU'" lti! o ComlJn
dtlll\e na owcraç~o ela l::t!' o'1aVe

Art 11 )r1Pular,:60 S11T1PIOS ~ ~ c.;.n!;tlluioD
bd~'Ci"nl~nte oa urna trlpultH:..1I0 m1P\n13 a::f'~~,=l

:.e., Quenuo "or (.o Cil.sO, oos 'tr1pultJr1ltlS
n~ce~sar,os ~ rftal1zaç&o do vOe

A"'~ ,~ "1 rlt.'ulac.,,:llc ':.:om~)Qst~ (' II ct"n:;~' tUI~t'1

b~~·c,;.rn"ntc a~ ur:::t trlp,Jll'lç.3ú !.1'"t.\U!., li.:,. 1 ~!>

C1C,Jl' (J~ um ~·l.(,Hi..' llu8!lf\o:.aLJl.l iJ t11Vt;!1 >:1\.. Lll10

to en1 C(,)nlando. UrfI rll~cn"" Co ar v60. Qu;'''uü c
fitClLll&..,M"lf:fntO lls,:;lm o tptlr;lr. tt o mlnlmo ae 25~:

(v1nte ti cl,nco por cenTO) do 'Únltlro Cle
CORI' ~~br 1os.

Vdl-euraflo Un1t..o. Aos tr"'lpulllntes lSc.:r·e!lcl(jüs
li 'tr 1 t)U 1ação s 1 mp J es seréo essegureaas. pe 1o
empregador, poltron~s reclinavelS.

Art. 13. TrlPu\a~â~ oe reveZe~&~to , li cuns
titulda O1l51cemente (Jt! un,a trlpul c,çSo slmples,
.acr~sclda d~ ~als um p1toto ou~11~ICaOo a ní
vel ae piloto em com~ndo. um C0-pl\Clt..O. um me
canl CO oe vec.'. QuanOl:J o eqiJlp..llllt:>nto lJ5s1m o
~x 1 Q' r. ~ de 50"1. (C' rluupnte por cer"lto J ao nú
~e~o oe com1ssar1os

Pllr·t1~'·afo unl(.:c, ~os Dllotos e meC3nlCo!> oe
v60 acreSC'Ov5 ~ trJouiaçho Slmples s~ráo ~s

~e"u"·!.ld3~, pe 10 e'l1;:)'·eQ3uvr. ~C(lmOUuç6e5 p~ra C
oe:.;car'so t10rlzu r '":bl e, 1"J1!!1 a oS co"n~sa!·'o'S.

nUOler-o de a:)~entos recllnavelZ 1\)udl a mett:lOe
00 59U numero com llprO)(l~ação para o 1ntei ro
supe"'10r.

Art. 1~. O Q,..gão çomDetente co MlnlsterlO oa
Aeru~cutica. ccnS'Dorando o "lnteres~e Cd seou
rança ue v60. as caracter ist1cas da reta ~ d~

vôo. e a orogr~maçãn a ser cunO-lda. pu~er~

Oetf;rmtl"lar !t conlt)oslção oa tr1oulac:!1o ou a~

m'JOl f' caçóes Que se ,torrlarem necessaf"' 1a.~

d J l'Ia..,eoa'-'o'~. aU)ll 11 ar 00 cornanda"."te. en
ClJrf'eg~tJo aa qllvf;::O~<:.iio da ae'-onavf! q...Jz,noc a
,...,ta I!' r.) eQ,JljJan.e-qto " e'-:lQi$·em. if crlte~\O do
or'gão c;om;'letE!ntt! 00 M1nisterlo ali Ae!"'oflaU':lC~;

c) MeC~f1ico CJe v6o' ~U)(, I lar ao
tmC}Jrf"'el,..lihJ~ da oueração e ccntrole
["jlve .... !".O!; cc"tor'me e~DeCl~'caçho

t~cnlCO~ U~ aeronav~:

com~n02tnte.

oe sl'S~eml!C;

oc!> m~""ualS

A'""t. 15. 'AS 'tr1PUIl!lc.,;ões comoost:a5 cu de r'e-
veZl'mer,to só poceorao ser"" e-rt"pl~egaoas etrl vóos
inter·naCl0nalS e nas seguintes h1põteses:

aJ met,11ltnte pr'ogl""lJrnação;

b) par~ ~tenaer a 8tr2S0S ocaslonaaos por
'conalr;ôes metereoiogtcas ou por trao!llnos, ae
manutenção; !!

e) Rc!3tJl0lJer i:HJur oe V6o: aux' lll!lr- c''> cornaf"
d6nte. (!fll..iJ' '·eOd.tJo 00 servlço de "'adlQCO"'lUf'll
caçA0 nos =~sos p·~vjstos pelo orgáo comp~ten

te QO M,nl5terio aa Aercnetlca; e

f) COinf$!-.lt'·.o~ e o auxl} tar" C" comanaan'te.
encer'('egllClo ~o CUrTI:)r 1me:lto ('tas nor'!"1a~ r'e ~ 3 t 1
vas li se~'Vr·':'\flç~ e att:.'nClme'"'to DoS ue:~5aQ2"l ,"'os
8 O~jOO e a~ cuarda oe bCQagens. dccumentos.
~&i~res ~ mel~s pos~alS aue lhe ten~a~ S100
canl f aaos pe i o comllrlOllnte ..

) l' A cuarc~ aC5 valor~s fica CCr.d'C1cr.ada
li ey1 ~téf1C"l ~ c.ie 1oc~ 1 eC"r'O~l"" 1 ~dC' e "':óf":;Ju,..r:- n!!l
.eronlt..... e. Sf!tnoo respons;,;CI1 1 1aade do em:JreQl:tlor
.t~star e seguranç~ 00 local.

§ 2· A guarda de cargas e Inat2!5 oostals em
teJ'rll som~nte será cont 1ado eo com, :ssar 10
QU!lno" no local 1nexlst1r serviço próp!'"'o par"
essa f1naildl!lde.

Art. 7~ LonS10eram-se ~2mbám tr;pu12n~es.

per8 OS ~feitos oe5t~ l~i. os ooeraO~~~~ ~e

eQUiiJZSrnentos espe.=18lS inst:alaoos em aeronaves
t~mologbdas parzs servlços 8ereos eSpe~llJ112e

COZI cevlo~mente au~ori2eoos pelo M1n1ster10
dll Aet'"onauttca.

C) em ~ituaçÕ8S excepc1ona1s, ~dle~te du
'tor1zac;iio 00 Mlnl~terlo'oZl Aeronáutica.

Pa.~~grZlfo Único. Uma tr'pu1ação co~pos"tlJ
poderá ser ütillzada em VÔOS oomesticos par~

atender 8 ~trasos ocaslon~dos por co~alçôeS

metereológ1c8s ocsfavoréve1s ou pcr tr~balhos

ele mZ!nutençiio.

Art. 16. Um tipo Oe ~r,pulaç~o só pocer~ Ser
trensformaao na orIgem co vôo e ate o limitee
de :; ('trêS") ho,..as.- cóntao8S e part 1 r da apre
sentaç~o d8 trtouln~io pr~Vla~~t~ escal~da ..

Paragrafo úr.1co. A contecem de ~emco peie
',mlte Oe Jornaca ·se"" a p~rtir da hora oa 8
p~e~entação da trlpulaçáo or1g1nal ou 00 tri
pu'Jante de reforço. considerando o Que t:Jcorr.,r
primei ..o.

C"PíTULO II

Do Regi"", de Trabalho

seçJo I

Da Escala de Serviço

c) media~te convoracão. por necpssidade de
servlço.

aI por Intermédio ae escala eSDecial ou de
convocaçAo, para· ..eallzaçfio de cursos, .xames
relacionauos com o adestr~mento e verificação
de orOflCip.nr.i~ tecnica;

b) Dor 'ntermédio de escala, no minimo se
manal. dlvulgada com ~ntecedéncia mínima de 2
(d01S) dlas o~~a a p~'melra semanfl de cada mês
e 7 (sete) d1as para as semanas subseaíientp.s.
para os vôoS de horárlo. serv'ços de reserva,
sobre-aviso e folQa: e

SEÇÃO 11

Das TrIpulações

"r~. !lI. lr,pulaçAo li o col'ljunto Oe t"'Pülan
tes Que exercem funçéo &'borao de aeronave.

Art. 9· Ume trlpulaçAo pode~8 ser: mln.ma.
s,mples. COmpO$~8 e de reveZ8mento.

"r~. tO. T.. ,puleç~o min,ma li a deter~'nade

na fo~~ da certif1cação de t1po ae aeroneve e
a const6nte do seu manual ae operaçSo, nomolo
pada pelo órgão comp~t~nte do Mi~'sterlo d8
A...on6utica. sendo permitida sua utilização .m
vOos: loceis de ,nstruçfio. de exp~ri6ncle. oe
vistorIa e de translado.

"rt.
serV1CO
dos de
feita:

17. " determlnaçAo para ~ prestaç50 d.
aos aeron~u~as...espel~eaos os per/o·
folgas e repousos ~egula~nter.s, será
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Art. 18. A esca 1a Cleverá ohservar. como
prlncfpio, a utl1ização 00 ~eronauta em reclme
de rodfzlO e em turnos comoativelS com a h~

Qlene e seourança do trabalho.

Art. 19 É de resoonsabilldane do aeronauta
manter- em dia sellS certificados de habllitaçâo
técnica e de cap~c~dade física estabeleCldos
na leglslação em vlQor, Ci3bendo-lhe lnf'crm2lr
ao serv1ço de escala, com anter.edência de 30
(trlnta) dl~S, as re5Dectivas datas de venCl
mentos. a fim de oue lhe sela posslb11itada a
eyeclJcâo dos rescect,vofi e)(ames.

SEÇÃO 11

Da uo~nada de TrabalhO

Art, 20. Jornada é a duração do trabalho do
aeronauta, contada entre a hora oa 8cresenta
ção no iocal de trabalho e a hora em aue o
meSmo é enrerrado.

§ 1 A A jornada na b~se domici1iar será con
tada a partir da hora de apresentação do aero
nauta no 10cal de traba1ho.

§ 2 A Fora da base domicl11er, a jornada será
contada a partir da hora de aoresentação do
aeronauta no local estabe1eCldo pelo
empregador,

§ 3 R Nas hipóteses previstas nos parágrafos
anteriores. a apresentação no aeroporto não
deverá Ser lnferior a 30 (trinta) minutos da
hora prevlsta oara o início do vôo.

§ 4 A A jornada será considerada encerrada 3D
(trinta) mlnutos após a parada final dos
motores.

Art. 21. A duração da jornada de trabalho do
aeronauta será de:

a) 1i (onze) horas, se i nteQr2lnte de uma
tr1pulaç~o mínima ou simples;

.b) 14 (quatorze) horas. se inteQrante de
u~ tripulação composta; e

c) 20 (vinte) hor2ls. se inteQrante de uma
tripulação de revezamento.

§ iA Nos vOas de empresa de táxi aéreo. de
serviços especializados, de transporte aerBO
regi ona l' ou em vôos i nterna"c 1ona i s reg i ona i s
de empresas de transporte aéreo ~eQular reali
zados por trioulaç!o simples, se houver inter
rupção proQramada da viaQem por mais 4
(quatro) horas conseeutivas. e for proporcio
nado pelo empreQ2Idor acomodações adequadas
para ~epouso dos tripulantes. a jornada terá a
duração acrescida de metade do tempo de inter
rupção. mantendo-se inalterado os limites
prescritos na alínea a do art. 29 desta lei.

§ 2~ Para as tripulações 51Mo1e5. o trabalho
noturno não excederá de 10 (d~2) horas

§ 3~ Para as tr;pw1ações simples nos
horários mlstos. aS51m entendldo$ os ql;e a
brangem pe~iod05 dlurnos e noturnos, a hora de
trabalho noturno será computada como de 52
(cinoüenta e deiS) mlnutos e 30 (trlnta)
segundos.

Art. 23. A duração do trabalho do aeronauta,
computados os tempos de v60, de servlço em
terra durar.te a viagem, de reserva e de 1/3
(um terço) do SObreaviso, aSsim como o te~Qo

do deslocamento, como tripulante extra, pa~a

assumir vôo ou retornar à base após o vôo e os
tempos de adestramento em slmulado~. não
excederá a 60 (sessenta) horas semana15 e 176
(cento e setenta e seiS) horas menSB1S.

§ 1~ O limite semanal estabelec1dn neste a~

tigo não se apllca ao aeronauta Que estiver
sob o regime estabelecido no art. 24 desta
lei,

§ 2~ O tempo gasto no transporte terrestre
entre o loca' de repouso ou da apresentação, e
vlce-versa, a1nda que em condução fornecida
pela empresa, na base do aeronauta ou fora de
la. não será computado como de trabalho para
flns desta lei.

Art, 24. Pa~a o aeronauta pertencente a em
presa de táXl aéreo ou serviços espec1a11Z~

dos. o período máximo de trabalho consecutivo
será de 21 (vlnte e um) dias. contados do dia
de saida do aeronauta de ~ua base contratual
até o dla do regresso à mesma. observado o
disposto do art. 34 desta lel.

Parágrafo único. O período consecutivo de
trabalho, no local de operação, não poderá ex
ceder a 17 (dezessete) dias.

SEÇÃO III

Do Sobreaviso e Reserva

Art. 25. Sobreaviso é o período de tempo não
excedente a 12 (doze) horas. em que o aeronau
ta permanece em local de sua escolha. à dispo
sição do empregador, devendo apresentar-se no
aeroporto ou outro local determinado, até 90
(noventa) minutos após receber comunicação
para o inicio de nova tarefa.

§ 1A O número de sobreavisos que o aeronauta
poderá concorrer não deverá exceder a 2 (dois)
semanais ou 8 (oito) mensais.

§ 2 A O número de sobreavisos estabelecidos
no paráQrafo anterior não se aplica aos aaro
nautas de empresas de táxi aé~eo ou serviço
especializado.

b) esoera d€~asiadam~nte longa, em local de
espera ~egular lntermedlária, ocasl0n~da por
cond1ções metereológlca~ desfavoráv~is ou por
tranalho de ma"utençáo; e

Art. 22. Os limites da jornada de trabalho
p~derão Ser ampliados de 60 (sessenta) minu
tos, a cri tér 1o exc lllS 1VO do com~f1c1antp. ~.aaee-
rona'Je e nos seglJl ntes casos: . \

al lnexlstênCla. p'm local de es~'a regu~

'ar, de acomodAções aDroo~iadAS para o ~~eorrso

da tripulacão e dos o3ssageiros;

§ 2 A Nas operações com
da poderá ter a duração
(uma) ho~a para atender
balhos de manute~ção.

helicópteros a jorna
acrescida de até 1
exclusivamente a tra-

! .... ~ -:1 Rp.-:erv ... t: o n"'f"í::l'1o tiE" tf"l'fIpr om OU~
o ~fF' '~""'IJ"~ [lf'r"I'Jl",ne':t"'. r:-c:o r d~tfH'f"'I' nl': '~': 00

p'~~iJ"':/"" em 10c:a 1 d#::." tr"'t1t'j, 1 !"'lO ~ ~U~

~"Çã0

§ 1 A O p~r{odo d~ re~erv~ o~ra e~ro~aut~! de
Sr."crt:"S~:' de tf'an!-['lOrtp. t"l. e" eoo rl:~JI~ 1e I"" não
~~ceoRr' de 5 (~el~' hor~s.

§ 2 A O Oer(odo dp re~erva DMr~ opro~~'J~~S de
e~~re~~5 oe t~V\ ~~~~0 ou de serv'ços ~~pe~le

11%~ooS não e~CPdcr~ de 10 (~e71 horas

§ 3 D Prev~sta ~ rescr'vD, no r prftZo SUpe r 1"r
li :3 (t rês) horas. o f'!'mpreq.'"l.:t~,.. CP"'€''' i1 3SC;eO'J
rllr' l!O aeronautl\ ac~rnod;,çõp.s aCffOQU210:3S Pi!lt"21 :'J

seu descanso,

c) por lmperlQSB necessidade,

§ 1< Oualquer ampliação oos llmltes das ho
ras de trabalho deverá ser comunlcada pelo co
mandante ao empregador. 24 (vinte e auatro)
horas aoós a viageM, o aual, no prazo de 15
(Quinze) dlas, a submeterá à aoreciação do Mi
nistÉrl0 d~ Aeronáutlca.

Das Viagens

.~t 27 V1~Qeln é o tr'ab~'ho "'e~~12~dn cela
trlDu1ente. contado uesde a sa~d~ de SU3 b~se

ate o regresso a mesma

§ 1 A Uma v18gem pode cnmDre~nde~ uma ou m~is

jornadas.
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e

Dos Limites de Vôo e de Pouso

SEÇÃO'V

d) em hellcópteros 90 - 260 - 960 no~as,

SEÇÃO VII

Da Folga Periódica

Art. 38. O número de folgas não será infe
rior a 8 (OItO) períodos de 24 (v,nte e qua
tro) horas por mês.

Art. 31. As hora~ realizadas como tripulante
extra serão computadas p8ra os l1mite~ de jor
nada. semanais ~ ~ens~1$ de trabalho. não sen
do as mesmas con~1oerad~s p~ra?s l~m'~es d~
horas de vôo prevlstos no ~rt. 30 desta Lei.

Art. 37. Folga é o perfodo de tempo nio in
~erior 8 24 (vinte e quatro) horas consecuti
vas em aue o aeronauta, em sua base contra
tual. sem preJuízc de remuneração, está deso
b~igado de aua'auer at,vldade relaclonada com
seu trabalho

c) 2<1 (vinte e Quatro) tioral!S da re;:>OUlIo.
após jor~da de mais de 15 (QUinze) hores.

Art. 35. Quando ocorrer o cruzamento de três
ou mai:!1 fusos horários em um dos sentidos. da
viaeem. o tripulante terá, na sua base domici
liar, o repouso acrescido de 2 (duas) horas
por fuso cruzado.

§ 1~ A folga deverá ocorrer, no máximo. aoós
o 6~ (sexto) período consecutivo de até 24
(v1nte e qU3~ro) horas à dlSposição do empre
gador, contado a oartlr da sua apresentação,
observados os limltes e~tabelec'dos nos arts.
21 e 34 desta lei,

§ 2g No caso de vôos íntern~cionais de longo
curso, que não tenham 51do prev1amente progra
mados. o l1mlte previste no parágrafo ante
rior, poderá ser ampliado de 24 (vinte e oua
tro) ~oras. ficando o empregador obrigado a
conceder ao tripulante mais 48 (ouarenta e oi
to) horas de ~olga além das previstas no a~t"

34 desta lei.

§ 3" A ~olga do tripulante que estiver sob o
regime estabeleCldo no art. 24 desta lei será
igual 80 período despendido no loca' da opera
ção, menos 2 (dois) dias,

Art. 36. Ocorrido O regresso de viagemde Um8
tripulação simples entre 23:00 (vinte e três)
e 06:00 (seis) horas, tendo havido pelo menos
3 (três) horas de jornada. o tripulante não
poderá ser escalado para trabalho dentro desse
espaço de tempo no oeríodo noturno
subseqüente.

l~r. em escaço 'nfe"",or ~ 3D (trinta) dlas se
rão proporC10na15 ao "mlte mens~l malS 10
(dez) horas,

SEÇÃO VI

Dos Perfodos oe Repouso
Art. 32. Repouso é o espaço de temoo inin

terrupto após uma Jornada. em oue o trioulante
~ica desoorlgado d& prestação de qu~lquer

serviço.
Art, 33. sio asse9urftdos ao tripulante. ~Or8

de su~ base domicillar. acomaoaçóes p~r~ seu
reoouso. transoorte ou ressarc1mon~o deste.
en~re o aero~orto e o local de repouso e v1ce
versa.

§ 1" O previ sto neste arti,;lo não sar'á "pll
c~do BO aeronauta de emoresas de t6xi aéreo ou
de serviços esoecl811z~dos Qu~ndo o custeio do
~rDnsporte e nc~o~~agem. ou somente esta. for
por elas ressarCldo.

§ 2" Quando n~o houver disponibilid~de de
transporte ao término da jornada. o perfodo de
repouso $eré computado 8 part,r da colocação
do mesmo à disposição,da tripulação.

Art, 34, O repou~o terá a'duração diretamen
te re18c1onada ao ~emoo da jornada 8nt~rtor.

observando-se os s~Quintes limites:
~) 12 (doze) hcras de repouso. ~pós jornada

de até 12 (doze) hO('85;

b) 16 (dezesseis) -I"Ioras de repouso. após
'jo~n~da de mais de 12 (dcze) hor8S e até 15
(~ui~ze) hor8S; e

100 - 270 -

ftlternativa. ti
(um) pouso aos
alfnees a,

a1 em ~V1Õ9~ convenCl0n~1S

1000 noras;

§ ~~ C5 ~imites de tempo de v60,p~ra aero
nautas de empresas de transoorte aereo regu-

§ ~~ O M1nl~1erl0 dd Aeron~utlc~, tendo ~m

vista as Qecul'~~1~~0~S dos dlfprerlte~ t'P0~

de oo~ra;io, Dooe'"a ~~dUZlr os 11m1tes esta~e

lec1n~s n~ al;n~~ doeste art10o.
Art. 30. Os llm1tes de temoo de vOo do tri

pulante nóo poderáo ~x=ede~ em ~~da mes. trl
mestre ou ano. rBsoect'v~mentg:

bl em ~viôes turbo hélice: 100 - 255 - 935
tlort"1S:

c) em aviões à j8tO: 85 - ~30 - 850 hor~s;

~ 1~ Quando o ~eronauta trl0U1ar dlferen~es

tipos de 2eronave se~~ observado o menor
llm1'te

§ 4- Os limItes de pousos estabelecidos nns
~line~5 a. b e C deste art1Qo. não serão apli-
cados ás e'Tlp"'e~as de t22xt /J,érs":' e oe sprvlços
e~oec 1 a' ':::.:adcs

b) .12 (doze) hO~8S de vôo ,.-6 (s"is) pou
sos. na hipótese de integ~a~t.. de tripu18Ção
COmpOstll;

a) 9 (nove) e 30 (trinta) minutos de võo e
5 (cinco) pousos, n" hipótese de integrante de
tripulação mfnima ou simples;

c) 15 (quinze) horas de vôo e 4 (quatro)
pousos. na hipótese de integrante de tripula
ç50 de revUz8mento; e

d) 8 (oito) hor8s sem limite de pousos, na
hipótese de integr8nte de tripu18Ção de
heI ic6pteros.

S 2& Em ~8so.de desvio pars
permitido o acréscimo de maIs i
limites estabelecidos nas
b e C deste artigo.

§ 2 A É fa=ultado ~o ~morp.gador fazer com ave
o tripulante CuMor~ uma comb'naç~o OP. vOos.
passandO Dor sua base. sem ser j1spe~sado ao
ser,!1 ço, desde que obedeça ê p"'oorélmaçàc pr"e
vi~. observadas a~ i'~lt~çôes estabelecioas
nestts 'el.

§ 3~ Pode o empreçador ~xig'r do tr'Pul~"te

uma complementação de vôo para a~e~o~r a ree
112ação ou à conclusão de serviços 1nadláveis.
sem trezer prejuízo da su~ programacão
subseQüente, respe'~adas aS demais dlSposlções
desta lei,

A;t. 28. Denomina-se Nhor~ de VOOM ou "tempo
de vôo· o período compreend1dn ent~e o 1níc~o

do deslocamento. quando se tra~ar dê aeronave
de esa 1ixa. ou entre a "partlda" dos motores.
quando se tratar de aeronave de asa rotatlva.
em ambos os casos para fins de decolagem até o
momento em que res~ect,v~mente. se imobliiza
ou se efetua o ·corte- dos motores. ao térmlno
do vOo (c8lço-a-calço).

Art. 29. Os limites de vôo e pousos permiti
dOS para uma jornad~ ser~o os segulntes:

§ iA O número de pousos n8 hipótese da
alfnea a deste artigo. poderá ser estendido a
6 (seis), a crit,;'rio do empreg8dor; neste ca~o

o repouso QUe precede a jornada deverA ser au
mentado de , (uma) hora.

§ 3- As emor~~a$ d~ trftnspo~te aéreo r~qto
~~1 Que ooeram çom aeronav~S C0nve~Clon8's e
turbo he11ce Obder~o acrescentar m~1s ~

(quatro) pousos. 80S limItes estabelecIdo.
neste artigo.
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§ ia Do número de folgas estipulado neste
artigo. serão concedidos do1S períodos conse
cutivos de 24 (vinte e Quatro) horas devendo
pelo menos um destes incluir um sábado ou um
domingo.

§ 2A A folga só terá inicio após a conclusio
de repouso da jornada.

§ 2A OS intervalos para alimentação de que
trata este artigo nio serio observaqos. na hi
pótese de programação de treinamento em
simulador.

SEÇÃO UI

Da Asslstlnela M6c:llca

Art. 40. Ressalvada a liberdade contratual,
a remuneração do aeronauta corresponderá à
soma das quantias por ele percebidas da
empresa.

Parágrafo (IM i co" A li cença remunerada niío
deverá coincidir com sábado, domingo ou feria
do, se a permanência do tripulante fora da
base for superior a 30 (trinta) dias.

Perágrafo único. Não Se consideram integ~n

tes da remu",raçio as importAnc1as pagas pela
empresa a titulo de ajudas de custo. as~~
como as diári.!is de hospedagem. alimentação ~
transporte.

Art. 39. Quando o tripulante for designado
para curso fora da base. sua folga poderá ser
goz8da nesse local, devendo a empresa assegu
rar. no regresso. Uma licença remunerada de 1
(um) dia para cada 15 (Quinze) dias fora da
base.

Art. 46. O aeronauta receberá gratui~amente

da empresa, quando nioforflln de uso conum, a.
peças de uniforme. os equipamentos exigido.
para o exercicio da sua atividade profissio
nal, estabelecidos, por ato de autoridade
competente.

SEçlO v

Art. 45. Ao aeronauta em serviço fora da
base contratual. a empresa deverá assegurar
assistência médica em casos de urgéncia, bem
~omo remoção por via aérea, de retorno à base
ou ao local de tratamento.

Oal' Férl"s

SEÇÃO IV

Do Unlfo,..

Art 41 As f~r1as ~nu"'~ do Ae~oneuta seria
d~ 3D \t~1nt~) d1~~.

Art. 48 A cor.~p.~~ãc De fe~tas S8rã O~-.'Cl

P~d~ ao ~e~oneute ~or escr1to. C~~ ~ ~~tec~

OA~c1~ m1n'~a uo 30'1~"lntA} d13S. dpv~~~o o
('l"'lprltQIlCO eS51nar a r-e~o"ct1'va not lf1cacào

Art. .4g A e"lpr~'Ç8 m~ntl!W~ a tua 117..!'ldo um
Quadro.d-' conce~s1jt) de '~r;o!IS. devenao f!'x1st1ra
um rOd1710. e.~trf! os '!"'·l:lull!ntf"'~ d., m~~mo, eOJ1
p~m~ntc ou~ndc houv~r conces5dD nos fflPses ~.

JlJ,.,.,'ro. fevltretro, lulho. dp.zemoro

A~t, 50. Res~alvndos os casos de r~~ctsSo de
contrato. as fer18S ndo pooerho se ~on~e~ter

em 2bono pecun'~rlO

vOo notur
tripuT.!irite
legislação
condições

Art. 4i. A remuneração da hora de
no. assim como as horas de v60 como
extra. será calculada na forma da
em vigor, observados os acordos e
contratu~is. .

CAP fTULO UI

Da Reliuner'açlo e das Concessões

SEÇÃO I

Da Reftlneraçi.o

§ 1~ Considera-se vôo noturno o realizado
entre a põr e a nascer do sol.

a) quando em terra. ter a duração minima de
45 (cuarenta e cinco minutos) e a máx1ma de 60
(sessenta minutos); e

Art. 42. As frações de hora serão computadas
para efeito de remuneração. '

SECÃO II

Da A1i mentaçic

Art. 43. Ourante a viagem, o tripulante terá
direito a aI i mentaçiío , em terra ou em vôo, de
acordo com as instruções técnicàs dos Ministé
rios do Trabalho e da Aeronáutica.

§ 1~ A a1imentacão assegurada ao tr;pu18nte
deverá:

§ 4~ Na transfe~ência P~Ov;~ó-,a serão ~sse

gurado~ ~o '~eronauta acomodações. allmentacão
e transporte ~ servlço e. a'noa~ tra~sporte

eéreo de ld~ e volta. e no regresso uma ilCen
ça remUnerada De 2 (d01S) dlas tflra o Drimelro
mês. malS 1 (uml dia para cada mes ou fração
~ubseQuente. sendo QUe no minlmo 2 (dolsl dlas
nSo deveráo COlnCldlr com o sábado, domlngo ou
feriado,

§ 3~ O 1nterstfC10 entre ~ransferé~cias per
manentes ~erá de 2 (d01S) anos.

CAPfTUlO IV

Das Transfer6ncfftl
Art, 51-, Par~ ~f~lto di tr~nsferi~c1~. pro

v1sór1~ ou pe~m~nente. Con~ldp.r~-se base do
8A~on~uta a loCltllda-:Je 0f10e o :"l\esmo e!5tá obrl
Oaoo a pres~ar servl~os e na Qual oeve~â ter
Clom1cfliO.

§ 1~ Entp.noe-se como:

§ 2~ Após c::acl<'t transoferimc i e prOVl sór 1 li: o
aeronauta devera permanecer na sua base p~10

menos 180 (cento e o\tent~) dlas.

.) uma a1uda de ~usto. para fazer em face
das despesa5~de'instalaçãona nova base. não
1nferlor a Quatro v~zes o ~~,or do salário
mensal. cá'ClJladO o !ie'ár~o var1ável por sua

§ 5~ Na tran~ferênc1a pe~manente serão asse
gur~dos ao aeronauta pela emp"'esa:

bl transferenc 1a OE'rmanel1tP. o Cies 1ocamento
do Zlfl"'onalJta de sua Case. por De~'; 0::10 s,-,per i OI"'
D 120 (cento e vlnte' alas. com muoança oe
domtcílio,

a) transferência provlsórla ~ deslo~amehto

do aeronauta de 's~a base. Dor período mfnlmo
de 30 (trlnt~) dlas ~ não su~e~lor a 120
(cento e v;n1:e') d1lli5. pares p"'est~c;:ão de ser",,'
ÇOS temoor~r1os. sem ~oança Oe domlcíl1o. à
Qual retorna táo 1000 cesse a l~c~mbéncla cue
lhe fol comp.tlda: e

hora de vôo noturno para efeito de
é contada à razão de 52'30'

e dois minutos e trinta segundos).

b) ouando em vôo. ser servida com interva
los máximos de 4 (Quaero) horas.

§ 2~ Para tripulante de helicópteros a ali
men~ação ser~ servida em terra ou a bordo de
unidades marítimas, com duração de 60
(sessenta minutos). periodo este Que não será
computado na jornada de trabalho.

§ .3~ Nos Vôos realizados no per iodo de 22:00
(vlnte e duas) às 06:00 (seis) horas. deverá
ser servide uma refeição se a dur~ç!o do vOo
for igualou superior a 3 (t~ês) horas.

Art. 44. É assegurada alimentação ao aero
naute na.situação de reserva ou em cumprimento
de uma programação de treinamento entre 12:00
(doze) e 14:00 (Quatorze) horas, e entre 19:00
(dezenove) e 21:00 (vinte e Um.!i) horas. com
duração de 60 (sessenta minutos).

§ iA Os intervalos para alimentação nio se
~iío computados na duração da jornada de
trabalno.

§ 2 A A
remuneração
(çinqüenta
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taxa etual multlpllcada Dela media do corres~

pondente trabalho. em ho~as ou c~11õme~ros de
vôo. nos últimos 12 (doze) meses;

Em 2 dft agosto de 1990

A Sua Exceléncia o Senhor

b) o transporte aereo para s, ~ seus depen~

dantes;

c) a translaçáo da resoectiva bagagem; e

Deputado Luiz Henrique

DD. Primt:!ir.:. Sec"&tarlO aa Cdmí::lra aos Deputa-
dos

d) uma dispensa de Qualquer at1vldeae rela
cionada com o trabalho oelo períOdo de 8
(oito) dias. a ser fixado por sua opção. com
aviso prévio de e (alto) dlas. à emoresa. den
tro dos 6t' (~A~~"ntjlj) a1as tl"QIJ1nt.~ li sua
cneQa::Sll r.. nnv}\ bl'l!.I·~

f:J 6° na fOI "'(1 al.J8 t1~sr'iJ:;~r '" rep;';{lI.ml;lnto
Cf~sta leI. POOH"" sp,:r -!1 tr"Hlo;;ff.l r "l'f, ..;liD: ;JroV\s .... 
r1a trQ~sform~d~ -~ trnn~f"~p~c.~ n~rm~~~ntp..

::iennor Primeiro ~ecretarl0.

Ten."'lO a honra de enCdmlnnar a Vos~a E.xcelên
ela. a f1m de s~r submetldo à revlsão da CâMa
ra dos Depu~aoos, nos termos do art. 65 da
Const i tU1Ção Feaeral, o Projeto de Lei n R 390.

oe 19b9, cons'ran'"te aos autogra fos juntos, que
"crla o Conselho de EstUdos Tecnicos da AV1~

ção CiVll lt
•

Art ~~. O ~~ron~IJt~ d~ve~~ ~ftr

oelo erT'prftU'H'jor c.om a .en'ter.op,;;~rl-: 1a
60 (s~~~e~t~l a'~~ ne tr~~~terencla

~ 1S \~u'n2P) dlns n~ orov150r~a.

noti#1c.,.cJO
minlm.a Cle
perr,v.nqntf1

Aprovel'to a o~or·tunlOdae par'a renovar a Vos
sa Excelencla os protestos de minna elevada
estima e mBls dlstlnta consiaeração.
Senador ~enaes Canale Primeiro Secretário.

C~Pi'r\lLO V

D~s Dispo~tções Finais

'?
: ;:J/lL:-Ct;T/C .J:WI

cmllSs1.o DE CONSTITUIÇ1.0 E JUSTIÇA E DE REDAÇ1.0

P A R E C E R V E N C E D O R
==== === === ===='" =======""== == == === ==

A~t. 56. Est~ lei p.ntra em vlqor na d~t~ de
sua pub~lcacão.

A~· 5S 0S,~~~'5tr~s de! E~t~No do Trabal~o

e d~ At",...cn~IJt; ca pX:led I ri'lc: as 1nst ruçnp.!,\ C"Je
se tornare", necessá"".~s à' expcucão ol;!sta 1 e' .

Brasflj~. 5 d~ abrll dp. 1984; 163 11 d1i In"1~-

penoêncla e n5" da Qep~bllca ~OÀO FIGUEIRE-
DO Délio ~ardlm Mattos e Murlllo Macédo.

Art. 54 Os tripulantes d~s a~ron8ve~ das
c~t9~orias adm'n'~trõt'v~ ~ pr'V3na ce 'ndG~

tr 1e e co~erc1o flca~ eauioarados, pa~8 O~ e
feitos de~ta Lei, ao~ de aeron~veS emnr~Qaoas

em serviços ~e t~xi "é~eo

Oríundo do Senado Federal, este projeto cria a

Comissão Tripartite Paritária de Estudos Técnicos da Avia

ção Civil, composta de representantes do Poder Executivo,iE

dicados pelos Ministérios da Aeronáutica e do Trabalho e Pr~

vidência Social, e de representantes das entidades sindicais

de âmbito nacional das categorias econômicas e profissionais

da área de transporte aéreo.

A Relatora designada, nobre Dep. WANDA REIS,coE

cluiu pela constitucionalidade, juridicídade e técnica legi2
lativa da proposição, tendo oferecido Substitutivo.

Após pedido de vista, este Relator ofereceu seu

voto que concluía pela injuridícidade da proposição. Subme

tida a matéria à deliberação do plenário deste nosso órgão

Técnico, prevaleceu o entendimento quanto à in]uridicidade

do projeto ..

Houve a designação deste Relator para o ofereci
menta do Parecer Vencedor.

:t: o relatório.

;:- RELATCJRIO

P.evoo~m-se as d~soostções emArt. 57.
contrário.

Art. 53 ~\~m ~os C~50S orevl~tos neste le1,
8S re$OOnSabll1d~de~ do ~eron~uta 5ãc nefir1
das no COdlCO Bras11e1ro do Ar, n~~ l~,~ e re
Qul~mp.nt~s ~~ v1Q0r e no Q~P. dpcor~er do cc~

tr8to d~ trab~lho, acorco e conv~nç~e~

lnteornaclona_s

SINOPSE VOTO DO RELATOR

PROJETO DE LEI DO SENA~O N" 390. DE 1989

C~la O Conselho de Estu~os Técnicos da Avia
ção Civil.

Apresentado pelo Senador Jutahy MaQé!tlhães,

Lldo no exoedle~t~ d~ 5essão Oe 5-12-89 e
publicado ro OCN (Secão II~ oe 6-12-89. Desoa
chado ~ Co~iss~o d. Constltu1çâo, JUStlÇ~ e
Cid~d~nla (comoetênc18 term,natlva), onde
poderá receber ~mendas. 80ÓS sua pUblicação e
distribuição em avulsos pelo prazo as 5 C1ftS
úteis.

Em 25-6-90 é lido o Parecer n~ 213/90. da
CCJ, relatado pelo Senlldo'" damll Hadaad, pele
aprovação do Projeto com as ~mendas r.~s 1, 2 e
3-CCJ. A PresidenCla comunica ao o~enário o
receblmento do Of1C10 ~A 47/90, do presidente
da cev, comunic~ndo a aorovação da maté~la.

COlO emendas nAs 1. 2. e 3. ,.,a reurn.ão de 2 ~ -6
90. É aberto O prazo de 5 dlas para 1nterpOsl
ção de recurso, por um décimo da cOl'l1Poslção da
Casa, para Que o prOjeto seja apreC1ado pelo
Plenárlo.

Em 2-7-90, a Presidêncla comun1C2J ao
Plenário o término dO prazo para 1nterpoS1ç80
de recurso.

À C8mare dos Deputados com O Ofício 5M- NA
2~9. de 2-8-90.

A Comissão acolheu a argumentação expendida no

voto do Dep. NILSON GIBSON, assim resumida:

- impropriedade da inclusão da pretendida Comi~

são dentro da lei que regulamenta a profissão de aeronauta,

pois ela cuidaria de aspectos ligados à aviação ciVil;

- o Código Brasileiro do Ar já delega atribui

ções ao Ministério da Aeronáutica para recolher sugestões

das entidades de classe ligadas ao sistema de aviação civil,

que abrange todas as atividades exercidas com aeronaves, ex

ceto as atividades militares;

- o relacionamento "empregado x empregador" es

capa â alçada da pretendida Comissão, sendo tratada por Re

soluções da OlT e por outros órgãos governamentais;

- se houvesse necessidade da criação dessa Co

missão, devería ser ela integrada ã estrutura administrativa

do Departamento de Aviação Civil.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, voto pela constituci2

nalidade, injuridicidade e falta de técnlca legislativa do

Projeto de Lei n9 5.656/90.

Sal.a d~ Comtssã9....t"'~m 15_/"";'1
, )

W//P;;.-;r;Jd:~<
DEPuTADo.JirLsoN GIBSON '-::>

Relator
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PARECER DA COMlSSAo

~
A Comissão de Constituição e Justiça de

Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinqu, con
tIa os votos dos Deputados José Dirceu, Hélio Bicudo e Edé

sio Passos, pela constitucionalidade, injuridicidade e fal
ta de técnica legislativa, nos termos do parecer do Deput~

do Nilson Gibson, designado relator do vencedor. O parecer
da Deputada Wanda Reis, primitiva relatora, passou a cons

tituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

João Natal _ Presidente, Jurandyr Paixão

Edeva!do Alves da Silva _ Vice_Presidentes, Antônio dos
Santos, Benedito de Figueiredo, Ciro Nogueira, Messias

Góis, Paes Landim, Pedro Valadares, Toni Gel, João Rosa,
Luiz Carlos Santos, Mauri Sérgio, Mendes Ribeiro, Nelson
Jobim, Nilson Gibson, Renato Vianna, Wanda Reis, ~den Pe
droso, Francisco Evangelista, Adylson Motta, Gerson Peres,
Osvaldo Melo, André Benassi, Jutahy Júnior, Sigmaringa

Seixas, Evaldo Gonçalves, Antônio de Jesus, Luiz Tadeu
Leite, Aroldo Góes, José Luiz Maia, Moroni Torgan, Carlos
Kayath, Nelson Trad, Rodrigues Palma, Edésio Passos, Hélio
Bicudo, José Dirceu, Luiz Gushiken, iz Piauhylino, Car

doso Alves, Ricardo Izar, Aldo Rebe o e Eres Brito.

Sala da Comissão e 8 ~gosto de 1991

.tvUlI~
JOAD

'{orv Gí(..{ $Ct?f}lej}.t>O.;rx;. ~2. N/~ON G,'BSoN

I - RELATÓRIO

Aprovado no Senado Federal, submete-se ora
revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da

Constituição Federal, o projeto de lei em EPígrafe.

Objetiva ele acrescentar à lei nº 7183, de 5
de abril de 1984, que regula a profissão de aeronauta, disPE
si ti vos Que criam Comissão Tripartite Paritária de Estudos
Técnicos da Aviação Civil, composta de representantes do Po
der Executivo, indicados pelos Ministérios da Aeronãutica e
do Trabalho e Previdência Social, e de representantes das e~

tidades sindicais de âmbito nacional das categorias econômi_
cas e profissionais da área de trans~orte aéreo.

As atribuições e o funcionamento da referida
Comissão, notacamente sua presidé~c:ê e seu sistema de asses

soramento, bem como o local e o p:ô~o de suas reuniDes di5
postas sob caráter não remuneraac, encontraffi-se explicita
das no primeiro dispositivo a se: a:1l:'::':E'ntédC' b Lei nº 71831

84.

Em sua justificativa, o autor ressalta a ne
cessidade de um órgão qUE, consoante as recomendações da Or
ganização Internacional do Trabalhe, corlgregue representantes
de todos os segmentos ligados ao sistema de aviaçãr civil.

Enaltece ainda que sua implementação propor
cionará um melhor entrosamento das partes envolvidas, contrl
buindo para Que à matéria aeronãutica "se dê orientação prá
tica, objetiva e eficiente."

Finalmente destaca serem os usuários co tran~

porte aéreo, os mais beneficiados com a criação do CGnselho

Que deverá emprestar à busca de maior segurança de VÓG, esp!

cial atenção.

11 - VOTO DO RELATOR

Acham-se obedecidas as normas constitucionais
cujo exame cabe a esta Comissão verificar. Com efeito, trd
ta-se de matéria sobre a qual o art. 22 dEclara ser dã comp~

tência legislativa da União, tendo sido obedecido o art. 59,

inciso 111, que cuida da elaboração de lei ordinária.

Contudo, não obstante tais observações, ente~

demos que no tocante à técnica legislativa, apresenta a pro
posição inconveniente para sua aprovação neste Orgão Técnico.

Isto pois, pretendendo criar Conselho de Es
tudos Técnicos da Aviação Civil, insere em lei especifica da
categoria dos aeronautas dispositivo cuja matériç ê;cança

atividades e grupos profissionais Que a ela n60 dizerr respei
to.

Acrecitamos Que o procedimento a~E~~a:= para
que não se obste o trâmite da propOSição será aprEser:;r~he

substitutivo Que a desvincule da Lei.nº 7.183 de 5 de abril
de 1984 .

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade.

juridicidade e técnica legislativa deste Projeto de Lei nQ

5.656, de 1990, nos termos do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, em.'t-; de abril de 1991.

'\x_ \'v\ ( , '':•.• .

Deputada WANOA REIS

Relatora

SUBSTITUTIVO AO PROJETO OE LEI NQ 5.656, DE 1990

Cria o Conselho de Estudos Té~

nico5 da Aviação Civil.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

"Art. lº E criada a Comissão Tripartite
Paritária de Estudos Técnicos da Aviação Ci
vil, composta de representantes do Poder Exe
cutivo, indicados pelos Ministérios da Aero
náutica e do Trabalho e Previdência Social, e
de representantes das entidades sindicais de
âmbito nacional das categorias econômicas e
profissionais da área de transporte áereo, com
as seguintes atribuições:

ti) estudar e propor soluções para as ques
tôes concernentes às profissões dos aeronau~

tas e dos aeroviários;

b) colaborar na determinação de normas
técnicas oficiais relativas à segurança de
vôo e tráfego aéreo, participando oficialmen
te dos estudos junto aos órgãos competentes;

c) a pedido de qualquer membro da Comis
são, examinar os relatórios fi~ais de inv€st!
gação de acidentes, bem como avaliar as info!
mações de tráfego aéreo e as sanções aplica
das.

§ lº - A Comissão será presidida, alter
nadamente, a cada seis meses, pelo Diretor-G~

ral do Departamento de Aviação Civil do Minis
tério da Aeronáutica e pelo Secretário de Re-=
lações do Trabalho, do Ministério do Traba
lho e Previdência Social, devendo cada uma
das entidades referidas neste artigo indicar.
por escrito, aos seus respecti vos Ministérios,
no prazo de sessenta dias de vigência desta
Lei, dois representantes junto à Comissão.
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§ 22 - A Comissão se reunirá em Brasília
ou no Rio de Janeiro, no Ministério da Aero
náutica e/ou no Ministério do Trabalho e Pre
vidência Social, ordinariamente uma vez men
salmente, podendo ser convocada extraordina
riamente, por solicitação de, no mínimo, dois
quintos de seus membros.

§ 32 A Secretaria de Segurança e Higie
ne do Trabalho, do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, o Centro de Medicina Aero
espacial e o Serviço de ,InVEstigação e Preven
ç~o de Acidentes, do Ministério da Aeronáuti=
C8, sempre Que solicitados, assessorarão a Co
missão Tríparti te no tocante aos assuntos de
sua competência, como, também, os seus mem
bros poderão fazer-se acompanhar de seus as
sessores por ocasião das reuniões.

Art. 22 As reuniões~da Comissão Tripar
tite Paritária de Estudos lécnicos de Aviação
Civil não serão remuneradas a Qualquer títu
lo, ficando as despesas necessárias ao compa
recimento dos participantes a cargo das enti
dades ou órgãos Que representem. 11

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Sala da Comissão, em,"':'Ç" de abril de 1991.

\11-:1 l_ \\
\ IV\,)",,- f í.,. \..'-1.0' '.

Deput, da VANDA REIS
Relatora

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Meus caros cole
gas, abrimos a sessão desta Casa, ainda hoje sem a possibi
lidade de anunciar a natureza e a forma das homenagens
que ela prestará ao Deputado Ulysses Guimarães em nome
da Nação, exprimindo a vontade, o sentimento e a emoção
do nosso povo em todos os recantos do país, no momento
em que, traumatizado, fica privado da convivência de S. Ex'.

Desta cadeira, que o Dr. Ulysses tanto honrou em que
transitoriamente me assento, neste plenário que exaltou com
a presença digna, serena e incomparável ao longo de dezenas
de anos, no obstinado trabalho de construção de nossa-demo
cracia, vivo a impressão de que ainda é seguramente a presença
de Ulysses Guimarães, que enche estes ares, nossos corações,
nossas mentes, de que é essa presença, já intocável fisica
mente, que anima pelo exemplo nossas palavras, robustece
a energia de nossa representação política, alimenta a determi
nação de nossos compromissos e a força das nossas esperanças
para servir à Pátria, para a formação de uma sociedade decen
te, fraterna.

A história das nações é a história da luta dos seus povos
por ideais e objetivos que os empurraram na direção do futuro.
Nessa trajetória há personalidades consagradas à missão de
exprimirem as idéias - força da mobilização da sua gente
- e que se tornam símbolo do combate travado, símbolo
do seu tempo. Ulysses Guimarães, entre nós, é uma dessas
raras personalidades da nossa República frágil, difícil de ser
edificada, insistentemente buscada desde os fundadores, que
lhe definiram os valores morais e institucionais, até os dias
atuais, de profunda, difusa e generosa esperança das cidadãs
e dos cidadãos. Ulysses Guimarães constante e ostensivamen
te, escolheu, no esforço da vida, servir à democracia. Creio
que servir à democracia foi sua alegria, seu combate, sua
paz. Um servidor infatigável do interesse público, do interesse

geral- o interesse de todos nesta nossa s.ociedad~ .de al~!llls.
Esta é a marca da lição que Ulysses nos deIXOU. FOllllvanavel,
digno, perseverante, leal aos princípios da ~e~oc.racia, às
liberdades e à cidadania. Na longa luta da resIstenCIa contra
o regime autoritário, na longa luta da construção democrát~ca
em que nos encontramos, foi assim todoo .te~po: ? cavaleIro
andante, o incansável combatente pela lllvlOlabIhdade dos
deireitos da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Osvaldo Bender

O SR. OSVALDO RENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, em pri
meiro lugar, associo-me a V. Ex' nas palavras proferidas com
relação ao nosso colega Ulysses Guimarães, um exemplo de
Parlamentares, pois sempre soube desempnehar sua missão
com humildade, dignidade e lealdade. Sua partida serve para
uma reflexão sobre a necessidade de seguirmos a sua traje
tória.

Como dizia Shakespeare, quando, por vezes, o ser huma
no é investido numa pequenina e frágil áutoridade, empreende
perante os seus irmãos tão fantástica missão que faz no céu
os anjos chorarem. O Dr. Ulysses Guimarães sempre foi hu
milde, sincero. Em seus vários mandatos, nunca subiram-lhe
à cabeça a vaidade, a mania de querer ser diferente, de querer
ser importante, de querer ser grande, de não enxergar ou
de menosprezar os mais humildes e os mais simples.

Essa lição - para mim pelo menos - grave para reflexão
e também para uma análise da vida, tão frácil e tão curta.
Por vezes, até não acreditamos que a morte de qualquer um
de nós possa ocorrer de maneira tão rápida. Está aí um exem
plo mais uma vez, embora não pensemos nisso quando temos
saúde e estamos vivos. Mas acontece, e é bom que saibamos
disso.

Sr. Presidente, em segundo lugar, quero fazer uma peque
na análise do Governo do Sr. Presidente Itamar Franco, que
há poucos dias se instalou. Sou daqueles que querem colaborar
em todos os sentidos para que efetivamente S. Ex~ possa fazer
uma boa administração, principalmente com combate à infla
ção, retomada do desenvolvimento, geração de mais empregos
e diminuição da recessão. O meu desejo é no sentido de
que a população brasileira também acredite no novo Governo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, lamentavelmente a refor
ma administrativa não sou muito bem aos ouvidos daquelas
pessoas que estarão torcendo para que o Sr. Itamar Franco
faça um bom governo. O povo humilde não sabe que um
Secretário às vezes tem status de Ministro. S. Ex~ o Sr. Presi
dente da República apenas extingiui algumas Secretarias e
substituiu-as por Ministros. Mas o povo pensa que isso signifi
cará aumento de empregos e criação de cargos para acomo
dação daqueles que têm interesse em ser Ministro. Foi o que
ouvi e, de alta e viva voz, digo isso aos colegas, para que
S. Ex~ possam refletir sobre a importância psicológica desse
fato para a população brasileira.

Não desejo que a credibilidade do Governo diminua des
de logo. Por isso, a criação de cinco ou seis novos Ministérios
deve ser esclarecida à população brasileira, para que não seja
entendida como aumento de despesas e criação de cargos.
O povo está farto e cansado de pagar tributos, impostos.
Ele deseja ver resultados, desde o conserto de buracos nas
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estradas até as melhoria na saúde, na educação, na assistência
social, no amparo ao menor, na agricultura, enfim, em todas
as áreas. É este o desejo dos brasileiros, pelo menos daqueles
que confiaram em nós, e desta tribuna, devemos sempre pro
testar as coisas não são feitas de acordo com o anseio da
maioria da populaçção.

Desejo sucesso ao novo Governo, principalmente no sen
tido de o Executivo administrar com transparência, com clare
za. A apresentação da declaração de bens de S. Ex~ o Presi
dente da República é um gesto que merece ser louvado. Por
vezes, não basta ser honeto, e temos de provar nossa honesti
dade a todo instante. Por isso, todos aqueles que ocupam
cargos públicos de confiança devem apresentar sua declaração
de bens, para que haja transparência.

Sr. Presidente, embora o nosso partido não tenha sido
convidado para fazer parte do Goveno - isso não importa
- queremos dar o nosso apoio ao Presidente da República.
Há poucos dias, eu disse que, quando votamos favoravelmente
ao afastamento do Presidente Fernando Collor, não o fizemos
apenas para que o Sr. Itamar Franco assumisse o Governo.
A nossa intensão era no sentido de haver um novo governo,
transparente, e de que os resultados da administração pudes
sem reverter em benefício da população. Foi apenas nesse
sentido. Jamais votamos com a intenção de nos servirmos
do governo. Penso que este é o pensamento pelo menos da
grande maioria dos Srs. Parlamentares e tenho a certeza de
que, com transparência e lealdade, novo Presidente poderá
fazer efetivamente algum coisa'pelo País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CARRION JÚNIOR (PDT - RS. 'Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, vivemos
hoje um momento de dor e reflexão. Sem dúvida alguma,
a morte do Dr. Ulysses Guimarães representa para todo o
País e para todos nós a perda de um homem que, além de
todos as suas qualidades, marcou sua presença com o espírito
do encontro e da conciliação. Muitas das divergências de S.
Ex~ nesta Casa, a Casa das divergências, talvez tenham sido
pela excessiva busca do encontro e da conciliação.

Recentemente os brasileiros passaram por um processo
muito intenso, o do afastamento do Presidente da República.
Vivemos agora um momento de falta, d~ ausência e de impacto
e devemos aproyeitar para refletir. E um instante em que
a Nação busca a reconciliação consigo mesma. Nunca na
história da democracia brasileira houve um Governo em que

.todos os partidos se fizeram presentes, de uma maneira ou
de outra, como atualmente, fato que por si só mostra o desejo
de a soCiedade brasileira e os partidos políticos liberarem
seus homens públicos, numa tentativa de buscar o encontro
nacional e de, mais do que a governabilidade, buscar caminhos
comuns entre nós, brasileiros.

Que a perda do Dr. Ulysses Guimarães represente para
todos nós, para a nossa Nação e para os nossos partidos mais
uma oportunidade de reflexão neste momento da história bra
sileira. Que consigamos construir uma sociedade mais justa.
Que o governo venha a ser auxiliado por todos nós, na busca
da superação de impasses que carregamos há mais de século.
Tenho certeza de que, se conseguirmos alcançar isso, estare
mos alcançando aquilo que o Dr. Ulysses sempre buscou atra
vés do seu esforço: o encontro e a conciliação. Que nós,
brasileiros, mesmo reconhecendo as nossas divergências, sai
bamos construir uma sociedade mais conciliada. Que possa
mos partir daquilo que muitas vezes se chamou de programa
mínimo, de um conjunto de proposições, para, em tomo desse.

programa e por meio da consolidação de um Governo que
emerge de um processo ímpar na história da democracia, con
seguirmos, até o final deste ano, estabelecer o consenso, a
conciliação.

Desse modo, tenho certeza de que estaremos indo em
direção àquilo que todos desejamos estaremos revivendo aqui
lo que Ulysses Guimarães sempre fez. Sem dúvida alguma,
o Dr. Ulys~s foi aquilo que chamamos de sinuelo e guiou-nos
em direção ao consenso, à conciliação da Nação consigo mes
ma.

Era o que tinha a dizer.

OSR. HELIO-BiCuDO (PT - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados ainda ontem
tínhamos esperança de que Ulysses Guimarães não nos tivesse
sido roubado por uma dessas tramas incompreensíveis da vida.
Hoje, entretanto, todas as circunstâncias que cercaram a tragé
dia do dia 12 levam à certeza de que Ulysses Guimarães e
sua esposa, a estimada D. Mora, não mais nos poderão dar
o conforto de uma convivência de tantos anos dedicados à
construção de um País realmente democrático.

Nos seus 45 anos de atividade parlamentar, Ulyssses foi
um Parlamentar na mais lídima expressão da palavra. Ele
sabia parlamentar e tinha autoridade para parlamentar, fosse
com quem fosse, desde o mais humilde servidor da República
até o )Jr6prio Presidente da República.

E uma lacuna que fica num momento difícil de nossa
história, em que o diálogo para a superação da crise política
em que vivemos é indispensável, como vetor das esperanças
advindas com o afastamento de um Presidente corrupto e
com o estabelecimento de um Governo que não se quer quali
ficar por etiquetas, mas que pretende atender aos reclamos
por um País independente, democrático, onde a dignidade
do homem é condição da liberdade, fruto da paz e da justiça.

O "Senhor Diretas", o "Senhor Constituição", o "Senhor
da Democracia Cidadã", tinha ainda muitas tarefas a cumprir,
e muito dele todos n6s esperávamos; do seu bom senso e
de sua visão política, esperávamos mais uma contribuição na
demarcação dos novos rumos do Brasil.

Já que Deus o levou, que esse mesmo Deus seja compas
sivo para com os que aqui permanecem, inspirando-nos a
todos com o verdadeiro sentido ético da política, permitindo
que nesta Casa possamos ser os agentes das transformações
sempre buscadas por um povo que ainda não rompeu com
as amarras do colonialismo, mas que aspira e aspirou, com
Ulysses Guimarães, à sua emancipação econômica e social.

Não podemos, por igual, SI. Presidente, esquecer a figura
também incomparável do ex-Senador Severo Gomes, que,
na sua vida pública, se qualificou como um dos grandes defen
·sores dos direitos das pessoas neste País.

De onde estás, Ulysses Guimarães, toma as nossas mãos,
guiando-as para os caminhos da reconstrução democrática,
tua maior aspiração e meta nesta Casa, a qual serviste para
servir ao povo.

O SR. LUIZ GIRÃO (PDT - CE. Sem revisão do ora
dor.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, é triste para
o País, para a democracia e para n6s, Parlamentares, a súbita
morte de nosso líder democrata, Dr. Ulysses Guimarães.

Estou há pouco tempo nesta Casa, mas tive o prazer
de conhecê-lo de perto durante o movimento pró-impeach
ment e pude constatar a seriedade e a humildade de S. Ex~

Apesar de todo aquele poder que possuía, não o exercia e
tinha a extraordinária faculdade de escutar com a humildade
que lhe era peculiár. Tenho certeza de que sua morte deixará
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nesta Casa ã lembrança de um home cívico e patriota capaz
de sacrificar qualquer tipo de orgulho e de interesse pessoal
em benefício da Pátria.

Aproveito a oportunidade para dizer que, apesar da mor
te do Dr. Ulysses, precisamos dar continuidade à vida deste
País. Acabei de chegar da minha região, o Nordeste, onde
a situação está cada vez pior e é cada vez mais dífícil conviver
com a miséria e abandono que hoje tomam conta principal
mente do Semi-árido. Senti isso na pele nos últimos dias,
assim que as eleições terminaram. Durante o período eleitoral,
há movimento, esperança, e são adiadas as soluções para um
problema mais sério, a seca, que atinge os Estados do Ceará,
do Piauí, do Rio Grande do Norte e da Paraíba.

Aproveito tiara dizer ao novo Ministro Lázaro Barbosa,
que tanto conhece o Ministério da Agricultura e os compa
nheiros desta Casa, que não demore um só minuto para come
çar a implementar ações de apoio àquela população carente,
que sofre na pele a falta de alimentos, de água, de apoio,
de perspectiva, a falta de esperança, que toma conta do ho
mem do campo, do sertanejo da nossa região..

Tenho certeza de que - e faço-lhe meu primeiro apelo
- o Ministro da Agricultura, assim que assumir hoje à tarde,
convocará a bancada nordestina como um todo e começará
a trabalhar no sentido de adotar providências capazes de ame
nizar o sofrimento dos nordestinos, que não têm terra, não
têm alimentos, não têm água e sobretudo carinho e apoio,
tanto por parte do Governo do Estado como do Governo
Federal.

o SR. LUIZ VIANA NETO (BA. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Deputados, a imprensa brasi
leira e a Bahia unem-se para celebrar, com as merecidas galas,
o transcurso dos oitenta anos de fundação do jornal "A Tar
de".

A imprensa do País, orgulhosa por festejar a rara proeza
de oito décadas de ininterrupta circulação de um dos seus
mais lídimos e bravos representantes, que prestou relevantes
serviços à causa da liberdade de pensamento, de que àcomuni
cação escrita é o mais vigoroso baluarte.

A Bahia, impregnada de reconhecimento pela inestimável
colaboração que o vespertino de Simões Filho tem dado ao
seu desenvolvimento social, econômico e cultural. Aliás, se
é verdade que, assim como, os indivíduos, os jornais também
têm vocação definida, eu não vacilaria em afirmar, sem medo
de errar, que servir à Bahia e à sua gente tem sido a vocação
mor do prestigioso órgão da imprensa de meu Estado. Voca
ção que, desde .o berço, lhe traçou o intrépido fundador,
mantida incólume por seus filhos e sucessores.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me aqui
acentuar o que há de extraordinário no fato ora celebrado.
Bastaria lembrar que num país como o Brasil, sempre tão
pródigo na floração de diários, se contam nos dedos das mãos
os jornais que conseguiram completar tão longa existência.
Por outro lado, vale lembrar que entre tantas iniciativas simila
res que marcaram a renovação da imprensa brasileira nos
três lustros seguintes à consolidação republicana, apenas dois
sobrevivem: o Jornal do Brasil e A Tarde sendo que só esse
último continua nas mãos da família do seu fundador. Todos
os demais soçobraram, tragados por ondas de arbítrio ou varri
dos por ventos dé incertezas na economia, desgraçadamente
tão freqüentes na vida brasileira. Muitos deles, acentua-se,
verdadeiros gigantes de nossa imprensa, cuja bravura e coe
rência lhes fazem credores do perene reconhecimento nacio
fiaI. Quem desconhecerá os serv\ços prestados ao· País e à

democracia pelo Correio da Manhã, de Edmundo Bittencourt,
pelo Diário Carioca, de J. E. de Macedo Soares, por O Jornal
e o Diário da Noite, de Assis Chateaubriand, ou por A Noite,
de lrineu Marinho?

Mas, se tantas empreitadas jornalísticas malograram,
mesmo plantadas em chão adubado pela prosperidade, qual
teria sido o segredo do crescente sucesso de A Tarde, nascido
numa Bahia pobre e decadente?

Enigma que, a meu juízo, se decifra pelo reconhecimento
da genialidade do seu fundador, Ernesto Simões Filho. Jorna
lista nato, nele assentam como uma luva as palavras imortais
com que Rui Barbosa se autodefiniu: "Jornalista é que eu
nasci, jornalista é que eu nasci, jornalista é que eu sou, jorna
lista é que não me hão de demitir enquanto houver imprensa,
a imprensa for livre e este resto de liberdade nos indicar
que a Pátria respira".

Jornalista por vocação, não faltaram a Dr. Simões intui
ção e acuidade para pressentir ser a confiança popular a seiva
de que se nutre o êxito de um jornal, cuja conquista, porém,
lhe impõe dois atributos essenciais: ser permanentemente ino
vador e criativo e estar sempre em perfeita sintonia com o
anseio dos seus leitores.

~ec~it3: simples, verdadeiro ovo de Colombo, a qual,
segUIda a nsca, tornou A Tarde, desde o primeiro dia o
diário de maior circulação na Bahia, título invejável que ~ão
mais perderia ao longo desses oitenta anos.

Este o vitorioso vespertino idealizado por Simões Filho:
um jornal, ~ um só tempo, sempre diferente, mas sempre
o mesmo. DIferente na roupagem, constantemente renovada
por mudanças gráficas e editoriais, mas sempre o mesmo na
humilde submissão ao fato; no fervor religioso pela verdade
e na permanente fidelidade às mais nobres causas da Bahia.

O inesperado desaparecimento de Simões Filho em no
vembro de 1957 abala-lhe o jornal, cujo destino iria defron
tar-se com o desafio da sua ausência. Na Bahia, uma pergunta
perm,anece no ar: que será de A Tarde sem a presença daquele
que, durante 45 anos, dela fora, ao mesmo tempo, o ideali
zador, o fundador, o dono, o diretor, o melhor redator e
a própria alma?

O passar do tempo, no entanto, se encarregaria de tran
qüilizar os baianos. Morto o fundador, A Tarde muda de
:imoneiro, mas não muda de rumo. Assumem-lhe o comando
)s três filhos do morto: Regina Simões de Mello Leitão, Rena
to Simões e Vera Simões Bainville, cabendo à primogênita
a presidência da empresa. Sucessores que se revelaram ~ altura
da difícil missão dé-substituir o pai e adaptar a empresa a
novos tempos. Tempos de profundas transformações econô
micas e sociais por que iria passar o País e notadamente a
Bahia, que de Estado agrícola, basicamente dependente da
llllltura cacaueira, emergeria como importante pólo industrial
do País.

Sintonizados com a nova realidade baiana, os novos dire
tores ousam abandonar o tradicional prédio da Praça Castro
AI~es - coração da velha Capital - para instalar a nova
sede à margem de uma das avenidas d? nova Salvador. Além'
disso, modernizam as oficinas, revolucionam o sistema de
circulação do jornal para atingir todo o território do Estado,
absorvem novas técnicas de marketing. Enfim, modernizam
aempresa, assegurando-lhe prosperidade e solidez invejáveis.

Mas, enquanto renovam o corpo do jornal, não lhe alte
ram o espírito, sempre impregnado de baianidade, de que
tanto se orgulhava o seu fundador. Aten,tos a esse propósito,
cons.ervam na linha de fl'ente da edição diretos e leais discípu-
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los de Simões Filho, todos formados na primeira faculdade
d~ comunica da Bahia, que, em verdade, foi A Tarde de
Simões Filho. E, ainda hoje, 35 anos país a sua morte, dois
companheiros seus de longos anos de convivência e apren
dizado têm a responsabilidade maior na faina diuturna e na
definição da filosofia política do grande jornal: Jorge Calmon,
seu fidalgo, talentoso e culto diretor, e Joaquim Cruz Ri,:s,
o competente, dedicado e infatigável redator-chefe. E nao
só eles vêm da escola de Simões Filho, mas muitos outros,
que homenageio aqui, na pessoa discreta e leal de Junot Sil
veira.

Impossível para mim falar do jornal A Tarde sem evocar,
com emoção e saudade, a figura de Luiz Viana Filho, meu
pai, que, ainda acadêmico de Direito, ingressou como repórte~

nos seus quadros, em que se manteve como colaborador .ate
a morte como até o último dia esteve ligado por estreItos
laços de' afetuosa amizade à família de Simões Filho e aos
seus velhos companheiros de trabalho.

SI. Presidente, Srs. Deputados, ao iniciar esse breve pro
nunciamento, a propósito dos oitenta anos de A Tarde, assina
lei estar em festa a imprensa brasileira. A imprensa, irmã
gêmea desta Casa na sagrada vocação de guardiã~s d.a I!b~r

dade. Por isso mesmo, por entender serem as duas mstItmçoes
vasos comunicantes, afluentes do mesmo rio, santuários do
mesmo culto, instituições que tantas vezes celebraram a mes
ma vitória ou amargaram o mesmo revés, assomei a esta au
gusta tribuna para, no cumprimento de um-dever, tr.azer a
solidariedade desta Casa ao auspicioso.evento. Solidanedade
que expresso ao registrar nos Anais da Câmara dos Deputados
esse momento de luz e glória da imprensa, brasileira em cujo
cimo tremula o pendão de luta e vitórias de A Tarde.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - A Mesa da Câma
ra dos Deputados associa-se à manifestação de regozijo pelo
transcurso do 809 aniversário de fundação do jornal A Tarde,
representa o que há de melhor na tradição jornalista do 'país
e é uma expressão de imprensa livre na nossa ter~a. ASSOCia-se
igualmente às manifestações de louvor a seu emmente.funda
dor, o brilhante e notável jornalista Ernesto Simões FIlho.

O Sr. Aldo Rebelo - SI. Presidente, peço a palavra para
uma comunicação de Liderança pelo PC do B.

O SR. PRE~SIDENTE (Waldir Pires) - Tem V. Ex~ a
palavra.

O SR. ALDO REBELO (PC do B - SP. Sem revisão
do orador.) -SI. Presidente, Srs. Deputados, o trágico acon
tecimento envolvendo as eminentes figuras do Deputado Ulys
ses Guimarães e do ex-Senador Severo Gomes é motivo de
tristeza para toda esta Casa.

Gostaria de expressar aqui, em nome do Partido Comu
nista.do Brasil, o nosso mais profundo sentimento de perda,
porque, com o desaparecimento desses dois homens públicos,
o Brasil não perde apenas uma parcela da sua história política,
mas também uma parte da sua nacionalidade.

O ex-Senador Severo Gomes descreveu uma trajetória
em nosso País que causou profunda mudança no modelo brasi
leiro em meados da década de 70. Empresário, Ministro da
Agricultura e da Indústria e Comércio na época dos Governos
militares, estabeleceu uma ruptura e assumiu uma atitude
de firme defesa dos interesses nacionais e da soberania: do
nosso País.

Impressionou-me, se não me engano em 1977 ou 1978,
um comentário do ex-Senador Severo Gomes, publicado pela
revista Istoé,. a respeito da atualidade da obra do oficial alemão

KIausewitz e do seu livro "Da Guerra" no contexto da luta
pela libertação dos países independentes.

Severo Gomes era um homem de vários conhecimentos,
de inteligência lúcida; foi membro da banca examinadora da
Universidade de São Paulo em diversas disciplinas. Neste mo
mento, com o seu vasto cabedal intelectual, travava uma luta
insubstituível contra a onda vinda do Norte em defesa da
chamada modernidade e transformou a sua coluna no jornal
Folha de S.Paulo, aos domingos, na mais lúcida e combativa
tribuna em defesa dos interesses nacionais.

Quanto ao Dr. Ulysses Guimarães, homem da resistência
democrática, ele foi até o último instante justamente aquele
que utilizava ironias contra seus adversários, ora repetindo
César na travessia do Rubicão, ora ironizando o Velho do
Restelo, personagem de "Os Lusíadas", de Camões, que im
precava os conquistadores dos oceanos enquant~ os navega
dores lusitanos ganhavam os mares desconheCIdos. O DI.
Ulysses Guimarães era um homem que dizia que se devia
atravessar o Rubicão e que não se devia seguir os conselhos
nem as ponderações do Velho do Restelo.

SI. Presidente, é do conhecimento de todos que o Partido
Comunista do Brasil não estava de acordo com o Deputado
Ulysses Guimarães em tudo. No entanto, reconhecia a forma
corajosa e a maneira com que enfrentava os momentos da
resistência democrática no País e os difíceis momentos de
sua trajetória política. De cabeça erguida, participou das elei
ções de 1989 como um exemplo de dignidade cívica. Mesmo
sabendo que seria difícil uma correlação de forças n.aqu.elas.
eleições, o DI. Ulysses, ao lado do Deputado WaldIr PIres,
que preside os nossos trabalhos neste momento, fez a sua
pregação cívica naquele grande momento da vida política do
País.

Portanto, fica sobre nossos ombros, que, como dizia um
poeta, são tão frágeis e têm que suportar o peso do mundo,
a responsabilidade de preencher o vazio nacional decorrente
da ausência do vigor patriótico do ex-Senador Severo Gomes,
um homem que não embarcou na onda da modernidade nem
do neoliberalismo. Fica também sobre os nossos ombros a
responsabilidade de levar adiante o vigor cívic?, o amor à
democracia, o amor à liberdade que marcaram a VIda do Depu
tado Ulysses Guimarães. Reside na grandeza do nosso pov~,

na sabedoria da nossa gente, a esperança de que o BraSIl
possa levar adiante a defesa da soberania Racional e da demo
cracia, que marcou a vida desses dois brasileiros.

Era o que tinha a dizer, SI. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao SI. Adylson Motta.

O SR. ADYLSON MOTTA (PDS - RS.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Sr~. Deputados, es.ta Casa vive um dos momentos
de maior tristeza e dor ao longo dos últimos 42 anos, ao
ver extraída do seu convívio, por obra da fatalidade, a figura
inconfundível daquele que, por onze sucessivas eleições e gra
ças às suas inegáveis qualidades pessoais, tornou-se não apenas
a expressão maior, mas o verdadeiro sí~bolo deste 'parl~

mento e da luta democrática, na qual fOi um verdadeIro gI
gante.

Homenageio neste momento ~ figura humana de Ulyss~s.

.Guimarães, homem simples, cordIal, afetuoso com s~us aroI-·
gos e seus colegas; o Ulysses que g?stava, nas s.u~~ cammhadas
matinais, de conversar com as cnanças, acancIa-las, tornan
do-se o "vovô Ulysses" da SQN 302;
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Homenageio o cidadão Ulysses Guimarães, verdadeiro
peregrino de todos os movimentos cívicos do rrosso País, desa
pegado aos valores materiais, mas incapaz de fazer concessões
no terreno da ética, da qual se tornou intransigente cultor;

Homenageio o maior político deste País nos últimos anos,
cuja história se confunde com a própria história da luta demo
crática brasileira. Culto, inteligente, versátil, espirituoso, co
rajoso e entusiasmado, o Deputado Ulysses tinha, entretanto,
no trato com as pessoas, no diálogo, na harmonização, na
conciliação, a sua melhor virtude.

Conheço a história de Ulysses desde a sua militância no
meu partido, o PSD, conheço a sua luta em todos os grandes
momentos e nas grandes crises do Brasil, nos quais sempre
teve ação destacada. Jamais, no entanto, imaginei ter a honra
ser seu parceiro de luta, seu comandado na maior das suas
batalhas, das nossas batalhas, quando, na Assembléia Nacio
nal Constituinte, elaboramos a mais democrática e legítima
de todas as Constituições brasileiras, a de 1988, que ele chama
va de Constituição Cidadã. Tive, desde então, o privilégio
de conhecer no dia-a-dia o Dr. Ulysses Guimarães, de quem
só recebi incentivos e gestos de consideração e apreço.

Por tudo isso, proclamo aqui desta tribuna o que não
pude manifestar ao Dr. Ulysses em vida, como desejava, a
minha gratidão e o meu reconhecimento, e o farei daqui para
frente, na permanente reverência que haverei de devotar ao
nome do maior político com quem convivi, verdadeiro monu
mento da democracia, Ulysses Silveira Guimarãe<:.

Muito obrigado.

O SR. CID CARVALHO (PMDB - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ainda ontem, com muita aten
ção, assisti a um depoimento de V. Ex\ apresentado na TV
Manchete, sobre a personalidade de Ulysses Guimarães. Com
muita precisão, V. Ex~ destacou o traço marcante de Ulysses:
ele era o homem da instituição e da democracia.

Talvez poucos de nós possamos falar sobre Ulysses Gui
ffidráes desde o período do Rio de Janeiro, no Palácio Tiraden
tes. Até mesmo antes de V. Ex\ ainda bastante jovem, Ulysses
chegou à Câmara dos Deputados. Naquela turbulência que
foi a ascensão de Juscelino e a ameaça de golpes, Ulysses
lá estava, como um dos timoneiros na defesa da democracia.

Foi como um jovem Parlamentar ascendente na luta de
mocrática que Ulysses ocupou a Presidência da Câmara naque
la época: Sabe V. Ex~ e sabemos nós o que foi o período
tempestuoso 'de Juscelino, as tentativas de golpe e o papel
de l)"lysses Guimarães na Presidência da Câmara.

Sr. Presidente, os tempos se passaram. Alguns de nós
tomamos caminhos diferentes. Fui cassado, V. Ex' também
o foi e Ulysses, com o personagem de Camus, em "A Peste",
cresceu na crise. Democrata, Deputado talentoso, ele passou
a ser uma figura simbólica da resistência democrática.

E assim foi a vida de Ulysses, crescendo sempre na tem
pestade. Recentemente, quando a maioria julgava que o guer
reiro estava procurando oseu repouso, eis que na tempestade
do impeachment ele cresce novamente e se transforma numa
das principais figuras.

Tenho recebido, nestes dois dias, do meu Estado e de
outros Estados da Federação, telefonemas de pessoas que
reverenciam a figura de Ulysses. Não por uma questão de
protocolo formal. Na verdade, toda a Nação está triste, desde
as camadas mais humildes às mais intelectuais, e, nesta triste
za, transformou Ulysses na figura do seu patriarca. Que atitu
de deveremos tomar? Vamos lamentar esse desaparecimento
trágico, iríamos querer que Ulysses mOl'fesse na sua cano

de uma doença incurável, aos poucos, ou lhe daríamos o cami
nho trágico dos heróis gregos?

Sr. Presidente, desta tribuna Ulysses defendeu,. em plena
ditadura, num bravo discurso, esta célebre frase do escritor
português Fernando Pessoa: "Navegar é preciso, viver não
é preciso". E, como uma figura alada da tragédia grega, simbo
licamente Ulysses subiu aos céus e caiu para navegar, porque
navegar era preciso na vida de Ulysses. E, ao navegar, não
sabemos para onde, Ulysses transcendeu e se transformou
na figura de patriarca da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Achando-se pre
sente o Sr. Cyro Garcia, representante do partido dos traba
lhadores, pelo Estado do Rio de Janeiro, em virtude do afasta
mento do titular, convido S. Ex~ a prestar o compromisso
regimental, com o plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Cyro Garcia e presta o seguinte
compromisso):

"PROMETO MANTER, DEFENDER E CUM
PRIR A CONSTITUIÇÃO; OBSERVAR AS LEIS,
PROMOVER O BEM ESTAR GERAL DO POVO
BRASILEIRO, SUSTENTAR A UNIÃO, A INTE
GRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL."

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Declaro investido
na representação popular, como membro da Câmara dos De
putados, o Sr. Cyro Garcia. (Palmas.)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Rocha.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, também quero
unir minha yoz às vozes de tantos companheiros que já ocupa
ram a tribuna, solidários na tristeza que paira sobre esta Casa.

Sr. Presidente, estou aqui como um jovem que também
aprendeu, nos momentos de luta, a reconhecer e valorizar
a figura do Dr. Ulysses Guimarães. Para os mais jovens, Depu
tados de primeiro mandato, com certeza Ulysses Guimarães
foi um grande espelho.

Quando cheguei a esta Casa, eleito Deputado, quis ver
de-perto algumas figuras nacionalmente conhecidas, que esta
vam sempre na televisão ou nos jornais. Mas o que mais
almejava era conhecer pessoalmente o Deputado Ulysses Gui
marães. Tive a satisfação de, nos últimos dias, conviver com
ele no dia-a-dia, na comissão pró-impeachment, quando fazía
mos articulações para conseguir maioria no processo de afasta
mento do Sr. Fernando Collor de Mello.

Faço parte de uma geração de sindicalistas que esteve
sempre nas ruas, na luta contra a ditadura militar, o arbítrio,
o autoritarismo. A figura pública do Dr. Ulysses era para
nós um incentivo. O que mais aprendemos com ele, nesse
convívio diário, foi o significado da importância da luta pela
democracia, pela liberdade, pela justiça social. Para nós, que
fizemos parte dos movimentos sindicais, jovens ainda o seu
exemplo foi de grande valia, porque víamos na figura do idoso
jovem com toda a força, com toda a dignidade, com toda
a esperança de que o Brasil poderia mudar, de que o Brasil
tinha jeito. Era só chegar perto do Dr. Ulysses para sentir
uma aura de fortalecimento, de crença na luta pela democracia
e pela liberdade.

Portanto, Sr. Presidente, uno minhavoz às vozes daqueles
que, embora inconsoláveis, aceitam de certa maneira essa
situação, com saudades do Dr. Ulysses, mas conscientes do
nosso papel para continuar a luta pela consolidação da demo
cracia e da liberdade neste País
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Nós, jovens Parlamentares, homens comprometidos com
á luta pela democracia, pela liberdade e pela justiça social,
neste momento de tristeza, temos de unir as nossas forças,
fortalecer os nossos ideais levando para frente a luta de ho
mens de gerações anteriores. Temos o compromisso de conti
nuar esta luta, porque o Brasil deve ser dos brasileiros, deve
ser um país onde haja democracia, liberdade e amor. Apesar
de ter grandes homens, o Brasil deve ter a dignidade e a
humildade do Dr. Ulysses Guimarães.

Nos poucos dias em que convivi com o Dr. Ulysses Gui
marães aprendi que, apesar de sermos grandes, temos de ser
humildes e também lutadores, homens de coragem. Se navegar
é preciso, é muito mais preciso lutar para conquistarmos a
democracia e a liberdade.

oSr. Nelson Marquezelli - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação de Liderança, pelo PTB.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Tem V. Ex~ a
palavra.

o SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
o momento é de choque e de perplexidade. Perde a Nação,
de um só golpe, duas de suas expressões políticas. Por esta
liderança, os Deputados do Partido Trabalhista Brasileiro as
sociam-se aos demais membros da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal no profundo sentimento de dor por tão
significativas perda.

Com o desaparecimento de Ulysses Guimarães, não per
de apenas seu partido, o PMDB. Perde também meu partido,
o PTB, pelo que representava Ulysses Guimarães para cada
político brasileiro. Mais do que isso: perde a Nação aquele
que se tornou legenda de dignidade na prática da política
e no ministério de representar o povo no Parlamento.

Ulysses Guimarães não foi político comum. Homem cul
to, equilibrado e forte, era capaz de dominar tempestades
políticas como nenhum outro político de nossos dias. Com
sua morte, desaparece um dos raros brasileiros com perfil
de estadista desta quadra de nossa História. Por esse somatório
de qualidades, Ulysses Guimarães foi personagem providen
cial, nos últimos 50 anos da vida brasileira. Como nos últimos
dias, despontava quando os momentos políticos exigiam cora
gem, discernimento e visão política estratégica.

Não obstante o legado de seus exemplos, Ulysses Guima
rães deixa o cenário da vida num momento histórico e difícil
para a Nação brasileira. Mais do que seus exemplos, precisá
vamos dele aqui e agora. Sua presença, como sempre reconhe
ceram os próprios adversários, era indispensável também nes
te cenário em que o País busca reencontrar seus rumos. Dig.J,
por isso, que a classe política brasileira terá que s~ superar
para compensar essa ausência.

Temos um conforto, porém. Trabalharemos sob o abrigo
de instituições que, ainda ontem, foram preservadas e fortale
cida pela incomum sabedoria e amor à pátria de Ulysses Gui
marães. Sim, amor à pátria e amor ao homem brasileiro,
que pode ser definido por seu nojo à ditadura e pelas lutas
pelo fortalecimento da democracia. Mas também por estas
palavras, do próprio Ulysses, na abertura de artigo que recen
temente publicou no Jornal de Brasília, "Intocável é a cidada
nia. Ela é soberana. Tudo o mais é vassalo dessa chefia. O
Estado é meio e não fim. A Constituição, que define o Estado, .
sua competência, as garantias dos cidadãos, deverá ser inter
pretada e aplicada a serviço do cidadão... "

Reverencio, pois, em meu nome e em nome de meu
partido, a memória de Ulysses Guimarães. Reverencio, igual
mente, a memória de Severo Fagundes Gomes, paulista como
Ulysses e como ele um nacionalista nem sempre corretamente
entendido. Severo Gomes não pode ser lembrado apenas co
mo Senador da República ou como Ministro de Estado. Sua
inteligência, seu descortínio político, sua vontade de fazer
este País elevar-se em termos econômicos e sociais foram
permanentes. Mesmo não ocupando cargos públicos, como
agora, sempre foi peça-chave na engrenagem política brasileira
dos anos recentes. Como atesta seu fim trágico.

Temos, pela frente, um Brasil a ser recomposto. Essa
tarefa só será cumprida por inteiro, como deseja a sociedade,
se nos espelharmos em tudo que simbolizou o Senhor Diretas,
ou o Mascate do Parlamentarismo, ou o Senhor Constituição,
todos fortes exemplos de amor à pátria, a seus interesses
maiores, legados por Ulysses Guimarães.

Muito obrigado.

O SR, PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. Agostinho Valente.

O SR. AGOSTINHO VALENTE (PT - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, como
vários companheiros de Legislatura, quero chorar a morte
do Deputado Ulysses Guimarães e do ex-Senador Severo Go
mes.

É desnecessário refrisar o sentimento que a Nação tem
neste momento. Ulysses Guimarães, que sempre teve a con
fiança e o respeito da Nação, exerceu as suas tarefas políticas
voltado para o povo brasileiro. As aulas que tive, no ano
passado, na Comissão de Relações Exteriores, presidida por
Ulysses Guimarães, sempre tão solícito, companheiro, imbuí
do do mandato de que estava investido, foram para mim,
como bem disse um assessor do gabinete de Ulysses Guima
rães, uma escola superior.

Foi bom conviver, acompanhando o seu dia-a-dia, com
um homem que a Nação respeitava. A presença de Ulysses
Guimarães na imprensa falada e televisada, dando notícias
da cid'adania, constituiu um marco. Ele exerceu o mandato
com maestria, brilho e capacidade pedagógica que dispensava
a todos nós. Chego a dizer, e sei que não estou exagerando,
que o mestre Ulysses Guimarães tinha o lado petista. Atra
vessava os partidos, os mandatos, as posturas; ensinava-nos
a natureza do Parlamento brasileiro, como superar as crises
e também como trabalhar ordinariamente nesta Casa.

Fica o meu pranto e o dos meus companheiros de Juiz
de Fora. Volto a dizer: sou um homem que tem geografia,
aprendi também com ~ Dr. Ulysses Guimarães que não esta
mos aqui superencarriados, ao co'ntrário, representamos ho
mens e mulheres de carne e osso. Por isso, sinto porfunda
mente o desaparecimento de um homem cujo valor a Nação
reconhece e a quem os homens deste País devem muito.

A Casa está de luto. Estamos com o coração partido.
No meu partido o sentimento é de profunâa tristeza, não
só na bancada como na direção. Como militante que o vene
rava, embora adversário em alguns momentos, não tão duro
como se possa imaginar, estou mesmo saudoso e triste com
o desaparecimento do Dr. Ulysses Guimarães.

O SR. RAUL PONT (PT - RS. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, companheiros de banca
da e outros Deputados já fizeram, desde ontem, referências
de pesar pela perda do Dr. Ulysses e do Ex-Senador Sev~ro!
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Gomes. Também queremos fazer o registro dos nossos senti
mentos ante essas mortes que enlutam o País.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, estamos diante de
um novo Governo que está custando a sinalizar para o conjun
to da sociedade qual será o seu caminho, e os trágicos aconteci
mentos dos últimos dias podem encobrir esse fato. Vou tratar
de uma questão que envolve diretamente a Comissão de Edu
cação, Cultura e Desportos. Trata-se da Medida Provisória
nº 303, de 7 de outubro de 1992, que diz respeito a matéria
já rejeitada pelo Congresso Nacional na l!-preciação da Medida
Provisória nº 305, que, por sua vez, teve origem na Medida
Provisória n9 302, que permitiu um grande número de nomea
ções ao longo de sua vigência, sem que tivesse sido aprovada
pelo Congresso. Após a queda do Governo Collor, o Con
gresso rejeitou a medida. Agora, o novo Governo reedita
medida semelhante. Não se trata mais da Secretaria de Proje
tos Especiais, mas de um órgão ligado ao Ministério da Educa
ção para cuidar especificamente do Projeto Minha Gente.

Ora, entendemos que se não se justificava antes a existên
cia de uma Secretaria Especial para projetos desse tipo, de
mérito bastante questionável o totalmente improvisados e
aventureiros, não há nenhuma razão para que se tente dar
continuidade ao erro cometido criando no Ministério da Edu
cação uma secretaria específica para tratar do assunto. Não
há nenhuma relevância e nenhuma urgência que justifiquem
a criação desse órgão. O Projeto Minha Gente já se desen
volver praticamente há um ano e meio. Portanto, não há
nenhum sentido em tratar a questão como urgência e relevante
diante do problema grave que o País está. vivendo. Muito
mais correto seria integrá-lo numa reforma administrativa glo
bal, como o próprio Governo vem fazendo em relação a outros
ministérios.

Não há nenhuma base legal para a criação de cargos,
mesmo que em número inferior ao previsto na medida provi
sória anterior - são menos de cem os cargos mantidos. Esse
projeto, nós sabemos, não tem necessidade desse tipo de
acompanhamento. Mesmo sendo menor o número de cargos,
não há sustentação jurídica. Não está prevista na Lei de Dire
trizes Orçamentárias nem no Orçamento do ano anterior a
criação de cargos com essa finalidade.

Chamamos a atenção das demais bancadas para esse fato.
O novo Governo não vai criar credibilidade perante o Con
gresso e a Nação apelando para medidas provisórias para
tratar de questões irrelevantes, secundárias, sem urgência e
que podem ser tratadas dentro de uma reforma administrativa
global. Não há nenhuma razão, portanto, que jusfitique essa
medida.

Lamentamos que na área da educação já se comece mal,
editando medida provisória desnecessária e, ao mesmo tempo,
não reconhecendo eleição realizada pela comunidade acadê
mica em Uberlândia. É a única eleição realizada pela comuni
dade acadêmica que não foi reconhecida pelo Governo ante
rior ou por este Governo.

Ora, é uma conquista do movimento docente, dos estu
dantes e dos funcionários das universidades que as listas dos
conselhos universitários passam por uma consulta democrá
tica, ampla e aberta, respeitando-se as várias posições existen
tes no interior da universidade, do ponto de vista de métodos
pedagógicos e da concepção de prioridades que regem a auto
nomia universitária.

Registramos, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nossa contrariedade à edição de mais essa medida provisória,
que não tem relevância nem urgência. E esperamos que o

Presidente Itamar venha a revisar o seu posicionamento e
acate decisão soberana, regular, legal, reconhecida e legiti
mada pelo Conselho Universitário da Universidade da Uber
lândia quanto à indicação do novo reitor.

Era este o registro que queríamos deixar. Esperamos
que as demais bancadas nos acompanhem no sentido de não
considerar admissível essa medida provisória. Nesse aspecto
concernente a questões educacionais, o Governo começa atra
vessando o samba, errando efetivamente em reeditar medidas
que já foram rejeitadas por este Congresso.

O Sr. Célio de Castro - SI. Presidente, solicito a V.
Ex' a palavra para uma Comunicação de Lidernaça, pelo PSB.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - V. Ex' tem a
palavra como Líder do PSB.

O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, a figura
de Ulysses Guimarães como varão da República, guardião
das instituições e "Senhor Diretas" dispensa maiores conside
rações.

Quero destacar, neste momento de dor e amargura, dois
aspectos que marcaram a vida de Ulysses: a dignidade e a
audácia.

Na adversidade e nas eventuais derrotas, ele falou muito
mais pelo silêncio do que pelas palavras.

Para voltar sempre consagrado.
Em 1973, foi um cavaleiro solitário e quixotesco como

sua anticandidatura à Presidência da República. Mas ali já
estavam as sementes da vitória das oposições, que um ano
depois, começaram a abalar a ditadura.

Presidente da Constituinte não poupou palavras para fus
tigar os imimigos da democracia que alegavam que, com nova
Constituição, o País seria ingovernável.

Para Ulysses, ingovernáveis eram a pobreza e a miséria.
Promulgou a Constituição de 1988 com "ódio e nojo da

ditadura" .
Num dos seus mas célebres discursos, recorreu ao Canto

IV de "Os Lusíadas", relembrando o Velho do Restelo, que
censurava os navegadores que saíam ao mar em busca de
um mundo novo. Ulysses não admitia o medo que se disfaçava
em prudência.

Para Ulysses, navegar era sempre preciso.
Ulysses, com suas imagens de mar e navegação, parecia

invocar seu próprio destino.
Foi no mar que ele iniciou sua última viagem em direção

à história e à eternidade.
Sr. Presidente, em nome do Partido Socialista Brasileiro,

presto também a nossa homenagem à memória do ex-Ministro
e ex-Senador Severo Gomes. Tive a felicidade rara de conviver
com ele e, inúmeras vezes, testemunhar a grandeza das suas
convicções, a generosidade das suas palavras e a clareza dos
seus pensamentos. Ao ex-Senador e ex-Ministro Severo Go
mes deve este País uma das suas páginas mais gloriosas, a
dignidade com que se portou na defesa mais digna do patri
mônio nacional.

A bancada do Partido Socialista Brasileiro quer também,
nesta oportunidade de dor e de amargura, reverenciar e home
nagear a memória do ex-Senador Severo Gomes.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Com a palavra
o nobre Deputado Eduardo Jorge, Líder do Partido dos Traba
lhadores, para uma Comunicação de Liderança.



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 15 22613

o SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, passo a ler nota
oficial do nosso partido referente ao desaparecimento do De
putado Ulysses Guimarães:

"É com profundo pesar que tomamos conheci
mento do acidente aéreo que vitimou, em circunstân
cias tão trágicas, o Deputado Ulysses Guimarães, o
ex-Ministro Severo Gomes, respectivas esposas e dois
pilotos.

Ulysses Guimarães foi sempre um ativo comba
tente pelo restabelecimento das liberdades democrá
ticas no nosso País e desempenhou papel fundamental
na luta pela anistia, pela reforma partidária, pelas Dire
tas e pela Constituinte e sua perda, no momento em
que o Brasil dá mais um passo significativo para a conso
lidação da democracia, consterna a todos os cidadãos.

A atuação decidida de Ulysses Guimarães na re
cente batalha pelo impeachment de Collor e sua defesa
da autonimia e da independência do Congresso perante
os demais poderes demonstram o quanto esse demo
crata vai fazer falta ao País.

Severo Gomes foi sempre um defensor das causas
progressistas, patrióticas e nacionais, principalmente
nos momentos em que a liberdade e os interesses do
Brasil mais estiverem ameaçados por um regime discri
cionário e pela voracidade das multinacionais.

A estas demonstrações de respeito pelas figuras
públicas tão tragicamente desaparecidas, nos juntamos
a dor e ao pesar dos familiares e amigos e de tantos
outros admiradores.

São Paulo, 13 de outubro de 1992
Comissão Executiva Nacional do Partido dos Tra

balhadores".

Sr. Presidente, esta nota representa também o pensa
mento da bancada federal do Partido dos Trabalhadores.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. Lourival Freitas.

O SR. LQURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, depois
de tantas manifestações de pesar, tristeza e solidariedade à
família do Dr. Ulysses Guimarães e a todos nós, políticos
brasileiros, que nos sentimos· órfãos da sua imagem, da sua
sabedoria, do ·seu ensinamento, também gostaria de, nesta
oportunidade, manifestar a minha homenagem àquele que
foi o baluarte da luta do Congresso Nacional pela redemocra
tização do País. Ulysses Guimarães, acima de tudo, foi um
homem ímpar na sua atuação como político e exemplo de
conduta cívica e moral que este País jamais teve. Na sua
incansável luta, mostrou a todos nós, brasileiros, a postura
digna de um cidadão que dedicou 24 horas de sua vida à
democratização do País e, acima de tudo, ao amor que sentia
pelas instituições democráticas.

Aqui fica, portanto, Sr. Presidente, a minha manifestação
de solidariedade, de tristeza, de luto, pelo desaparecimento
do ilustre Deputado Ulysses Guimarães.

O SR.i NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados,
o Brasil perdeu tragicamente, nesta segunda-feira, o maior·
de seus Parlamentares. Durante 42 anos, o Dr. Ulysses, como

todos nós o chamávamos, exerceu com exemplar dignidade
seus mandatos legislativos.

O tempo o fez nosso mestre, nosso orientador, e os mais
jovens que aqui chegavam, na saudável renovação do Parla
mento, sempre encontraram no Dr. Ulysses o conselheiro
amigo e alegre, que os guiava nos primeiros passos, indepen
dentemente de filiação partidária: PDS, PTB, PDC, UDN,
etc.

O "Sr. Diretas Já", como também era chamado, marcou
sua trajetória luminosa com eventos inesquecíveis. Ninguém
poderá esquecer o anticandidato de 1974, quando, junto com
o Jornalista pernambucano Barbosa Lima Sobrinho, enfren
tou o Gen. Ernesto Geisel, somente para marcar uma posição
na escalada da democracia Nacional.

O retorno do País à vida democrática teve no Dr. Ulysses
o seu maior condutor. Na oportunidade do falecimento do
Presidente Tancreco Neves, demonstrou uma invulgar desam
bição, já que poderia, como muitos ansiavam, ter assumido
a Presidência da República: no gabinete da Presidência da
Câmara dos Deputados, abriu mão de assumir a Presidência
da República.

Sua candidatura à Presidência, em 1989, foi um exemplo
de dignidade. Sua participação na eleição, por si só, já
elevou o nível dos discursos.

Tribuno respeitável, a sua voz no Parlamento tinha o
dom de silenciar os corredores, as salas buliçosas do Con
gresso. Todos paravam para ouví-Io: o barbeiro passava a
cortar devagar; os bóis paravam para escutar; os chefes de
gabinetes e ficavam at~ntos, enfim, a voz do Dr. Ulysses
ecoava límpida, sué;l mensagem chegada a todos. Daqui desta
tribuna fez o melhor discurso dos últimos tempos: "A Tra
vessia" .

Nos trabalhos da Constituinte, como Presidente, sua for
taleza e sua invejável saúde física e mental foram fundamentais
e serviram de exemplos a todos. Seu extraordinário e lindo
discurso no encerramento dos trabalhos fez aflorar lágrimas
nos olhos mais céticos desta Casa.

Engajado na campanha do impeachment, vivia o Dr.
Ulysses momentos de euforia por mais uma vitória colhida.

Dona Léa Klabin, que lhe ofereceu um almoço neste
domingo último, relatou que ele parecia uma criança de tão
alegre ao contar os projetos que queria apresentar ao Presi
dente Itamar Franco, para que o País pudesse entrar nos
eixos.

Sr. Presidente, rendo meu preIto de gratidão ao amigo
que abonou minha ficha de filiação ao PMDB em 1982, quando
muitos se insurgiram contra meu regresso às hostes que ajudei
a criar. Está registrado no histórico do partido a fundação
do MDB em Pernambuco por Nilson Gibson, Pinto Ferreira, I

Mírcio Ferreira, José Ermínio de Morais e outros nos idos
de 1966, no auge da ditadura militar.

Por essa iniciativa fui perseguido por usineiros e respondi
a 3 IPMs. Minha facilidade, como advogado sindical, de circu
lar nas usinas dos municípios produtores de açúcar para a
criação de diretórios foi importante para a fundação do MDB
em Pernambuco.

Em 1974 entrei no PDS, onde fiquei até 1982. Ao retornar
às minhas hostes, encostei a mão no ombro do Dr. Ulysses.
A partir deste evento minho amizade com ele cresceu. Quando
desempenhava os encargos de Presidente, durante a gestão
Sarney, o Dr. Ulysses sempre atendeu a meus pleitos em
prol dos trabalhadores e dos pequenos municípios pernambu
canos, objetivos prinCipais de minha luta nesta Casa.
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Carlos Chagas, em fecundo artigo, nos idos de 1989, fala
va: "Ele tem o perfil do PMDB que ajudou a fundar e do
PMDB que ajudou a transformar em gigantesca máquina de
fazer votos".

O jornal O Estado de S. Paulo, em editorial sobre o
pleito de 1989, ao se referir ao Dr. Ulysses, falava de "Navio
Comandante: um só destino".

Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, "Navio Coman
dante: um só destino" foi o que representou o inesquecível
Dr. Ulysses para todos nós do PMDB.

Com sua invejável capacidade de resolução o Dr. Ulysses
bateu num novo porto, um porto atemporal, segurando nas
mãos de sua amada D. Mora, ladeado por um amigo do porte
de Severo Gomes.

Nós, órfãos de sua presença, vamos tocar o barco pra
frente. O rastro de luz de sua trajetória luminosa, em seus
42 anos de Parlamento, nos guiará, sem dúvida.

Resta esta inquieta saudade marcada no peito de seus
amigos, e de todos aqueles que tiveram a felicidade de conviver
com o maior parlamentar brasileiro nos últimos 50 anos.

Sr. Presidente, Deputado Ibsen Pinheiro, no dia de sua
padroeira, Nossa Senhora Aparecida, o Brasil perdeu um dos
seus maiores políticos: o Deputado Federal Ulysses Guima
rães. O Brasil está de luto. O crepe da dor se espelha em
,todas as fisionomias. É como se uma tragédia de imensas
proporções tivesse desaba(jo sobre toda a urbe.

Passo a fazer leitura de editorial do jornal O Globo:

"A MORTE DE ULYSSES

Roberto Marinho

Em meio às sucessivas provações por que tem pas
sado a democracia brasileira no seu caminho evolutivo,
somos todos chamados a um instante de recolhimento
para honrar a memória de Ulysses Guimarães, meu
amigo, tragicamente desaparecido em acidente, com
sua esposa, ao lado do casal Severo Gomes.

O impacto das notícias funestas foi sentido por
toda a Nação, a tal ponto estava Ulysses Guimarães
identificado com a própria idéia de homem público.
A sua trajetória viu-se intimamente ligada aos momen
tos cruciais da nossa vida política recente; e em todos
esses episódios, ressaltava sempre a sua grandeza hu
mana sempre a sua grandeza humana, a idéia generosa
que ele tinha da convivência e até do combate político,
a sua extraordinária capacidade de ressurgir depois de
cada refrega, como se fosse nele inextinguível o sopro
de vida e de idealismo.

A morte vem colhê-lo em plena atuação; e dela
pode-se dizer que tem o ar de um sacrifício oferecido
ao processo de purificação e soerguimento da Repú
blica. Mortes como esta quase apagam a noção de triste
za, pela carga de história e de elevação humana de
que estão imbuídas. Podemos agora ver completa a
imagem de Ulysses, como diz o verso de Mallarmé
-."tel qu'en lui-mê-me l'eternité le chance",

Também não posso deixar de recordar com respei
to a figurà do ex-senador Severo Gomes, de cujos posi
cionamentos políticos freqüentemente discordei, mas
que era pessoa de absoluta idoneidade, e que acreditava
sinceramente no que pregava. A Nação cobre-se de
luto pela morte desses dois casais que representavam
o que h'á de mais digno na sociedade brasileira."

Piedade, Senhor! Não por nós, políticos, que somos mor
tais e que devemos, como os outros, estar espiritualmente
preparados para a longa viagem, mas por vosso povo, por
essa boa gente doBrasil , em meio à qual se encontram tantas
pessoas carentes de assistência e órfãs de um gesto, de uma
palavra de conforta, de um sorrico, até.

Dr. Ulysses Guimarães foi o político dos acordos e gran
des conciliações. A lacuna que deixa dificilmente será preen
chida e, durante muitos anos, sua figura será lembrada, em
preito de gratidão e à guisa de exemplo para as gerações
de políticos que lhe sucederem. Sua morte, Dr. Ulysses Gui
marães deixa um grande vazio. Conforta-nos, contudo, o seu
legado de exemplo, que, certamente, será sustentado pelo
PMDB, que tem de honrá-lo.

Dr. Ulysses Guimarães era, na realidade, um raro arqui
teto de estrutura política.

Deus o tenha bem perto de si.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Tem V. Ex! a
palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, acredito que muito já se disse
e ainda se vai dizer. O nosso partido, em nota oficial, definirá
bem o que significou a perda de Ulysses Guimarães para
o País. Como S. Ex! unificou a consciência nacional, há muita
repetição em suas homenagens. É momento de emoção.

Quando alguém me perguntou o que eu sentia, apenas
tentei imaginar aquilo que sempre me assaltou em momentos
de angústia, de definição do sentido de vida.

Alguém já escreveu sobre a imoralidade, outros já a senti
ram e até tentaram analisá-la. Há os que não pensam na
imortalidade como algo que representa a vivência, a vida,
o exemplo, a ação, algo pequeno no âmbito da família e
dos amigos. Esses podem ir um pouco além. Há aqueles que
constroem grandes obras e se imortalizam, ou seja, através
de exemplos e ações, inscrevem-se na História; Ulysses Gui
marães é um deles.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Concedo a palavra
ao Sr. José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr!S e Srs. Deputados, o poeta já
dizia: "É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar".

Dorival Caymmi, quando cantava ~sses versos, talvez não
imaginasse que hoje, na Câmara dos Deputados, houvesse
Deputados encontrando semelhança entre esses versos e a
morte trágica de Ulysses Guimarães. Não sei se, neste momen
to, para nós, é melhor vê-lo nas ondas verdes do mar ou
dentro de um caixão, entrando numa cova.

O Dr. Ulysses, que tentou acelerar sua vinda para Brasí
lia, attavessando uma região perigosa, morreu na imensidão
do mar, na grandeza e no ÍI1:finito do mar, com seus mistérios
e enigmas. '

Nós, que convivemos com o Dr. Ulysses, na Câmara
dos Deputados, aprendemos a admirá-lo. Eu, deste micro
fone, fazia permanentes questões de ordem. Quando S. Ex!
presidia a Assembléia Nacional Constituinte, estabelecemos
uma refação de amizade e admiração no conflito, na polêmica
e na disputa' franca, leal e sincera. Convivi também com o
Dr. Ulysses Guimarães quando S. Ex! era o Tripresidente.
Por onde andava, muita gente o procurava, muita gente o
'seguia. Eu convivi com o Dr. Ulysses quando andava, muitas
vezes, por esses corredores, sozinho, articulando, conversan
do, pois ele sabia nascer das cinzas. :Ele não era um jogador



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 15 22615

de um campeonato comum, mas participante do primeiro e
segundo turnos. Era um jogador das olimpíadas. E entrava
na final para decidir a parada. Foi assim que ele entrou na
Assembléia Nacional Constituinte. Era um homem capaz de
emergir das crises como uma grande figura.

Lembro-me de que ele encerrou a Constituinte sob vaias
de muitos Parlamentares. Naquele fim-de-semana; declarou
que a Junta Militar era de três patetas e voltou para a Câmara
aplaudido por aqueles que o vaiaram. Ele teve a coragem
de homenagear Rubens Paiva dessa mesa, o que irritou os
militares presentes àquela sessão de promulgação da nova
Constitu~ão. Somente ele podia falar com os Ministros do
Supremo Tribunal Federal daquela maneira, porque sabia o
que estava em jogo. Acompanheio-o na emenda da anteci
pação do plebiscito e no impeachment, quando todo mundo
sabia que ele estava em dúvida e achava que aquilo não iria
dar em nada, acreditando, inclusive, que a crise poderia agra
var-se. Mas quando lhe mostramos que havia corrupção, ele
perguntou: "Como conseguir 336 votos? Como chegar ao po
der? Agora, não se trata de questão de ordem nem de Regi
mento, mas de poder".

Ele navegava na política com competência e maestria,
porque tinha um objetivo, que era o poder. Mas se relacionava
com o poder não da maneira promíscua e clientelista, como
boa parte das elites brasileiras se relacionam, através do privi
légio, do enriquecimento, do poder pelo poder. Ele se relacio
nava com o poder com prazer, com alegria, porque política,
para ele, era um instrumento, uma maneira de chegar ao
poder, e o fazia através de valores democráticos e éticos.
Convivemos com um homem que não pôde ser Presidente
da Comissão de Justiça, apesar de articularmos para que ele
o fosse; um homem que não tinha nenhum cargo aqui na
Câmara nem de Presidente de Comissão, nem de Líder de
Partido, nem de Tripresidente da época da Constituinte. Nes
ses momentos Ulysses Guimarães nunca perdia a lucidez do
seu objetivo político, segundo o qual a vida política precisava
estar sempre voltada para um grande objetivo. E para a causa
do parlamentarismo S. E~ empenhou-se e militou. Eu vi a
sua agenda. Organizávamos juntos debates em faculdades pa-
ra 300 alunos. Nos debates S. Ex~ não falava para grandes
públicos, nem era o homem que todos vimos ontem pela televi
são, aliás, numa justa homenagem que todos os canais lhe
prestaram. Era capaz de combinar simplicidade nos momentos
em que ressurgia das cinzas, como um grande homem com
sensibilidade para alcançar o objetivo no momento certo.

A Câmara dos Deputados está hoje diante de um grande
vazio. Percebo que esse vazio será mais sentido nos momentos
de crise, porque Ulysses Guimarães não era um homem do
cotidiano, do corriqueiro, mas-, um homem das crises. Por
isso, num momento de crise, certamente vamos sentir a sua
falta, para se opor ou concordar,. porque era assim que S.
Ex. fazia política, à base do consenso e da negociação, o
que significava nunca abrir mão de determinados objetivos.

Todos os que, como n6s, conviveram com o Dr. Ulysses
Guimarães guardam essa imagem de um político competente,
audacioso, mas muito simples, e muitas vezes sua grandeza
política se manifestava em uma frase ou em um gesto simples,
em uma negociação simples. .

Com relação ao processo de impeachment, acompanhei
as decisões da Comissão Especial e oi1o Supremo Tribunal
Federal e; posteriormente, aquela lista. E em nenhum desses
momentos o Dr. Ulysses Guimarães perdia tempo com ques-

. tão menores. S. Ex· sabia o que estava eJIl jogo e o que

era necessário alcançar. Sem poder na Casa, S. Ex~ se projetou
como referência principal do Parlamento e da democracia.

A Câmara dos Deputados está menor. Existe um grande
vazio nesta Casa. Paradoxalmente, prefiro que o corpo do
Dr. Ulysses Guimarães continue nas ondas verdes do mar
a estar dentro de um caixão, para ser velado por nós no
Salão Negro do Congresso Nacional.

O SR. CLÓVIS ASSIS (PDT - BA. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, o Brasil
está de luto. A família brasileira chora a morte do ilustre
Parlamentar Ulysses Guimarães.

Foram 50 anos ininterruptos de luta contra as injustiças
sociais, contra os regimes de exceção e pelo retomo ao Estado
de Direito no País. Sempre exercendo cargos públicos, ora
no Executivo, ora no Legislativo e até como Presidente interi
no, o Deputado Ulysses Guimarães soube exercer com digni
dade as funções que lhe eram atribuídas pela sociedade. Mais
recentemente, lutou contra o regime autoritário imposto ao
País pelos militares, e agora vinha atuando em duas frentes
que se fundiam numa só: a apuração das denúncias de irregula
ridades que levaram ao afastamento do Presidente Fernando
Collor de Mello e a implantação do sistema parlamentarista
de Governo.

Um homem de muitos títulos: "Sr. Diretas", "Sr. Consti
tuição" e "Sr. 'Democracia". Acima de tudo foi um homem
de coragem, que soube enfrentar as baionetas e os cachorros
da polícia, dizendo apenas: "Baioneta não é voto, cachorro
não é urna". .

A democracia que aprendemos neste País também deve
mos ao Professbr Ulysses Guimarães. O "Sr. Democracia"
deixa nos brasileiros a esperança de ver realizado, quanto
antes, o sonho de um Brasil livre das amarras que o prendem
a interesses confessados dos grandes grupos econômico-finan
ceiros.

O Sr. Dignidade, V. Ex~ deixou nesta Casa uma herança
política de valor inconteste. Nós, os Deputados de primeiro
mandato, tivemos o privilégio de conviver com V. Ex~ e sabere
mos continuar a sua luta e manter viva a sua memória, dando
continuidade às grandes lutas que V. Ex. iniciou. Aos familia
res, ao povo brasileiro, que hoje chora a sua perda, soma
mo-nos nesta hora de pesar.

Registramos nossa homenagem a esse bravo cidadão bra
sileiro, Ulysses Guimarães, o Professor da democracia, o ami
go de todos, o grande democrata do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.)-Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, são quase
48 horas de infelicidade e de preocupação para a Nação brasi
leira. E estamos aqui esperando. Como disse o Deputado
José Genoíno, seria melhor que não se encontrasse o corpo
de Ulysses Guimarães, para que não fosSe colocado simples
mente num caixão mortuário.

Sr. Presidente, peferimos receber Ulysses Guimarães co
mo quer que esteja, nas condições em que se encontra, a
fim de que o povo brasileiro e esta Casa, através de seus
companheiros de longa jornada, que tinham por S. Ex. pro
funda admiração, como nós e V. Ex., possam homenageá-lo.
Sabemos que S. Ex· já se foi. Não nos vamos enganar mais.

A natureza foi madrasta na hora em que este País mais
precisava da presença de Ulysses Guimarães, como o timo
neiro -seguro, como o referencial para aquilo com que, há
pouco tempo, sonhou e trabalhou com afinco, denodo e inteli-
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gência. Refiro-me à condição básica para a primeira reforma
constitucional, para a implantação do parlamentarismo. A
tenacidade de Ulysses Guimarães e o seu saber querer empol
garam a todos nós. V. Ex~, também presente, viu que 302
votos positivos deixaram o Dr. Ulysses Guimarães ainda mais
jovial e alegre. Naquela hora, S. Ex~ voltou a ser criança,
dentro da sensibilidade maior do coração enternecido pela
Pátria querida.

Portanto, Sr. Presidente, não blasfemando nem indo con
tra os desígnios de Deus, acreditamos que não era a hora
oportuna para que o Dr. Ulysses, D. Mora, Severo Gomes
e sua esposa se fossem do convívio brasileiro.

Desde ontem, esperamos que uma graça seja concedida.
Contudo, se não obtivermos a graça de encontrar o Dr. Ulysses
Guimarães vivo, que o tragamos para cá na situação em que
se encontra, a fim de que a Nação não sofra mais e possamos
concretizar o sonho, pelo menos, de homenageá-lo. Temos
quase certeza de que não poderá ser com vida. Por isso, pedi
mos que ele seja trazido pelo menos na situação em que se
encontra, para que o Brasil e seus familiares saibam que esta
Casa venerava a pessoa de Ulysses Guimarães, pelo muito
que ele fez pela Pátria brasileira, pelo muito que ele repre
sentava para a Nação como um todo.

Portanto, Sr. Presidente, ficaremos aqui de vigI1ia, à espe
ra de mais uma graça, a de que -nos se.iam entregues, o mais
depressa possível, os restos mortais de Ulysses Guimarães,
para que ele possa, ao lado de D. Mora, de Severo Gomes
e de D. Henriqueta, receber as merecidas homenagens póstu
mas desta Casa, que representa o povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Srs. Deputados,
quero comunicar a esta Casa que o Presidente do Congresso
Nacional acaba de convocar uma sessão conjunta a realizar-se
hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados,
destinada ao recebimento do parecer quanto à admissibilidade
da Medida Provisória n9 308, de 7-10-92.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Amaury Müller.

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, profunda
mente consternada e coberta de luto, a Nação brasileira chora
com lágrimas doridas e incontroláveis o trágico desapareci
mento de Ulysses Guimarães, Severo Gomes e suas insepa
ráveis companheiras.

Pranteiam-lhe a morte milhões de famélicos e andrajosos,
sem salário, sem saúde, sem teto, sem terra, sem escola, sem
esperança e sem amanhã. A dor e o luto, todavia, devem
ceder lugar à reflexão. Esse, sem dúvida nenhuma, o grande
exemplo que Ulysses, principalmente, e Severo Gomes nos
legaram.

Vive o País um dos mais dramáticos e difíceis momentos
de sua história. Opera-se uma transição em nome da qual
a sociedade exigiu do Congresso Nacional uma postura vertical
sóbria e digna, a fim de erradicar os bolsões remanescentes
da tutela disfarçada e rasgar para o País caminhos pródigos
de liberdade, democracia e justiça social.

Ulysses, principalmente, Sr. Presidente, foi testemunha
e protagonista de momentos cruciais e importantes da vida
brasileira. Tive a honra e o privilégio de acompanhar a sua
marcante e extraordiária trajetória nos últimos 22 anos, como
aprendiz, como neófito, vendo nele sempre o conselheiro,
o mestre, o paradigma e o modelo de retidão de caráter,
de autenticidade, de dignidade e e respeito.

Desde que projetou a simbólica anticandidatura, nos idos
de 1973, para denunciar à Nação e ao mundo a farsa do

Colégio Eleitoral e contrapor-se aos arreganhos da força, Ulys
ses começou a se credenciar perante o povo simples deste
País. Depois, quando a nossa gente perdeu o medo das baio
netas e das metralhadoras e povoou praças e ruas em busca
da liberdade e da democracia, lá estava uma vez mais a figura
ímpar e singular de Ulysses Guimarães.

Ocorre-me, Sr. Presidente, na sua extraordinária atuali
dade, trecho bíblico transcrito por Lucas, 4, 5-8, que diz:

"E o diabo, levando-o para o alto monte, mos
trou-lhe num momento de tempo todos os reinos do
mundo e lhe disse:

Dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque
a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto,
se te prostrares diante de mim, tudo será teu. E Jesus
respondeu:

Vai-te, Satanás. Porque está escrito: Adorarás o
Senhor teu Deus e só a Ele servirás. "

Ulysses foi um servo do povo. Serviu aos humildes, aos
oprimidos, aos desvalidos, aos carentes de justiça social, de
liberdade e de democracia. Por isso, foi maior do que todos
nós e hoje ocupa um lugar de destaque ao lado de Deus,
nos páramos eternos.

Quero, Sr. Presidente, nesta derradeira homenagem a
dois grandes homens, que tiveram a seu lado e, às vezes,
à sua frente duas grandes mulheres, lembrar palavras escul
pidas no frontispício da Constituição, que Ulysses, como enge
nheiro e como artífice, ajudou a elaborar:

"O homem é o problema da sociedade brasileira:
sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto
sem cidadania.

A Constituição luta contra os bolsões de miséria
que envergonham o País.

Graficamente testemunha a primazia do homem,
que foi escrita para 9 homem, que o homem é seu
fim e sua esperança. E a Constituição cidadã.

É a Constituição coragem.
Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, viu, des

troçou tabus, tomou partido dos que só se salvam pela
lei.

A Constituição durará com a democracia e só com
a Democracia sobrevivem para o povo a dignidade,
a liberdade e a justiça."

Quero por isso, Sr. Presidente, no fecho desta modesta
intervenção, lembrar que Ulysses Guimarães, como Severo
Gomes, viveu para a humilde glória de servir às causas que
tanto defendeu e às bandeiras que desfraldou: a liberdade,
a democracia e a justiça social.

Resta-me dizer: descansa em paz, velho guerreiro, tua
luta não foi em vão.

O SR. JOÃO PAULO (PT - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr·' e Srs. Deputados, o desapare
cimento trágico do Deputado Ulysses Guimarães, de sua espo
sa, D. Mora, e do casal Severo Gomes constitui um dos mo
mentos mais tristes da nossa história republicana.

Morreu o estadista da cidadania. um pronunciamento
é absolutamente insuficiente para enquadrá-lo em toda a sua
grandeza histórica construída pela ação política patriótica nos
últimos trinta anos, principalmente. A sua façanha política
está vivíssima e profundamente assentada na memória nacio
nal.

Na primeira hora, tornou-se oposição ao regime militar
que expurgou a democracia em 1964. Foi um dos mais ativos
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construtores do MDB e o seu Presidente ativo em todos os
anos em que o processo democrático foi banido da nossa
vida política. A sua campanha de anticandidato, tendo em
sua chapa o bravo Barbosa Lima Sobrinho, durante a sucessão
presidencial, em 1975, foi uma verdadeira aula cívica. Como
um Quixote autêntico, ele fez tremer a ditadura militar de
alto a baixo, oxigenando a dignidade nacional, humilhada
pela sucessão dos atos institucionais.

A resistência democrática empreendida por homens como
Ulysses à frente do seu partido ganhou ressonância universal
e fo~ um dos fatores determinantes par!! o surgimento do
movimento que culminou com o nascimento do Partido dos
Trabalhadores.

Com a redemocratização, cujo desfecho decorreu de ação
políti~a decisiva, na qual sempre esteve à frente, interpretando
o mais puro sentimento nacional pela liberdade, Ulysses Gui
marães.t~rnou-se mais ativo ainda, quando teve oportunidade
de presidir a Assembléia Nacional Constituinte, que elaborou
a "Constituição Cidadã", como ele mesmo a denominou. As
controvérsias em torno do seu texto, que originou contendas
ideológicas, que ainda se debatem entre si, não vêm ao caso,
agora, porque a sociedade terá oportunidade de revê-las, no
próximo ano, de debatê-las e aperfeiçoá-las, durante a reforma
constitucional.

O fato é que, com o desaparecimento de Tancredo Neves,
sua estatura política ganhou tamanha dimensão que ofuscou
o Vice-Presidente, José Sarney, que, mesmo no exercício da
Presidência da República, teve que governar com Ulysses
do seu lado, já que não tinha a base política necessária para
comandar o poder político.

A hipe~inflação, no fina.l do Governo Sarney, impediu
Ulysses GUimarães de chegar à Presidência da República.
O caminho foi aberto pelo aventureiro Collor de Mello, que
soube explorar muito bem o estado de perplexidade e descren
9a do.p~vo en;t relação a~s políticos, às denúncias de corrupção
Jamais Illvestlgadas deVidamente com punição exemplar dos
culpados.

Ulysses desaparece do cenário político brasileiro no mo
mento em que a sociedade está mobilizada para defender
os seus direitos. Essa mobilização social, que culminou com
a queda de Collor, muito se deve à ação política de homens
como Ulysses. Sua luta foi precursora de toda essa movimen
tação política reivindicante a que estamos assistindo.

Depois que viu evaporarem os seus sonhos de chegar
à Presidência, pelo regime presidencialista, Ulysses voltou
suas esperanças para o parlamentarismo, e a sua política nos
últim9s tempos estava toda voltada para esse objetivo.

E muito difícil, Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
expor os fatos políticos mais recentes e o pensamento político
de Ulysses Guimprães, pois as evoluções do fato político são
intensas e imprevisíveis.

O fato é que desaparece da cena política brasileira, em
pleno processo de intensa mobilização social e mudança de
cenário político, o homem que viveu, em minúcias e intensa
mente, !odas as fases desse processo histórico que vivemos
agora. E impossível, no calor do acontecimento que marca
o seu desaparecimento trágico, dispor de justa medida para
avaliar a sua pretensão e ambição política.

Mais importante do que isso, no entanto, é ver, do ponto
de vista da História, que Ulysses foi um homem fundamental
em seu tempo, com toda a sua gana, a sua crença nos valores
democráticos e a sua confiança no povo, para tomar as rédeas
do processo histórico e construir a sua realidade política sus-
tentada na liberdade. .

o Brasil perdeu o seu verdadeiro arauto da liberdade.
O Partido dos Trabalhadores muito deve à sua ação histórica.

O Sr. Artur da Távola - Sr. Presidente, peço a palavra
pelo PSDB, para uma comunicação de liderança.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Com a palavra
o nobre Deputado Artur da Távola, pela Liderança do PSDB.

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, um conterrâneo de V. Ex~,

também de saudosa memória, Prof. Anísio Teixeira, certa
v~z, quando se encaminhava um livro em sua homenagem,
disse-me a seguinte frase, que ouvira não sei onde: "Morreu.
Podemos elogiá-lo". Anísio Teixeira referia-se ao elogio em
vida, que equivaleria - este era o seu temor - à morte
intelectual. Quando consegue a unanimidade, o pensador,
ao que parece, deixa de exercer asua principal função.

Com a morte de Ulysses Guimarães, não creio que lhe
caiba o elogio tão-somente. Talvez caiba algo além, como
a tentativa de traduzir o significado de uma vida dedicada
inteiramente à atividade política e ao País.

O primeiro elemento nessa tradução que a morte de Ulys
ses Guimarães nos obriga a fazer é a atitude de vida, que
se pode chamar de forçma moral. A força moral não é, como
se supõe, apenas a ausência de eivas de corrupção numa vida;
a força moral não é passiva, não é aquilo que impede o homem
de faz~r ~ errado. A força moral começa pela dignidade,
tem a dIgmdade como base. Não tem na dignidade a finalidade
da ação política, mas o fundamento. A finalidade da ação
política é algo muito mais sério. Precisa da dignidade como
base, mas alcança patamares mais altos. A finalidade da ação
pol~tica, pa~a muitos, é a liberdade; para alguns, a justiça
SOCial com lIberdade; para outros, a democracia, ou a revolu
ção. Enfim, cada qual tem a sua visão de mundo.

A finalidade da ação política de Ulysses parecia ser a
democracia. A sua força moral advinha, portanto, de uma
base de dignidade que lhe permitia a visão ampla da ação
política e fazia com que a sua vida política fosse a exata corres
pondência dos seus ideais políticos.

Assistimos a uma freqüente e terrível esquisofrenia na
vida política brasileira: a vida do político não corresponde
a sua pregação. Mas isso não acontecia com Ulysses Guima
rães. A sua vida era a expressão do seu pensamento, o seu
pensamento se materializava na sua ação.

Este um dos elementos que davam a Ulysses Guimarães
o verdadeiro sentido da força moral: a dignidade como base
e uma visão de mundo corno finalidade.

Como dizia no começo, isto é muito mais profundo do
que uI? simples elogio; é a tentativa de entender aquela vida
e pOSSIVelmente até os misteriosos desígnios que regem o mun
do. Um País,que aprendeu tantas lições, em tão pouco tempo,
talvez tambem tenha que parar, na unidade do pranto, para
compreender em profundidade mais esta lição.

Demos uma notável lição de democracia ao mundo 
~ós: Ul~a pobre República da América do Sul - quando
mS~ltu~lOnalme~te afastamos um Presidente da República.
DOIS diaS ,d~POIS, ~h?rávamos o triste episódio do massacre
~um ~r~sIdlO brasIlelfo, que nos atirava na mais completa
IgnommIa aos olhos do mesmo mundo que nos admirara dias
antes. A? mesmo tempo, um novo Governo assumia buscan
do a umdade de ação e uma filosofia de comportamento
Foram três lições ém muito pouco tempo. Logo depois, justa~
mente o tutelar de todo esse processo de democratização do
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País desaparece, deixando para a Nação a tentativa de com
preender sua vida.

Sejam, portanto, as palavras do PSDB, nesta hora, muito
mais do que de elogio a Ulysses Guimarães; sejam palavras
de reflexão sobre o significado da sua vida, sobre sua capaci
dade de unir a soberania à ação.

Em geral, os sábios são passivos, mas Ulysses Guimarães
era um sábio muito ativo. Tinha ele a formidável capacidade
de perder as ilusões sem perder os ideais - outra lição que
nos deixa. O ser humano, quando se despede de alguma ilusão,
normalmente joga fora com ela muito dos seus ideais. Mas
o grande político aprende, na luta do dia-a-dia, a jogar fora
as ilusões, conservando os seu: ideais. Quando pode trabalhar
o ideal sem a ilusão, o políti;o é mais arguto, equivoca-se
menos e alcança distância maior - estd é mais uma lição
que nos deixa Ulysses Guimarães.

De certa foram, o PSDB é um partido que sempre se
nutriu na matriz generosa de Ulysses Guimarães. Nos últimos
dias de sua vida, sonhava em unificar num grande partido
parlamentarista e popular aquelas mesmas forças que se junta
ram para derrubar a ditadura. Temos o dever de perseguir
essa visão, examiná-la e compreendê-la.

Ficam de Ulysses todas essas lições, sobre as quais nós,
do PSDB, de modo humilde e profundamente respeitoso,
haveremos de meditar.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Victor Faccioni - SI. Presidente, peço a palavra
pelo PDS, para uma comunicação de Lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Tem V. Ex~ a
palavra.

O SR. VICTOR FACCIONI (PDS - RS.) - Sr. Presi
dente, o PDS não poderia deixar de proclamar aqui as suas
homenagens à figura ímpar, ~ingulàr de Ulysses Guimarães.

"Navegar é preciso". Ouvi hoje de diversos oradores
essa afirmação, repetindo Q. próprio' 'Jlysses Guimârães. Se
ele cá estivesse, SI. Presidente, querl} crer, seria exatamente
esta sua palavra de ordem para todos nós, seus colegas da
Câmara dos Depútados e do Congresso Nacional, e para todos
os brasileiros.

O Brasil não pode parar, Sr. Presidente, mas se vê obri
gado a parar, neste momento, para prestar as mais justas
homenagens à figura ímpar de Ulysses Guimarães.

Ulysses foi um dos raros homens públicos que, na atuali
daMo brasileira, por sua trajetória, suas qualidades morais,
por tudo o que fez, disse, realizou, aceitou, concretizou, per
deu e recúlheu, ao longo de 76 anos de profícua existência,
poderíamos classificar de estadista. Na atualidade, Ulysses
sobrepairava ao seu própno partido, o PMDB, sendo aquele
que sintetizava tudo o que havia de melhor no desej<J e na
ltÇão do Congresso Nacional e de todos os homens p6bli '''''
de nOSSO País.

Sr. Presidente, o Brasil vive a tragédia do desapareci
mento de Ulysses Guimarães, Severo Gomes, suas esposas
e o piloto do helicóptero que, deixando a praia de Angra
.dos Reis, foi cair em pleno mar. Vivemos uma tragédia, dizia
eu. Quem pbderia imaginar que neste País, de repente, um
Presidente da República seria destituído do cargo dessa forma
e por essas razões? Ficcionista nenhum da América Latina
seria capaz de imaginar tal coisa. Mas aconteceu algo mais
inimaginável ainda: a morte\de Ulysses Guimarães, dessa ma
neira tão trágica.

Sr. Presidente, "navegar é preciso". Este e outros desa
fios ficam para os brasileiros, desafios aos quais Ulysses Gui
marães sabia responder melhor do que nós, contribuindo para
a tomada de posições as mais firmes e decididas.

Presidencialista, na Constituinte, convertido ao parla
mentarismo, liberava agora o bloco parlamentarista para corri
gir o equívoco que ajudara antes a cometer. O Brasil, e todos
nós, perdemos Ulysses Guimarães quando ele se preparava
para comandar, como Presidente da Frente Parlamentarista
interpartidária, no Congresso Nacional, a mais fundamental
das mudanças, a mudança do nosso sistema de governo, conse
qüentemente, a mudança do sistema eleitoral e partidário,
a mudança do sistema político. Ao mesmo tempo, estava dis
posto a ser, mais uma vez, Presidente desta Casa. Sr. Presi
dente, ao nos prepararmos para a revisão constitucional, a
fim de corrigir, além de outros equívocos, este que já mencio
nei, referente ao sistema de governo, nós, brasileiros, nós,
meus companheiros de luta, pertencentes ao seu partido ou
não - como eu - perdemos Ulysses Guimarães.

Eu o tinha na mais alta conta e consideração. Era seu
vizinho de apartamento e de porta, e muitas vezes o encon
trava cedo, às 6h, 7h da manhã, pronto para os desafios do
dia.

Aqui estamos para render as nossas mais sentidas home
nagens a Ulysses Guimarães e dizer que seu exemplo haverá
de ser seguido por nós, pela atual e pelas gerações futuras
do nosso País.

Ulysses foi de tudo em seu partido. Num determinado
momento, porém, perdeu a Presidência do PMDB, a Presi
r.~ncia da Câmara dos Deputados e a Presidência da Repú
blica. Mas nem por isso mudou, nem por isso deixou de consi
derar alguém. Pelo contrário, parece que todos os desafios
se somavam e o levavam a uma disposição ainda maior.

Homem preparado não só pelos dotes intelectuais, mas
também pelas vicissitudes de uma longa vida pública, podemos
proclamar seu exemplo nesta Casa. Em sua homenagem, have
remos de desdobrar todos os nossos esforços para que, conti
nuando a navegar, possamos conduzir este País a um porto
mais seguro. Isto é o que importa nesta hora.

Oxalá possamos retomar todos os planos que estavam
em desenvolvimento com a participação de Ulysses Guima
rães, firmando nesta Casa úe...:?-ões que façam do Brasil aqueln
Pátria que ele sonhou não s6 rara si, mas para todos os brasi
leiros.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Waldir Pires, 2q Vice-Presidente, deixa a ca
deira da presidência. que é ocupada pelo Sr. João Paulo,
4~ Suplente de Secretário,

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Concedo a palavra
ao Sr. braldo Trindade.

O SR. ERALDO TRINDADE (Bloco -AP. Sem revisão
do O.ú2"f.) -:- Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, o Brasil
inteiro está perplexo diante do lamentável acidente que provo
cou o desaparecimento do Deputado Ulysses. Guimarães e
ellposa, bem como do casal Severo Gomes. E nós, que fazemos
,parte desta Casa, também o lamentamos profundamente.
. SI. Presidente, tive oportunidade de conviver com Ulys
:ses Guimarães na Assembléia Nacional Constituinte, tal como
:V. Ex', como representante de Minas Gerais, e pude observar
•as posições assumidas por ele. Era um democrata que, presi
.dindo as sessões da Constituinte, demonstrava liderança e
conscientizava a Casa da necessidade de se nromulgar imedia-
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tamente a Constituição, aguardada com muita expectativa pela
sociedade brasileira.

Ulysses Guimarães, em seus discursos ao Plenário, fazia
questão de enfatizar a necessidade de uma Constituição que
correspondesse às expectativas da sociedade brasileira e, ao
mesmo tempo que contivesse os mecanismos de segurança
para a democracia brasileira.

Na Presidência do PMDB - e os Parlamentares peeme
debistas podem falar melhor que eu a respeito deste assunto
-, o Deputado Ulysses Guimarães sempre teve habilidade
para manter a bancada unida, até mesmo nas questões mais
sérias, abrangentes, que diziam respeito à sociedade brasileira.

Quando passava a Presidência do PMDB ao ex-Gover
nador Orestes Quércia, um repórter lhe perguntou qual seria
sua posição a partir daquele instante, já que fora Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, Presidente do PMDB,
assumira, muitas vezes, a Presidência da República e voltava
à simples condição de Deputado Federal. Ulysses Guimarães
respondeu que voltava para a planície, mas não de pijama,
e sim vestindo o uniforme da luta em busca de um País melhor,
mais democrático.

. Nas entrevistas, sempre deixava transparecer a sensibi
lidade de um político envolvido com os problemas da popu
lação brasileira. No trato com os Parlament~res, fazia questão
de enfatizar a simplicidade, que o caracterizou como um polí
tico dos mais sérios e mais bem relacionados nesta Casa. Digo
isso, SI. Presidente, sem nenhum exagero.

Lembramos que, quando da promulgação da nova Carta,
Ulysses fez um discurso à Nação brasileira, referindo-se à
Constituição cidadã, e dizia que os seus principais preceitos'
eram: não roubar, não deixar roubar e pôr'na cadeia quem'
roubasse. Eu estava aqui, neste plenário, na condição de Cons
tituinte, quando Ulysses Guimarães fez esse discurso, que
foi aplaudido pela totalidade do Plenário da Assembléia Na
cional Constituinte. Na verdade, aquele discurso soava como
uma espécie de profecia que mais tarde estaria sendo cumprida
com a votação do impeachment do Presidente Fernando Collor
de Mello.

Durante toda sua carreira política - e os Parlamentares
com maior número de mandatos podem afirmar isto com mais
embasamento -, Ulysses Guimarães sempre teve a postura
de um estadista, de um homem que investido em várias fun
ções, soube desempenhá-Ias com grande eficácia.

A sociedade brasileira está à espera de uma notícia defini
tiva acerca da morte de Ulysses Guimarães, pois o seu corpo,
pelas informações que temos, ainda está desaparecido. De
qualquer maneira, as referências feitas aqui a S. Ex~ por Líde
res partidários e por vários Parlamentares refletem a unidade
desta Casa em tomo de sua figura. Ulysses Guimarães tinha
trânsito em todos os segmentos políticos, tanto da direita quan
to da esquerda, sempre dispensando a todos tratamento iguali
tário. Por isso, os Parlamentares vêm à tribuna desta Casa
fazer referências elogiosas a S. Ex~

Eram estas as considerações que tinha a fazer, Sr. Presi
dente,

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presiderite, Sr" e Srs. Deputados:

"Na vida ficam três coisas: a certeza de estar sem
pre começando, a cer:e.za de que. é preciso continuar
e a certeza de que sera mterrompldo.

Fazer da interrupção um caminho novo, fazer da
queda um passo de dança, do sono uma ponte, da
procura um encontro."

O que acabo de ler, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
é um primoroso texto da lavra de Fernando Sabino.

Nele se encaixam, com extraordinária precisão, a vida
e as lutas do inesquecível patriarca da democracia brasileira,
Dr. Ulysses Guimarães.

Poucos fizeram enfrentamentos tão corajosos e sofreram
intimidações tão duras.

O gabinete do Deputado Ulysses Guimarães foi o refúgio
dos oprimidos, para onde se deslocavam sindicalistas perse
guidos, políticos reprimidos e cidadãos ameaçados.

À truculência da ditadura ele respondia com sua presença
nas ruas e sua voz inflamada.

Nem os cães e os canhões o afugentavam dos ideais de
liberdade e de justiça que abraçava.

Ao longo do regime militar que infelicitou esta Nação,
o MDB - Movimento Democrático Brasileiro - foi o estuá
rio de toda a resistência democrática deste País, e Ulysses,
seu comandante e símbolo.

Na VI Convenção Nacional do Partido, o nome desse
bravo guerreiro foi homologado como candidato à Presidência
da República, ao lado de outro monumento da democracia,
o escritor Barbosa Lima Sobrinho.

A candidatura emedebista, definida por muitos como qui
xotesca, foi, na realidade, um alerta para as mazelas que
ocorriam em nosso País. Daí a designação de anticandidatura.

Em seu discurso, naquele memorável evento, depois de .
denunciar as iniqüidades praticadas pelo autoritarismo, lança
va a bandeira da anistia a todos os brasileiros punidos por
delito de opinião.

Proclamava o Dr. Ulysses Guimarães:
"A caravela vai partir.
As velas estão pandas de sonho, aladas de espe

ranças.
O ·ideal está ao leme e o desconhecido se desata

à frente.
No cais alvoroçado, nossos oPositores, como o ve·

lho restelo de todas as epopéias, sua voz de Cassandra
e seu olhar derrotista, sussurram as excelências do imo
bilismo e a invencibilidade do establishment.

Conjuram que é hora de ficar e não de aventurar.
Mas, no episódio, nossa carta de marear não é de Ca
mões e sim de Fernando Pessoa, ao recordar o brado:

Navegar é preciso. Viver,não é preciso.
Posto hoje no alto da Gávea, espero em Deus

que em breve possa gritar ao povo brasileiro: Alvíssa
ras, meu capitão. Terra à vista!

Sem sombra, medo e pesadelo, à vista a terra limpa
e abençoada da liberdade."

A sementede liberdade plantada'pelo herói da resistência
democrática já mostrava seu viço em 1984, quando Ulysses
Guimarães voltou a comandar as ruas na campanha pelas
diretas-já.

Em outro memorável discurso, nessa ocasição, com pro
fundo respeito às massas, Ulysses discursava:

"É o povo, não a horda. Brada pela vida, não
por vingança. Marcha sem ódio, mas também sem me
do, para o convívio do amor e da paz.

Desalojado da política pela força, condenado à
abstinência da liberdade e da justiça social, o sofri
mento ensinou o povo a distingujr a democracia, com
a inevitável precariedade de homens que elegem ho
mens para governar homens, corrigível pela periodi
cidade de mandatos, da magia dos demagogos, que
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prometem transformar fatos em prodígios, ou da jac
tância providencialista dos golpes armados, que ace
nam com milagres, que na realidade se tornam calami
dades para o flagelo do povo."

E ponderava, em seguida, que as diretas-já não eram
solução para tudo, "mas sem elas não há solução para nada".

Para consolidar seus ideais de liberdade e enterrar, de
vez, o regime autoritário, Ulysses foi ousado e comedido,
ambicioso e despojado.

O nosso grande conselheiro acaba de viajar para a eterni
dade, levando consigo Dona Mora, a mulher que amou, e
outro grande brasileiro, o ex-Senador e Ministro Severo Go
mes e sua companheira.

No adeus ao grande patriarca, nosso muito obrigado pelo
exemplo de vida que nos legou.

Que Deus o recompense na vida eterna e na paz celestial.

O SR. RUBENS BUENO (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de registrar, em meu
nome pessoai e em nome do povo do Estado do Paraná,
o nosso pesar por essa tragédia que envolveu o Deputado
Ulysses Guimarães, o ex-Senador Severo Gomes e suas espo
sas, tragédia essa que comove todo o País. Silenciosamente,
aguardamos o resgate dos corpos.

. Sr. Presidente, comecei minha vida pública no MDB,
por coincidência, quando o Deputado Ulysses Guimarães pas
sou a dirigir o partido. Durante quase 20 anos convivemos
no MDB e, posteriormente, no PMDB.

Um dos momentos mais tristes da minha vida foi quando
entreguei pessoalmente a S. Ex~, em fevereiro de 1990, uma
carta desligando-me do partido, além de alguns documentos,
fitas e projeções de grandes campanhas que realizamos no
Paraná.

Lembrava-se o Dr. Ulysses, naquele dia, do primeiro
encontro nacional que promovemos, no dia 14 de setembro
de 1977, em Peabiru, Estado do Paraná, em prol da instalação
da Assembléia Nacional Constituinte.

Ulysses Guimarães nunca deixou de nos acompanhar.
Nasci no MDB, passei a minha adolescência no PMDB, agora
estou no PSDB. Mas isto jamais fez com que me distanciasse
do Dr. Ulysses.

A sua grande luta, no momento, passado o processo de
impeachment e as eleições municipais, era estabelecer a agen
da para o plebiscito de 21 de abril de 1993 sobre a mudança
do sistema de governo no Brasil.

Esta grande figura nos direciona para a frente, como
no passado, levando-nos a somar forças na busca da mudança
do sistema de governo, para que possamos descentralizar re
cursos, desconcentrar o poder e fazer com que a democracia
deixe de ser uma formalidde dos partidos políticos, das institui
ções e passe a ser praticada nos Estados e Municípios.

InúI}1eros Parlamentares disseram desta tribuna que estão
órfãos. E assim que nos sentimos, Sr. Presidente: órfãos.

Disse-me o Dr. Ulyssesp.a semana passada: "Rubens,
sci"lue você venceu as eleições em Campo Mourão contra
o PMDB, mas n~o me venceu. Estaremos juntos na luta pelo
parlamentarismo '. Pedi a S. ·Ex~ que não se esquecesse de
agendar a minha cidade, Campo Mourão, no Paraná, para
que lá iniciássemos - como fizemos quando da instalação
da Assembléia Nacíonal Constituinte ---a luta pelo sistema
parlamentarista de governo.

Lembro-me também de 1989; quando s. Ex\ candidato
a Presidente da República, lá esteve numa grande carreata,
num belo comício, e deixou palavras marcantes, que - tenho

certeza - servirão para a nossa cidade, para o nosso Estado
e para o nosso Par,>. Perdemos um amigo, sem dúvida alguma!

Recordo-me de um grande estadista francês, Georges
Clemenceau, Primeiro-Ministro da Terceira República Fran
cesa, que, vendo a corrupção tomar conta das instituições,
bradou: "Entre o direito e o crime não pode haver neutra
lidade."

Assim foi Ulysses Guimarães, sempre a favor do direito,
sempre combatendo o crime e defendendo a democracia.

O SR. ISRAEL PINHEIRO (PRS - MG. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, o desapa
recimento de Ulysses Guimarães foi como um raio que se
abateu sobre a Nação, nesta hora em que o País confiava
na sua liderança, na sua seriedade, na sua dignidade, na sua
experiência política.

O País vive um momento de perturbação, de comoção,
e é necessária a presença das lideranças políticas para clarear
os seus rumos. Dr. Ulysses sonhava com um Brasil melhor,
um Brasil parlamentarista, com um sistema eleitoral mais ade
quado à nossa realidade, mais justo, mais legítimo, mais repre
sentativo. Sonhava com uma representação parlamentar mais
equânime, mais realista, mais legítima, com partidos autên
ticos, fortes, com a reconstrução política do País, para que
pudéssemos, a partir daí, alcançar o crescimento econômico,
exatamente como nos tempos do seu companheiro e correligio
nário, Juscelino Kubitscheck. Justamente quando tudo isso
estava no pensamento, na alma e no coração de Ulysses Gui
marães, ele desaparece. Não poderia ser maior a perda, Sr.
Presidente.

A vida e a obra de Ulysses Guimarães vão continuar
servindo de guia neste plenário, para que possamos dar, com
segurança e firmeza, continuidade aos seus ideais.

Mas, para isso, precisamos basear-nos no seu exemplo,
na sua extraordinária qualidade de político. Ulysses Guima
rães possuía uma das maiores qualidades do político: a capaci
dade de aceitar as divergências sem ódio, sem rancores, sem
ressentimentos. Ulysses conseguia ser um político quase per
feito. Nas reuniões, começava com uma opinião e ia modifi
cando-a conforme o pensamento da maioria. Isto, sim, é o
diálogo político. Esta sua maior virtude. Esse extraordinário
exemplo de capacidade de adequação ao momento político
e ao pensamento majoritário faz-se hoje, mais do que nunca,
presente para os companheiros que pranteiam seu desapare
cimento.

Precisamos ter muito juízo, muito equilíbrio, muita pru
dência, Srs. Deputados, para que possamos realmente colocar
o Brasil no seu grande rumo, em busca de um futuro generoso,
aspiração constante de Ulysses Guimarães.

Deixo registradas estas palavras não só em meu nome
pessoal, mas em nome do meu Estado, Minas Gerais, que
venera a política como a mais importante atividade do ser
humano. Com a morte de Ulysses Guimarães, todos nós,
nesta Casa, também morremos um pouco.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT- MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'"' e Srs. Deputados,
se existem homens que estão acima de seu tempo e passam
pela vida deixando marcas de sua presença em tudo que viven
ciam, o lugar desses homens é na política. Se existem políticos
que somam às suas biografias pessoais o inarredável compro
misso de se construir uma nação, esses políticos são herdeiros
ou similares dessa instituição chamada Ulysses Guimarães.
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Ulysses sempre viveu com os pés no chão, acima de seu
tempo. Mesmo quando um ser humano menor, como Fernan
do Collor, usou do cargo que usurpou da Nação para ofen
dê-lo, Ulysses manteve a serenidade e a grandeza para fazer
do achincalhe uma virtude. Manteve-se sempre firme e resolu
to. O desmascaramento e o impeachment do caluniador fala
ram mais alto do que qualquer polêmica com pessoa destituída
de moral até mesmo para se responsabilizar pelas contas da
casa ou da esposa.

Sr. Presidente, Deputado em primeiro mandato, já me
acostumei à monotonia de certas sessões aqui na Câmara,
onde raros Parlamentares presentes revezam-se na tribuna
discursando para uma diminuta platéia desatenta. Meus olhos
também não esquecem - e a saudade fere o peito com a

.lembrança - a sempre discreta e triunfal entrada de Ulysses
neste plenário. Sua figura carismática não nos deixava esque
cer que aqui, no espaço privilegiado de reunião do Poder
Legislativo, também se escreve a História do Brasil.

Sr" e Srs. Deputados, como jornalista, dirigente sindical
e cidadão, admirava Ulysses à distância, lá das montanhas
de Minas. E aqui, como Parlamentar, aprendi a respeitá-lo
e a entender, na prática, a importância de conceitos até então
abstratos, como liberdade, soberania, democracia e represen
tatividade popular.

Mais do que a personificação do Congresso, Ulysses era
um guerreiro aqui no Parlamento, com as antenas sintonizadas
lá fora, nas ruas. Sua luta contra o arbítrio, contra os cães
da ditadura, liderando um MDB consentido, que ele transfor
mou em partido político, explica diversos enigmas de um tem
po que todos lutamos para nunca mais voltar.

Ulysses conduzia um partido e sabia pontificar entre antí
teses como Thales Ramalho e Alencar Furtado. Sua trajetória
na Presidência do MDB, sua solidariedade aos grevistas do
ABC, a defesa das eleições diretas - antecedida pela antican
didatura presidencial de 1973 - a Constituição cidadã e a
tarefa inacabada de transição para o parlamentarismo ilustram
a biografia de um líder iluminado.

O que o País hoje pergunta, nós também perguntamos:
e agora? Que fazer de um País a ser reconstruído sem a pre:
sença do "velhinho"? Não é preciso estar na Câmara e olhar
para a mesa do Presidente para sentir sua ausência. Basta
olhar no semblante de experimentados políticos para sentir
a sua falta. Resta-nos continuar navegando e torcendo para
que o Dr. Ulysses, lá dos corredores do infinito, das ondas
verdes do mar infinito, ilumine-nos na tarefa de fazer deste
País uma Nação soberana, de preferência embalada pelo parla
mentarismo.

o SR. TIDEI DE LIMA (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, recebe
mos a notícia do desaparecimento do Dr. Ulysses Guimarães,
de D. Mora, do Dr. Severo Gomes e de D. Maria Henriqueta
Gomes como um petardo disparado contra este País, que
tem vivido, nesses últimos tempos decisões tão importantes
e fatos tão significativos para sua história e para seu futuro.
o. Brasil recebe essa notícia estupefato e com um profundo
sentimento de orfandade, porque Ulysses Guimarães inspi
rava um sentimento paternal à política brasileira e mesmo
ao povo brasileiro.

Ao longo dos anos - estou no quarto mandato conse
cutivo - pude, testemunhar o que Ulysses Guimarães repre
sentou nesta Casa. Embora não privasse de sua intimidade,
muitas vezes tive o prazer de conviver com ele. Em, São

Paulo, em muitas reuniões, mesmo quando não se discutia
.política, mas aspectos sociais de nosso País, pudemos desfrutar
da companhia de Ulysses Guimarães e de Severo Gomes.
Com os dois, vivemos passagens pitorescas em memóveis cam
panhas políticas. Ulysses Guimarães sempre foi inspirador
da confiança, do rumo certo a ser seguido, da sensibilidade
de quem toma a história em suas mãos e, certo e seguro
do que está fazendo, a conduz para que seja a melhor para
seu País e para seu povo.

Este momento de transição, de firmação de nossa demo
cracia, cujo maior exemplo se deu dias atrás com o afasta
mento do Presidente Fernando Collor de Mello, teve em Ulys
ses Guimarães o seu grande avalista. Hoje nos privamos de
sua convivência, mas tenho certeza de que toda a vida de
Ulysses, dedicada à causa democrática, vai servir de exemplo
para que não somente nós, Parlamentares, mas a própria socie
dade, o próprio País nos conscientezemos de que realmente
a saída política para o País é a democracia, voltada para a
justiça social.

. l..!lysses ~ra homem de frases e de pensamentos nos quais
a JustIça SOCial ganhava lugar de destaque. Prova disso é a
Constituição Federal, da qual ele foi o grande articulador
como Presidente da Assembléia Nacional Constituinte. Nela:
o papel da justiça social é especialíssimo. Dizia ele, no encerra
mento memorável da sessão de 5 de outubro de 1988, que
a Constituição estava pronta, mas era preciso fazer valer seu
texto e que isso cabia à sociedade.

Queremos crer que este é o momento especial para essa
reflexão, quando os ensinamentos do velho mestre Ulysses
Guimarães vão permitir que a Nação, por seus mais diferentes
líderes e dirigentes, possa fazer valer o texto daquilo que
foi construído pela vontade da sociedade e coordenado pelo
eminente Parlamentar, o grande incentivador e inspirador da
Assembléia Nacional Constituinte.

Sr. Presidente, o povo do meu Estado, particularmente
da minha região, da qual faz parte a cidade de Lins, onde
Ulysses Guimarães passou parte de sua juventude, e a minha
própria cidade, Bauru, onde o Dr. Ulysses foi o primeiro
Diretor da Faculdade de Direito, está realmente chocado,
abalado, em que pese a idade avançada de S. Ex~ que, com
seu espírito jovem, me parecia eterno.

Jamais podíamos imaginar a morte do Dr. Ulysses Guima
rães. Morreu talvez como queria. Tinha horror de pensar
que poderia morrer na cama, adoentado.

Acredito até, em que pese esse choque, que o grande
Arquiteto do Universo, na Sua alta e profunda sabedoria,
tenha convocado Ulysses Guimarães para, na "assembléia
constituinte celestial", coordenar uma nova "constituição dos
anjos".

Sr. Presidente, queremos deixar registrado o nosso pro
fundo pesar por esse pensamento que empobrece a vida públi
ca brasileira. Ulysses Guimarães era um homem público cujo
título de político profissional não era pejorativo nem o enxova
lhava. Pelo contrário, o engrandecia, porque um político pro
fissional com letras maiúsculas. Hoje, a sociedade rejeita o
político profissional como se fosse um parasita da sociedade.
Com o Dr. Ulysses Guimarães ocorria o contrário: era o polí
t!CO profissional do qual a sociedade se servia e vice-versa.
E uma perda profunda para este País-menino, criança na de
mocracia, que tem muito a aprender e que aprenderá muito
com os profissionais e os pronunciamentos do grande brasi-.
leiro Ulysses Guimarães.
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O SR. AÉCIO DE BORBA (PDS - CE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
a tranqüilidade da mãe e do pai no trabalho e a boa saúde
dos filhos recomendam que estes estejam em segurança e
sob bons cuidados.

Hodiernamente, sociólogos, psicólogos, educadores, au
toridades assistenciais e juízes de menores são unânimes em
proclamar a necessidade imperiosa de se amparar a criança
e o menor de forma geral, de preferência mantendo-os agrupa
dos e ocupados em estabelecimentos de ensino e outras insti
tuições sociais, a fim de prevenir e combater a delinqüência
juvenil.

Os baixos salários percebidos pela grande maioria dos
empregados brasileiros já é causa de variadas preocupações
dos pais, gerando, naturalmente, até graves conflitos familia
res e o real abandono de crianças nas ruas.

As empresas e as demais entidades em que os pais traba
lham diuturnamente têm o dever de dispor dos instrumentos
operacionais para, concreta e descentralizadamente, solucio
nar pela raiz parcela significativa da atual falta de cuidados
para com a infância brasileira.

Realmente, as empresas desempenham atividade catalisa
dora na sociedade humana, e o mecanismo de formação de
preços faz com que transfiram ao consumidor final todos os
encargos a elas atribuídos, conforme a menor essencialidade·
dos produtos populacionais de maior renda.

Além disso, a experiência administrativa nas empresas
propicia a minimização de custos também na gestão de progra
mas de assistência social. Mas essa missão não pode ser deix~-

o SR. DÉCIO KNOP (PDT - Se. Pronuncia o seguinte - Sabemos, Sr. Presidente, que foram apresentadas emen-
discurso.) -Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, encontra-se' das à proposta aqui considerada, visando vincular o imposto
em tramitação no Congresso Nacional a Proposta de Emenda a ser criado também ao setor ferroviário, mas não "foram aco
à Constituição n9 55-B/91, que dispõe sobre o ajuste fiscal. lhidas pelo Relator. Seu principal argumento é que o universo
Entre outras propostas, a emenda cria o imposto sobre a de aplicação dos recursos se expandiria de tal forma que iria
distribuição de combustíveis líquidos e gasosos que seria desti- pulverizar a receita obtida, implicando o aumento substancial
nado exclusivamente às rodovias componentes do sistema ro- da alíquota prevista.
doviário nacional. Mas isso não ocorria com o Imposto Único sobre Lubrifi-

De fato, Sr. Presidente, a situação das estradas brasileiras cantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, que financiava
é crítica. A Constituição de 1988 alterou profunda e drastica- os dois setores, simplesmente porque, no País, nunca se deixou
mente a estrutura de financiamento do setor rodoviário, elimi- chegar à situação calamitosa que hoje se verifica em nossas
nando a vinculação de impostos a setores ~specíficos. Com estradas. Pode até ser que, inicialmente, haja um fluxo maior
isso, o fluxo dos recursos destinados à conservação e manu- desses recursos para o setor rodoviário, até sua recuperação
tenção das rodovias foi bastante reduzido, levando à situação atingir níveis aceitáveis de operação. Mas, após se atingir
que hoje conhecemos e enfrentamos: a deterioração acelerada esse patamar, poderia est!lbelecer-se um equilíbrio na distri-
de grande parte das nossas estradas, de cujo total mais de buição dos recursos pelos 2 modais.
30% encontram-se ou em mau estado ou em péssimas condi- A médio e longo prazos, a tendência seria provocar mu-
ções. danças nos percentuais de participação dessas modalidades

O Governo Federal, em face da escassez de recursos na matriz de transportes. Cálculos especializados demonstram
tenta combater esse problema à custa de projetos emergen~ que, com a transferência de 15% da carga da rodovia para
ciais, como foi o caso do Programa SOS Rodovias, que não a ferrovia e de 6% dos passageiros urbanos dos ônibus e
garantia a continuidade exigida para se manter um padrão dos automóveis particulares para o transporte sobre trilhos,
técnico satisfatório das estradas. o Governo deixaria de gastar cerca de 9 bilhões de dólares

~ ~menda em questão visa a reverter o quadro no qual por ano!
se venfica, por ano, a ruína, de quase 3 mil quilômetros de Já a fixação do imposto apenas para as rodovias poderá
rodovias pavimentadas. não apenas perpetuar, como acentuar a distorção hoje verifi-

Sr. Presidente e Srs. Deputados, isso ocorre em um país cada, em detrimento de todo o sistema nacional de trans-
onde quase 60% de toda a carga produzida se vale dessa portes.
modalidade para circular e onde o transporte rodoviário de Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, este meu pronuncia-
passageiros é responsável por 95% da totalidade de desloca- mento é um apelo a V. Ex~ para que envidem esforços junto
mento de pessoas. à Comissão Especial que estuda o assunto, no sentido de

Nesse contexto é louvável a iniciativa governamental. apoiar os destaques apresentados pelo nobre Deputado Mu-
Mas há um outro aspecto a ser considerado e que se refere nhoz da Rocha às Emendas n95 4 e 6 à proposta inicialmente

I . citada.ao p anejamento estratégico do transporte de carga, englo-
bando, no sistema, o setor ferroviário.

A atual matriz de transportes brasileira é inadequada,
quando se consideram as dimensões físicas do Brasil. Países
de grande extensão territorial se desenvolveram priorizando
o transporte ferroviário. No Brasil isso não ocorre. Apenas
22% das cargas nacionais são transportadas por ferrovias,
sendo que 15% se destinam exclusivamente ao transporte de
matéria-prima, insumos e grãos para exportação, reduzindo
se, assim, a participação da ferrovia na matriz de transporte
apenas para 7% da carga geral.

O que acontece, então, em decorrência desses fatos? O
excesso de cargas pesadas acaba se escoando a longas distân
cias pelas estradas, muitas vezes acima dos limites permitidos,
em face da ausência de Qscalização, acelerando o desgaste
dos pavimentos. Esse processo se acentua na época da colheita
da safra do Centro-Sul, que ocorre no final do período chuvo
so, quando as estradas estâo mais danificadas.

A subutilização do sistema ferroviário implica maiores
custos de transportes. O Brasil apresenta um dos mais elevados
custos de transporte do mundo: cerca de 120% maior que
o Canadá, o dobro do da antiga União Soviética e da China
e 60% maior que o dos Estados Unidos. O transporte rodo
viário consome de3 a 5 vezes mais combustível que o ferroviá
rio, aumentando ainda mais nossa dependência de importação
de petróleo e afetando negativamente a nossa balança comer
cial.

Há também outros prejuízos: o número de mortes por
acidente nas estradas de rodagem é 50 vezes superior relativa
mente às ferrovias. E a contaminação do ar é 4 vezes maior.
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da à ação voluntária do empresário, porquanto os de menor
visão social beneficiar-se-iam na competição de mercado.

É certo que a criação obrigatória de berçários, creches
e parques infantis para os filhos de empregados provocará
aumentos nos custos dos bens e serviços produzidos, sendo
ainda provável que não serãQ compensados financeiramente
pelo aumento e pela melhoria da qualidade da produção obtida
através de empregados desatQrmentados.

Entretanto, serão imensos e duradouros os benefícios
humanos e sociais que surgirão a longo prazo de institutos
sociais dessa envergadura, representando muito mais do que
individualistas retribuições salariais.

O mundo continua à espera da construção de nova ordem
jurídica que compatibilize a liberdade econômica com o aten
dimento das necessidades mínimas de todos os integrantes
da espécie humana.

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente, Sr4S e Srs.
Deputados.

o SR. LUIZ SOYER (PMDB - GO. Pronuncia o seguin
te discur~o.) -Sr. Presidente, Sr4S e Srs. Deputados, estamos
convencidos de que o novo Ministro das Minas e Energia
m_andará rever ~ p~lítica de preços dos combustíveis para
nao apenas torna-la Justa, mas também para evitar que conti
nuem a ocorrer as distorções atualmente verificadas.

Queremos, por isso, fazer um apelo ao nosso colega Pau
lino Cícero de Vasconcellos no sentido de que seja modificada
a política da Petrobrás para a venda de combustível avião
convencional, assunto que se constitui em uma das grandes
vergonhas nacionais.

Isso porque, Sr. Presidente, enquanto no Brasil o litro
desse combustível custa mais de um dólar, no Paraguai, Nação
que faz fronteira com nosso País, que não produz petróleo
e que importa tod.a a quantidade que consome da nossa terra,
o mesmo combustível custa 40' centavos de dólar.

É claro que não existem arguméntos técnicos nem lógica
comercial que possam justifica! tamanha disparidade qe trata
mento.

O que consideramos mais grave, Sr. Presidente, é que
vários responsáveis. pela distribuição de combustível no Estado
de Goiás foram procurados para explicar essa situação, mas
nenhum deles conseguiu.

Em Brasília, junto à alta direção da Petrobrás, também
não se fala no assunto, e por isso é lícito supor a existência
de uma grande maracutaia, porque, se há excedentes daquele
combustível, a empresa está na obrigação de comercializá-los
a preços inferiores para os brasileiros.

Em Goiás, por exemplo, o ICMS cobrado sobre o com
bustível avião convencional é .dos mais altos do Brasil, che
gando a 25%. Isso ocorre em um Estado eminentemente agrí
cola e que depende da aviação para modernizar os seus meios
de produção.

Além do mais, Sr. Presidente, um País com as dimensões
continentais do Brasil não pode dar-se o luxo de desprestigiar
e de deixar de apoiar a aviação regional, instrumento básico
de seu desenvolvimento.

Em razão dessfl curiosa situação, estamos requerendo
ao novo Ministro das Minas e Energia informações sobre o
assunto, na suposição que a Petrobrás tem uma bos explicação
para esse disparate.

Era o que tínhamos a dizer, SI. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR. JOÃO DE DEUS ANTUNES (PDS - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Depu

'tados;. a República de Chipre, localizada em estratégica posi
ção no Mar Mediterrâneo, está comemorando .sua indepen
dência. Associo-me às alegrias do povo cipriota pela signifi
cativa data.

Com uma população de 695 mil habitantes, em sua maio
ria urbana e adulta, Chipre tem excelente relação médico-ha
bitante e leito hospitalar-habitante. Essa é a razão por que
mais de 10% dos cipriotas têm mais de 60 anos e a vida
média ali seja de 74 anos para os homens e 78 para as mulheres.

Tais dados são mais significativos na medida em que fal
tam a Chipre os elementos básicos para um desenvolvimento
econômico equilibrado: água, combustível, matéria-prima e
mercado organizado.

. A economia é baseada na agricultunr, que contribu;í com
cerca de um quarto do Produto Nacional Bruto do PaiiS. Os
principais produtos são trigo,' cevada, batata, uva e cítricos.
A criação de ovinos, 'Suínos e caprinos é também importante.

A exportação de produtos minerais é grande: asbesto,
pirita, gip~, bentonit~ e terra umbra.

No setor industrial destacam-se as indústrias alimentícias,
têxtil e metalúrgica. .

O turismo é outra importantíssima fonte de receita da
República do Chipre. Isso decorre de suas belas praias, I?rovi
das de excelentes balneários, e das montanhas onde se pratica
o esqui. Em várias regiões da ilha realizam-se festivais e em
Sálamis e outras localidades'são representados dramas moder
nos e clássicos ao ar ·lívre..A visita a ruínas históricas atrai
também um número considerável de turistas.

As glórias do passado e os êxitos do presente preiFisam
ser hoje coroados pela superação das divergências en~re as
comunidades gregas e turcas. Tenho certeza de que esse é
desejo de ambos os grupos e de suas autoridades, as quais
terão capacidade para equacionar o problema, como tiveram
para superar as inúmeras vicissitudes pelas quais passaram·
durante séculos.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR. GILSON MACHADO (Bloco - PE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr·s e Srs. Deputados,
no dia 12 deste mês, o Banorte completou seu cinqüentenário.
Em outubro de 1942,_apesar das incertezas econômicas causa
das pela 24 Guerra Mundial, o empresário recifense Manuel
Mendes Batista da Silva fundava um novo estabelecimento
de crédito, então batizado de Banco Nacional do Norte, desti
nado a se tornar um dos maiores conglemerados financeiros
do País e da América Latina.

O crescimento do banco, desde os primeiros tempos, deri
vou do pioneirismo na busca de um contato mais estreito
com os seus clientes, seja através de novas concepções de
atendimento, seja na permanente busca de modernização.
Logo ao se .instalar, o Banorte desburocratizou o funciona

.mento das contas correntes e aboliu os arcaicos relatórios
manuscritos, substituindo-os por mapas datilografados. Inicia
tiv_as desse gênero, somadas a inovações administrativas, ter
minavam por facilitar a vida dos clientes, que, confiantes,
a cada ano aumentavam suas movimentações financeiras na
quele banco.

Em 1952, a ampliação da clientela e unia política de crédi
to mais moderna transformaram o Banorte numa empresa
de capital aberto. Datam dessa ép.oca as primeiras campanhas
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publicitárias, inclusive a criação do slogan, ainda válido, que
compara a instituição a "Um amigo na praça". Tal slogan
resume sua filosofia de fazer amigos antes para fazer negócios
depois. Exemplo dessa filosofia foi a criação, na éppca, de
uma linha de crédito para empréstimos populares, pagáveis
em dez meses, com juros baixos.

Crescendo de forma gradual, planejada e sólida, balizada
pelo bom senso e equilíbrio de Jorge Amorim Baptista da
Silva, o filho do fundador, o Banorte acabou por incorporar
outros bancos: o Banco Nacional do Trabalho, o Banco Nacio
nal de Pernambuco, a Casa Bancária Pernambucana e o Banco
Colonial de São Paulo.

Hoje, ele conta com Ulp,a extensa rede de agências cobrin
do on line todo o território nacional, embora concentradas
em Pernambuco e no Nordeste, onde se situa seu centro de
decisões operacionais e administrativas. Cerca de um terço
de suas agências disputa o eixo Rio-Paulo com os grandes
bancos brasileiros e estrangeiros.

O Banorte foi a primeira instituição bancária a utilizar,
já em 1964, a informática como forma de agilizar o atendi
mento. Desenvolvendo tecnologia própria e sempre inves
tindo no setor, tmnou-se o primeiro banco a ter suas agências
interligadas por computador. O seu Centro de Processamento
de Dados, em Recife, é um dos mais modernos e bem equipa
dos do País, e é lá que se integram as 30 empresas do grupo,
que atua em todas as áreas do mercado financeiro.

Mais dê mil pequenas, médias e grandes empresas brasi
leiras estão interligadas, on line, aos computadores do banco,
podendo assim atingir o máximo de eficiência em seus negó
cios, sejam eles no Brasil ou no exterior. Isso tudo, Sr. Presi
dente, sem falar nos caixas automáticos abertos 24 horas por
dia, ou no tratamento especial das contas de poupança e fun
dos de investimento. Qualquer clinete, a qualquer hora do
dia ou da noite, pode obter, por telefone, as informações
de que necessita a respeito do mercado financeiro ou da situa
ção de suas contas.

Estando instalado em Miami já há 3 anos, o Banorte
começa a expandir-se no exterior. Está nos planos da empresa
a inauguração de um escritório na Europa. Só os próximos
50 ou 100 anos poderão dizer até onde a árvore plantada
em 1942 continuará a crescer, abrigando sob seus sólidos ga
lhos os pequenos e grandes investidores.

Só posso terminar o meu pronunciamento desejando lon
ga vida ao Banorte, orgulho de Pernambuco e do Brasil.

o SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguin
te discurso.) - O País mal havia se recuperado das fortes
emoções que acompanharam a votação do pedido do impeach.
ment quando foi sacudido pela tragédia que ceifou a vida
de uma das personalidades centrais da política nacional das
últimas décadas. Quinze dias depois de ter sido palco da deci
são que resgatou a cidadania e devolveu a esperança ao povo
brasileiro, o Congresso Nacional cobriu-se de luto pela perda
daquele que era seu símbolo maior.

Ulysses Guimarães, o timoneiro de tantas jornadas, foi
embora sem realizar seu grande sonho de ver o Brasil prospe
rar num regime de democracia plena. Saiu de cena quando
a Nação mais precisa da sua clarividência e serenidade. Deixa,
porém, o Brasil ungindo de fé e confiança no futuro. Sua
morte abalou o País por tudo o que ele representou nos mo
mentos difícieis atravessados pela Nação brasileira nas últimas
décadas. Se há um título que o Dr. Ulysses merece é o de
!ex: sido o Mascate da Esperança.

Há grandes homens- que só alcançam o reconhecimento
após a morte. Ulysses foi uma unanimidade em vida. Apóstolo
incansável da democracia, nunca abandonou a trincheira da
luta pela liberdade. Preservou com estoicismo nos momentos
mais duros da repressão política que se abateu sobre o País
o golpe de 64.

Quis o destino que sua última batalha fosse contra a
corrupção. O impeachment de Collor foi certamente a última
grande alegria do velho combatente. Com entusiasmo de me
nino, ele acreditou desde o início que era a hora da virada.
Empolgado com a juventude de cara pitnada que devolveu
o colorido da esperança, o Dr. Ulysses voltou a sorrir. Com
a mesma coragem com que enfrentou a repressão da ditadura,
ele não vacilou em emprestar sua credibilidade ao trabalho
da CPI que pavimentou o caminho para o impeachment.

Ele suportou com altivez os insultos torpes do Presidente
Collor. Soube ser paciente e deixou que o povo fizesse sua
defesa. Não tardou a resposta. Com o aplauso do povo nas
ruas, a Câmara dos Deputados colocou para fora o Presidente
infame que desonrou o cargo. Ulysses morreu coberto de
glórias. O povo chora sua perda. O detrator caiu coberto
de próbios, pela sua vileza e pequenez moral. Num capítulo
digno de um grande épico, a História distingüiu dramatica
mente a grandeza desse que partiu chorado por seu povo
daquele que foi destituído do poder pela sua indigência moral.

A Nação, que abominou o Presidente corrupto, presta
agora sua homenagens a um homem que soube engrandecer
a política. Sem dúvida, Ulysses fez a boa política. Pode ter
cometido seus erros, como quando apoiou incondicionalmente
o Governo Sarney, mas nunca se desviou do objetivo maior
de colocar a política a serviço dos interesses coletivos.

O Brasil perdeu um referencial importante neste mo
mento de afirmação da cidadania e de esforço para o estabele
cimento de um novo padrão ético na política. Fica o exemplo
desse político que soube exercer todas as funções que ocupou
com dignidade e decência. Cumprindo o seu 119 mandato
na Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães, é daqueles
raros homens publicos que jamais usurparam o poder. Sempre
contou com a legitimidade do voto popular.

O Brasil perde o "Mascate da Esperança" e ganHa um
vulto que engrandeceu a Nação. A cidadania agradece.

O SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~5 e Srs. Deputados,
venho a esta tribuna com o intuito de propor a realização
de um seminário pela intensificação dos laços econômicos,
científicos e culturais entre o Brasil e Israel. Tal seminário,
organizado pelas comunidades acadêmicas dos dois países,
seria o passo prévio para um estreitar de alianças que traria
benefícios mútuos.

O seminário debateria propostas e apontaria as melhores
formas de se aproveitarem as potencialidades no campo da
cooperação comercial, científica, educacional, turística, indus
trial e cultural. Desde já, defendo a criação de oportunidades
e bases para uma política cultural conjunta, que poderia ser
consolidada em pouco tempo, abrindo espaço efetivo para
uma cooperação educacional e técnica de maior profundidade.

Tanto o Brasil quanto Israel são nações multiétnicas, onde
os habitantes descendem de imigrantes africanos, árabes ou
europeus, característica que confere maior tolerância e riqueza
ao campo cultural.

Israel é um excelente e ainda inexplorado mercado para
o turismo brasileiro, e vice-versa. Ambos os países têm fo'r_tes
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atrativos turísticos, bem como uma grande parcela da popu
lação ávida por viagens internacionais que escapem dos lugares
comum.

Obviamente, apenas o seminário que proponho seria ca
paz de apontar as áreas onde a cooperação entre os dois
países poderia ser mais proveitosa. Porém, lembro que a expe
riência israelense com o cultivo em regiões áridas seria muito
útil para a redenção do Nordeste brasileiro. Sr"S e Srs. Depu
tados, apesar dos desertos, aquele pequeno país exporta laran
jas e vários outros produtos agrícolas. Imaginem os efeitos
da tecnologia israelense no semi-árido brasileiro!

As fábricas de produtos de irrigação e outros implementos
agrícolas só teriam a lucrar, caso houvesse algo como uma
"Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Israel", por exemplo.
Entidades congêneres já existem ligando o Brasil a outros
países, e não existe melhor momento para nos aproximarmos
de Israel do que o atual, quando o governo daquele país
retoma o diálogo com a comunidade árabe. Tal fato é rele
vante, pois os árabes são antigos e bons parceiros comerciais
do Brasil, e não se pretende que a aproximação com Israel
nos afaste dos muçulmanos.

Israel é, também, o país onde a tecnologia de aproveita
mento da luz solar está mais avançada. Lá, os postes de ilumi
nação pública coletam a luz diurna para, automaticamente,
libertá-la quando chega a noite. Ora, ilustres colegas, grande
parte das cidades brasileiras poderia ser iluminada por esse
sistema ecológico de geração de energia, poupando-nos da
construção das dispendiosas barragens hidrelétricas.

Também no campo educacional os brasileiros teriam mui
to a aprender com os israelenses, cuja excelência do sistema
educacional dá àquele pequeno país um lugar de destaque
na comunidade acadêmica internacional. O Governo Itamar
Franco, que pretende mudar o currículo das escolas brasileiras,
poderia pesquisar os pontos em que a experiência israelense
seria proveitosa.

Não quero, desnecessariamente, estender-me sobre os
pontos onde julgo conveniente a cooperação entre os dois
países. Apenas peço o apoio desta Casa para as iniciativas
que tomem real o Seminário Interacadêmico Brasil-Israel,
que hoje proponho à Nação brasileira.

O SR. CELSO BERNARDI (PDS ~ RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~5 e Srs. Deputados,
as datas consagradas aos professores e às crianças nos trazem
sentimentos ambíguos. Por um lado, experimentamos a frus
tração que nos maltrata o espírito quando verificamos que
milhões de crianças vivem abaixo da linha de pobreza e quando
pensamos sobre o malogro e a decadência do ensino brasileiro.
Por outro lado, sentimos consolidar-se a certeza de que só
através da educação o Brasil poderá iniciar a arrancada para
o futuro que todos desejamos.

Os professores brasileiros representam, hoje, uma síntese
da condição em que se encontra todo o País. A classe docente
sabe o que precisa ser feito; a sociedade concorda com o
diagnóstico; a Constituição prevê a alocação prioritária de
recursos e os programas para aplicá-los existem. Os objetivos,
no entanto, não conseguem sair do papel para a sala de aula
ou para investimentos que possam melhorar a qualidade de
vida das crianças que vivem nos bolsões de pobreza.

O Brasil tem uma natureza privilegiada, tem recursos
humanos razoavelmente qualificados, mão-de-obra disponível
e vontade de crescer. Como justificar então a estagnação crô
nica e mesmo a piora em quase todos os indicadores de quali
dade de vida e ensino? Acreditamos que o papel da educação

nesse processo não é acidental. Ê exatamente nesse ponto
que está localizado o nó da questão.

Nós só conseguiremos superar o impasse em que estamos
mergulhando qUaildo formos capazes de dar um passo à frente
na educação. Mas um passo verdadeiro, corajoso, que inclua,
em vez de excluir, que traga oportunidades iguais. em vez
de discriminar, que construa uma cidadania verdadeira, sem
dissimulação.

O ponto de partida é a qualidade do ensino, que começa
por um corpo docente bem preparado e valorizado, capaz
de fazer frente à realidade de milhões de crianças pobres
e, por isso. com problemas de assimilação. Não adianta cons
truir prédios sofisticados ou elaborar programas grandiloqüen
tes, mas inviáveis. Quando existe disposição de um corpo
docente preparado, bem dirigido e motivado, até mesmo estei
ras protegidas pela sombra de uma árvore fornecem as condi
ções mínimas para a formação dos alunos. Se, de um lado,
o professor, com imenso sacrifício. inclusive familiar, tem
buscado sua qualificação, falta-nos, no entanto, um programa
simples e abrangente, capaz de valorizar e mesmo reciclar
os professores e definir os horizontes de ação. O art. 212
da Constituição, combinado com o art. 60 das Disposições
Transitórias, sinalizam percentuais de recursos razoáveis. Mas
esses artigos e outras leis estão sendo cumpridas? É evidente
que não. Temos leis, mas falta vontade política. Vontade
política, esta matéria-prima, é de que menos dispomos para
fazer frente aos problemas sociais.

Quais os resultados concretos, por exemplo, do Estatuto
da Criança e do Adolescente? Em outubro corrente a lei
completa dois anos de vigência e não há o que comemorar,
pois muito pouco foi alterado para melhor. Vale destacar
apenas alguns esforços a nível dos municípios.

O sistema educacional brasileiro assemelha-se a um meca
nismo desarticulado. Se soubermos reunir as peças, ele funcio
nará bem. Disperso. de nada vale; organizado, pode colocar
em marcha o crescimento da Nação e resgate da cidadania.
Temos que gastar mais com o social, mas também gastar bem.
saber definir prioridades.

O professor e a criança são, evidentemente, as prioridades
e os elementos essenciais de qualquer projeto educacional.
São o início e O fim de todo o processo. A criança de hoje
é o professor de amanhã.

Se nos despojarmos dos preconceitos e da confusão de
teorias que por vezes obscurecem o assunto, chegaremos a
conclusões bem simples. O Brasil só caminhará com as pró
prias pernas quando tiver um programa educacional abran
gente e eficaz. E esse programa só pode ser construído se
as ações estiverem vcltadas para os professores e alunos, para
a qualidade do ensino e sua continuidade. Na formação do
cidadão brasileiro a educação é o elemento chave. A infor
mação é o. caminho para o resgate da cidadania, sendo a
educação o instrumento de acesso e, sobretudo, de compreen-
são da informação. .

Hoje o que os professores mais precisam é de condições
dignas de trabalho e remuneração. Sem um sistema de progres
são funcional e sem um piso salarial de qualidade e realista
isso não será possíveL

Acreditamos que o interesse e a dedicação pessoal são
fundamentais no magistério. Mas a perda salarial acumulada
ao longo dos últimos anos conduziu a uma situação insusten
tável. Quando comemoramos o Dia do Professor, precisamos
encarar esse fato indiscutível. Programas e discursos não fal
tam. Em muitos casos, existem até em excesso. Quem se
preocupa com educação no Brasil sabe que precisamos de
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ações objetivas, voltadas para aspectos essenciais do proble
ma.

Vivemos hoje em nosso País um momento histórico singu
lar. O processo contra o Presidente da República trouxe, ao
centro do debate nacional a questão da ética e suas iniplicações
em todos os campos das relações sociais.

Mas se o Brasil pretende unia revolução ética e se, através
dela, pretende a construção de uma verdadeira cidadania,
então devemos voltar nossos olhos para as salas de aula. Nelas
temos um dos principais pontos de arranque para a formação
do caráter dos cidadãos. Pais e Professores atuam de forma
complementar na definição dos valores que crianças e adoles
centes terão como referência ao longo de suas vidas.

Na busca do melhor para a educação brasileira, foram
muitas as derrotas e as frustrações. Mas temos também' a
convicção de que o BraSil não pode erguer-se sem educar-se.
Por isso, quando vemos a sociedade civil organizar-se em
nome de mudanças estruturais, concluímos que tais mudanças
terão que começar por uma escola de qualidade.

O primeiro passo no caminho da mudança requer sensibi
lidade política e vontade parlamentar, visando agilizar a vota
ção da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), que
tramita na Câmara desde, 1988. Não será a LDB que, por
si só, salvará a educação brasileira, mas será um instrumento
importante na definição de planejamento, que os recursos
sejam não os mínimos, mas' os necessários, e que cheguem
às salas de aula, evitando o desperdício decorrente do cliente
lismo, de ações superpostas e da ausência de critérios jusios
e transparentes.

Este é o nosso grande desafio. Que sejamos dignos de
vencê-lo, para que possamos comemorar o dia do professor
e o dia da criança, numa festa só: a festa da cidadania!

A SRA. FÁTIMA PELAES (Bloco - AP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
antes de proferir minha fala, gostaria de render aqui, como
!antos já o fiz~ram e muitos ainda o farão, a minha homenagem
aquele que fOI um baluarte da nossa República - o Dr. Ulys
ses Guimarães.

A tristeza da sua partida é do tamanho dos muitos mo
mentos de glória que liderou na vida pública brasileira.
. .Hoje será um dia que a repetição das palavras, na tenta

tiva de compreender esse imenso vazio 'nacional, não será
demais. Ao contrário, ficarão as palavra&. sempre devendo
a este sentimento de perplexidade e incredulidade pela notícia
da morte ,do Dr. Ulysses. Um sentimento que é meu, de
todos voces, nobres colegas, mas também de todo povo deste
País.

Foi um soldado da democracia. Que suas lições de força,
coragem, bravura e ousadia possam servir para melhorar este
País, principalmente, agora, neste momento em que precisa
mos encarar essa perda irreparável.

O poeta maior português, Fernando Pessoa, tem uma
mens~gem, que certamente escreveu inspirado em um Ulysses
especIal, mas que serve para todas as gerações dessa estirpe
mitológica.

Assim diz:

"ULYSSES

O mito é o nada que é tudo.
9 mesmo sol que abre os céus
E um mito brilhante e mudo 
O corpo morto de Deus,
Vivo e desnudo

Este, que aqui apostou,
Foi por não ser existindo.
Sem existir nos bastou.
Por não ter vindo foi vindo
E nos criou.
Assim a lenda se escorre
A entrar na realidade,
E a fecundá-la decorre
Embaixo, a vida, metade
De nada, morre."

Dr. Ulysses estará sempre vivo, não s6 nas nossas lem
branças ou na História do Brasil, mas nos nossos gestos de
esperança.

Que Deus o abençoe.
Feita estahomenagem, gostaríamos de tecer algumas con

siderações sobre a difícil situação da infância e da juv~ntude

deste País, no momento em que o Estatuto da Criança e
do Adolescente completa dois anos _de existência.

A recente demonstração de cidadania e democracia da
sociedade e do Estado brasileiro não é suficiente para nos
recolocar no mundo de respeito às leis e aos direitos, especial
mente àqueles relativos à pessoa humana. Centenas de crian
ças e de adolescentes são diariamente desrespeitados, humi
lhados, violados, violentados e barbaramente assassinados,
nos grandes «entros urbanos ou nas áreas rurais, por aqueles
que se julgam acima da lei.

Doze de outubro chegou novamente, tão depressa quanto
os dois anos da lei que criou o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Quanto às profundas transformações nela conti
das, já não se pode dizer o mesmo. Muitos dos seus institutos
ain?a não foram completamente implantados e, via de regra,
vános representantes do Poder Público estão a violá-los.

Nunca é demais lembrar as mortes apur;c:ias ~o Relatório
da CPI que investigou o extermínio de crianças e adolescentes.
Elas, mais que qualquer discurso, falam das carências inacei
táveis e desumanas que afetam nossas crianças.

O que se tem pedido, constantemente, nesta tribuna
nos movimentos de defesa, nos organismos internacionais'
é simplesmente que se cumpra a lei neste País. '

Nos últimos meses fomos exemplo para as nações do
mundo. O episódio político que marcou o afastamento do
Presidente da República mostrou que a dignidade nacional
passa por valores e princípios que pareciam perdidos para
sempre, tragados pela "lei da v,antagem, do jeitinho brasileiro
e dos detentores do poder". Mostramos que podemos dizer
não a tudo isso, quando a questão é encarada coletivamente
e no s~u nível global de responsabilização.

Um projeto de reconstrução nacional não pode vin':ir
sem considerar de forma efetiva suas crianças e seus ado~es·
centes. .

Estamos perdendo nossas crianças e nossos adolescentes
para as doenças evitáveis, para as precárias condições de vida
de seus pais, para os traficantes de drogas, paia os grupos
de extermínio.

Não podemos tolerar que a adolescência e a infância
brasil~iras sejam tão espoliadas.

E verdade que hoje um número maior de pessoas e ho
mens públicos estão mais atentos. Mas ainda é muito pouco,
pois, enquanto pelos menos uma criança ou um adolescente
tombar no solo de nossa Pátria pela nossa omissão, a dívida
com eles não diminuirá.

O Pacto pela Infância tem sido uma forma fundamental
de aglutinação de forças orgânicas da sociedade e do poder
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polítIco estatal e e impõe uma obrigação e um compromisso
desses setores, mas cada vez torna-se mais urgente que atitudes
práticas e coerentes com os preconceitos do Estatuto da Crian
ça e do Adolescente sejam implementados, pois, do contrário,
todo nosso futuro estará comprometido.

A iniciativa do Pacto, o surgimento de programas alterna
tivos de atendime"lto aos menores de rua, a prisão e o indica
mento de vários participantes de grupos de extermínio, muitos
deles apontados no relatório da CPI do Extermínio, a ação
do CBIA, sempre sensível às iniciativas governamentais' ou
não - governamentais, a implantação de quase 25 conselhos
estaduais de direitos e conselhos municipais são, sem dúvida,
motivo de esperança e de certo otitúismo.

Mas comemoração mesmo só poderá haver quando o
Brasil, a exemplo. de um município do interior do Ceará,
não tiver nenhuma criança fora dos bancos escolares, ou mor
rendo de disenteria ou desidratação, sem teto, ou que tenha
que abrir mão de sua infância ou adolescência fora para sobre
viver.

Devemos a esses jovens determinação, empenho, vonta
de política e muito trabalho, para que o dia 12 de.outubro
seja não s6 o dia das crianças ricas, dos filhos da classe média,
mas de todas as crianças brasileiras,

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. MAX ·ROSENMANN (Bloco - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srfó e Srs. Deputados,
somamos, neste momento de profunda tristeza, o nosso senti
mento ao senthnento da Nação brasileira, que sofre a perda
de um grande estadista.

Símbolo das conquistas libertárias alcançadas pela socie
dade brasileira, Ulysses Guhnarães dedicou a sua vida à luta
pela democracia e por eleições livres, na defesa das liberdades
e dos direitos da pessoa humana.

Com sua personalidade extraordinária, soube permane
cer presente no cenário nacional ao lado de soluções a um
só tempo garantidoras da ampla participação popular e do
respeito às instituições democráticas, diferentemente de ou
tros líderes que' marcaram a nossa história.

Ao longo dos seus bem vividos 76 anos de idade e quase
meio século de vida pública, sempre conseguiu trazer soluções
novas para as piores crises por que passou a sociedade brasi
leira.

Combateu o regime autoritário sem jamais se intimidar
pelo poder. Soube aliar-se a forças progressistas, mas nunca
se desviou do seu ideal do fiel cumprimento às leis. Foi senhor
de fatos históricos que não serão apagados de nossa memória.

O seu desaparecimento, numa ocasião tão delicada como
a que estamos passando, deixa um grande vazio, pois com
a sua credibilidade e respeitabilidade exerceria, mais uma
vez, o papel fundamental de pacificador de ânimos.

Acima das disputas partidárias, sua ausência será por
todos sentida, sobretudo nas próximas decisões que a Nação
brasileira haverá de tomar, como, por exemplo, a vindoura
luta em d~fesa do parlamentarismo.

Foi-se o homem, mas ficou entre nós não só a sua imagem
ou o seu exemplo, mas a sua história, que se confunde com
a própria História recente do Brasil.

O SR. JONES SANTOS NEVES (PL - ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
exulto com as primeiras medidas adotadas pelo Presidente
Itamar Franco nos campos da definição moral e da comuni
cação institucional de uma nova ética para o Governo.

No campo dadefinição moral, através da divulgação am
pla dos bens de que é possuidor e que apresentam um perfil
quase franciscano. Chega a causar espanto a muita gente,
em especial a alguns altos representantes da classe política,
que o SI. Presidente da República, depois de sua longa e
expressiva carreira na vida pública, possua apenas um patri
mônio pessoal de uma casa, três apartamentos, dois carros
e cinco linhas telefônicas.

Que bom que os velhos tempos de moderação e dignidade
dos políticos pelo que parece, estejam voltando!

Essa sensação de regressão reconstrutiva da ordem moral
me leva de volta à figura de meu pai, Jones dos Santos Neves,
que, durante os seus períodos na vida pública do Espírito
Santo, como interventor (1942-1945), como Senador
(1946-1950) e como Governador (1951-1955) $empre fez ques
tão de divulgar e fazer com que os seus secretários divulgassem
as suas relações de bens o que, no seu caso, também causava
igualmente espanto pela penúria de suas posses.

Que bom que a velha ordem da dignidade e moderação
dos políticos esteja voltando agora com Itamar Franco!

No campo da comunicação institucional de uma nova
ordem moral para o Governo e para os políticos, desejo aplau
dir com entusiasmo a notícia, amplamente divulgada, de que
o Governo vai empreender campanha institucional em defesa
da ética, a ser veiculada pelo rádio e pela televisão.

Será o primeiro trabalho de publicidade da gestão Itamar
Franco.

Que bom que' vamos sair finalmente daquelas campanhas
endeusadoras da personalidade presidencial, representada por
presença permanente do figurante principal nas telas dos nos
sos vídeos, em atitudes valentes de Indiana Jones, ou em
exibição de supostos dotes esportivos ecléticos, que vão desde
corridas rasas portando camisetas emblemáticas até passeios
de alta velocidade em Jet-car!

Sr. Presidente, todos sabem, neste plenário, que sou pio
neiro na luta contra a corrupção. É fato conhecido que desde
que aportei a esta Casa, em fevereiro de 1989, que venho
reafirmando que o grande problema deste País não é de natu
reza econômica, nem política, nem social. O grande problema
deste País é de natureza moral.

Constitui, portanto, para mim, motivo de júbilo poder
retornar, nesta oportunidade, a esta tribuna para registrar
um evento tão importante quanto o que está ocorrendo: a
verdadeira identificação do Presidente empossado como ho
mem de comprovada integridade moral e a mudança do rumo
na estratégia da comunicação social do Governo, que aban
dona o culto onanístico da personalidade do Presidente para
concentrar-se numa campanha institucional e cultural inadiá
vel, que é a campanha contra a impunidade, contra o suborno
e contra a corrupção!

O Presidente em exercício Itamar Franco poderá cometer
muitos erros no futuro. Mas, inegavelmente, inicia o seu Go
verno com a mais acertada de todas as providências: demons
trar ao seu povo a sua inteireza de caráter e a determinação
de empreender, em seu benefício, uma eloqüente campanha
pelo rearmamento moral.

O Sr. João Paulo, 49 Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldir
Pires, 29 Vice-Presidente.

V - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (W'lJ,,·lh.~Pilu): ·.-.Arr~set;ltação

de Proposições.
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Os Senhores Deputados que tenham proposições a apre
sentar poderão fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
AÉCIO DE BORBA - Indicação ao Poder Executivo

de expedição de normas sobre o transporte de produtos perigo
sos ou radioativos.

- Indicação ao Poder Executivo de estudos sobre o paga
mento de contas relativas a serviços públicos pelos aposen
tados.

LUIZ SOYER - Requerimento de informações ao Mi
nistério das Minas e Energia sobre produção e comercíalização
pela Petrobrás de.~ombustível avião convencional (avgás).

WILSON MULLER - Projeto de resolução que deno
mina "Salão Ulysses Guimarães" o Salão Verde da Câmara
dos Deputados.

SIGMARINGA SEIXAS - Requerimento ao Presiden
te da Câmara dos Deputados de convocação de sessão solene
da Câmara dos Deputados para o dia 29 de outubro, comemo
rativa do transcurso dos 90 anos de nascimento do poeta Carlos
Drumond de Andrade.

SALATIEL CARVALHO - Indicação ao Poder Execu
tivo de ímplantação de programa de moradias populares em
Recife, Estado de Pernambuco.

- Projeto de lei que considera os templos religiosos con
sumidores residenciais para fins de cobrança de tarifa de ener
gia elétrica.

- Projeto de lei que proíbe a exibição de filmes ou pro
gramas de televisão com cenas de sexo e nudez e dá outras
providências.

JACKSON PEREIRA - Projeto de lei que dá nova
redação a diversos dispositivos da Lei n9 7.102, de 20 de junho
de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos
financeiros, estabelece normas para constituição e funciona
mento das empresas particulares que exploram serviços de
vigilância e de transportes de valores, e dá outras providências.

- Projeto de lei que autoriza a constituição de grupos
de consórcios destinados ao custeio de viagens turísticas.

ANTÓNIO DE JESUS - Indicação à Mesa da Câmara
dos Deputados de denominação de "Edifício Deputado Ulys
ses Guimarães'" ao edifício do Anexo 11 da Casa.

- Requerimento ao Presidente da Câmara dos Depu
tados de inserção nos Anais da Casa de voto de congratulações
com o Dr. Vasco Ervilha, Presidente do Banco Regional de
Brasília, pelas homenagens que lhe foram prestadas em Ipa
meri, Estado de Goiás.

CELSO BERNARDI - Projeto de lei que acrescenta
parágrafo ao art. 26 da Lei n9 8.447, de 21 de julho de 1992.

. J~ÃO PAUL<? - Requerimento de informações ao Mi
msteno da EconomIa, Fazenda e Administração sobre contra
tação pela Acesita dos serviços da EPC Consultoria e Montreal
Engenharia.

CUNHA BUENO - Requerimento de informações ao
Ministério da Justiça sobre o "manual de conduta" encontrado
no computador do empresário Paulo César Cavalcante Farias.

O Sr. Waldir Pires, 2~ Vice-Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João Paulo,
49 Suplente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Passa-se ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Não há oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Vai-se passar ao

horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Concedo a palavra
ao Deputado Sérgio Gaudenzi, pelo PDT.

O SR. SÉRGIO GAUDENZI (PDT - BA. Sem revisão
do orador.) - SI. Presidente, Srs. Deputados, tive oportu
nidade, no dia de ontem, de usar a tribuna desta Casa em
um momento de grande apreensão para todos nós.

Como fizeram diversos outros Srs. Deputados, registrá
vamos a nossa tristeza ante a notícia que já prenunciava a
tragédia do desaparecimento em vôo do nosso querido Depu
tado Ulysses Guimarães, de sua esposa, D. Mora, e do casal
Severo Gomes.

Hoje, Sr. Presidente, retorno à tribuna, já agora vencida
a última esperança que ainda tínhamos na sessão de ontem.
A tragédia está consumada. Está morto o Deputado Ulysses
Guimarães, sem dúvida alguma o mais importante político
do País nas últimas décadas, o grande líder da resistência,
o grande comandante da redemocratização, o "Senhor Dire
tas", o pai da "Constituição Cidadã"!

É com profundo pesar que me associo às manifestações
que hoje aqui se fizeram em homenagem a essa grande figura
da vida pública brasileira, que deixa um enorme vazio nesta
Casa.

Creio, SI. Presidente, que para sermos todos dignos do
Deputado Ulysses Guimarães deveremos, nos momentos mais
difíceis e mais duros desta Casa, recordar sempre o verso
de Fernando Pessoa, que Ulysses tantas vezes evocou: "Nave
gar é preciso, viver não é preciso".

Sr. Presidente, o nosso querido companheiro Deputado
Ulysses Guimarães deixa o nosso convívio para assumir defini
tivamente o seu lugar na História deste País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Concedo a palavra
ao SI. Deputado Gilvan Borges, pelo PMDB.

O SR. GILVAN BORGES (PMDB - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr; Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, o Amapá,
como o restante do País, lamenta o triste episódio que culmi
nou com a morte do nosso querido Deputado Ulysses Guima
rães. O PMDB, com a perda de Ulysses Guimarães, que
deixou um exemplo de ação, um exemplo de vida, um exemplo
de política séria, ficará órfão por um determinado período,
embora acreditemos nas lideranças que irão assumir o destino
do partido. .

DI. Ulysses Guimarães, político na mais ampla acepção
da palavra, combateu a ditadura, ergueu a bandeira da serie
dade, ergueu a bandeira contra a impunidade e sua luta atra
vessou décadas, chegando ao desfecho em sua última ação,
em sua última participação. Em 1988, como pai e mãe da
Constituição, já dizia que às instituições restava garantir que
a lei fosse comprida. S. Ex~ teve ainda o prazer, a satisfação
de participar de um último ato, o ato do impeachment, fazendo
com que a lei fosse cumprida. Colaborou, ajudou.

Nós, SI. Presidente, brasileiros do extremo norte, lá do
Amapá, sentimos profundamente a perda do grande Líder;
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do homem que fez da sua vida um exemplo de atitudes sérias,
corretas e que nunca mudou sua postura do bom combate.
Esse grande guerreiro sempre sonhou em morrer na luta,
no trabalho. No seu próprio descanso, antes de sua morte,.
ele também trabalhava, pensando, discutindo com as lideran
ças. Diante das intempéries, Ulysses registrou seu último ato
de encontro à morte. Enquanto seus companheiros temiam
viajar devido ao mau tempo, Dr. Ulysses, como que aten
dendo a um chamado e jamais se intimidando, disse: "Não,
nós vamos". E partiu. Antes assim do que no leito de um
hospital, como sempre defendia.

Dr. Ulysses Guimarães deixou o nosso convívio com sua
presença física, mas sua ação, seu trabalho está registrado
não só nos Anais desta Casa, mas em toda a vida política
e social do Brasil. Hoje, todos, sem exceção, reconhecem
na figura do Deputado Ulysses Guimarães um exemplo de
dignidade, de seriedade, de trabalho e de fé no Brasil, que
hoje já não é o mesmo. O nosso País deu um grande exemplo;
foi algo que já vinha sendo trabalhado há décadas. E o Dr.
Ulysses, em seu último ato, confirmou a defesa que sempre
fez da Constituição do Brasil.

Para concluir, Sr. Presidente, repito que o povo do Ama
pá, como também do resto do Brasil, sofre com a perda do
grande Líder político.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Chico Vigilante, pelo PT.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero render
minhas homenagens à figura de um dos homens mais respei
tados desta República: o nobre Deputado Ulysses Guimarães.
O seU: perisamento deixa uma responsabilidade maior ainda
aos Parlamentares, aos homens desta Casa e aos governantes
deste País para com o bem-estar dos trabalhadores, das crian
ças, enfim, da sociedade brasileira.

Lembro-me, Sr. Presidente, da figura de Ulysses Guima
rães no dia do julgamento, no Supremo Tribunal Federal,
das normas que regulariam a admissibilidade do impeachment
do Presidente Collor. Quando chegou à porta do Tribunal,
parece que num prenúncio do que viria a acontecer, as crianças
cercaram o Deputado e lhe ofereceram flores roxas. Testemu
nhamos sua alegria naquele momento. Depois, dentro do Su
premo Tribunal Federal, veio a impaciência, a intranqüilidade
e a preocupação com o que poderia resultar daquele julga
mento. Mas para nós sempre ficará a imagem de Ulysses
neste plenário, que certamente terá seu nome gravado para
sempre. Ainda há pouco ouvi o Deputado Luís Eduardo pro
por ao Presidente Ibsen Pinheiro que faça uma sugestão à
Mesa no sentido de que este recinto passe a se chamar Plenário
Ulysses G,uimarães. Acho que é uma homenagem à altura
dessa grande figura.

Recordo-me também de momentos da Assembléia Cons
tituinte, quando eu, sindicalista, ficava nas galerias assistindo
ao Deputado Ulysses Guimarães comandar o processo de vo
tação. S. Ex' tinha pressa em fazer com que aquele processo
andasse, em fazer com que os avanços sociais acontecessem.
E agora nossa responsabilidade é ainda maior: fazer com que
os avanços sociais garantidos pela Constituição de 1988 não
sejam retirados na revisão constitucional de 1993; fazer com
que a Constituição em vigor, que tem a marca de Ulysses
Guimarães, seja posta em prática e que os avanços sociais
ali contidos sejam transformados em benefícios para a classe

trabalhadora, para a sociedade brasileira. Penso que a maior
homenagem que os Parlamentares deste Congresso podem
prestar à figura de Ulysses Guimarães é a exigência perma
nente do cumprimento das normas constitucionais, que, repi
to, têm sua marca pessoal.

Sr. Presidente, neste momento de dor, quero também
registrar o meu descontentamento com a hipocrisia de algumas
pessoas - felizmente são poucas - que agora se dispõem
a render homenagens a Ulysses Guimarães, dizendo que ele
foi um grande brasileiro, um grande homem, um homem ne
cessário à Nação brasileira. Mas alguns desses são os mesmos
que atiçaram a tropa de choque e os cães vorazes contra
Ulysses Guimarães, que, desarmado, a única coisa que queria
era um pouco mais de liberdade, era a consolidação da aber
tura democrática neste País. Agora, essas figuras vêm a públi
co homenagear Ulysses Guimarães, como outros também que
tentaram tirar tudo dele aqui dentro desta Casa. Mas, feliz
mente, fica muito claro, hoje, que os cargos não são tão impor
tantes. Ulysses Guimarães, para ser respeitado, não,precisava
de cargo. A sua figura era e continuará sendo maior do que
qualquer cargo nesta República. Isso ficou claro no processo
de votação do impeachment do Sr..Fernando Collor de Mello.

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que Ulysses Gui
marães, para nós, está mais vivo do que nunca. Esse homem
sempre estará vivo em nossa memória e em nossos corações.
Mas um homem vivo que sempre estará morto, até pelo insulto
que proferiu contra Ulysses Guimarães, é o Sr. Fernando
Collor de Mello. Este, mesmo vivo,.estará morto para sempre
em nossa memória.

o SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Pelos'3 minutos
que restam à Liderança do PMDB, concedo a palavra ao
Sr. Deputado Aloísio Vasconcelos.

O SR. ALOÍSIO VASCONCELOS (PMDB -MG.'Sem
revisão do orador..) - Sr. Presidente, St4' e Srs. Deputados,
havia me preparado para, com satisfação, falar sobre as vitó
rias que obtivemos nas eleições no Sul de Minas. Entretanto,
a amargura e a angústia, depois substituídas por uma profunda
dor, tomaram conta de nós diante da certeza do passamento
daquele que foi o' maior Parlamentar dos últimos' 50 anos
da vida nacional. Sou, portanto, agor~. apenas mais uma voz
a reconhecer as ligações de Ulysses Guimarães CO!TI Minas,
com o Presidente Juscelino Kubitschek, com o Ministro Milton
Campos, a quem fazia oposição, com o Presidente e amigo
Tancredo Neves e até com o atual Governador do meu Estado,
Hélio Garcia. ,. ,

Quando aqui cheguei, Ulysses Guimarães era tetrapre
sidente: Presidente do PMDB, meu partido, Presidente da
Câmara dos Deputados, Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte e, também, por alguns dias, Presidente da Repú
blica. Portanto, convivi com o Dr. Ulysses no auge da sua
carreira política. E S. Ex' continuava a ser o conselheiro,
o amigo discreto e, acima de tudo, o sábio. O tempo passou
e eu continuei convivendo com o Dr. Ulysses, só que na
planície. Não tinha nenhum cargo. Orestes Quércia o substi
tuía na Presidência do PMDB, Paes de Andrade o substituía
na Presidência da Câmara. E a Assembléia Nacional Consti
tuinte se desfez... A República, que lhe negara, pela voz
da democracia, um lugar na História, Ulysses via passar como
um sonho para o futuro. Aí é que acho que ele foi grande:
sem nenhum cargo, sem nenhuma função, na planície, ele
foi amigo e companheiro. Mas o destino nos reservava, então,
um reencontro mais próximo: em setembro de 1992, UlYsses
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Guimarães voltou a ser o meu tetracomandante. S. Ex~ era
meu líder no grupo pr6-impeachment. Ouvia seus conselhos
e tentava coordenar um pouco do trabalho em Minas Gerais
ou em outros Estados onde pudéssemos ajudar, sob a batuta
também de um grupo de deputados sérios, que queriam um
País novo, passado a limpo. Nesse trabalho destacava-se a
figura de Roseana Sarney, que me pediu que buscasse o Dr.
Ulysses na casa dele para uma reunião às vésperas da admissão
do impeachment. E a sua palavra foi muito importante na
estratégia final do processo.

Comandava-me também S. Ex~ no Grupo Interparlamen
tar Brasileiro. No primeiro mandato não me filiei à "Inter".
Um dia ele me disse: "Aloísio, você precisa vir para a "Inter".
Você precisa nos ajudar a organizar o Seminário Internacional
que vamos realizar em Brasília, em fins de novembro, sobre
Meio Ambiente, Educação e Desenvolvimento". E este even
to vai se realizar. O Senador Ruy Bacelar assume agora o
comando e 114 Nações já estão inscritas para participar.

Ulysses Guimarães também era meu comandante na
Frente Parlamentarista, onde, com diversos outros compa
nheiros, vínhamos plantando o sonho de, em 21 de abril de
1993, vencer o plebiscito pelo Parlamentarismo. Recentemen
te, pela voz da Deputada Sandra Cavalcanti, ele me convidou
para participar da Chapa que iria ser registrada como dirigente
da Frente Parlamentarista. Tomei aquilo como uma homena
gem, como um desafio, porque me considerava muito pequeno
para conviver com o Dr. Ulysses na mesma chapa.

Ele foi também meu tetracomandante dentro do partido.
O PMDB, que no passado foi uma Frente, hoje é um partido
consolidado. Somos 100 Deputados. O PMDB não é nenhuma
casa de camisa-de-força; é uma casa livre, de idéias, de deba
tes, de formação de opiniões e de discussão, com o objetivo
de resolver os problemas da vida nacional. O PMDB possui
uma corrente presidencialista e uma outra que seguia o Dr.
Ulysses, na qual eu me encontrava.

Portanto, no grupo do pr6-impeachment, na Interparla
mentar, na Frente Parlamentarista e dentro do meu partido,
o PMDB, Ulysses era meu comandante. Por isso estamos
órfãos e vamos continuar assim por algum tempo, até que
as lideranças se refaçam. O País continua, a vida partidária
continua e, aqui, no Congresso Nacional, o tempo passa. De
acordo com a vontade dele, continuamos navegando, porque
é preciso.

Inequivocamente, jamais esqueceremos o bom velhinho
da campanha de 1989, do grande amigo de sempre e, principal
mente, do maior político que esta Casa abrigou nos últimos
anos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado F1'ávio Palmier da Veiga, pelo
Bloco Parlamentar.

O SR. FLÁVIO PALMIER DA VEIGA (Bloco - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quis o destino
que ocorresse em meu Estado, o Rio de Janeiro, a trágica
e dolorosa morte de Ulysses Guimarães. Portanto, em nome
do povo fluminense, quero prestar uma homenagem fúnebre
a esse grande vulto da vida nacional, que conseguiu ser líder,
ídolo e grande estadista.

Nós, que vivemos numa sociedade cheia de vícios, deve
mos aproveitar o exemplo deixado pQl' Ulysses Guimarães.
S. Ex~ era um apaixonado pela legalidade, amava a demo
cracia, não usava a vaidade como tônica de seus atos, de
sua vida; era um homem humilde. Há muitos vaidosos que

prejudicam o destino desta Nação. Ele era um patriota; amava
o Brasil verdadeiramente. Era um homem de fé. Caminhava
para os altares, para a igreja. Lutava sempre pelo bem e
contra o mal. Em qualquer posição, no Poder ou fora dele,
era respeitado, acatado, admirado. Conheci-o no PSD, em
1958 - eu tinha então 21 anos de idade e era o vereador
mais votado do antigo Estado do Rio de Janeiro. Quem me
apresentou a Ulysses Guimarães foi o saudoso e inesquecível
Senador Amaral Peixoto. Depois, convivi com essa grande
figura do PMDB aqui na Câmara dos Deputados e pude sentir
de perto o seu grande coração, o seu desejo de sempre ser
um conselheiro nas horas difíceis. Amigo leal, homem de
palavra, chefe de família exemplar, dignificava sua família.
Sabia renunciar. Gostava de doar. Vibrava ao amar constan
temente o próximo. Era um disciplinador, um homem de
coragem. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, merece
as nossas homenagens. Precisamos seguir suas pegadas, seu
exemplo, para criar um mundo melhor, um mundo mais irmão,
mais fraterno, um mundo com mais justiça social.

Sr. Presidente, venho trazer também a minha palavra
turva, singela, mas sincera, em homenagem a um homem
que marcou meu espírito e meu coração. Amávamos Ulysses
Guimarães. Que Deus o receba em paz. E que aqui na Terra
os homens, seguindo suas virtudes, possam solucionar as difi
culdades que enfrentamos, a fim de darmos ao Brasil o seu
verdadeiro destino, o seu verdadeiro caminho.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Sidney de Miguel, pelo PV.

O SR. SIDNEY DE MIGUEL (PV - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, também
viemos aqui trazer as palavras que traduzem a dor que paira
em todos os recintos do Congresso Nacional.

Nós, que vivemos os anos 70 no exílio, que estivemos
pr6ximos dos ideais socialistas, sociais-democratas, que lá fora
-travamos a luta pela anistia, que vivemos na Alemanha, sofre
·mos, sexta-feira passada, a comoção da notícia da morte de
Willy Brandt, ex-Presidente da Internacional Socialista. Esse
homem foi uma referência a tudo aquilo que resultou na queda
do Muro de Berlim e pontificou sua vida política como prefeito
daquela cidade. Willy Brandt foi um grande amigo da luta
pela democratização no Brasil. Depois de ter sido importante
para os países do sul da Europa, como Portugal, Espanha
e Grécia, realizou todo um trabalho pelo Brasil. E guardo
na memória a época em que fomos à reunião de Hamburgo,
juntamente com outros exilados, dentre os quais Leonel Brizo
la, para articular a luta pela anistia.

Digo isso, Sr. Presidente, porque o companheiro - diria
-amigo, como vim a conhecê-lo nesta Casa - Ulysses Guima
rães foi, antes de mais nada, aquela figura, aquele nome que
significou, para nós, no exílio, a esperança de volta, a espe
rança de reconquistar a cidadania e as possibilidades da vida
normal e democrática.

Sr. Presidente, talvez o que mais chame a atenção em
Ulysses Guimarães seja a coragem que demonstrou e o exem
plo que deu a todos n6s, indo em frente, abrindo os caminhos
com todo o seu cabedal e a sua experiência política que vinha
de longe. Nós, ainda com posições bastante esquerdistas, revo
lucionárias com respeito às mudanças sociais no Brasil e em
todos os países pobres, acreditávamos que as instituições não
se poderiam romper, a não ser pela via armada.

Ulysses surge, a partir de 1974, abrindo caminho para
as eleições e também para a luta nas ruas, para o enfrenta
menta dos grandes desafios. Foi uma mudança difícil, mas
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muito importante não só para o nosso País, mas para o mundo.
Aquelas posições progressistas da sociedade começavam a
ser severamente criticadas no Leste, em especial em Cuba
e na América Latina. As palavras de Ulysses foram realmente
a primeira referência. Perguntávamos como um social-demo
crata, naquela acepção da política tradicional brasileira do
velho PSD, poderia ser o guia da transição para a democracia.
E isso ocorreu, mobilizando toda a sociedade brasileira. E,
hoje, o que mais impressiona a nós, os ecologistas, os pacifistas
é como esse homem, o Ulysses de 1974, já tinha na sua cultura,
no seu comportamento político, o respeito pelo outro, o res
peito pelas minorias, mesmo quando o outro representava
a opressão, o desrespeito e o desvario, que era a face amarga
do regime militar, covarde, que fez desaparecer pessoas, como
o operário Manoel Fiel Filho e tantos outros. Ulysses foi
essa figura pacifista, equilibrada, conciliadora, capaz de supe
rar os impasses, os desafios e as dificuldades. Ulysses viveu
durante mais de quarenta anos aqui e nunca se utilizou do
Poder Executivo. Tudo que fez foi via Parlamento.

.Quis o destino que, anos depois das "Diretas Já", depois
desse grande e difícil embate que travamos para alcançar a
admissão do impeachment, cujo processo está hoje entregue
ao Senado, e quando a estrela de Ulysses Guimarães nova
mente voltava a brilhar em todo o País, S. Ex' simplesmente
fosse para uma pequena cidade do sul fluminense, Angra
dos Reis, e, na volta, perdesse sua vida no mar.

Por isso, trago aqui, Sr. Presidente, como "verde", como
ecologista, como pacifista, esta séria e profunda homenagem
a Ulysses Guimarães. Mas o faço também como filho de Ara
çatuba, cidade do interior paulista. Por ser D. Mora da cidade
onde nasci, Dr. Ulysses ia sempre lá m!ra descansar. Foi esse
o pretexto que tive para melhor conhecê-lo e ter uma proximi
dade com esse homem que, para mim, um Deputado de pri
meiro mandato, já era um monumento.

Então, Sr. Presidente, aqui fica registrado o mais sério
tributo a Ulysses Guimarães, em nome de todos os "verdes" ~

deste País.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Alcides Modesto. S. Ex' d~sporá de dois
minutos na tribuna, tempo que resta ao Partldo dos Traba
lhadores.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, relembro que ontem já prestei
minha homenagem ao navegante da democracia, que embarca
na História, no oceano intemporal do futuro e da eternidade,
para a memória das gerações.

Hoje, Sr. Presidente, gostaria de usar esta tribuna para
registrar outro fato da mais alta importância. Acompanhando
as lideranças dos eletricitários do Brasil, mantive audiência
com o Ministro das Minas e Energia para tratar do edital
de licitação de empresas públicas para prestação de serviços
técnicos, visando à desestatização da Light Serviços de Eletri
cidade S.A. e da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. 
Escelsa. Essa licitação está prevista para o dia 19 do corrente
mês; portanto, faltam poucos dias para sua realização.

Acabamos de passar por um processo democrático em
que toda a sociedade manifestou-se pela moralização e pela
ética na política e nos serviços públicos. E era exatamente
nos processos de licitação que se cometiam as maiores irregula
ridades. O Sr. Presidente da República em exercício declarou
que há necessidade de rever os processos de privatização das
empresas"estatais.

Esse fato demonstra que esta Casa deve envidar esforços
junto ao Sr. Presidente da República para suspender essas
licitações até que se tenha a nova reformulação do processo
de privatização.

O edital diz também que ela se inicia pela Escelsa e
pela Light, mas essa licitação prevê o desdobramento de todas
as subsidiárias da Eletrobrás, Chesf, Eletronorte, Eletrosul,
Furnas, Nuclen e até o Centro de Pesquisas de Energia Elétri
ca, Cepel. -

Portanto, trata-se de questão da mais alta relevância para
os interesses nacionais. Por isso, registro nossa preocupação
com esse processo de privatização de um setor estratégico
para a sociedade brasileira.

Gostaria, portanto, que esta Casa, junto aos Ministros
das Minas e Energia, da Fazenda e do Planejamento, envi
dasse esforços no sentido de rever esses processos de licitação.
Dessa forma saberemos com mais clareza qual a reformulação
que o novo Governo pretende dar ao processo de privatização
das estatais brasileiras.

VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Nada mais havendo

a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) - Encerro a Sessão,
designando para amanhã, quinta-feira, dia 15, às 14 horas,
a seguinte

ORDEM DO DIA
(Das 15 às 18hlOmin.)

TRABALHO DAS COMISSÕES

AVISOS
ProposiçOes em fase de Emendas ou Recursos
li Recursos
ProposiçOes sujeitos a arquivamento, nos termos do ar

tigo 58, § 4° do RI. Pra7.0 para recurso artigo 58, § '1!' (5 sessoos).
Projeto de Re80~u~.:io

N° 96/92 (NILMA.RIO MIRANDA) - Altera a redação do
inciso I do artigo 252 Ga Resolu~~o n° 17, de 1989
- Regimento Intcrnto

Prazo: 10 dia: 15-10-92
Último dia: 21-10-92

Proposições sujeitas a arquiv~mento, nos ~rmos do ar
tigo 133 do Regimento Interno. Prazo para recurso
artigo 132, § 2° (5 sess~s).

Projeto Lei
N° 1.045191 (SENADO FEDERAL) - Faculta ao emprega

do e servidor público a percepçao do 13° salário
em parcelas duodecimais, depositadas em caderne.
ta de poupança.

Prazo: 10 dia: 15-10-92
'Último dia: 21-10-92
N° 1.257/91 (FERNANDO FREIRE) - Institui uma compen

saçao financeira suplementar pela exploraç.ao de pe
tróleo ou gás natural, nos casos e condiçoes que
menciona.

Prazo: 10 dia: 15-10-92
Último dia: 21-10-92
N° 1.473191 (CARLOS ALBERTO CAMPISTA) - Altera o

Decreto-Lei nO 880, de 18 de setembro de 1969, aue
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criou O Fundo de Recuperaçao Econômica do Esta- RELAÇÃO .nOS DEPUTADOS lNSCRITOS
do do Espírito Santo, e dá outras providências. NO GRANDE EXPEDmNTE - OUTUBRO· 1992

Prazo: 1° diá: 15-10-92
Último dia: 21-10-92

,i-
N° 1.71319.1 (FERNANDO DINIZ) - Proíbe a utilização de Data Dia. , Hora Nome

dormentes de madeira na construçao de novas ferro- 15 Sa-feira .18:10 Alberto Goldman
vias, e dá outras providênca.~. 18:35 Rita Camata

Prazo: 1° dia: 15-10-92 16 6'".feirll 10:00
(ntimo dia: 21-10-92 10:25
N° 2233191 (pEDRO CORRPA) - Define parceria rural - ' 10:50

Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964. 11:15
Prazo: 1° dia: 15-10-92 11:40
Último dia: 21-10-92 12:05
N° 2.302/91 (EOI SILIPRIANDI) - Dispóe sobre a abertura 12:30

de capital das· empresas estatais privatizáveis. 12:55
Prazo: 1° dia: 15-10-92 13:20 "1

(l.mo dia: 21-10-92 19 2&-feira 15:00
N° 2459/91 (SENADO FEDERAL) - Assegura prioridade 15:25

aos técnicos agrícolas, engenheiros agrl'JnolJXls e 15:50
mêdicos veterinários nos projetos de reforma agrária. 16:15

Prazo: 1° dia: 15-10-92 16:40
Último dia: 21-10-92 17:05

Proposiçoes sujeitos a arquivamento, nos termos do ar- 17:30
tigo 164, § 1° do RI. Prazo para recurso artigo 164, 17:55
§ 2° (5 sessoes). 18:20·

Projeto de Resolução . 20 3'-feira 18:10 Paulo Mandarino
-Ng 95/92 (ALDO REBELO) - Institui Comissão Parlamen- 18:35 Ántonio Mor.lli"l.~

tar dç Inq:!érito destinada a Investigar o envolvimen- 21 4"·feira 18:10 Angela Amin
to do ex-mir:istro Rogério Magri na prática de cor- 18:35 Jandira Feghali
rupçao, durante sua gestão no Ministério do Traba· 22 58 -feira 18:10 Jósê Genoinolho Previdencia Social. 18:35 ZUca MoreiraPrazo: 1° dia: 15-10-92 .1.3 f)&·feira 10:00 Edson Silva(ntima dia: 21·10-92

10:25 Chico Vigilante
10:50 Munhoz da Rocha

Projeto de Lei 11:15 Dejandir Dalpasquale
11:40 Clovis AssisN° 1.l05t91 (ALOÍZIO SANTOS) - Disp6e sobre a doaçao 12:05 Josê Thomaz Nonode órgaos para fins de transplante, e dá outras pro- 12:30 Maria Luiza Fontenelevidências. 12:55 Ernesto GradellaPrazo: 1° dia: 15-10··92 13:20 Beraldo BoaventuraÚltimo dia: 21-10-92 c

Nó 1.427,91 (LEOPOLDO BESSONE) - Institui a o':!:~f;ato- 26 2a·feira 15:00 R...1ul Ponl
riedade de registro, nas céiuda'> de ide'1tidade, da 15:25 ' Dercio Knop
autorizaçao para doaÇào de órg:ao. 15:50 Adroaldo Strcck.

Prazo: 1° dia: 15-10-92 16:15 Lourival Freitas
Último dia: 21-10-92 16:40 Paulo Rocha
N° 1.471J91 (FRANCISCO SILVA) - Determina a doação 17:05 Gilvam Borges

compulsória de órgãos por condenados pelos crimes 17:30 Alcides Modesto
previstos no inciso XLIII do artigo 5° da Constitui· 17:55 Wagner 110 Nascimento
çao Federal e artigos 121, 127, 213 do par~grafo 3° 18:20 Valdomiro Uma
do artigo 129 do Decreto-Lei n° 2.848, de '7 de ,de- Z7 3-·feira 18:10 Osório Adriano
zembro de 1940 - Código Penal. 18:35 Hélio Rosas

Prazo: 10 dia: 15-10-92 28 4-·fcira 18:10 7--aire RezendeÚltimo dia: 21-10-92 18·35 Andrc BcnassL_
N° 1.531/91 (FRANCISCO SILVA) - DispOe sobre a recipro- 19 S--feira 18:10 Oswaldo ~lccca

cidade compulsória nos casos de doaçáo e recepçâo 18·35 Jonas Pinheiro
de órgãos humanos. 30 (J--feira 10:00 Jones Santos Nt..'Vcs

Prazo: 10 dia: 15-10-92 10:25 Paulo Octávio
Último dia: 21-10-92 10:50 Luiz Moreira
N° 2436/91 (PAULO PAIM) - Dispoe sobre o reajustamen- 11:15 João Rosa

11:40 Vasco Fur!anto dos benefícios de prestação continuada da previ- 12:05 Vladimir Palmeiradencia social. 12:30 Nan Souza
Prazo: 1° dia: 15-10-92 12:55 Nilson Gibson
"Último 'dia: 21-10-92 13:20 Evaldo Gonçalyçs
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA EYOLfTICA RURAL

Reunião de Audiência Pública
Tema:Lançamento da campanha de fortalecimento dos

serviços de extensão rural e pesquisa agropecuária.

Expositores: - José Rui Ferreira, Presidente da Faser.
- Alipio Correia Filho, Presidente do Sinpaf,
- Romeu Padilha Figueiredo, estudioso das questões

ligadas à Extensão Rural.
- Francisco Urbano Araujo Filho, Presidente da Con·

tag.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÁO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO

PAUTA N926/92

Remanescente

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Tramitação Ordinária

4) Ofício n9718í92 - do Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados - que ."encaminha Consulta formulada pelo Sr.
Deputado Antônio Morimoto sobre sua nomeação para exer
cer as funções de Membro Suplente no Conselho Nacional
do Meio Ambiente - Conama".

Relator: Deputado Francisco Evangelista
Parecer: pela permissão ao Deputado Antônio Morimoto

para participar como suplente do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - Conama

Vista: Deputado Prisco Viana (24/6/92)

PAUTA N9 29/92

Remanescente
A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca-

sa.

Tramitação Ordinária

3) Projeto de Resolução n953/91 - do Sr. Eliel Rodri
gues - que "est~nde às Salas das Comissões a vedação à
prática do hábito' de fumar"',

Relator: Deputado Prisco Viana
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, com substitutivo
Vista: Deputado Jurandyr Paixão (9/9/92)

PAUTA N9 35/92

. Remanescente

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Tramitação Ordinária
3) Projeto de Lei n9444/91 - do Sr, Marcelo Barbieri

- que "dispõe sobre livre acesso de ministros de cultos religio
sos em hospitais da rede pública".

Relator: Deputado Tourinho Dantas
Parecer: i pela cOJ;lstitucionalidade, juridicidade, técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo,
deste e do de n9739/91, apensado

4) Projeto de Lei n9 484-A/91- do Sr. Ruberval Pilotto
- que "concede título do Patrono da Ecologia do Brasil ao
cientista e pesquisador Augusto Ruschi".

Relatõr: Deputado Jutahy Júnior
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa

PAUTA N9 36/92

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Urgência
1) Projeto de Lei n9462/91 - do Sr. Costa Ferreira 

que "institui limitações ao contrato de mandato e dá outras
providências" .

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda, deste
e pela prejudicialidade do de n9729/91, apensado

Vista: o Deputado Hélio Bicudo, que pedira vista, devol
veu o projeto apresentando voto em separado pela injuridi
cidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
deste e do de n9729/91, apensado

Tramitação Ordinária
2) Projeto de Lei n9 1.203/91 - do Sr, Laire Rosado

- que "denomina Luís Fausto de Medeiros, o Porto-Ilha
de Areia Branca, situado no município de mesmo nome, Esta
do do Rio Grande do Norte".

Relator: Deputado Cleonâncio Fonseca
Parecer: pela inconstitucionalidade
Vista: o Deputado Nilson Gibson, que pedira vista, devol

veu o projeto apresentando voto em separado pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAUTA N9 39/92

Remanescente

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca·
sa:

Tramitação Ordinária
4) Projeto de Decreto Legislativo n9 159/92 - do Sr.

Geovanni Queiroz - que "dispõe sobre a realização de plebis
cito para a criação do Estado do Carajás, nos termos do art.
49, inciso XV, da Constituição Federal",

Relator: Deputado Edi Siliprandi
Parecer: pela co"nstitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Tramitação Ordinária

5) Projeto de Lei n9215/91 - do Sr. Roberto Jefferson
- que "declara de utilidade pública a Sociedade Pestalozzi
de Petrópolis".

Relator - Deputado Osvaldo Melo
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
6) Projeto de Lei n9 1.466/91 - do Sr. José Dirceu 

que "declara de utilidade pública a Associação Guaratingue
tense de Aposentados".

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pela injuridicidade
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PAUTA Nº 41/92

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca·
sa:

Urgência

1) Recurso em declaração de prejudicialidade nº 3/90
do Sr. Victor - Faccioni - que "contra declaração de prejudi
cialidade do Projeto de Lei n9 6.732/85".

Relator: Deputado Nelson Jobim
Parecer: pelo não-aproveitamento do recurso
Vista: O Deputado Nilson Gibson, que pedira vista, de

volveu aproposição sem manifestação escrita
2) Recurso em declaração de prejudicialidade nº 4/91 

do Sr. Costa Ferreira - "contra declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei nº 219, de 1991".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não-acolhimento do recurso
3) Recurso em declaração de prejudicialidade nº 5/91 

do Sr. Costa Ferreira - "contra declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei n9 223, de 1991".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não-acolhimento do recurso
4) Recurso em declaração de prejudicialidade nº 6/91 

do Sr. Costa Ferreira - que "contra declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei nº 412, de 1991".

. Relator: Deputado NilsQn Gibson
Parecer: pelo não-acolhimento do recurso
5) Recurso em declaração de prejudicialidade nº 7/91

do Sr. Costa Ferreira - que "contra declaração de prejudicia
lidade do Projeto de Lei nº 491, de 1991".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não-acolhimento do recurso
6) Recurso em declaração de prejudicialidade nº 8/91 

do Sr. Max Rosenmann - que "contra declaração de prejudi
cialidade do Projeto de Lei n· 541, de 1991".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo acolhimento do recurso
7) Recurso em declaração de prejudicialidade nº 10/92

- do Sr. Elias Murad - que "requer, nos termos do § 2º
do art. 164 do Regimento Interno, a manifestação do Plenário
sobre a prejudicialidade do Projeto de Lei nº 4.751, de 1990".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo acolhimento do recurso
8) Recurso' em declaração de prejudicialidade nº 11/92

- do Sr. Marcelino Romano Machado - que "requer, nos
termos do art. 164, § 2º, do Regimento Interno, a manifestação
do Plenário sobre a prejudicialidade da Proposta de Emenda
à Constituição n9 76/91".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pelo não-acolhimento do recurso

PAUTA Nº 42/92

A) Proposição sujeita a disposições especiais:
1) Proposta de emenda à Constituição nº 43/91 - do

Sr. Aécio Neves - que "dá nova redação a dispositivo da
Constituição Federal e estabelece disposições transitórias".

Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
Parecer:
1) pela admissibilidade desta e da PEC 85/91;
2) pela tramitação separada desta em relação à PEC nº

85/91, apensada.

B) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca·
sa:

Prioridade
2) Projeto de Lei Complementar nº 9-A/91 - do Sr.

Geraldo Alckmin Filho - que "dispõe sobre a forma de con
cessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais
referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser
viços - ICMS, e determina outras providências".

Relator: Deputado Renato Vianna
Parecer: pela inconstitucionalidade e falta de técnica le

gislativa

3) Projeto de Resolução n9 75/91- do Sr. Jackson Perei
ra - que "altera dispositivos do Regimento Interno".

Relator: Deputado Raul Belém
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
4) Projeto de Resolução nº 99/92 -do Sr. Jório de Barros

_ que "acrescenta parágrafo ao art. 66 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados".

Relator: Deputado Irani Barbosa
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, com emenda
5) Projeto de Resolução nº 101/92 - do Sr. Murilo Re

zende - que "altera o Regimento Interno instituindo mais
uma Comissão Permanente".

Relator: Deputado Irani Barbosa
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa

C) Proposições sujeitas à apreciação conclusivas das Co·
missões

Prioridade
6) Projeto de Lei nº 2.285-A/91 - do Poder Executivo

(Mensagem n9 645/91) - que "autoriza o Banco Central do
Brasil, autarquia vinculada ao Ministério da Economia, Fazen
da e Planejamento, a doar o imóvel que menciona, no Muni
cípio de São Paulo, Estado de São Paulo".

Relator: Deputado Edevaldo Alves da Silva
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa

Tramitação Ordinária
7) Projeto de Lei nº 2.689/92 - do Sr. Nelson Jobim

- que "altera dispositivos do Código de Processo Civil relati
vos à liquidação de sentença".

Relator: Deputado Gerson Peres
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa, e, no mérito, pela aprovação, e pela rejeição da
emenda apresentada na Comissão

PAUTA Nº 43/92

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Prioridade
1) Emendas oferecidas em plenário ao PL nº 4.392-A/89

- emenda oferecida em plenário ao PL nº 4.392-A, de 1989
que "regula o direito de acesso a informações e disciplina
o rito processual do Habeas data.

Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subemenda

Tramitação Ordinária
2) Projeto de Lei n9 2.819/92 - do Sr. Rubem Bento

- que "considera crime ingressar em locais destinados a com-
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petições esportivas com armas de qualquer natureza, fogos
de artifícios ou similares".

Relator: Deputado Rodrigues Palma
Parecer: pela constitucionalidade, injuridici'dadé, falta de

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição
3) Projeto de Lei n9 2.827/92 - do Sr. Vasco Furlan

- que "aumenta as penas previstas no art. 180 do Código
Penal- Decreto-Lei n92.848, de 7 de dezembro de 1940".

Relator: Deputado Renato Vianna
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação· .
4) Projeto de Lei n9 2.921/92 - da SF~ Raquel Cândido

- que, "dispõe sobre os crimes contra os membros dos Poderes
da República, no exercício de suas funções e dá outras provi
dências":

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pela constitucionalidade e injuridicidade e, no

.mérito, pela rejeição

B) 'Proposições sujeitas â apreciação conclusivas das Co
missões

Tramitação Ordimiria

5) Projeto de Lei n9 457/91 - do Sr. Nilson Gibson 
que "disciplina o exercício da profissão de carregador de baga
gens nos aerop'ortose dá outras providências".
(apenso o Projeto de Lei n9 1.644/91)

Relator: Deputado Carlos Kayath
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa deste, das emendas da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, e do PL n9 1.644/91, apen-
sado ,.

6)' Projeto de Lei n° 1.222/91 - do Sr. Victor Faccioni: '
- que "institui a Carteira de Identificação únicà". .

Relator. Deputàélo Antônio dos Santos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, falta de

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL n9 1.222/91;
pela CJT e, no mérito, pela aprovação, com emendas, do
PL n9 2.304/91, apensado

7) Projeto de Lei n° 1.230-A/91 -,do SI. Valter Pereira
-que "dispõe sobre a alienação de bens de imóveis da União
a Estados e Municípios".

Relator: Deputado Hélio Bicudo
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativadeste e das emendas apresentadas na Comissão de
Finanças e Tributação

8) Projeto de Lei n91.701-A/91 - do Sr. Sidney de Mi
guel - que "cria a Estação Ecológica da Ilha do Medo, na
ilha do mesmo nome, Município de Itaparica".

Relator: Deputado Nestor Duarte .
Parecer: pela constitucionalidade; juridicidade e técnica

legislativa deste e da emenda apresentada pela Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

9) Projeto de Lei 'n? 2.860/92 - do SI. Osvaldo Melo
- que "dá nova redação ao art: 257 da Lei n9 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil".

Relator: Deputado Sérgio Cury
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovacão, com emenda

PAUTA N9 47/92

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Redação final
1) Projeto de Lei n9 1.757/91 - do Sr. Magalhães Tei

xeira - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados e do Imposto de Importação relativamente
a equipamentos e material educativo adquiridos por pessoa
portadora de deficiência física e dá outras providências".

2) Projeto de Lei n9 164-A/91 - do SI. José Fortunati
- que "acrescenta parágrafo único ao art. 19 da Lei n9 8.176,
de 8 de fevereiro de 1991, que define crimes contra a ordem
econômica e cria o Sistema de Estoques de Combustíveis,
e dáoutras providências".

3) Projeto de Lei n9 904/91 - do Sr. Nelson Jobim 
que "acrescenta parágrafo único ao art. 161 do Código de
Processo Civil". ,

4) Projeto de Lei n9 1.085/91 - do SI. Ivo Mainardi
- que "dá nova redação ao art. 501 do Código de Processo
Penal".

5) Projeto de Lei n? 1.172/91 - do Sr. Ivo Mainardi
- que "acrescenta parágrafo ao art. 370 do Código de Pro
cesso Penal".

6) Projeto de Lei n° 4.439/89 - do Sr. Sólon Borges
dos Reis - que "altera o diposto no § 29 do art. 213 da
Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os Registros Públicos e dá outras providências".

7) Projeto de Lei n? 4.205/89 - do Senado Federal (PLS
n? 107/89) -que "regulamenta a publicidade dos atos, progra
mas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos".

8) Projeto de Lei n? 6.012/90 - do Sr. Sólon Borges
dos Reis - que "dá nova redação ao art. 830 da Consolidação
das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado Nilson Gibson

PAUTA N? 48/92

A) Proposições sujeitas às disposições especiais:
1) Proposta de émenda à Constitúição n? 115/92 --=- do

~r. Átila Lins - que "acrescenta inciso ao art. 35 da Consti
tuição Federal".

Relator: Deputado A~ylson Motta
Parecer: pela admissibilidade
2}Proposta de emenda à Constituição n? 118/92 - do

Sr. Hélio Bicudo - que "dispõe sobre a organização do siste-
ma penitenciário". "

Relator: Deputi).do Adylson Motta
Parecer: pela admissibilidade
B) Proposições sujeitas à apreciação conclusivas das Co

missões

Prioridade

3) Projeto de Lei n? 4.565/89 - Altera a redação do
art. 40 da Lei n° 7.244, de 7 de novembro de 1984.

Relator: Deputado Roberto Magalhães
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação deste; pela CJT e,
no mérito, pela rejeição da emenda apresentada na Comissão
e do PL n9 3.758/89, apensado .

4) Projeto de Lei n? 6.003/90 - do Senado Federal (PLS
n? 106/88) - que "estabelece os casos em que acontecerá
a identificação criminal, para os fins do diposto no art. 5?,
item LVIII da Constituição".

Relator: Deputado Benedito de Figueiredo
Parecer: pela inconstitucionalidade deste e do PL n?

3.832/89, apensado; pela CJT e, no mérito, pela rejeição dos
PL n?S 4.082/89, 4.288/89, 800/91, 2.063/91 e 1.524/91, apensa-
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dos; pela CJT e, no mérito, pela aprovação do PL n9 1.633/89,
apensado, com substitutivo

Tramitação Ordinária
5) Projeto de Lei n9 6.055/90 - dos Srs. Haroldo Sabóia

e Nelton Friedrich - que "dispõe sobre as águas em depósito,
decorrentes de obras da União, em conformidade com o art.
26, inciso I, da Constituição Federal de 1988".

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela injuridicidade e falta de técnica legislativa
6) Projeto de Lei n9 567-A/91 - do Sr. Max Rosenmann

- que "isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados
a aquisição, pelas prefeituras, de ambulâncias, ônibus e maqui
nários para abertura e conservação de estradas".
(apensos os Projetos de Lei n9S 1.368, de 1988, 690,697,810,
812,1.030 e 1.404, de 1991,2.633 e 2.651, de 1992)

Relator: Deputado Nilson Gibson
Parecer: pela CJT, com emenda, do PL n9 567-A/91,

de seus apensos (PL n'?' 1.366/88, 690/91, 697/91, 810/91,
812/91,1030/91,1.404/91,2.633/92,2651/92) e do substitutivo
oferecido pela Comissão de Finanças e Tributação

PAUTA N" 49/92

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Prioridade
1) Projeto de Lei n9 3.241/89 - do Senado Federal (PL

n9 77/88) que "regulamenta o art. 208, parágrafo 19 e 39 da
Constituição Federal que tratam da obrigatoriedade do ensi
no" .

Relator: Deputado José Dirceu
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aporvação

Tramitação Ordinária
2) Projeto de Lei n9 2.949/92 - da Sr' Socorro Gomes

- que "altera a Lei n9 8.072, de 25 de julho de 1990, incluindo
entre os crimes hediondos os de reduzir alguém à condição
análoga a de escravo".

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação
3) Projeto de Lei nQ 2.957/92 - da Sr~ Socorro Gomes

-que "determina a obrigatoriedade da participação do Minis
tério Público nos processos envolvendo litígio pela posse de
terra" .

Relator: Deputado Rodrigues Palma
Paracer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Prioridade

4) Projeto de Lei n" 2.545-A/92 - do Senado Federal
(PLS nQ 219/91) - que "altera a Lei n9 8.036, de 11 de maio
de 1990, que dispõe sobre o fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências".

Relator: Deputado Edésio Passos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
5) Projeto de Lei n9 2.989/92 - do Poder Executivo

(Mensagem n" 206/92) - que "autoriza a reversão ao Muni-

cípio de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, do terreno
que menciona".

Relator: Deputado Renato Vianna
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela aprovação

Tramitação Ordinária

6) Projeto de Lei n° 938-A/91- do Sr. Florestan Fernan
des - que "obriga o Poder Público a publicar a lista dos
devedores da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal
e de suas autarquias".

Relator: Deputado José Thomaz Nonô
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
7) Projeto de Lei n9 l.116-A/91 - do Sr. Hélio Rosas

- que "modifica a redação do art. 193 da Consolidação das
Leis do Trabalho e determina outras providências."

Relator: Deputado Edésio Passos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa
8) Projeto de Lei n" 1.403-AI9l - do Sr. Marcelo Bar

bieri - que "dá nova redação ao caput e ao § 29 do art.
49 da Lei n° 5.768, de 20 de dezembro de 1971, que altera
a legislação sobre distribuição gratuita de prêmios, mediante
sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de propaganda, esta
belece normas de proteção à poupança (apenso o Projeto
de Lei n" 2.647/92).

Relator: Deputado Roberto Magalhães
Parecer: pela CJT do PL n" 1.403/91, do PL n" 2.647/92,

apensado, e do substituto apresentado na comissão de Finan
ças e Tributação

PAUTA N" 50/92

A) Proposições sujeitas à apreciação pelo Plenário da Ca-
sa:

Tramitação Ordinária

1) Projeto de Lei n" 1.150/91 - do Sr. Koyu lha 
que "define o conteúdo dos arts. 312 e 313 do Decreto-Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dá
outras providências".

Relator: Deputado Adylson Motta
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela rejeição

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões

Urgência

2) Projeto de Decreto Legislativo n° 191/92 - da Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
(Mensagem n" 265/90-PE) - que "aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Vale do Iguaçu do Verê Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Verê, Estado do Paraná".

Relator: Deputado Edi Siliprandi
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa

Prioridade

3) Projeto de Lei n" 2.755/92 - do Sr. George Takimoto
- que "dispõe sobre efeitos civis do casamento religioso,
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regulamentando o § 2" do art. 226 da Constituição Federal
e dá outras providências".

Relator: Deputado Francisco Evangelista
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade falta de

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição '

Tramitação Ordinária

4) Projeto de Lei n? 840/91 - do Sr. Waldir Guerra
- que "dispõe sobre a hora legal do Estado de Mato Grosso
do Sul".

Relator: Deputado Rodrigues Palma
.. _Parecer: pela constitucionalidade e, no mérito, pela re
)elçao

5) .Projeto de Lei n? 1.964/91 - do Sr. Sólon Borges
dos ReiS - que "altera a redação do § 3? do art. 223 do
Código de Processo Civil, dispondo sobre a citação por carta
do comerciante ou industrial resiàente no Brasil".

Relator: Deputado Antonio dos Santos
Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela rejeição
6) Projeto de Lei n? 2.775/92 - do Sr. Ivo Mainardi

- que "altera a redação dos arts. 178 e 185 da Lei n? 5.869
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil". '

Relator: Deputado Gastone Righi
. Pa~ecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa e, no mérito, pela rejeição

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO'

AVISO N? 19/92

Prazo para recebimento de destaques
Local: Sala 207, Bloco das Lideranças - Horário: 9h

às 12h e 14h às 18h
Início: 9-10-92
Término: 15-10-92

1) Projeto de Lei n? 4.438/89 - do Sr. Ney Lopes 
que "dispõe sobre a compensação de crédito entre órgãos
da Administração Pública, direta e indireta, e as empresas
privadas, para os fins que especificia, e dá outras providên
cias". (Apensados os PL n"s 5.637/90 e 2.426/91.)

Relator: Deputado Roberto Balestra
Parecer: favorável a este e aos apensos, com substitutivo

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Painel: "As Zonas Francas no âmbito do Mercosul"

Expositores: - Deputado Nelson Proença, Presidente
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul

- Embaixador Rubens Antônio Barbosa, Subsecretário
de Integração, Promoção Comercial e Cooperação Científica
e Tecnológica do Ministério das Relações Exteriores.

- Doutor Antônio Sérgio Martins Mello, Diretor-Adjunto
do Departamento da Indústria e do Comércio do Ministério
da Economia.

- Doutor Afonso Hennel, Diretor da Associação Brasi
leira da Indústria Eletro-Eletrônica - ABINEE.

- Doutor Daniel J. Feder, Presidente do Centro da Indús
tria do Estado do Amazonas.

- Doutor Manoel Rodrigues, Superintendente da Zona
Franca de Manaus.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

PAUTA N" 15/92

A) Proposições sujeitas a apreciação pelo Plenário da Ca·
sa:

Urgência

1) Projeto de Decreto Legislativo n? 167/92 - da Comis
são de Relações Exteriores (Mensagem n" 581/91) - que
"aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produ
ção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psico
trópicas e seus Precursores e Produtos Químicos Imediatos,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Brasília,
em 16 de setembro de 1991".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: favorável

Prioridade

2) Projeto de Lei n9 7.944/86 - do Senado Federal (PLS
n? 101/85) - que "dá nova redação ao art. 19 da Lei n? 3.529,
de 13 de janeiro de 1959, que dispõe sobre a aposentadoria
dos jornalistas profissionais".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favorável a este e contrário ao de n? 5.126/90,

apensado
3) Projeto de Lei n? 8.047/86 - do Senado Federal (PLS

n? 57/83) -que "obriga o registro dos estabelecimentos hospi
talares nos Conselhos Regionais de Medicina".

Relator: Deputado Pedro Corrêa
Parecer: favorável, com emenda
Vista: O Deputado Liberato Caboclo apresentou voto

em separado, favorável, com substitutivo
4) Projeto de Lei n? 5.993/90 - do Senado Federal (PLS

n? 63/89) - que "dispõe sobre a construção de logradouros,
de edifícios de uso público e de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência física, nos termos dos arts. 227, § 29 e 244 da
Constituição".

Relator: Deputado Ivânio Guerra
Parecer: favorável, com substitutivo a este e aos de n9S

1.190/88, 1.281/88, 2.702/88, 952/91, 1.027/91, 1. 721/91,
2.872/92, 3.037/92 e 3.112/92, apensados

5) Projeto de Lei Complementar n" 105/92 - do Sr. Luiz
Carlos Hauly - que "acrescenta dispositivo à Lei Comple
mentar n" 79, de 30 de dezembro de 1991, que "institui contri
buição para o financiamento da Seguridade Social, eleva a
alíquota da contribuição social sobre o lucro das instituições
financeiras e dá outras providências".

Relator: Deputado Valter Pereira
6) Projeto de Lei Complementar n"108/92 - do Sr. Adyl

son Motta - que "acrescenta inciso IV ao art. 6" da Lei
Complementar n979, de 30 de dezembro de 1991, que institui
contribuição para o financiamento da Seguridade Social, eleva
a alíquota da contribuição social sobre o lucro das instituições
financeiras e dá outras providências".

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável a este a ao de n" 109/92, apensado
7) Projeto de Lei n" 893/91 - do Sr. Sarney Filho 

que "regula o dispositivo no inciso "L" do art. 59 da Consti
tuição Federal".

Relator: Députado Valter Pereira
Parecer: favorável, com emenda
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Tramitação Ordinária

8) Projeto de Decreto Legislativo n9 158/92 - da Sr'
Sandra Starling - que "susta a aplicação do disposto nos
itens 1.1 e 7.1, constantes da Portaria n9 3.092, de 27 de
fevereiro de 1992, do Ministro de Estado do Trabalho e Previ
dência Social".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favorável, com substitutivo
9) Emenda Oferecida em Plenário ao Projeto de Lei n9

1.848-A/89 - que "destina a renda líquida de um teste de
Loteria Federal Esportiva à Federação Nacional das APAE
e determina outras providências".

Relator: Deputado Elias Murad
Parecer: favorável
10) Projeto de Lei n9 2.015/89 - do Sr. João de Deus

Antunes - que "dispõe sobre a sistemática de pagamento
dos aposentados e pensionistas".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário a este e ao de n9 1.762/91, apensado
11) Projeto de Lei n9 2.640/89 - do Sr. Adroaldo Streck

- que "altera dispositivos da Lei n9 7.087, de 29 de dezembro
de 1982, modificada pelas Leis nl" 7.266, de 4 de dezembro
de 1984 e 7.586, de 6 de janeiro de 1987, e dá outras provi
dências" .

Relator: Deputado Pedro Corrêa
Parecer: contrário
Vista: O Deputado Chico Vigilante apresentou voto em

separado, favorável, com emendas

12) Projeto de Lei n9 3.807/89 - do Sr. Elias Murad
- que "dispõe sobre a adição de extrato de ipeca (nauseante
e vomitivo) aos produtos à base de codeína e ziperol a fim
de impedir o seu uso abusivo como droga, em dose alta".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: favorável
Vista Conjunta: Os Deputados Clóvis Assis e Liberato

Caboclo apresentaram votos em separado, contrários

B) Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Co
missões:

Prioridade

13) Projeto de Lei n9 3.945/89 - do Senado Federal
(PLS n9 21/88) - que "inclui o cacau em pó na merenda
escolar, nas unidades militares e nos programas sociais da
União".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: contrário a este e ao de n9 775/91, apensado
14) Projeto de Lei n9 2.558/92 - do Senado Federal

(PLS n9 66/91) - que "dispõe sobre a necrópsia como método
de diagnóstico médico e de investigação médico-legal e dá
outras providências".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: favorável, com emendas
15) Projeto de Lei n9 3.064/92 - do Poder Executivo

(Mensagem n9 263/92) - que "dispõe sobre distribuição gra
tuita de, prêmios a título de propaganda e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: favorável

Tramitação Ordinária

16) Projeto de Lei n" 4.831-A/90 - da Sr' Benedita da
Silva - que "dispõe sobre o funcionamento dos Bancos de
Olhos e dá outras providências" .

Relatora: Deputada Célia Mendes
Parecer: favorável, com substitutivo
17) Projeto de Lei n9 48/91 - do Sr. Robson Tuma

que "institui o Fundo Nacional de Amparo ao Idoso e à Crian
ça".

Relatora: Deputada Fátima Pelaes
Parecer: contrário
18) Projeto de Lei n" 49/91 - do Sr. Geraldo Alckmin

filho - que "institui o "Ano dos Transplantes" e dá outras
providências".

Parecer: favorável, com adoção de emenda oferecida nes
ta Comissão

19) Projeto de Lei n9 238/91 - do Sr. Tadashi Kuriki
- que "dispõe sobre a instalação de mini-hospitais em todo
o território nacional".

Relator: Deputado Heitor Franco
Parecer: favorável, com substitutivo
20) Projeto de Lei n" 315/91 - do Sr. Carlos Cardinal

- que "torna obrigatória, se autorizada formalmente, a aposi
ção, nos documentos de identificação, da expressão "doador
voluntário de órgãos", e determina outras providências".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário a este e aos de n9' 1.258/91, 1.853/91,

2.133/91 e 2.198/91, apensados
21) Projeto de Lei.n9 332/91- do Sr. Inocêncio Oliveira

- que "determina que a CEME - Central de Medicamentos,
adquire toda a matéria necessária à indústria química-farma
cêutica".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: contrário
22) Projeto de Lei n9 335/91 - do Sr. Carlos Cardinal

- que "regulamenta o disposto no inciso XXV do art. 79

da Constituição Federal".
Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
23) Projeto de Lei n9 430/91 - do Sr. Nilson Gibson

- que "inclui os magistrados da Justiça Estadual que prestam
serviços à Justiça Eleitoral entre os segurados do Ministério
da Previdência e Assistência Social".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: cohtrário
24) Projeto de Lei n9 539/91 - do Sr. José Carlos Couti

nho - que "estabelece isenção de imposto de renda nas hipó
teses de moléstia grave".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: contrário
25) Projeto de Lei n9 560191 - do Sr. Francisco Silva

- que "determina a obrigatoriedade da inserção, na embala
gem de cosméticos, da data de fabricação e validade do pro
duto".

Rélatora: Deputada Jandira Feghali
Parecer: favorável
26) Projeto de Lei n9 665/91 - do Sr. Jamil Haddad

- que "dá nova redação ao art. 49 da Lei n9 3.891, de 26
de abril de 1961, que "cria no Departamento Nacional de
Estradas de Ferro o Serviço das Estradas de Ferro".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: favorável, com substitutivo
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Vista: O Deputado Liberato Caboclo apresentou voto
em separado, favorável, com emenda

27) Projeto de Lei n9705/91- do Sr. José Carlos Couti
nho - que "dispõe sobre verbas específicas para assistência
ao menor carente".

Relatora: Deputada Fátima Pelaes
Parecer: contrário
28) Projeto de Lei N9 715/91 - do Sr. Ary Kara José

- que "toma obrigatório o exame médico para os alunos
das escolas oficiais de 19 grau".

Relator: Deputado Liberato Caboclo
Parecer: favorável, com substitutivo
29) Projeto de Lei n9 849/91 - do Sr. José Carlos Couti

nho - que "displica a exigência de técnico farmacêutico em
farmácias e drogarias".

Relator: Deputado Elias Murad
Parecer: contrário
30) Projeto de Lei n9 901/91 - do Sr. Gilvan Borges

- que "estabelece medidas sobre a fixação de alimentos e
guarda dos filhos".

Relatora: Deputada Zila Bezerra
Parecer: contrário
31) Projeto de Lei n9 945/91 - do Sr. Jurandyr Paixão

- que "dispensa pacto antenupcial nos casos que indica".
Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favorável, com substitutivo

32) Projeto de Lei n9 1.056/91 - do Sr. Rubens Bueno
- que "altera a redação do art. 57 da Lei n9 6.360, de 23
de setembro de 1976, obrigando a inclusão, no rótulo de medi
camentos, do número de registro do produto e do laboratório
fabricante" .

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: favorável
33) Projeto de Lei n9 1.083/91 - do Sr. Elias Murad

-que "dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância Farma
cológica e dá outras providências".

Relatora: Deputada Célia Mendes
Parecer: favorável

34) Projeto de Lei n9 1.134/91- dos Srs. Sandra Starling
e Eduardo Jorge - que "altera dispositivo das Leis n9S 3.071,
de 19 de janeiro de 1916 - Código Civil, 6.515, de 26 de
dezembro de 1977 - Lei do Divórcio, e 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 - Lei dos Registros Públicos, relativos
a adoção de apelidos por cônjuge e determina outras provi
dências".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Vista: O Deputado João Paulo apresentou voto em sepa

rado, favorável
35) Projeto de Lei n91.229/91 - do Sr. Nelson Proença

- que "dispõe sobre a municipalização da merenda escolar".
Relator: Deputado Deicino Tavares
Parecer: favorável, com substitutivo a este e aos de n'?'

1.422/91, 1.676/91, 1.788/91 e 1.797/91, apensados
36) Projeto de Lei n91.236/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "autoriza convênios entre hospitais públicos e universi
dades públicas e privadas, para realização de estágios de estu
dantes" .

Relator: Deputado Pedro Corrêa
Parecer: contrário
37) Projeto de Lei n° 1.265/91 - do Sr. Valter Pereira

que "dispõe sobre medidas de controle da produção, comer-

cialização e consumo de substâncias utilizadas na produção
de entorpecentes, define crimes e dá outras providências".

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
Parecer: favorável, com substitutivo
38) Projeto de Lei n9 1.272/91- do Sr. Fernando Diniz

-que "destina ao atendimento de obras sociais, parcela dedu
zida do Imposto de Renda devido".

Relator: Deputado Clóvis Assis
Parecer: favorável, com substitutivo
39) Projeto de Lei n9 1.350/91 - do Sr. Roberto Balestra

- que "dispõe sobre a dedução no Imposto de Renda das
despesas realizadas por portadores de diabetes-insulino-de
pendentes e dá outras providências".

Relator: Deputado Eduardo Matias
Parecer: favorável, com substitutivo
40) Projeto de Lei n9 1.472/91 - do Sr. Jair Bolsonaro

- que "assegura o atendimento médico ambulatorial e hospi
talar aos ex-combatentes na forma que especifica e dá outras
providências" .

Relator: Deputado Deicino Tavares
Parecer: contrário
Vista: O Deputado Liberato Caboclo apresentou voto

em separado, favorável, com substitutivo
41) Projeto de Lei n9 1.482/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "estende aos inativos da previdência social os abonos
concedidos aos trabalhadores em atividade pela Lei n9 8.178,
de 19 de março de 1991".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Vista: O Deputado José Linhares apresentou voto em

separado concordando com o relator
42) Projeto de Lei n9 1.519/91 - do Sr. Fausto Rocha

- que "dispõe sobre bebidas alcoólicas e dá outras provi
dências:'.

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: favorável, com substitutivo e com adoção das

emendas nl" 1,2 e 3, ao substitutivo
43) Projeto de Lei n9 1.521/9-1 - do Sr. José Moura

- que "institui o seguro obrigatório por danos pessoais a
expectadores de estádios e casas de diversões públicas e dá
'outras providências".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: favorável, com emendaS
44) Projeto de Lei n9 1.599/91 - do Sr. Carlos Alberto

Campista - que "dá nova redação ao inciso II do art. 41
da Lei n9 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre
os Planos de Benefícios da: Previdência Social e dá outras
providências" .

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: favorável a este e contrário ao de n9 2.692/92,

apensado·
45) Projeto de Lei N9 1.639/91 - do Sr. Jackson Pereira

- que "dispõe sobre a destinação de leitos hospitalares da
rede pública para atendimento de portadores da Síndrome
de Imunodeficiência Adquirida".

Relator: Deputado Eduardo Jorge
Parecer: contrário
46) Projeto de Lei N9 1.650/91 - do Sr. Zaire Rezende

- que "regulamenta parte do pa~ágrafo 49 ~o artil?:0 199 da
Constituição da República FederatIva do BrasIl, relatlVame':lte
à doação de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fms
de transplante, pesquisa e tratamento".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
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Parecer: contrário a este e aos de nos 2.060/91 e 2.736/91,
apensados

47) Projeto de Lei N9 1.651191 - do Sr. José Fortunati
---: qu,; "proíbe d~pósito prévio para internamento em hospi
taIS publicas e pnvados e dá outras providências".

Relator: Deputado Paulo Portugal
Parecer: contrário
Vista: O Deputado João Paulo apresentou voto em sepa

rado, favorável
48) Projeto de Lei N9 1.664/91 - do Sr. Gilvan Borges

- que "determina a participação das agremiações brasileiras
de futebol na renda líquida da Loteria Esportiva Federal".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: contrário

49) Projeto de Lei N9 1.682/91 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "dispõe sobre aposentadoria especial aos
conferentes e consertadores de carga".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: contrário
50) Projeto de Lei N9 1.696/91 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "dispõe sobre o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada na previdência social".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário
51) Projeto de Lei N91.726/91 - do Sr. Mendes Thame

-q?e "autoriza a permanência de acompanhante para pacien
te, mternado em hospital integrante do Sistema Único de
Saúde".

Relator: Deputado Salatie1 Carvalho
Parecer: favorável
Vista: O Deputado José Linhares apresentou voto em

separado, contrário
52) Projeto de Lei No 1.746/91 - do Sr. Tuga Angerami

- que "suprim~ dispositivos da Lei n98.009, de 29 de março
de 1990, que dIspõe sobre a impenhorabilidade do bem de
família" .

Relator: Deputado Euler Ribeiro
.Parecer: favorável, com substitutivo, com acolhimento

parcIal da Emenda
Vista: O Deputado Clóvis Assis apresentou voto em sepa

rado, favorável, com emenda
53) Projeto de Lei N° 1.765/91- do Sr. Marcelo Barbieri

- que "isenta de incidência do Imposto de Renda os rendi
mentos dos pais de excepcionais".

Relator: Deputado Delcino Tavares
Parecer: contrário

54) Projeto de Lei No 1.833/91 - do Sr. José Fortunati
-que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de "bico anti-ja
to" em recipientes plásticos para comercialização de álcool
e outros combustíveis líquidos de uso doméstico e dá outras
providências". .

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável
55) Projeto de Lei N9 1.933/91 - do Sr. Marino Clinger

- que "dispõe sobre o prazo para pagamento de aposenta
dorias e pensões da Previdência Social e dá outras provi
dências".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: favorável, com substitutivo a este e aos de n9s

2.039/91,2.128/91, 2.147/91, 2.173/~1 e 2.887/92, apensados
56) Projeto de Lei N9 1.961/91 - do Sr. Clóvis Assis

- que "isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados

os medicamentos contendo insulina, estabelece normas para
a sua embalagem e comercialização e dá outras providências".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
57) Projetei de Lei N9 2.020/91 - do Sr. Clóvis Assis

- que "institui a Carteira Nacional de Saúde e determina
outras providências" .

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: favorável
Vista: O Deputado Delcino Tavares não apresentou ma

nifestação escrita
58) Projeto de Lei N92.144/91-do Sr. Geraldo Alckmin

Filho - que "dispõe sobre a indicação de representante dos
aposentados para o Conselho Nacional da Seguridade Social,
instituído pela Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e para
os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Previdência
Social, instituídos pela Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: favorável
59) Projeto de Lei No 2.189/91 - do Sr. José Maria Ey

mael- que "assegura, a título de antecipação, reajuste bimes
tral à parcela de até três salários mínimos dos valores dos
benefícios da Previdência Social, referentes a aposentadorias
e pensões, auxílios acidente, doença e reclusão, bem como
o salário-família e o abono de permanência em serviço, manti
dos pela Previdência Social".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: favorável, com substitutivo
60) Projeto de Lei No2.316/91-do Sr. Evaldo Gonçalves

- que "exclui dispositivo do texto da Lei n9 8.080, de 19
de setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para
a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcio
namento dos serviços correspondentes e dá outras providên
cias".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
61) Projeto de Lei Nv 2.352/91 - dos Srs. Paulo Rocha

e João Paulo - que "dispõe sobre o Cartão de Seguridade
Social, o registro de empregados e dá outras providências".

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: contrário
Vista: O Deputado Eduardo Jorge apresentou voto em

separado, favorável
62) Projeto de Lei N9 2.378-A/91- do Sr. Nelson Bomier

- que "concede pensão especial aos ex-integrantes do Desta
camento Brasileiro - Faibrás, que participaram da Força
Interamericana de Paz na República Dominicana".

Relator: Deputado Salatiel Carvalho
Parecer: contrário
63) Projeto de Lei Nv 2.386/91 - do Sr. Clóvis Assis

- que "toma obrigatório o uso do suco de cacau como alimen
to básico de merenda escolar".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: contrário
64) Projeto de Lei N° 2.400/91 - do Sr. José Carlos

Coutinho - que "considera penosa a atividade profissional
dos trabalhadores que especifica".

Relator: Deputado João Rodolfo
Parecer: contrário
65) Projeto de Lei No 2.415/91- do Sr. Delcino Tavares

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade de prontuário médico·
para recém-nascidos".
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Relatora: Deputada Jandira Feghali
Parecer: favorável, com emendas
66) Projeto de Lei N9 2.424/91- do Sr. Genésio Bernar

dino - que "dispõe sobre a inclusão de micronutrientes nos
produtos de alimentação popular".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: contrário
Vista: O Deputado Elias Murad apresentou voto em sepa

rado, favorável, com substitutivo
67) Projeto de Lei N9 2.479/92 - do Sr. Paulo Ramos

- que "torna compulsória a entrega, pelo empregador, por
ocasião do pagamento do salário, dos comprovantes do reco
lhimento das contribuições obrigatórias relativas ao mês ante
rior e dá outras providências".

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
Parecer: contrário
68) Projeto de Lei W 2.539/92 - do Sr. Ricardo Izar

- que "dispõe sobre a forma de pagamento de contribuições
previdenciárias vencidas até 31 de dezembro de 1991".

Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
Parecer: favorável, com substitutivo
69) Projeto de Lei N9 2.617/92 - do Sr. Fernando Freire

- que "define morte do tronco encefálico (morte cerebral)
através de critérios clínico-neurológicos, dirimindo dúvidas
em pacientes críticos, em estado de coma, grau 3 na escala
de coma de Glasgow, com ventilação mecânica e potenciais
doadores para transplantes de órgãos e tecidos".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário
70) Projeto de Lei N? 2.632/92 - do Sr. Augusto Carvalho

- que "introduz modificações no Livro IV da Lei n? 3.071.
de 1? de janeiro de 1916 - Código Civil Brasileiro, incluindo
o companheiro ou companheira na ordem da vocação heredi
tária" .

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: favorável, com emenda
71) Projeto de Lei N? 2.702/92 - do Sr. Ricardo Izar

- que "altera a Lei n? 8.212, de 2 de julho de 1991, dispondo
sobre a prova de inexistência de débito, descrita no capítulo
XI da mesma lei e dá outras providências".

Relator: Deputado Eduardo Jorge
Parecer: contrário

72) Projeto de Lei N9 2.752/92 - do Sr. João Mellão
Neto - que "dispõe sobre a dispensa de pagamento dos encar
gos sociais por parte das empresas que, em dificuladades,
optem pela disponibilidade remunerada dos seus emprega
dos" .

Relator: Deputado DeIcino Tavares
Parecer: contrário
73) Projeto de Lei N9 2.742/92 - do Sr. Nan Souza

que "acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei, n9 2.445, de 29
de junho de 1988, que "altera a legislação do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep e do
Programa de Integração Social - Pis e dá outras providên
cias".

Relator: Deputado Renato Johnsson
Parecer: contrário
74) Projeto de Lei W 2.780/92 - do SI. Adylson Motta

- que "obriga os hospitais, casas de saúde e estabelecimentos
assemelhados a manter enfermeiros diplomados nas condições
que especifica".

Relator: Deputado Sérgio Arouca
Parecer: favorável, com emendas

75) Projeto de Lei W 2.784/92 - do SI. Jackson Pereira
- que "dispõe sobre aplicação de penalidades às instituições
privadas do Sistema Único de Saúde".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
76) Projeto de Lei W 2.790192 - do Sr. Augustinho

Freitas :- que "estabelece prazo para o Conselho Nacional
de Serviço Social se pronunciar sobre pedido de registro como
entidades interessadas em serem classificadas como de fins
filantrópicos" .

Relator: Deputado Nilton Baiano
Parecer: favorável
77) Projeto de Lei N9 2.830/92 - do Sr. George Takimoto

- que "suprime prazo de carência no âmbito da Previdência
Social e dá outras providências".

Relator: Deputado Geraldo Alckmin Filho
Parecer: contrário

78) Projeto de Lei N9 2.833/92 - do Sr. Antônio de
Jesus - que "dispõe sobre a prioridade na alocação de recur
sos públicos dos programas de ação social a instituições assis
tenciais vinculadas a confissões religiosas" .

Relator: Deputado José Augusto Curvo
Parecer: contrário

79) Projeto de Lei N9 2.835/92 - do Sr. Eliel Rodrigues
- que "torna obrigatória a apresentação de exame labora
torial que constate a inexistência de doença sexualmente trans
missível nos requerentes de habilitação para casamento".

Relator: Deputado Eduardo Jorge
Parecer: contrário
80) Projeto de Lei N9 2.848/92 - da Sr~ Regina Gordilho

- que "isenta os hospitais públicos do recolhimento de tribu
tos federais e dá outras providências".

Relator: Deputado Valter Pereira
Parecer: contrário
81) Projeto de Lei N9 2.852/92 - do Sr. José Maria Ey

mael - que "estabelece a obrigatoriedade de fluoretação da
água distribuída para consumo humano".

Relator: Deputado Antônio Faleiros
Parecer: contrário
82) Projeto de Lei N9 2.987/92 - do Sr. João Fagundes

- que "regulamenta normas constitucionais, dispondo sobre
a faixa de fronteira".

Relator: Deputado José Linhares
Parecer: favorável
83) Projeto de Lei W 3.013/92 - do Sr. Jorge Tadeu

Mudalen - que "dá nova redação ao artigo 444, da Consoli
dação das Leis do Trabalho".

Relator: Deputado João Paulo
Parecer: pela incompetência da Comissão para se pronun

ciar sobre a matéria
84) Projeto de Lei N9 3.054/92 -do Sr. Carlos Azambuja

- que "torna obrigatória a inclusão de derivados da soja
nos cardápios da merenda escolar e das instituições militares".

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável
85) Projeto de Lei N9 3.059/92 - do Sr. José Maria Ey

mael - que "dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de tarja
com expressão que ressalte a importância do aleitamento ma
terno, nas embalagens e propagandas dos produtos utilizados
no aleitamento artificial".

Relatora: Deputada Jandira Feghali
Parecer: favorável
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86) Projeto de Lei N9 3.060/92 - do Sr. Luciano Pizzatto
- que "proíbe a destruição ou abandono intencional de ali
mentos de bens de consumo perecíveis a curto prazo".

Relator: Deputado Jorge Tadeu Mudalen
Parecer: favorável
87) Projeto de Lei Nº 3.078/92 - do Sr. Abelardo Lupion

- que "dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da
notificação de receita para a dispensação ou aviamento de
medicamentos que contenham corticosteróides".

Relator: Deputado Salatiel Carvalho
Parecer: contrário
88) Proposta de Fiscalização Financeira e Controle N9

42/92 - do Sr. Deicino Tavares - que "solicita que a Comis
são de Seguridade Social e Famt1ia requeira ao Tribunal de
Contas da União inspeção extraordinária no Ministério da
Previdência Social".

Relator: Deputado Clóvis Assis
Parecer: contrário

AVISO N? 19/92

Prazo para recebimento de Emendas:
Local: Sala 9, Anexo II - Horário: 9h30min às 12h e

14h30min às 18h
Início: 13-10-92
Término: 19-10-92
1) Projeto de Lei Nº 3.204/92 - do Sr. Roberto Franca

- que "concede isenção do Imposto sobre a Renda e Proven
tos de qualquer natureza aos rendimentos auferidos por defi
cientes físicos".

Relator: Deputado Renato Johnsson
A proposição abaixo somente receberá emendas apresen·

tadas por membros desta comissão ao substitutivo oferecido
pelo relator

2) Projeto de Lei Nº 37/91 - do Sr. Antônio Carlos
Mendes Thame - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
in~';lição do tipo sanguíneo e do fator RH na Carteira Nacional
de Habilitação e dá outras providências".

Relator: Deputado José Unhares

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A CONTINUAR AS INVESTIGAÇÕES

DE IRREGULARIDADES NA CESSÃO DO CONTROLE
ACIONÁRIO DA NEC DO BRASIL S/A, BEM

COMO O ENVOLVIMENTO E AÇÃO DIRETA DO
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E

DA TELEBRÁS NOS FATOS.
Local: Sala 13 - Anexo II - Horário: 10h
Pauta: Apresentação e discussão do Relatório preliminar

COMISSÕES EXTERNAS

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FISCALIZAR
E CONTROLAR DIRETAMENTE, E, OU POR

INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, OS ATOS DO PODER EXECUTIVO

FEDERAL; DE SUA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
INDIRETA; INCLUÍDAS AS FUNDAÇÕES E
SOCIEDADES INSTITUÍDAS E MANTIDAS

PELO PODER PÚBLICO FEDERAL
Local: Sala 10, Anexo 11 - Horário: 10h
Pauta:
1) Cronogramas de visitação a órgãos da Administração

Pública, ao TCU e à Procuradoria-Geral da União e de Au
diências Públicas;

2) Relatório do TCU, em resposta à solicitação, do Presi
dente da Câmara, de inspeção extraordinária em todos os
?rgãos da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
mcluídas as fundações e sociedades instituídas pelo Poder Fe
deral, bem como as instituições financeiras.

(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 45 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alíneaa, do Ato
da Mesa n? 205, de 28 de junho de 1990, resolve

Conceder exoneração, de acordo com o art. 35, item
11, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a DÉCIO
FERNANDES GUIMARÃES NETO, do cargo de Assessor
Técnico, CD-DAS-102.3, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido
dos Trabalhadores.

Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alíneaa, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve

Conceder exoneração, de acordo com o art. 35, item
lI, da Lei n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a JOSÉ
CARLOS PEREIRA PELIANO, do cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete, CD-DAS-102.1, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
do Partido dos Trabalhadores.

Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro,Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19 , item I, alíneaa, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve

Nomear, na forma do art. 99, item 11, da Lei n9 8.112,
citada, ANÉSIO DOS SANTOS SARMENTO, para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido Social Trabalhista, o cargo
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto c/3, CD
DAS-102.1, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, criado pelo art. 2° do Ato da Mesa n9 30, de 21 de
janeiro de 1992, combinado com o art. 19 do Ato da Mesa
n9 15, de 23 de maio de 1991.

Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alíneaa, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, Resolve

Nomear, na forma do art. 99, item lI, da Lei n9 8.112,
citada DÉCIO FERNANDES GUIMARÃES NETO, para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores,
o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CD-DAS-102.1,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, nos termos
da lotação fixada pelo art. 19 do Ato da Mesa n9 8, de 8
de abril de 1991, observada a nova denominação dada pelo
art. 19 da Resolução n9 4, de 13 de junho de 1991.

Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atri
buições que lhe confere o art. 19, item I, alíneaa, do Ato
da Mesa n° 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69da Lei
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n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto
no art. 49 da Lei n9 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve

Nomear, na forma do art. 9°, item lI, da Lei n9 8.112,
citada, JOSÉ CARLOS PEREIRA PELIANO, para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalhadores, o cargo
de Assessor Técnico, CD-DAS-102.3, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, nos termos da lotação fixada pelo
art. 19 do Ato da Mesa n9 8, de 8 de abril de 1991.

Câmara dos Deputados, 13 de outubro de 1992. - Depu
tado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados.

PORTARIA N9 22/92
O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de

acordo com o art. ·259 do Regimento Interno, combinado
com o inciso II do Art. 19 do Ato da Mesa n9 119, de 1989,
resolve

Credenciar o Senhor CYRO MORAES DA FRANÇA
como Representante da Associação Nacional dos Fiscais de
Contribuições Previdenciárias - ANFIP.

Câmara dos Deputados, 14 de setembro de.1992. - De
putado Inocêncio Oliveira, Primeiro Secretário.

COMISSÕES

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado FRANCISCO DORNELLES, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Distribuição 0 9 41/92

Em 14-10-92

Ao Deputado Luís ROBERTO PONTE
- Projeto de Resolução n~ 122/92 - que "institui Comis

são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as opera
ções financeiras realizadas pelo SI. Cláudio Francisco Vieira
durante sua atuação como secretário particular do Sr. Fernan
do Affonso Collor de Mello".

Sala da Comissão, 14 de outubro de 1992. - Maria Linda
Magalhães,Secretária.
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MESA ---,

Presidente:
IBSEN PINHEIRO (PMDB)

10 Vice-Presidente:
GENÉSIO BERNARDINO (PMDB)

'lO Vice-Presidente:
WALDIR PIRES (pD1)

10 Secretário:
INOCêNCIO OLIVEIRA (PFL)

2° Secretário:
E1EVALDO NOGUEIRA(pFL)

3° Secretário:
CUNHA BUENO (PDS)

4° Secretário:
MAX ROSENMANN (PRN)

Suplentes:

JAIRO AZI (PDC)

ROBSON TUMA (PL)

LUIZ MOREIRA (pTB)

JOÃO PAULO (P1)

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS liDERANÇAS
NA cÂMARA DOS DEPUTADOS

BLOCO PARLAMENTAR
PFUPRN/PSC

lidcr

Luís EDUARDO
VICe-lideres

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
-PDS-

lider
JOSÉ LUIZ MAIA

VICe-lideres

PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA

-PDT-

I1dcr

EDEN PEDROSO

VICe-lideres

Josê carlos Vasconcellos
AntOnio dos Santos
AntOnio Holanda
Átila Uns
assr Bandeira
Efraim Moraes
Eraldo TInoco
Eraldo Trindade
Euclydes Mello
Jesus Tajra
Josê M6cio Monteiro

Maluly Netto
Maviel cavalcanti

Messias Góil
Ney Lopes

Odelmo Leão
Paes Landim

Roberto Magalhães
Romel Anfsio

Sandra cavalcanti
Tony Gel

José carlos Aleluia
Maurício calixto

Gerson Peres
Mcio de Borba
Mareelino Romano Machado
Edevaldo Alves da Silva
Hugo Biehl

Teresa Jucâ
Victor Faccioni
José Lourenço

Roberto campos

PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

-PMDB-

I1der

GENEBALDO CORREIA

VICe-UJcres

Eduardo Mascarenhas
Paulo Ramos

Máreia Cibilis Viana
Élio Dalla-Vecchia

Jackson Pereira
Jutahy Júnior

Rubens Bueno
Sérgio Machado

Uder
JOSÉ SERRA
Vice-lideres

AntOnio carlos Mendes lbame
Adroaldo Streck
Artur da Tâvolà
Jabes Ribeiro

Aldo Pinto
Sérgio Gaudenzi
Edson Silva
Vital do Rego
Wilson Müller

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

-PSDB-

João Henrique
Josê Maranbao

Josê Thomaz NonO
Luiz carlos Santos

zaire Rezende
Maurilio Ferreira Lima

asarMaia
Cid carvalho
Fernando Diniz
Geddel Vieira Uma
Germano Rigotto
João Almeida



PARTIDO TRABALHISTA

RENOVADOR

-PTR-

PARTIDO DOS 1RABALHADORES
-PT-
lIder

EDUARDO JORGE

Vx:e-Lfderes

PARTIDO DEMOCRÁTICO CRISTÃO

-PDC-
lIder

JONNAI.. LUCAS

Vx:e-Ucleres

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

-PTB-
Uder

NELSON MARQUEZELLI

Vi:e-lIderes

PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL

-PCDOB-

lider

ALDO REBELO

Vice-Uder

Pedro ValadaresNanSouza

Jandira Fegbali

PARTIDO DAS REFORMAS
SOCIAIS

-PRS
PARTIDO POPULAR

SOCIALISTA

-PPS

PARTIDO VERDE

-PV-

PARTIDO REPUBliCANO
PROGRESSISTA

-PRP-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

-PSD-

I1der

EURIDES BRITO

Vx:e-Uderes
Salatiel carvalho Mário Chermont

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

-PSB-
lider

CÉliO DE CASlRO

Vx:e-Uderes

Luiz Piauhylino Roberto Franca
Maria Luiza Fontenele

PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

-PST-
Uder

LUIZ CARLOS HAULY

VICC-Uderes

Jalio Teixeira
Diogo Nomura

Sandra Starling
Paulo Bernardo

Paulo Rocha

Avenir Rosa
Francisco Coelho

Jolio Mendes
Augustinho Freitas
AntOnio Morimoto
Roberto Jefferson

PARTIDO liBERAL

-PL-

Uder

RICARDO IZAR

VICC-Uderes

Onaireves Moura
Nelson Trad
Edison Fidêlis

Jones Santos Neves
Get6lio Neiva

Paulo Mandanno
Josê Maria Eymael

Josê Fortunati
Chico Vigilante
Hêlio Bicudo
Pedro Tonelli



COMISSÓES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA P1R
E POLtTICA RURAL

B. Sá 1 vaga
Presidente: Dep. Vadão Gomes (Bloco-SP) PSB10 Vice-Presidente: Dep. OUo Cunha (Bloco-PR)
']i> Vice-Presidente: Dep. Hélio Rosas (PMDB-SP) Álvaro Ribeiro3D Vice-Presidente: Dep. Romero Filho (PST-PR)

Titulares
PST

Bloco Romero Filho

Amo Magarinos Ronaldo Caiado PCdoB
Evaldo Gonçalves Tadashi Kuriki
1bere Ferreira Vadão Gomes Adauto Pereira (Bloco)
Jonas Pinheiro Vicente Fialho
Jorge Kboury Vitório Malta PRS
Otto Cunha Waldir Guerra
Paulo Romano Werner Wanderer José Aldo

PMDB Suplentes
Dejandir Dalpasquale Leomar Quintanilba
Derval de Paiva Neuto de Conto Bloco
Etevalda Grassi de Menezes Odacir Klein
Hélio Rosas Pedro Abrão Abelardo Lupion Maviael Cavalcanti
Ivo Mainardi Roberto Rollemberg Antonio Veno Odelmo Leão
Joni Varisco Virmondes Cruvinel Camilo Machado Osvaldo Coelho

PDT Efraim Morais Rivaldo Medeiros
Ivanio Guerra Romel Anfsio
Lael Varella Wagner do Nascimento

Aroldo Goes Laerte Bastos I..eur Lomanto 1 vaga
Carlos Cardinal Luiz Girão
Giovanni Queiroz PMDB

PDS

Fábio Meirelles Osvaldo Bender Domingos Juvenil José Maranhão
João Tota Paulo Mourão Fernando Diniz Laire Rosado

Gilvam Borges Paulo Titan

PSDB José Maranhão 6 vagas

André Benassi Rubens Bueno PDT
ad Carvalho gMDBb Wilson Moreira
Osório Santa ruz (P C) Beraldo Boaventura Junot Abi·Ramia

PT CI6vis Assis 1 vaga
José Carlos Coutinho

Adão Pretto Pedro Tonelli PDS
Luci Choinacki Vasco Furlan (PDS)

Aécio de Borba Djenal Gonçalves
PTB Carlos Azambuja Fetter Júnior

Augustinho Freitas Wilson Cunha PSDB
Roberto Torres

Antonio Faleiros Luiz Pontes
PDC Jabes Ribeiro O~aldo Stecca

João Batista Motta
Samir Tannús

PT

PL
Alcides Modesto Hugo Biehl (PDS)

Avelino Costa Wilmar Peres Aloizio Mercadante Valdir Ganzer



PI'B PDS
Antonio Morimoto Rodrigues Palma
José Efuis Carlos Virgfiio Pinheiro Landim (pMDB)

PDC
José Diogo Roberto Campos
Marcelino Romano

Mauro Borges' Roberto Balestra
PSDB

PL

Jarvis Gaidzinski WeIlington Fagundes
João Faustino Magalhães Teixeira
Koyu Iha Paulo Silva

P1R PT

Osvaldo Reis Reditário Cassai Irma Passoni PaulO Bernardo
Lourival Freitas Tilden Santiago

PSB
PI'B

Sérgio Guerra José Elias Matheus Iensen

PST Luiz Moreira

PDC
DelcinQ Tavares Jonival Lucas

PCdoB PL
Ribeiro Tavares Valdemar Costa

Maria Valadão (PDS) P1R
PRS Nobel Moura Valdenor Guedes

Israel Pinheiro PSB

Secretáiio: .José Maria de Andrade Córdova
Ariosto Holanda

Ramal: 6CflS/6979/6981 PST
Reuniões: 48& e 58&feiras, 10:00-Sala212(Bloco das lideranças Francisco Silva'

COMISSÃO DE <ÊNCIA E 'IECNOLOGIA, PCdoB
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA Walter Nory (pMDB)

Presidente: Dep. Irma Passoni (PT-SP) PCB
1° Vice-Presidente: Dep. Lourival Freitas (PT-AP) Roberto FreireZ' Vice-Presidente: Dep. Fausto Rocha (Bloco-SP)
3° Vice-Presidente: Dep. Pinheiro Landim (PSDB-CE) Suplentes

Titulares Bloco

Bloco Aroldo Cedraz Luciano Pizzato
Cesar Bandeira Luis Eduardo

Angelo Magalhães Jerônimo Reis César Souza Paulo Marinho
Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra Délio Braz Pedro Irujo
Carlos Roberto Massa Maluly Netto Gilson Machado Renato Johnsson
Eraldo Trindade Maurício Calixto Humberto Souto Ruben Bento
Fausto Rocha Paulo lima PMDBGeorge Takimoto Pinga Fogo de Oliveira

João Almeida Marcelo Barbieri
PMDB Luiz Henrique Olavo Calheiros

Manoel Moreira Tidei de Lima

Aluizio Alves Henrique Eduardo Alves
4 vagas

Antônio Britto Laprovita Vieira PDT
Domingos Juvenil Luiz Tadeu Leite Aldo Pinto Edson Silva
Eliel Rodrigues Nelson Proença Edi Sitiprandi Paulo Heslander
Hagahús Araujo Roberto Valadao PDS

PDT Daniel Silva José Teles
Beta Mansur Odinha Campos Gerson Peres Ruberval Pilotto
Carlos Lupi José Vicente Brizola Ibrahim Abi-Ackel



PSDB PMDB
Artur da Távola Geraldo Alckmin Filho João Natal Mendes Ribeiro
Flávio Aros Jackson Pereira João Rosa Nelson Jobim

PT José Dutra Nilson Gibson
José Luiz Clerot Renato Vianna

Florestan Fernandes Nilmário Miranda José Thomaz NonO Ulysses Guimarães
José Genofno Sandra Starling Luiz Carlos Santos

PTB
PDT

Aldir Cabral Paulo de Almeida
Dércio Knop Sêrgio Cury

Gastone Righi
Luiz Salomão Vital do Rego

VIValdo Barbosa
PDC PDS

samir Tannús Adylson Motta lbrahim Abi-Ackel

PL
Edevaldo Alves da Silva Prisco Viana
Gerson Peres

Flávio Rocha . Robson J'uma PSDB

PTR Israel Pinheiro Fllbo (PRS) Osvaldo Melo (PDS)

Eurides Brito Mário de Oliveira
Moroni Torgan Sigmaringa Seixas
1 "!iga

PSB PT

Roberto Franca Edêsio Passos José Genofno

PST Hêlio Bicudo Sandra Stai:'ling

José Felinto
Carlos Kayath Mendes Botelho

PCdoB Gastone Righi Nelson Trad

1 vaga PDC

PCB
José Maria Eymael Rodrigues Palma (PTB)

Sérgio Arouca
PL

Irani Barbosa Wilson Müller (pD1)
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Robson Tuma
Ramal: 6906/6907/(f){)8/6910

PTRReunião: 4aa feiqls, às 10:00. Plenário, sala 10

COMISSÃO DE CONSTI1UIÇÃO Benedito Domingos Reditário Cassol

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO PSB

Presidente: Dep. José Luiz Qerot (pMDB-PB) Luiz Piauhylino

1° Vice-Presidente: Dep. João Rosa (pMDB-MG) PST
']f> Vice-Presidente: Dep. Vital do Rego (PDT-PB)

Pedro Valadares
30 Vice-Presidente: Dep. aro Nogueira (BIOCO-PI)

PCdoB
Titulares Haroldo lima

Bloco
Suplentes

AntOnio dos Santos
Bloco

Paes Landim
Átila lins Paulo Marinho Everaldo de Oliveira Maluly Netto
Benedito de Figueiredo Raul Belém Fernando Freire Nelson Morro
Ciro Nogueira Ricardo Murad ',Flávio Palmier da Veiga Ney Lopes
Oeonancio Fonseca Roberto Magalhães Freire Júnior Paulo Duarte
Jesus Tajra Tony Gel José Burnett . Rubem Medina
Messias Góis Tourinho Dantas José Falcão 3 vagas



PMDB Titulares
Alberto Goldman Jurandyr Paixao Bloco
Antonio de Jesus Luiz Tadeu Leite
Armando Costa Neif Jabur Flavio Derzi Luciano Pizzatto
AryKara Nestor Duarte Freire J(mior Maruli Guimarães
Felipe Neri Ubiratan Aguiar João Maia Nelson Marquezelli
João Henrique Valter Pereira José Carlos Vasconcelos Orlando Bezerra

PDT

Aroldo Goes liberato Caboclo PMDB
Carlos Lupi Mendonça Neto

Antonio de Jesus Rita CamataEden Pedroso
Armando Costa Socorro Gomes (pC do B)

POS Genebaldo Correia Zila Bezerra
J6rio de Barros

Delfim Netto Roberto Campos
João de Deus Antunes Vasco Furlan PDT
Marcelino Romano Machado

Beth Azize Regina Gordilho
PSDB Edson Silva

Edmundo Galdino Osmânio Pereira
PDSFábio Feldmann Paulo Silva

Magalhaes Teixeira Aécio Neves (PSDB) 1 vaga
Amaral Netto

PT
PSDB

Agostinho Valente José Dirceu
Marco PenaforteJOftoPaulo Pedro Tonelli Fábio Feldmann

Tuga Angerami
PTB PT

Cardoso A1ves Roberto Jefferson J<JSé Cicote Valdir Ganzer
Edison Fidelm Roberto Torres

PTB
PDC Aldir Cabral Hilário Coimbra

Francisco Coelho Jair Bolsonaro PDC

PL Nan Souza (PS1)

Getúlio Neiva Ricardo Izar PL
José Augusto Curvo Wellington Fagundes

PIR PIR

Mário Chermont 1 vaga Mário Chermont

PSB
PSB

Miguel Arraes
Uldurico Pinto

PST
PV

Luiz Carlf'<' Hauly
Sidney àe Miguel

Suplentes
PCdoB

Bloco
Renildo Calheiros

Amo Magarinos Tadasbi Kuriki
secretária: Hilda de sena Correia Wiederhecker. Fátima Pelaes sarney Filho
Ramal: 6922 a 692S Paulo C.:;távio ~ Gomes da Rocha
ReuniOes: 38g, 4-S e 5-S feiras, às 10:00. Plenário, sala 1. Pedro Correa 1 vaga

coMISSÃo DE DEFESA DO CONSUMIDOR, Ricardo Murad

MEIO AMBIENTE E MINORIAS PMDB

Presidente: Dep. Tuga Angerami (PSD~P)
Alofzio Santos Luiz Soyer

1° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte,(psDB-CE} PDT
'J1> Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS) José Vit:ente Brizola Paulo Portugal
30 VICe-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (pV-RJ) Laerte Bastos



PDS
Célia Mendes Teresa Jueá PTB
Gerson Peres

PSDB
João Mendes Raquel Candido

Adroaldo Streck Elias Murad PDC

Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Braga Roberto Balestra

PT PL
Benedita da Silva José Fortunati Jarvis Gaidzinski Jones Santos Neves

PTB PTR
Raquel Candido Wilson Cunha Alberto Haddad

PDC PSB
Avenir Rosa 1 Vaga

PL PST
Diogo Nomura Mauro Borges (pDC)

PTR Suplentes
Benedito Domingos Bloco

PSB Adauto Pereira Orlando Bezerra
Álvaro Ribeiro ~gelo Magalhães Renato Johnsson

PV
Atila lins Vadão Gomes
José Moura Waldir Guerra

1 vaga Manoel Castro 1 vaga

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida PMDB
Ramal: 6930/6931 Aluízio Alves Luiz Roberto Ponte
ReuniAo: 4llg feiras, 9:30. Sala 113 (Bloco das Lideranças) César Maia Pedro Abrão

COMISSÃO DE ECONOMIA, Fernando Bezerra Coelho 3 vagas
INDÚS1RIA E coMÉRao PDT

Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE) Luiz GirA0 Paulo Ramos
10 Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF) 1 vaga
Z' Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (PT-BA) PDS
30 Vice-Presidente: Dep. Alberto Haddad (PTR-8P) Basflio Villani Francisco Diógenes

Titulares Fábio Meirelles

Bloco PSDB

Antonio Holanda Maviael Cavalcanti José Serra Saulo Coelho
Ézio Ferreira Osório Adriano Paulo Hartung
Gilson Machado Roseana Sarney PT
José Carlos Aleluia Rubem Medina Luiz Gushiken Paulo Delgado
José Múcio Monteiro Wagner do Nascimento Raul Pont

PMDB PTB
Alberto Goldman José Belato Felix Mendonça Nelson Marquezelli
Felipe Neri Josê Geraldo
Gonzaga Mota Lázaro Barbosa PDC
João Almeida Lúcia Vânia Paudemey Avelino Paulo Mandarino

PDT PL

Márcia Cibilis Viana Miro Teixeira Álvaro Valle Nelson Bomier
Marino Clinger PTR

PDS João Golaço
Fetter Júnior Victor Faccioni PSB
Pedro Pavão Ariosto Holanda

PSDB PST
Emani Viana Vittorio MedioU Pedro Valadares
Sérgio Machado Secretário: Jussara Maria Goulart Brasil de Araujo

PI' Ramal: 7024 a 7(Y1f)

Jaques Wagner Vladimir Palmeira
Reunião: 4llgfeiras, 10:00. Plenário 209. (Bloco das

José Fortunati
lideranças)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, PDT

CULTURA E DESPORTO Carlos Lupi Vital do Rego
Carrion Junior

PDS

Presidente: Dep. Celso Bernardi (pDS - RS) Edevaldo Alves da Silva Telmo Kirst

1° Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (pDS - GO) Fernando Carrion

'].O Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (pMDB - AC) PSDB
30 Vice-Presidente: Dep. Costa Ferreira (P1R - MA) Ernani Viana Rose de Freitas

Rubens Bueno
Titulares

Bloco Hêlio Bicudo Maria Laura
AntOnio Barbara Ricardo Heráclio Lourival Freitas
Arnaldo Faria de Sá Ronivon Santiago

PSTCamilo Machado Sandra Cavalcanti
Euclydes Mello 1 Vaga Nelson Trad Onaireves Moura
Orlando Pacheco PDC

PMDB Jairo Azi

Adelaide Neri João Henrique PL
Aêcio de Borba (PDS) Renildo Calheiros (pC do B) Jarvis Gaidzinski
Hemúnio Calvinho Ubiratan Aguiar

PIR
PDT Eurides Brito

Eduardo Mascarenhas 1 vaga PSBLúcia Braga Cêlio de Castro
PDS

PST
Ângela Amin Maria Valadão Nan Souza
Celso Bernardi

PSDB
Sécretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramal: 6903/690SnOlOn0l3

Artur da Távola Osmânio Pereira Reunião 4"8 feiras, 10:00. Plenário lS.
FlávioArns

coMISSÃo DE FINANÇASPT
Florestan Fernandes Raul Pont E TRIBUfAÇÃO
Paulo Delgado Presidente: ~p. Francisco Dornelles (Bloco-RI)

PTB 1° Vice-Presidente: Dep. Manoel Castro (Bloco - BA)
Fábio Raunheiti Sólon Borges dos Reis

'].O Vice-Presidente: Dep. Basilio Villani (pDS - PR)
PDC 3° Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra Coelho

Josê Unhares (PSDB) (pMDB-PE)
PL Titulares

Álvaro Valle Bloco
PIR Benito Gama Josê Falcão

Costa Ferreira Cêsar Souz~ Júlio Cabral

PSB
Fernando Freire Luiz Dantas
Flávio Palmier da Veiga Manoel Castro

Maria Luiza Fontenele Francisco Dornelles Mussa Demes
PST PMDB

João Teixeira (PL) Cêsar Maia Lufs Roberto Ponte

Suplentes Fernando Bezerra Coelho Manoel Moreira
Germano Rigotto Sêrgio Naya

Bloco João Carlos Bacelar Wilson Campos
Benedito de Figueiredo Marilu Guimarães PDT
Oeonâncio Fonseca Murilo Pinheiro Carrion Júnior Sérgio Gaudenzi
Edmar Moreira Paulo Uma Élio Dalla-Vecchia
José Mendonça Bezerra Paulo Romano

PDSLuiz Dantas
Basilio Villani Josê Lourenço

PMDB Delfim Neto
Derval de Paiva zaire Rezende PSDB
Josê Luiz Clerot 4 vagas Jackson Pereira Paulo Hartung

Josê Serra



PT
Alofzio Mercadante José Dirceu COMISSÃO DE MINAS E ENERGIAGeddel Vieira üma (pMDB)

P1B Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-SC)
Félix Mendonça Paulo Heslander 10 Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)

PDC ZP Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)
Paulo Mandarino Pedro Novais 3" Vice-Presid~nte:Dep. José Ulisses de Oliveira (pRS-MG)

PL Titulares
Flávio Rocha Nelon Bornier Bloco

P1R Abelardo Lupion José Santana de Vasconcelos
Carlos Camurça Aracely de Paula Murila Pinheiro

PSB
Aroldo Cedraz Ruben Bento

Sérgio Guerra
Elfsio CulVO Sérgio Barcellos

PST PMDBLuiz Carlos Hauly
Suplentes Eduardo Moreira Marcelo Barbiere

Gilvan Borges Olavo Calheiros
Bloco José Geraldo Pedro Tassis

Augusto Farias José Carlos Vasconcelos PDT
Oeto Falcão Roberto Magalhães Paulo Ramos 2 Vagas
Ézio Ferreira Simão Sessim
George Takimoto Tourinho Dantas PDS
JerOnimo Reis 1 vaga Carlos Azambuja RubelVal Pilotto

PMDB PSDB
GoD7.aga Mota ltIcia Vânia Adroaldo Streck Oswaldo Stecca
Hélio Rosas Nelson Jobim
3 vagas PT

PDT
Agostinho Valente Alcides Modesto

Junot Abi-Ramia Miro Teixeira PTB
Valdomiro Lima

PDS Alceste Almeida Sérgio Britto (pDC)
João Tota Roberto Campos
Osvaldo Melo PDC

PSDB
Rose de Freitas Wilson Moreira

PLSérgio Machado
GetOlio Neiva

PT
P1RLaire Rosado (PMDB) Vladimir Palmeira

Paulo Bernardo Marcelo Luz Pascoal Novaes

P1B PRS
Anibal Teixeira Matheus Iensen José Ulisses de Oliveira

PDC PPS
José Maria Eymael

PL João Fagundes (PMDB)
João Teixeira 1 vaga SuplentesP1R
Marcelo Luz Bloco

PSB

Luiz Piauhylino Alacid Nunes Maviael Cavalcanti
PST Jonas Pinheiro OUo Cunha

~omero Filho José Carlos Aleluia Vicente Fialho
José Reinaldo Werner Wanderer

Secretária: Maria Linda Magalhães PMDB
Ramal: 6959/6960/6989 Aloisio Vasconcelos lázaro Barbosa
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 Plenârio 5. Herminio Calvinho Mauro Miranda

Jorge Tadeu Mudalen Nfcias Ribeiro



PDT PSDB
Élio Dalla-Vecchia Wilson Müller
Márcia Cibilis Viana 1 vaga Jayme Santana Paulino Cícero de Vasconcelos

Jorge Uequed
PDS

José Diogo Victor Faccioni PT
Benedita da Silva Luiz Gushiken

PSDB PTB
Mauro Sampaio Munhoz da Rocha

Anibal Teixeira Cardoso Alves
PT

Adão Pretto Ricardo Moraes PDC
Francisco Coelho Pauderney Avelino

PTB
Francisco Rodrigues Hilário Coimbra PL

Diogo Nomura
PDC

I.eomar Quintanilha PTR

PL Eurides Brito
Valdemar Costa

PTR PSB
Nobel Moura Valdenor Guedes Miguel Arraes

PRS PCdoB
Eduardo Siqueira Campos

José Aldo (pDC)

PPS Suplentes

Marcos lima (PMDB)
Bloco

secretária: Maria Eunice Torres Vilas BOas
AntOnio dos Santos Orlando Pacheco
Benedito Gama Paes Landim

Ramal: 6944/6946 Faústo Rocha Roseana Sarney
Reunião: 4Bs feiras, 10:00. Plenário 21. Jesus Tajra Tony Gel

coMISSÃo DE RELAçõES
PMDB

EXTERIORES
Geddel Vieira lima Ulysses Guimarães

Presidente: Dep. Paudemey Avelino (pDC-AM) João Rosa Virmondes Cruviel
Murilo Rezende 1 Vaga

10 Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (pL-SP) Osvaldo Melo (PDS)
'].O Vice-Presidente:- Dep. Francisco Coelho (PDC-MA)
30 Vice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira Campos (pDC-TO PDT

Amaury Müller VIValdo Barbosa

Titulares
Sérgio Cury

PDS
Bloco Adylson Motta José Lourenço

AntOnio Ueno Ney Lopes PSDB
CiclO Falcão Osvaldo Coelho Aécio Neves João Faustino
I.eur LomanlO Paulo Octávio 1 vaga
Nelson Morro Sarney Filho PT

PMDB Irma Passoni Tilden Santiago

Alol'sio Vasconcelos Luiz Viana Neto PTB

AntOnio Carlos Mendes Alceste Almeida Sólon Borges dos Reis
Thame (PSDB) NeifeJabur PDC
Ary Kara Nestor Duarte Eduardo Braga Pedro Novais
Luiz Henrique PL

PDT Jones Santos Neves
Edi Siliprandi Haroldo Sabóia PTR
Mendonça Neto'

SaI8tiêl carvalhoPDS
Djenal Gonçalves Josê Teles



PSB
Uldurico Pinto

PCdoB

Suplentes
Bloco

Presidente: Dep. Euler Ribeiro (pMDB-AM)
1°Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (psDB - CE
2f> Vice-Presidente: Dep. Elias Murad (pSDB - MA)
3° Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (Bloco-PR)

TItulares

Aldo Rabelo

Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 6993 a 6996
Reuniões: 3Bs, 4Bs e 5- feiras, 10:00. Plenário 2

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Roberto Jefferson

João Paulo

Marco Penaforte

Osvaldo Bender

Marino Clinger

Luci Choinacki

Luiz Moreira

Osório Santa Cruz

Virmondes Cruvinel
Zila Bezerra

1 vagas

José Burnett
Luis Eduardo

Sê Gomes da Rocha
1 vaga

Jairo Carneiro
João Maia

Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio

Vitória Malta

PST

PSB

Aldo Rebelo (rc do B)
Dêlio BraZ
Edmar Moreira
Humberto Souto

Arnaldo Faria de Sã
Ciro Nogueira
lbere Ferreira
Ivan Burity
Jairo Carneiro

PMDB

Antonio Britto
Eduardo Moreira
Nelson Proença
Rita Camata

PDT

adinha Campos
Lúcia Braga

PDS
AngelaAmin

J6rio de Barros (pMDB)
PSDB

Jorge Uequed
José Unhares

PT
Chico Vigilante

PTB
Fábio Raunheitti

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PL
Avelino Costa

PTR

Carlos Scarpelini

Secretária: Maria Inês de Bessa Uns

Ramal: 7018 a 7021
Reunião: 4Bs feiras, 10:00. Plenário 9.

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMlNISTRAÇÃO E

SERVIço púBuco
Presidente: Dep. Carlos Aberto Campista (pDT-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amauri Müller (PDT-RS)
2f> Vice-Presidente: Dep. Dêlio Braz (Bloco-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. José Carlos Sabóia (PSB-MA)

TItulares
Bloco

Paulo Duarte
Pedro CoIrea

Renato Johnsson
Rivaldo Medeiros

Paulo Portugal

Teresa Jutá
B.Sã

Nilton Baiano
Sêrgio Arouca (PCB)

Valter Pereira

-
Geraldo Alckmin Filho José Carlos Sabóia

PST

PL

PT

PSB

PTB

PDT

PDS

PDC
Jandira Feghali (pC do B)

PTR

Bloco

PSDB

PMDB

Eduardo Matias

Delcino Tavares

Eduardo Jorge

Antonio Faleiros
Elias Murad

Célia Mendes
João Rodolfo

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Heitor Franco
Ivânio. Guerra
José Egydio

Clóvis Assis
liberato Cabloco

José Augusto Curvo

Satatiel Carvalho

Armando Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Maurffio Ferreira Uma

Joaquim Sucena

1 vaga



PMDB PL
Chico Vigilante (P'I) Mauri Sérgio
Jurandir Paixão lidei de Uma Irani Barbosa
1 vaga bire Rezende PIR

PDT
Amaury MUller carlos Alberto Campista Wanda Reis
Beraldo Boaventura PSB

PDS
Hugo Biehl Maria Laura (P'I) 1 vaga

João de Deus Antunes PRS

PSDB José Ulfsses de Oliveira
Edmundo Galdino Mauro Sampaio

Secretário: Antonio Luf.s de Souza SantanaJabes Ribeiro

Pr Ramal: 6887/6990nOO4nOO7
Reunião: 3"8,4"8 e 5"8 feiras, 10:00. Plenário lI.

Paulo Paim Paulo Rocha COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
PTB DESENVOLVIMENTO URBANO

Caldas Rodrigues (Bloco) Edison Fidélis E INTERIOR
PDC

Jair Bolsonaro
PL Presidente: Dep. Paulo de Almeida (PTBIRJ) .

Ricardo Izar 1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTB/PR)

PIR
~ Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDB/PA)
30 Vice-Presidente: Dep. Augusto Carvalho (pCB/DF)

Mário de Oliveira

PSB Titulares
José Carlos Sabóia Bloco

PRS
Rose de Freitas (PSDB)

A1acid Nunes José Moura
Suplentes Augusto Farias José Reinaldo

Bloco
César Bandeira Lael Varella
Efraim Morais Pedro Irujo

Eraldo Trindade Messias Góis Ivan Burity Romel Anf.sio
Euclydes Mello Mussa Demes Jairo Carneiro Simão Sessim
Flávio Derzi Sérgio Barcellos
Júlio Cabral 1 vaga PMDB

PMDB Carlos Benevides Mauro Miranda

Augusto Carvalho (PCB) Nilson Gibson Fernando Diniz Murilo Rezende

Jaques Wagner (P'I) 3 vagas José Maranhão Nicias Riberiro

Renato Vianna LaCre Rosado Paulo litan

PDT Mário Martins 1 vaga

Haroldo Sabóia Sérgio Gaudenzi PDT

Paulo Ramos A1oizio Santos (pMDB) Junot Abi-Ramia
PDS

Carlos Santana (P'I) Pedro Pavão
Francisco Rodrigues (PTB) Valdomiro lima

Paulo Mourão PDS
PSDB

Jayme Santana Sigmaringa Seixas Daniel Silva Francisco Diógenes
JOga Angerami Fernando Carrion Telmo Kirst

Pr
Edésio Passos Ernesto Gradella PSDB

PTB
João Mendes Joaquim Sucena João Baptista Motta Munhoz da Rocha

PDC Luiz Pontes Saulo Coelho
Eduardo Matias



Presidente: José Augusto Curvo (pL - M1)
10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PLIRJ)
']f' Vice-Presidente: Dep. Aldir cabral (pTB - RJ)
3° Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (pSB - PE)

Roberto Freire

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

Ramal: 6CJ73 a 6976

Reunião: 4"8 feiras, 10:00. Plenário 14.

COMISSÁO DE DEFEsA NACIONAL

PT
Carlos Santana Nilmário Miranda
Ernesto Gradella Ricardo Moraes

PTB
Antonio Morimoto Paulo de Almeida
Onaireves Moura

PDC
Carlos Albuquerque Jairo Azi

PL
José Felinto (pS1) 1 vaga

P1R
João Colaço Osvaldo Reis

PSB
Roberto Franca

PST
Carlos 8carpelini

.pedoB
Leopoldo Bessone (pMDB)

PCB
Augusto Carvalho

Suplentes
Bloco

Jonival Lucas

André Benassi (PSDB)

Alberto Haddad

Maria Luiza Fontenele

Francisco Silva

1 vaga

PDC

PL

PTR

PSB

PST

PCdoB

PCB

Sérgio Brito

Maurício Campos

Carlos Camurça

Antonio Barbara José Múcio Titulares
Aracely de Paula José Santana de Vasconcellos Bloco
Carlos Roberto Massa Osório Adriano Abelardo Lupion Odelmo Leão
Elísio Curvo Ronaldo Caiado Alacid Nunes Orlando Bezerra
Jorge Khoury Sandra Cavalcanti Átila Uns Paes Landim
José Rgydio 1 vaga Edmar Moreira Roberto Magalhães

PMDB
PMDB Antônio de Jesus Marcelo Barbieri

Eduardo Moreira Nilton Baiano Etevalda Grassi d~ Menezes Mário Martins
Eliel Rodrigues Pinheiro Lanim João Fagundes Maurfiio Ferreira Lima
Etevalda Grassi de Menesses 4 vagas PDT
Mauri Sêrgio

PDT Maurício Campos (PL) Wilson Müller
Beth Azize DécioKnop Paulo Ramos
Beto Mansur

PDS PDS

Carlos Virgflio Maria Valadão Carlos Virgflio Fernando Carrion
João Rodolfo Prisco Viana Fábio Meirelles

PSDB PSDB

Koyu lha Paulino Cícero de Vasconcelos Moroni Torgan Rose de Freitas
Moroni Torgan Vitório Medioli

PT
PT

Hélio Bicudo José Dirceu

Eduardo Jorge Paulo Paim PTB
José Cicote Paulo Rocha

Aldir Cabral Francisco Rodrigues

PTB
PDC

Augustinho Freitas Mendes Botelho
Mauro Borges

Carlos Kayath



PL cOMISSÃo ESPECIAL CONS1TI'UÍDA, NOS

José Augusto Curvo Nelson Bornier
lERMOS DO ART. 34, lNClSO n, DO

REGIMENTO IN1ERNO, PARA APRECIAR
P1R E DAR PARECER SOBRE TODOS OS

TRÂMITES NA CASA, RBIAllVOS À
satatiel Carvalho REG~ODO ART. 192

PSB
DA CO O FEDERAL-

SIS1EMA FINANCEIRO NACIONAL

Álvaro Ribeiro

Suplentes Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José LOurenço

Bloco
Relator: Deputado César Maia

Arolde de Oliveira Luciano Pizzatto
TItulares Suplentt;a

Evaldo Gonçalves Raul Belém BLOCO PARLAMENTAR
Heitor Franco 3 vagas

PMDB
Benito Gama Basilio VilIani
Elfsio Curvo Daniel Silva

Cid Carvalho Ivo Mainardi Ézio Ferreira . Gilson Machado

Euler Ribeiro Luiz Henrique Fráneisco Dornelles paes Landim

Hermínio Calvinho Pinheiro Landim José Múcio Monteiro Roberto Magalhães

PDT PMDB·

Carrion Júnior 1 Vaga César Maia Dejandir Dalpasquale

Giovanni Queiroz José Dutra Etevalda Menezes
José Luiz Clerot Fernando Bezerra Coelho

PDS LuIS Roberto Ponte Odacir Klein

Çarlos Azambuja Telmo Kirst PDT
Ç)svaldo·Bender·

PSDB
Beraldo Boaventura Márcia Cibilis Viana
carrion Júnior Valdomiro Lima

Paulo Silva Wil!Dar Peres (PL) PDS

PT José ~urenço Fetter Júnior

José Genoíno Paulo Delgado Ma~c;:Iino Romano Machado Roberto campos

·PTB PSDB·

Annibal Teixeira Fábio Raunheitti Jackson Pereira Antônio Carlos M. Thame

PDC
Paulo Hartung

PTB
Jair Bolsonaro

PL
Gástone Righi Rodrigues .Palma

Avelino Costa Ribeiro Tavares
PT

P1R José Fortunatti Paulo Bernardo

Marcelo Luz PDC

PSB Paulo Mandarino Pauderney Avelino

Roberto França PL

secretária: Marci Bernardes Ferreira .Ricardo Izar Jones Santos Neves

Ramal: 6998{lOOl{l002



PL,
Valdemar Costa João Mellao Neto

Serviçode ComissõesEspeciais: Anexon-Sala 10.;.Mezanino
Secretário: Brunilde liviero carvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7067

cOMISSÃo ESPECIAL DES11NADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONS1TI'UICÃO ND~DE 1991, QUE "INS'lITUI O
SIS'IBMA DE ELm O DISTRITAL MISTA NOS

MUNIdPIOS MAIS D CEM MIL ELEITORES"
Presidente: Deputado Josê Thomaz NonO
1° Vice-Presidente: Deputado Osmânio Pereira
Relator: Deputado Maluly Netto

Serviço de ComissOes Especiais
I..ocal: Anexo n- Sala 10 - Mezanino
Ramais: 7066n067n052
Secretário: Savio Sousa da Silva
coMISSÃo ESPECIAL PARA PROFERIR PARECER

AO PRomro DE rm NO 824, DE 1991> QUE
"REGULA DIREITOS B OBRIGAÇuBS

RElATIVOS À PROPRIEDADE INDUSlRlAL
PREVISTO NA MENSAGEM ND 192/91

DO PODER EXECUI'IVO' ..

Presidente: Deputado Alberto Goldman
1° Vice-Presidente: Deputada Sandra Starling'
'1P Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira

.Relator: Ney Lopes
'I1tuIares Suplentes

Suplentes

Suplentes

César Maia
Gonzaga Motta

Manoel Moreira
Pinheiro Landim

Heitor Franco
Lael Varella

Orlando Pacheco
Simão Sessim

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

João Maia

BLOCO PARLAMENTAR

PL
Joáo Teixeira Wilmar Peres

Serviços de Comiss6es Especiais: Anexo n - Sala 10 - Me
zanino.'
Secretário: José Maria Aguiar de castro

, Ramais: 7066n067n052

cOMISSÃo ESPECIAL DBSTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

.CONS1lTUJ;ÇÃO N° 55, DE 1991, QUE ,"ALlERA.
DISPOSITlVOS DA CONS1TIUlÇAO FEDERAL

(AJUSlE FISCAL)"

Presidente: Deputado José Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano RigoUo

. '1P Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
3° Vice-Presidente: Deputado cafrion Júnior

, Relator: Deputado Benito Gama

TItulares

PMDB
Fernando Bezerra Coelho
Getmano Rigotto
José Dutra , .
Luís Roberto Ponte:..;;:..::.::::.::-.. .=.:.......:..::;.:..:::...:.:....=::...1

PMDB

Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Anísio

Felipe Neri Eduardo Moreira
João Henrique Mauri Sérgio
José Thomaz NonO Lazaro Barbosa
Luiz Henrique Nilson Gibson

POT
Miro Teixeira ' Clóvis A&<lis
Sérgio Gaudenzi Mendonça Neto

PDS

Adylson Motta José Lourenço
Prisco Viana Telmo Kirst

PSDB
, . "

Osmânio Pereira Rubens Bueno

PTB
cardoso Alves carlos Kayath

P'I'
josé Dirceu Paulo Delgado

PDC

Pedro Novais Leomar·Quintanilha

'lltuJares

BLOCO PARLAMENTAR

Ângelo Magalhães
Flávio Dérzi
Maluly Netto
ROJllel Anísio

João~endes

Jaques Wagner

J~ Maria Eymael

Magalhães Teixeira
. vago

César Bandeira
Paes Landim
EI{sio Curvo'

José Santanà de Vascóncelos
Wagner do NaScimento

PDT
aóvis A&<lis

Paulo Ramos

Francisco Di6genes
J~ Teles

POS

PMDB.
Fernando Bezerra Coelho

João Almeida
J~ Luiz Clerot .

Luiz Tadeu Leite

cafrion Júnior
liberato caboclo

P'I'

Roberto Balestra'

cardoso Alves

PIR,

POC

PSDB
Antonio carlos Mendes Thame
Paulo Silva

Alberto Goldman
Marcelo Barbieri
Nelson Jobim
Nelson Proença

Ibrahim Abi-Ackel
Roberto Campos

sandra Starling

BLOCO PARLAMENTAR

Gilson Machado
J~ carlos Aleluia
J086 carlos Vasconcelos
Ney Lopes
Otto Cunha



Serviço de ComissOes Especiais: Anexo fi - Sala 10 - Meza
nino.
Secretário: Sflvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066

cOMISSÃo ESPECIAL DES11NADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

, CONS1TlUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "AL1ERA
DISPOSITIVOS DA CONS1T11JIÇÃO FEDERAL

(DESREGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA)

Presidente: Deputado Maurílio Ferreira lima
1°Vice-Presidente: Deputado Fábio Meirelles
2:' Vice-Presidente: Deputado Luiz Tadeu Leite
3° Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Relator: Deputado Ney Lopes

TItularei Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

PSDB

Antonio Carlos Mendes lbame

PTB

PDS

PDT

Serviço de ComissOes Especiais: Anexo fi - Sala 10 - Meza
nino.
Secretário: Luiz César Uma Costa
Ramais: 7066 e 7067

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI NO 2.057,

DE 1991, QUE "INS1ITUI O ESTATUTO DAS
·SOCIEDADES INDíGENAS"

Presidente: Deputado Domingos Juvenil
1° Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
2:' Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá

TItularea Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR

Elfsio Curvo Alacid Nunes
Luciano Pizzato Átila Uns
Ruben Bento George Takimoto
Sérgio Barcellos Heitor Franco
Tadashi Kuriki Tony Gel

PMDB
Domingos Juvenil Armando Costa
João Fagundes Euler Ribeiro
Valter Pereira Hermfnio Calvinho
zaire Rezende Mauri Sérgio

PDT

Beth Azize Aroldo Góes
Sidney de Miguel (PV) Haroldo Sabóia

PDS
Maria Valadao ÂngelaAmim
Teresa Jucá Célia Mendes

PSDB
Fábio Feldmann Edmundo Galdino
Tuga Angerami Osmânio Pereira

PTB

Francisco Rodrigues Alceste Almeida
PT

Lourival Freitas Ricardo Morias
PDC

Avenir Rosa Pauderney Avelino

Eduardo Moreira
Hermfnio Calvinho

Luiz Soyer
TIdeide Uma

Aroldo Góes
Beth Azize

Vladimir Palmeira

José Maria Eymael

Jones Santos Neves

Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi

Nelson Morro
Wagner Nascimento

TItularea Suplentes

Carlos Alberto Campista PTB

Dércio Knopp Cardoso Alves Paulo Heslander

PT
Roberto Campos Vladimir Palmeira Paulo BernardoFrancisco Diógenes

PDC

Jackson Pereira José Maria Eymael Roberto Balestra

PL

Edson Fidéli9 Jarvis Gaidzinski Ribeiro Tavares

PL

PT

PDS

PDC

Carlos Azambuja
Marcelino Romano Machado

PSD.B

PMDB

Carrion Júnior
Mendonça Netto

Flávio Rocha

Francisco Coelho

Alofzio Mercadante

Gastone Righi

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima

Paes Landim
Renato Johnsson
Ney Lopes
Paulo Marinho

Delfim Netto
JOllê Lourenço

Luiz Tadeu Leite
Maurílio Ferreira lima
Nelson Proença
Walter Nory

Fábio Meirelles
Roberto Campos

Adroaldo Streck Viltório Medioli



coMlSSÃ.o PARLAMENTAR DE INQuIDuro
DESTINADA A INVESTIGAR A QUESTÃO DA

VIOIANcrA CONTRA A MUUIER

ReIoluçlo DO 19/92 Prazo: 13.05 a 09.09.92

PRBSIDBN1E: Deputada 8andra StarHng
Vicc-Prelidente: Deputada Marilu GuiInaraea
Relatora: Deputada L6cia VAnia

'Iltu1ares Suplentes

"coMISSÃO PARLAMENTAR DE INQlfflRITO DES
llNADA A INVESTIGAR posslvEIs IRREGULARIDA
DES NO·PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃt?:D~Y~f:'

RequeriJ:DCnto nO 8/91

Prazo: 28-5-92 a 25-9-92
Presidente: Deputado Nilson Gibson
Vice-Presidente: Deputado Mauro Miranda
Relator: Deputado Pedro Cqrrea .

Bloco Parlamentar 'Iltu1ares .Suplentell

Carlos Roberto Massa - PR
Fátima Pelares - AP
Marilu Guimatlies - MS

Adelaide Neri'- AC
Etevalda G. de Menezes·- ES
Lúcia Vania - GO

PDT

Camilo Machado - MG
José Múcio Monteiro - PE

Wanda Reis - RJ

Antônio de Jesus - GO
Rita Camata - ES

. Zila Bezerra - AC

Ivan Burity
Pedro Corrêa
José Moura

Luis Carlos Santos
Mauro Miranda" .
Nilson Gibson

Bloco Parlamentar

PMDB

PDT

Átila lins
Fausto Rocha

José Egydio

. , A,ry ~ara
Carlos Benevides

Renato Yianna

Serviço de ComissOes Parlamentares
- Anexo U - Sala 10 - Mezanino
8ecretâria: Maria do Amaro Bezerra da Silva
Ramais: 7056/7060 em 28-5-92

Artur da Távola - RJ Tuga Angeram~.

Reunioes - Local: Anexo U; Plenário nO
secretária: Maria de Fâtima Moreira de Carvalho
Tel: 311-7057

Beth Azize - AM

PSDB

Rose de Freitas - ES

PDS

Ângela Amin - SC

PT

sandra Starling - MG

PI'B

Raquel Cândido - RO

PL

Robson 'fuma - SP

PDC

Eduardo Matias - MA

Lúcia Braga - PB

Cêlia Mendes:" AC

José Fortunati - RS

Roberto Jefferson - RJ

Avelino Costa - MG

Osório Santa Cruz - GO

liberato Caboclo·

Pedro Pavão

Matheus Iensen

Valdemar Costa

Eduardo Siqueira Campos

PSDB,'

PDS

PT.

PI'B

PL

PDC

C'.arlps Cardinal

'Adroàloo'Streck

José Diogo

Carlos Kayath

Nelson Bomier

Francisco Coelho



lltulares Suplentes

Bloco Parlamentar

Ronaldo Caiado Paes Landim
Eraldo Tinoco Aroldo cedraz
Mussa Demes Josê Carlos Aleluia

PMDB

Geddel Vieira lima Ivo Mainardi
Luiz carlos Santos Gonzaga Motta
Nestor Duarte Neif Jabur

PDT

Paulo Ramos Josê Vicente Brizola

PSDB

Luiz Pontes Magalhães Teixeira

PDS

Josê Lourenço Marcelino R. Machado

PT

Tilden Santiago Chico Vigilante

PTB

Luiz Moreira Hilário Coimbra

PL

Jones Santos Neves Nelson Bornier

PDC

Jairo Azi Eduardo S. Campos

Prazo: 10-6 a 7-10-92
Presidente: Deputado Messa Demes
Vice-Presidente: Deputado Josê Lourenço
Relator: Deputado Luiz carlos Santos

coMISSÁo PARLAMENTAR DE INQlmRITO
DESTINADA A CONTINUAR AS INVESTIGAçõES

DE IRREGULARIDADES NA CESSÁO DO
CONIROLE ACIONÁRIO DA NEC DO BRASIL S/A,
BEM COMO O ENVOLVIMENTO E AÇÃO DIRETA

DO MlNIS'mRIo DAS COMUNICAçõES E
, DA TELEBRÁS NOS FAroS

Serviço de ComiasOes Especiais
- Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Silvio Avelino da Silva
Ramais: 7066n067 em 20-8-92

Suplentes

Pedro Pavão

Edison Fidêlis

Jackson Pereira

Paulo Bernardo

Francisco Coelho

Jones Santos Neves

Dércio Knop
Eden Pedroso

Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro

Jono Maia

Cêsar Maia
Cid Carvalho

Fernando Bezerra Coelho
Gonzaga Motta

PDT

PSDB

PMDB

Bloco Parlamentar

PT

PTB

HávioRocha

Basílio Villani

Gerinano Rigotto
Josê Dutra
Lufs Roberto Ponte
Manoel Moreira

Gatone Righi

cOMISSÃo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIJi
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONS'ITIUIÇÃO N" 48, DE 1991, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONS'ITIUIÇÃO

FEDERAL (SIS1EMA TRIBUTÁRIO NACIONAL)".

Presidente: Deputado Josê Dutra
1° Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
Z' Vice-Presidente: Deputado Basilio Villani
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

lltulares

PL

PDC

Antonio Carlos Mendes Tame
PDS

Carrion JOnior
Sêrgio Gaudenzi

Benito Gama
Francisco Dornelles
lbere Ferreira
Romel Anísio

Josê Fortunati

Paulo Mandarino

Osvaldo Reis Jono Colaço

ReuniCíes:
Local: Anexo 11, Plenário nO
Secretário:

j EDIÇÃO DE HOJE: 120 PÁGINAS 1


