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NELSON TRAD - PTB - MS

JAQUES WAGNER - PT - BA

EFRAIM MORAIS - PFL - PB

GIOVANNI QUEIROZ - PDT - PA

LUCIANO CASTRO - PSDB - RR

ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB - GO

GONZAGA PATRIOTA - PSB - PE



CÂMARA DOS DEPUTADOS

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

---------- SUMÁRIO

1 - ATA DA 15!! SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 2!! SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA, DA 51!! LEGISLATURA, EM
25 DE JANEIRO DE 2000

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da
sessão anterior

111 - Leitura do expediente

MENSAGENS
Nº 114/2000 - Do Poder Executivo,

submetendo à elevada deliberação dos
membros do Congresso Nacional, o texto do
projeto de lei que "Exclui uma fração da área da
Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto,
localizada nos Municípios de Guajará-Mirim e Vila
Nova Mamoré, no Estado de Rondônia" (PL nº
2.354/2000 na Câmara dos Deputados). 03182

Nº 115/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nº 226, de 17-12-99, que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão e TV de Jabotica
tubas a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Jaboticatubas, Estado de
Minas Gerais. 03187

Nº 116/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nQ224, de 17-12-99, que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão para Desenvol
vimento Social e Cultural de Pedro Canário a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pedro Canário, Estado do Espírito
Santo. 03188

NQ 117/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constantes da
Portaria nº 218, de 17-12-99, que autoriza a
Associação Comunitária dos Bairros do
Município de Luz a executar serviço de radio-

difusão comunitária na cidade de Luz, Estado de
Minas Gerais. 03189

Nº 118/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nº 221, de 17-12-99, que autoriza a Associação
Comunitária A Voz de Quissamã a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Quissamã, Estado do Rio de Janeiro. 03190

Nº 119/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nº 217, de 17-12-99, que outorga a Associação
Comunitária e Cultural Ipanemense a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ipanema, Estado de Minas Gerais. 03191

Nº 120/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nQ 208, de 8-12-99, que autoriza a Associação
Comunitária Firminense de Radiodifusão a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Senador Firmino, Estado de Minas
Gerais. 03192

Nº 121/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nQ 205, de 8-12-99, que autoriza a Associação
Comunitária Cristalense de Radiodifusão a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cristais, Estado de Minas Gerais.......... 03193

Nº 122/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nº 222, de 17-12-99, que autoriza a Associação
Batataense Cultural - ABC a executar serviço de
radiodifusão c:omunitária na cidade de Batatais,
Estado de Sãc) Paulo. 03194

Nº 123/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
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nº 220, de 17-12-99, que autoriza a Associação
Comunitária Clube do Machadinho de Radio
difusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lauro Müller, Estado
de Santa Catarina................................................... 03195

Nº 124/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nº 216, de 17-12-99, que autoriza a Associação
Comunitária Bonjardinense de Radiodifusão a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Bom Jardim de Minas, Estado de
Minas Gerais. 03196

Nº 125/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nº 223, de 17-12-99, que autoriza a Associação
dos Meios de Comunicação e Atividades
Culturais e Comunitárias de Rancharia a executar
serviços de radiodifusão comunitária na cidade
de Rancharia, Estado de São Paulo. 03197

Nº 126/2000 - Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nº 219, de 17-12-99, que autoriza a Associação
Comunitária Estudantil da Zona Sul de Belo
Horizonte a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais. 03198

Nº 127/2000 Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nº 225, de 17-12-99, que autoriza a Associação
de Radiodifusão Comunitária Itaperuçu - ARCI a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Itaperuçu, Estado do Paraná. 03199

Nº 128/2000 Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nº 204, de 8-12-99, que autoriza a Associação
Comunitária Artística e Ecológica de Planalto a
executar serviço de radiodifusão na cidade de
Planalto, Estado da Bahia. 03200

Nº 129/2000 Do Poder Executivo,
submetendo à apreciação dos membros do
Congresso Nacional, o ato constante da Portaria
nº 227, de 21-12-99, que autoriza a Associação
Comunitária Saíde Kassis a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Macaubal, Estado de São Paulo............................ 03201

OFÍCIOS

Nº 16/2000 - Do Senhor Deputado Aécio
Neves, Líder do PSDB, indicando os deputados
do referido partido para integrarem a Comissão

Especial destinada a proferir parecer ao
Substitutivo do Senado Federal à PEC nº
472-0/97. 03202

Nº 22/99 - Do Senhor Deputado José
Genoíno, Líder do PT, indicando os deputados
do referido partido para integrarem a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Subs-
titutivo do Senado Federal à PEC nQ472-0/97. .... 03202

NQ 21/99 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Líder do PTB, indicando os deputados
do referido partido para integrarem a Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Subs-
titutivo do Senado Federal à PEC nº 472-0/97.... 03202

Nº 122/99 - Da Senhora Deputada Luiza
Erundina, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB, indicando o Deputado José
Antônio para integrar a Comissão Especial
destinada a analisar a PEC nº 472-0/97. 03203

NQ 359/99 - Do Senhor Deputado Flávio
Derzi, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
solicitando a reconstituição do PL nQ2.646/96. ... 03203

Nº 216/99 - Do Senhor Deputado José
Múcio Monteiro, Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
comunicando que a referida Comissão aprovou,
por unanimidade o relatório do Deputado Pedro
Henry referente à Reclamação s/nº/99,
formulado por Raimundo Nonato Alves
Cavalcante.............................................................. 03203

Nº 164/99 Do Senhor Deputado
Fernando Marroni, Presidente da Comissão
Externa destinada a Averiguar Denúncias da
Ocorrência de Pescas Predatórias e Trabalho
Escravo nas águas do litoral sul do Brasil, nos
Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina
comunicando que a referida Comissão concluiu
seus trabalhos e encaminhando o Relatório Fi-
nal........................................................................... 03352

REQUERIMENTO
- Do Senhor Deputado Paulo Baltazar, so-

licitando retirada da PFC nQ 20/99....... 03365

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Projeto de Lei Complementar nº 100, de
2000 (Do Sr. Dr. Hélio) - Institui o Fundo de
Universalização dos Serviços Postais Essenciais
- FUSPE. 03365

PROJETOS DE LEI
Projeto de Lei nQ 2.339, de 2000 (Do Sr.

Coronel Garcia) - Altera a Penalidade e a
Medida Administrativa previstas no art. 231,
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inciso VIII, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997........................................................................ 03365

Projeto de Lei nº 2.340, de 2000 (Do Sr.
Clementino Coelho) - Acrescenta dispositivo à
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe
sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde". 03366

Projeto de Lei nº 2.341, de 2000 (Do Sr.
Clementino Coelho) - Altera a Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, e dá outras
providências. 03367

Projeto de Lei nº 2.342, de 2000 (Do Sr.
Clementino Coelho) Dispõe sobre a
equalização de taxas de juros em operações de
crédito vinculadas a investimentos em in
fra-estrutura na região do semi-árido do Nordeste. 03380

Projeto de Lei nº 2.343, de 2000 (Do Sr.
Lincoln Portela) - Determina a proibição de
disponibilizar comercialmente o bronzeamento
artificial. 03381

Projeto de Lei nº 2.344, de 2000 (do Sr. Bis
po Rodrigues) - Acrescenta parágrafo ao art. 2º
da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dis
põe sobre as restrições à propaganda de produ
tos fumígeros, bebidas alcóolicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas, nos termos do
§ 4º do art. 220 da Constituição Federal"............... 03382

Projeto de Lei nº 2.345, de 2000 (Do Sr.
JaquesWagner) - Altera o art. 146, inciso 111, da
Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código
Eleitoral! exigindo documento com fotografia no
ato da votação........................................................ 03385

Projeto de Lei nº 2.346, de 2000 (Do Sr.
Alberto Fraga) - Dispõe sobre a utilização da
Bandeira brasileira nos uniformes das equipes
esportivas amadoras e profissionais. 03386

Projeto de Lei nº 2.347, de 2000 (Do Sr.
Damião Feliciano) - Institui incentivo fiscal do
imposto de renda para a contratação de
trabalhadores em seu primeiro emprego, e os
com idade igualou superior a quarenta anos.
(Apense-se ao Projeto de Lei nº 7, de 1999)......... 03386

Projeto de Lei nº 2.348, de 2000 (Do Sr.
Luiz Bittencourt) - Concede insenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 
aos tratores, máquinas, equipamentos e
implementas agrícolas. 03387

Projeto de Lei nº 2.349, de 2000 (Do Sr.
Luiz Bittencourt) - Dispõe sobre a meia-entrada
nos espetáculos culturais e esportivos, para
trabalhadores e dá outras providências. 03389

Projeto de Lei nº 2.350, de 2000 (Do Sr.
Luiz Bittencourt) - Modifica o Decreto-Lei nº 236,
de 28 de fevereiro de 1967, que "complementa e
modifica a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962", estabelecendo tempo mínimo para a
veiculação de programas educativos. 03389

Projeto de Lei nº 2.351, de 2000 (Do Sr.
Darcísio Perondi) Obriga que os
medicamentos produzidos no País ou
importados tenham obrigatoriamente copos e
colheres- dosadolCls. 03389

Projeto de Lei nº 2.352, de 2000 (Do Sr.
Neuton Lima) - Dispõe sobre valores de
gratificação a serem pagos a policiais pela
apreensão de armas de fogo. 03391

Projeto de Lei nº 2.353, de 2000 (Do Sr. Dr.
Hélio) - Dispõe sob a destinação do superávit
financeiro do Fundo de Marinha Mercante. .......... 03392

Projeto de Lei nº 2.354, de 2000 (Do Poder
Executivo) Mensagem nº 114/2000 - Exclui uma
fração da área da Reserva Extrativista do Rio Ouro
Preto, localizada nos Municípios de Guajará-Mirim
e Vila Nova Mamoré, no Estado de Rondônia. ........ 03394

INDICAÇÕES
Indicação nº 726, de 2000 (Do Sr. Júlio

Redecker) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Fazenda, alteração
da Medida Provisória nº 2.013-4, de 31 de
dezembro de 1999, para restabelecer a isenção
de remessas de valores ao exterior, destinados
ao pagamento de despesas de participação em
feiras internacionais. 03399

Indicação nº 727, de 2000 (Da Srª Vanessa
Grazziotin e Outros) - Sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da
Fazenda, a concessão de reposição salarial e um
Plano de Demissão Incentivada aos funcionários
do Banco do Estado do Amazonas - BEA S.A. ..... 03402

PROJETOS DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução nQ 63, de 2000 (Da

Comissão Especial da Reforma do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados) - Aprova
reforma do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. 03403

Projeto de Resolução nQ 64, de 2000 (Do
Sr. Clementino Coelho) - Revoga o § 1º do art.
5º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. 03449

SESSÃO ORDINÁRIA DE 25-1-2000

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.) 
Perspectiva de crescimento da economia
brasileira. Implantação do Pólo Gás-Químico no
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Município de Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense, Estado do Rio de Janeiro ,.... 03451

IV - Pequeno Expediente

SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG) 
Manipulação de informações pela imprensa
brasileira. Inconsistência de matérias a respeito do
projeto de lei de responsabilidade fiscal
publicadas na Folha de S.Paulo, de autoria do
empresário Antonio Ermírio de Moraes e da
articulista Eliane Cantanhêde ;..... 03452

RICARDO FERRAÇO (PSDB - ES) 
Não-liberação, pelo Governo do Estado do
Espírito Santo, de recursos destinados à
instalação de unidade de hemodiálise no
Município de Cachoeira de Itapemirim ~..... 03453

GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA) - Apoio ao
parecer E1t1resentado pelo Relator Pedro Novais
ao Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal. ..... 03453

FERNANDO CORUJA (PDT - SC) 
Protesto contra os elevados gastos do Governo
Federal com publicidade, em detrimento da área
soeiaI. 03454

SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA) 
Regozijo com o índice de aceitação do nome da
Governadora Roseana Sarney, do Estado do
Maranhão, para a Presidência da República,
segundo pesquisa de intenção de voto realizada
pelo instituto Vox Populi..... 03455

PEDRO CELSO (PT - DF) - Defesa de
abertura, pelo Senado Federal, de processo de
cassação do mandato do Senador Luiz Estevão
por malversação de dinheiro público. ........ ..... ...... 03455

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Neces-
sidade de maiores investimentos da Petrobras
nos campos de petróleo do Estado da Bahia, ....... 03456

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Cumprimentos
ao Sr. Henri Philippe Reichstul, Presidente da Pe
trobras, pela posição assumida diante do derra
mamento de óleo na Baía de Guanabara, Estado
do Rio de Janeiro. Louvor à Diretoria da empresa
pela disposição de envolvimento do Governo e
de entidades da sociedade civil em torno do pro-
jeto de despoluição da área. 03457

IÉD/O ROSA (PMDB - RJ) - Expectativa
de rejeição, na Casa, de destaque do Governo
para retirada, do relatório final da Comissão Es
pecial da Reforma do Poder Judiciário, da
autonomia financeira prevista para a Defensoria
Pública. 03458

ENIO BACCI (PDT - RS) - Crescimento da
produção industrial paulista, conforme dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE. 03459

GERALDO SIMÕES (PT - BA) - Proteção
contra a entrada de produtos manufaturados de
baixa tecnologia das nações em desenvolvimento
nos mercados dos países avançados, comprova
da por estatísticas da UNCTAD - Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvol
vimento. Defesa do aumento da participação do
Brasil no comércio agropecuário exterior. Cresci
mento da importação brasileira de cacau, dada a
não-liberação de recursos governamentais desti
nados à recupe- ração da lavoura cacaueira.
Afastamento da atenção do Governo brasileiro
dos interesses nacionais, em favor dos interna-
cionais. '" 03459

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. Como
Líder.) - Transcurso do 4462 aniversário de
fundação da cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo - 25 de janeiro. Transferência da sede
do Governo do Estado de São Paulo para o
Município de São Vicente, por três dias, como
parte das comemorações dos 500 anos do
Descobrimento do Brasil. 03460

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Assinatura,
pelo Governo Federal, dos contratos para a
instalação do Pólo Gás-Químico do Rio de Ja
neiro. Importância do projeto para a economia
do Estado. Conveniência de estabelecimento, no
Município fluminense de Campos dos Goytacazes,
de escritório regional da Agência Nacional do
Petróleo - ANP. 03461

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Inconfor
mismo com a impossibilidade da utilização de
crédito pelo Hospital Evangélico Or. e Sra.
Goldsby King, do Município de Dourados, Estado
de Mato Grosso do Sul, em conseqüência da ma
nutenção em dia de seus compromissos financei
ros. Necessidade de revisão, pelo Ministério da
Saúde, das normas de utilização dos recursos fi
nanceiros do Programa de Reestruturação Finan
ceira e Modernização Gerencial das Santas Ca
sas e Hospitais Filantrópicos vinculados ao Siste-
ma Único de Saúde - SUS.... 03462

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT - SP.
Pela ordem.) - Transcurso do aniversário da
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 03462

ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL) 
Descaso do Governo Federal com o Estado de
Alagoas. 03463

MARCOS ROLlM (PT - RS) - Apresentação
de requerimento de informações ao Ministério da
Defesa sobre o efetivo e a carga horária de con-
troladores de vôo. . 03463

ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP) 
Transcurso do 4462 aniversário de fundação da
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cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Necessidade de alteração de dispositivos do
Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal ati
nentes à cobrança de juros e rolagem de dívidas
dos Estados e Municípios .

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Conquista, por Rivaldo Vítor Barbosa Ferreira, do
título de melhor jogador de futebol do mundo
em 1999. Matéria "Rivaldo: O melhor", publicada
pelo Jornal do Commercio, de Recife, Estado
de Pernambuco .

EURípEDES MIRANDA (PDT - RO) 
Reconhecimento, pela Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo, da política do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e So
cial - BNDES de privilégio ao financiamento de
empreendimentos estrangeiros ..

AIRTON DIPP (PDT - RS) - Previsão de
aumento dos gastos do Governo Federal com
publicidade, em prejuízo dos investimentos na
área social. ..

ADÃO PREITO (PT - RS) - Expectativa de
cumprimento, por parte do Governo Federal e
das lideranças governistas, de compromisso
referente à apresentação de proposta de
renegociação das dívidas dos pequenos
produtores rurais ..

LAEL VARELLA (PFL - MG) - Defesa de
rejeição, pelo Congresso Nacional, de escultura
em memória do massacre ocorrido em Eldorado
do Carajás, Estado do Pará, oferecida pela
entidade dinamarquesa Art in Defense of Hu
manism. Possibilidade de destruição dos autos
do processo de homicídio movido contra o líder
José Rainha, do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra - MSl; em incêndio ocorrido
no Fórum de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Críticas à reforma agrária implantada no País.
Estimativa da Confederação Nacional da Agricul
tura de estagnação da produção agrícola
nacional na safra 1999/2000. Conveniência de
garantia do direito de propriedade e da livre
iniciativa p~ra a ~I~na realização do potencial
agropecuano braSileiro .

PAULO PAIM (PT - RS) - Importância da
manifestação do Ministro Geraldo Quintão, da
Defesa, em favor da concessão de reajuste
salarial para os servidores públicos militares........

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Epidemia
de meningite em Teresina, Estado do Piauí.
Apelo ao Ministério da Saúde no sentido de
liberação de recursos para prestação de melhor
assistência à população pelo Hospital de
Doenças Infecto-Contagiosas, do Município.........

03464

03465

03471

03472

03472

03473

03474

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
CE) - Transcurso do Dia do Aposentado - 24 de
janeiro ..

SÉRGIO CARVALHO (PSDB - RO) 
Protesto contra a demissão de milhares de
servidores públicos do Estado de Rondônia .

JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Transcurso
dos 446 anos de existência da cidade de São
Paulo, Capital elo Estado de São Paulo ..

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL - PE) 
Cumprimentos aos integrantes da Assessoria
Parlamentar da Fundação Nacional de Saúde 
FUNASA ante a excelência do desempenho na
elaboração de convênios referentes às emendas
ao Orçamento Geral da União de 1999.
Relevância das atividades desenvolvidas pelo
setor .

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Invasão das Fazendas Resfriado e Experimental
de Zootecnia de Sertãozinho, situadas na região
do Município de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo. Urgente adoção, pelo Governador Mário
C9vas, de medidas para restabelecimento do
ordenamento jurídico garantidor do direito à
propriedade ..

FEU ROSA (PSDB - ES) - Manifestação de
pesar pelo falecimento do Prof. Joaquim Pacheco
dos Santos, ex-Diretor do Serviço Social da
Indústria - SES~ no Estado do Espírito Santo........

SERAFIM VENZON (PDT - SC) - Expectati
va de redução do desemprego e de retomada do
desenvolvimento econômico do Estado de Santa
Catarina ..

AUGUSTO NARDES (PPB - RS) - Homena
gem póstuma lOlO ex-Vereador Tancredo dos San
tos Moraes, do Município de Santo Ângelo, Esta-
do do Rio Grande do Sul ..

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Crescimento
da indústria de) turismo no Estado do Rio de
Janeiro. Conveniência de melhoria dos serviços
voltados para a atividade turística no País .

FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ) 
Regozijo com anunciada previsão de recorde na
arrecadação de ICMS no Estado do Rio de Ja
neiro, segundo notícia publicada no jornal O Dia.
Louvor à política de estímulos à pequena e à
média empresas adotada pelo Governo Estadual.

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) 
Existência dos requisitos para reconhecimento,
p~la Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, da
cidade de Goiás como patrimônio histórico e

03475

03476

03477

03478

03479

03479

03480

03481

03482

03483

03484



03172 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÀMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

cultural da humanidade. Importância do
engajamento do Governo Federal no movimen
to para a concretização desse anseio do povo
goiano. Homenagem à memória do
engenheiro Ismerino Soares de Carvalho,
ex-Prefeito Municipal de Goiânia, Estado de
Goiás, ao ensejo do 35º aniversário de
falecimento. 03484

LUís EDUARDO (PDT - RJ) - Empobreci-
mento dos assalariados brasileiros. 03486

ARY KARA (PPB - SP) - Homenagem aos
alunos da 5ª série da Escola Estadual Professor
José Pereira Éboli, do Município de Guaratin
guetá, Estado de São Paulo, autores do livro de
poemas "Palavras que Giram". .. 03487

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) 
Indignação do orador com o desastre ecológico
ocorrido na Baía de Guanabara, Estado do Rio
de Janeiro.................................................. 03488

MARCELO BARBIERI (PMDB - SP) 
Transcurso do 70º aniversário de fundação do
jornal O Imparcial, de Araraquara, Estado de
São Paulo. Comemoração do Dia do Carteiro -
25 de janeiro........................................................... 03489

ALEX CANZIANI (PSDB - PR) - Evolução
do ensino fundamental brasileiro no Governo
Fernando Henrique Cardoso. 03490

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Descaso
governamental quanto à produção de feijão na re
gião de Irecê, Estado da Bahia. Necessidade de
intervenção da Companhia Nacional de Abasteci
mento - CONAB para garantia da execução do
Programa de Preço Mínimo para a safra em curso. 03491

RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC) 
Apreciação, pela Casa, do Projeto de Lei de
Responsabilidade Fiscal. 03492

JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC) 
Expectativas para o Brasil e para o mundo no
ano 2000............. 03492

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Questiona
mento acerca da pretendida elevação do custo
dos pedágios, tendo em vista as alterações anun
ciadas pelo Ministro Eliseu Padilha, dos Transpor
tes, para as futuras privati- zações de estradas fe-
derais. 03494

V - Grande Expediente
JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE) 

Importância da aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 18, de 1999 - Lei de Respon
sabilidade Fiscal. Desempenho do orador e do
Deputado Pedro Novais, respectivamente, na
Presidência e na Relataria da Comissão Especial

destinada à emissão de parecer sobre a maté-
ria............................................................................ 03494

EDINHO BEl (PMDB - SC. Pela ordem.) 
Conveniência de aprovação de projeto de lei
apresentado pelo orador sobre regulamentação
do funcionamento, no País, de hotéis, restau-
rantes, bares e similares. 03498

MARCOS CINTRA (Bloco/PL - SP) 
Críticas à proposta de reforma tributária
elaborada por comissão formada por membros
do Executivo, do Legislativo e Secretários de
Estado. Conveniência de não-açodamento da
apreciação da matéria pela Casa. 03500

WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.) 
Homenagem ao jornalista Barbosa Lima
Sobrinho pelo transcurso de seu 1032

aniversário de nascimento. Necessidade de
aprovação, pelo Senado Federal, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 169, aprovada na
Câmara dos Deputados, referente à vinculação
de recursos para a área de saúde. ....... ...... ..... ...... 03504

FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Pela or
dem.) - Reajuste no preço do cimento. Defesa
de criação de Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigação de aumentos nos
preços de produtos controlados por oligopólios. . 03505

PRESIDENTE (Michel Temer) - Convo-
cação dos deputados ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia............... 03505

LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. Pela
ordem.) - Transcurso do 446º aniversário da
cidade de São Paulo. Congratulações ao
Prefeito Municipal de São Vicente, Estado de
São Paulo, pela liderança das comemorações
alusivas à fundação do Município e aos 500
anos do Descobrimento do Brasil. ....... ...... ..... ...... 03505

FRANCISCO RODRIGUES (PFL - RR. Pela
ordem.) - Considerações sobre o discurso de
posse do Ministro Geraldo Quintão, da Defesa.
Declarações do Presidente da República sobre a
criação da referida Pasta. 03506

JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Como Líder.) 
Atuação do Deputado Fernando Ferro na Comis
são Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico.
Não-formulação pelo citado Parlamentar, durante
inquirição de Delegado na Comissão de Direitos
Humanos, de denúncia contra o Ministro Carlos
Velloso, Presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral. 03506

DR. HÉLIO (PDT - SP. Pela ordem.) 
Transcurso do 4462 aniversário de fundação da
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
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Apoio do Partido Democrático Trabalhista ao
Projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal. 03507

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.) 
Convocação da bancada do Partido Progressista
Brasileiro ao plenário para apreciação da Ordem
do Dia. Solicitação à Presidência de encerramen-
to dos trabalhos nas Comissões. 03508

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Apresentação de requerimento de informações
ao Ministério dos Transportes sobre as
condições da BR-101 em face das fortes chuvas
ocorridas em trecho da divisa entre os Estados
do Rio de Janeiro e São Paulo. 03508

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem.)
- Ameaças sofridas por habitantes do Município
baiano de Várzea da Roça em razão de combate
a fraude ocorrida em eleição para prefeito. Artigo
"Estelionatário é solto e repórter indiciado",
publicado no jornal A Tarde, acerca do
indiciamento do repórter Marconi de Souza por
comprovação de existência de falha no Serviço
de Atendimento ao Cidadão - SAC, no Estado
da Bahia. Críticas à parcialidade vigente na
Justiça local............................................................ 03509

FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Como lí
der.) - Visita ao Rio de Janeiro de integrantes da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, da Casa, para apuração
das conseqüências do vazamento de óleo da
Petrobras na Baía de Guanabara. Proposta de
convocação do Presidente da empresa para
prestação de esclarecimentos sobre o acidente
em audiência pública, na Comissão. 03511

AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Pela ordem.) 
Solicitação ao Presidente da Casa de interferên
cia junto ao Presidente do Senado Federal, Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, quanto às altera
ções promovidas por medida provisória na Lei nº
9.605, relativa à proteção ambiental, aprovada
pelo Congresso Nacional. 03511

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acolhimento
da solicitação do Deputado Ayrton Xerêz... 03512

VI - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Michel Temer) - Conti

nuação da votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 96-B, de
1992, que introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário. 03516

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento para votação em globo dos d3staques
simples, com algumas exceções...................... ...... 03572

Votação do requerimento............................. 03573

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
WALTER PINHEIRO, JOSÉ ANTONIO,
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERÊZ, BISPO
RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, LUIZ
ANTONIO FLEURY, ODELMO LEÃO, MENDES
RIBEIRO FILHO, JUTAHY JUNIOR, INOCÊNCIO
OLIVEIRA................................ 03573

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados MARCELO DÉDA, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, MARCELO DÉDA.................................. 03575

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO
JEFFERSON. 03576

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCELO
DÉDA, AÉCIO NEVES. 03576

PRESIDENTE (Michel Temer) - Transferên-
cia da votação em globo dos destaques simples
para a próxima sessão. 03576

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação de requerimento de preferência para
votação dos destaques e das emendas aglutina-
tivas referentes aos arts. 14, 16 e 17 do
Substitutivo oferecido à PEC nº 96-B, de 1992..... 03577

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado ,JOSÉ ROBERTO BATOCHIO.......... ...... 03577

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
requerimento de destaque para votação em
separado cio § 4º do art. 102. 03577

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES................. 03577

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento. 03577

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação da
Emenda Aglutinativa nº 1....................................... 03577

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, AYRTON XERÊZ, BISPO
RODRIGUES, JOSÉ ANTONIO, JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO, ROBERTO JEFFERSON, ODELMO
LEÃO, MARCELO DÉDA, MENDES RIBEIRO
FILHO, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
ARNALDO MADEIRA, ROBERTO ARGENTA,
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO, MARCELO DÉDA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA. 03578

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem.) - Reassun-
ção, por parte do Deputado Comélio Ribeiro, do
mandato parlamentar. 03580
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PRESIDENTE (Michel Temer) - Cumprimen
tos ao Deputado Cornélio Ribeiro pelo retorno à
Casa. Anúncio da visita da Senadora Beatriz Pa
redes, do México, à Câmara dos Deputados.........

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado AYRTON XERÊZ ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação ..

Aprovação da Emenda Aglutinativa nQ 1 ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
do art. 16 do Substitutivo, que acrescenta o art.
103-A à Constituição Federal, da bancada do
PDr. ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado MIRO TEiXEIRA ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XEREZ, BISPO RODRIGUES, JOSÉ
ANTONIO, LUIZ ANTONIO FLEURY, ODELMO
LEÃO, MARCELO DÉDA. ..

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem.) - Artigos
"Reforma em favor de quem?" e "Efeito
vinculante e totalitarismo", de autoria,
respectivamente, dos Srs. Celso Bandeira de
Mello e Eros Roberto Grau, publicados no jornal
Folha de S.Paulo ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
MENDES RIBEIRO FILHO, AÉCIO NEVES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARNALDO MADEIRA,
Luís EDUARDO .

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados PAULO
OCTÁVIO, FEU ROSA, DEUSDETH PANTOJA,
PAULO BALTAZAR, ZÉ GOMES DA ROCHA,
WALFRIDO MARES GUIA ..

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Peja ordem.) 
Apelo aos deputados para comparecimento à
sessão conjunta prevista para o dia 26 de ja
neiro, destinada à votação de matérias de
relevante interesse nacional. Orientação da
respectiva bancada ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ALDIR CABRAL.. .

AÉCIO NEVES (Pela ordem.) - Apelo aos
deputados para comparecímento à sessão
conjunta prevista para o dia 26 de janeiro,
destinada à votação de matérias de relevante
interesse nacíonal ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados LUIZ RIBEIRO,

03580

03580

03581

0358"j

03591

03591

03592

03594

03596

03597

03597

03597

03598

ALCESTE ALMEIDA, SILAS BRASILEIRO,
SÉRGIO REIS, L1NCOLN PORTELA ..

PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) 
Anúncio da realização de sessão do Congresso
Nacional às 11 h do dia 26 de janeiro, destinada
à apreciação de medidas provisórias .

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados ROBERIO
ARAÚJO, CORAUCI SOBRINHO, NEY LOPES,
CELSO JACOB, SÉRGIO BARCELLOS, SÉRGIO
BARROS, BADU PICANÇO, EVANDRO MILHOMEN,
ANIVALDO VALE, JOÃO GRANDÃO ..

AÉCIO NEVES (Pela ordem.) - Solicitação
à Presidência de confirmação do horário de
início da sessão do Congresso Nacional prevista
para o dia 26 de janeiro. Reiteração da
convocação dos deputados integrantes do
PSDB para comparecimento à sessão conjunta,
com realização prevista para as 11 h do dia 26 de
janeiro, destinada à apreciação de medidas
provisórias ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MARÇAL FILHO ..

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem.) - Re
iteração da convocação dos Deputados
integrantes do PFL para comparecimento à
sessão do Congresso Nacional prevista para as
11 h do dia 26 de janeiro, destinada à apreciação
de medidas provisórias. Orientação da
respectiva bancada .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CARLOS
COUTINHO ..

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. .. .

Manutenção do dispositivo .

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação da
Emenda Aglutinativa I1Q 2 .

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados MALULY
NETTO, DR. BENEDITO DIAS, ALBÉRICO
CORDEIRO, BEN-HUR FERREIRA, NELSON
TRAD, LAURA CARNEIRO, RONALDO
CAIADO .

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO
ARGENTA ..

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados OSMAR
SERRAGLlO, EDINHO BEZ, ABELARDO
LUPION ..

03598

03598

03598

03599

03599

03599

03599

03599

03599

03610

03610

03611

03611
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Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
AYRTON XERÊZ, BISPO RODRIGUES, JQSÉ
ANTONIO, MIRO TEIXEIRA, ROBERTO
JEFFERSON, ROMEL ANIZIO, MARCELO
DÉDA, MENDES RIBEIRO FILHO, AÉCIO
NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, DUILlO
PISANESCHI. 03611

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados HUGO BIEHL,
XICO GRAZIANO, PEDRO CORRÊA, PAULO
JOSÉ GOuvÊA, MOACIR MICHELEnO, YEDA
CRUSIUS, ROMEL ANIZIO, JOSÉ CARLOS VIEIRA,
AUGUSTO NARDES, MURILO DOMINGOS,
WELlNTON FAGUNDES, HENRIQUE EDUARDO
ALVES, NARCIO RODRIGUES, GERMANO
RIGOnO, WALDEMIR MOKA, MARISA
SERRANO............................................................... 03612

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 03613

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EULER MORAiS.............. 03613

PRESIDENTE (Michel Temer) - Aprovação
da Emenda Aglutinativa nº 2. 03613

Declaração de prejudicialidade da emenda
aglutinativa apresentada pelo Deputado Vicente
Arruda, assim como do requerimento de
destaque simples apresentado pelo Líder
Valdemar Costa Neto. 03624

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ODíLlO BALBINOTTI. ..... 03624

PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri-
mento de destaque simples para votação em se-
parado do art. 17 do Substitutivo. 03624

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado MIRO TEiXEIRA..................................... 03625

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação e
aprovação do requerimento. 03625

Votação do dispositivo destacado. 03625

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado MIRO
TEIXEIRA. 03625

PRESIDENTE (Michel Temer) - Esclareci
mento ao Plenário sobre existência de requeri
mento de destaque simples de todas as demais
Lideranças participantes de acordo. 03625

MIRO TEIXEIRA (Pela ordem.) - Solicita-
ção à Presidência de apensamento dos
requerimentos das Lideranças. 03626

PRESIDENTE (Michel Temer) - Acatamento
da sugestão do Deputado Miro Teixeira. 03626

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA. 03626

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado BABÁ.. 03626

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCELO DÉDA. .. ......... 03626

Usou da palavra a Sra. Deputada ZULAIÊ
COBRA, Relatora da matéria. 03626

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado MIRO TEIXEIRA. 03627

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ROBERTO JEFFERSON,
JOSÉ ANTONIO, GERSON PERES, BISPO
RODRIGUES, AYRTON XERÊZ, FERNANDO
GABEIRA, ROBERTO ARGENTA, AÉCIO NEVES,
MENDES RIBEIRO FILHO, FERNANDO
CORUJA, ARNALDO MADEIRA. 03627

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados GERVASIO
SILVA, MARIA ELVIRA, NEUTON LIMA,
GILBERTO KASSAB, NILTON CAPIXABA,
GERSON PERES. 03628

AÉCIO NEVES (Pela ordem.) - Importância
da conclusão da matéria em votação. .. 03629

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados SARAIVA
FELIPE, CORAUCI SOBRINHO, WALDIR
SCHMIDT, EXPEDITO JÚNIOR, ELCIONE
BARBALHO............................................................. 03629

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado JOSÉ GENOíNO. 03629

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados VIC PIRES
FRANCO, WILSON BRAGA, RAIMUNDO
SANTOS, ODíuo BALBINOTTI. 03629

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem.) 
Transcurso do 446º aniversário da cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo........................... 03630

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados HÉLIO
COSTA, RICARDO RIQUE, MARIA ELVIRA,
FRANCISCO SILVA, RICARDO BARROS, NILO
COELHO, MATTOS NASCIMENTO, CESAR
BANDEIRA, GLYCON TERRA PINTO, COSTA
FERREIRA. 03630

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 03630

Supressão do dispositivo destacado........... 03630
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Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PADRE ROQUE. ....... ...... 03644

Apresentação de proposições: CORONEL
GARCIA; MARCOS ROLlM; CLEMENTINO
COELHO; FERNANDO CORUJA; RONALDO
VASCONCELLOS; L1NGOLN PORTELA;
AVENZOAR ARRUDA; BISPO RODRIGUES; LUIZ
SÉRGIO; ANGELA GUADAGNIN; CLEMENTINO
COELHO; JOSÉ MACHADO E PROFESSOR
LUIZINHO; JAQUES WAGNER; MILTON TEMER;
ALBERTO FRAGA; JÚLIO REDECKER E
OUTROS; JÚLIO REDECKER; DAMIÃO
FELlCIANO; RUBENS BUENO; VALDECI
OLIVEIRA; LUIZ B1TTENCOURT; DARCíSIO
PERONDI; RITA CAMATA E MENDES RIBEIRO
FILHO; VANESSA GRAZZIOTIN; VANESSA
GRAZZIOTIN E OUTROS; CLEMENTINO
COELHO; NEUTON LIMA; DR. HÉLIO. 03644

VII - Encerramento
2 - ATA DA 15!l SESSÃO, DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
MATUTINA, DA 2! SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA, DA 51 li LEGISLATURA,
EM 25 DE JANEIRO DE 2000

I - Abertura da sessão

" - Leitura e assinatura da ata da
sessão anterior

111 - Leitura do expediente

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25·1·2000

IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação,
em turno único, do Projeto de Lei Complementar
n2 18-C, de 1999, que regula o art. 163, incisos I,
11, 111 e IV, e o art. 169 da Constituiçáo Federal,
dispõe sobre princípios fundamentais e normas
gerais de finanças públicas e estabelece o re
gime de gestão fiscal responsável, bem assim
altera a Lei Complementar nQ 64, de 18 de maio
de 1990 03659

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação de
requerimento para retirada da matéria da Ordem
do Dia. 03659

Usou da palavra para encaminhamento da
votação do requerimento o Sr. Deputado JOÃO
FASSARELLA. 03659

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES, SÉRGIO MIRANDA, FERNANDO
CORUJA, WALFRIDO MARES GUIA, GERSON
PERES, RUBENS FURLAN, JOÃO FASSARELLA,
GEDDEL VIEIRA LIMA, AÉCIO NEVES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, ARNALDO MADEIRA. ..... 03659

PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeição
do requerimento.. 03661

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO CALDAS. 03661

Usou da palavra o Sr. Deputado PEDRO
NOVAIS, Relator da matéria................................... 03661

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação da matéria os Srs. Deputados
SÉRGIO MIRANDA, JOAQUIM FRANCISCO,
JOÃO FASSARELLA, LUIZ CARLOS HAULY. ......... 03661

Usou da palavra o Sr. Deputado PEDRO
NOVAIS, Relator da matéria................................... 03665

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOÃO HERRMANN
NETO...................................................................... 03666

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado MIRO TEiXEIRA......... 03666

PRESIDENTE (Michel Temer) - Votação da
subemenda substitutiva do Relator, ressalvados
os destaques. 03672

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
FERNANDO GABEIRA, BISPO RODRIGUES. ....... 03690

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado SÉRGIO MIRANDA................................ 03690

Usaram da palavra para orientaçáo das
respectivas bancadas os Srs. Deputados LUIZA
ERUNDlNA, MIRO TEIXEIRA, CELSO GIGLlO,
GERSON PERES, CARLlTO MERSS, GEDDEL
VIEIRA LIMA, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, ARNALDO MADEIRA, JOSÉ
GENOíNO. 03691

BABÁ (Pela ordem.) - Reciamação contra
desrespeito a direitos dos trabalhadores da anti
ga empresa prestadora de serviços nas cantinas
e restaurantes da Casa. Conveniência da absor
ção, pela empresa vencedora da licitação, da
mão.-de-obra dos trabalhadores demitidos. Ne
cessidade de maior rigor na fiscalização do con-
trato celebrado entre a Casa e a adjudicatária. ...... 03696

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOÃO MENDES. 03696

Usou da palavra pela ordem, para
declaração de voto, o Sr. Deputado GUSTAVO
FRUET. 03696

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado WALTER PINHEIRO. 03697

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FREIRE JÚNIOR. ..... ....... 08697
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Usou da palavra pela ordem a Srª.
Deputada MARIA ELViRA...................... 03697

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EDUARDO CAMPOS. ..... 03697

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA. .. 03697

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GONZAGA PATRIOTA.... 03697

ANGELA GUADAGNIN (Pela ordem.) - Re
clamação contra uso de tabaco no plenário.. ....... 03697

PRESIDENTE (Michel Temer) - Solicitação
ao deputado infrator de retirada das dependênci-
as do plenário. 03697

PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerra-
mento da votação. 03697

Aprovação da subemenda substitutiva do
Relator..................................................................... 03698

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
de requerimento para votação em globo dos
destaques simples. 03709

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado AÉCIO
NEVES. 03709

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ GENOíNO. 03709

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. D8putados LUIZA
ERUNDINA, DR. HÉLIO, ROBERTO JEFFER-
SON, GERSON PERES, JOÃO FASSARELLA,
CEZAR SCHIRMER, AÉCIO NEVES, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, DUILlO PISANESCHI, BISPO
RODRIGUES, JOÃO HERRMANN NETO............... 03710

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Aprova-
ção do requerimento. 03710

Usou da palavra pela ordem o Sr.
Deputado AÉCIO NEVES............................ 03710

JOÃO FASSARELLA (Pela ordem.) - Pedi-
do de verificação de votação.. 03710

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Deferi-
mento do pedido de verificação de votação. ......... 03710

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado JOÃO
HERRMANN NETO. 03710

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA, ROBERTO
JEFFERSON, INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO
NEVES, INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES,
ROBERTO JEFFERSON, INOCÊNCIO OLIVEIRA,
AÉCIO NEVES, MENDES RIBEIRO FILHO,
AÉCIO NEVES. 03710

Usou da palavra para orientação da
respectiva bancada o Sr. Deputado FERNANDO
GABEIRA ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado DA. BENEDITO DIAS......

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Encerra-
mento da votação ..

Aprovação do requerimento .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Votação
dos requerimentos de destaque simples em
globo ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
INOCÊNCIO OLIVEIRA, AÉCIO NEVES, JOÃO
FASSARELLA, MENDES RIBEIRO FILHO,
FERNANDO GABEIRA, LUIZA ERUNDINA, DR.
HÉLIO, ROBERTO JEFFERSON, GERSON
PERES, JOÃO FASSARELLA, AÉCIO NEVES,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, REGIS CAVALCANTE,
DUILlO PISANESCHI ..

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Rejeição
dos requerimentos .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados FREIRE JÚNIOR,
WERNER WANDERER, SEBASTIÃO MADEIRA,
NEUTON LIMA, EULER MORAiS .

PRESIDENTE (Heráclito Fortes)
Realização, dia 26 de janeiro do corrente ano, às
9h30min, de sessão solene em homenagem ao
Dia Nacional do Aposentado; e às 11 h, de
sessão do Congresso Nacional. .

Usaram da palavra pela ordem, para
registro ele voto, os Srs. Deputados LUIZ
SÉRGIO, RUBENS BUENO, MARIA ELVIRA ..

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem.) 
Cumprimentos à Mesa pela manutenção da
realização de sessão em homenagem ao Dia
Nacional do Aposentado ..

LUIZ ANTONIO FLEURY (Pela ordem.) 
Transcurso do 446º aniversário do Município de
São Paulo, Estado de São Paulo .

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado GILBERTO KASSAB.......

DA. HÉLIO (Pela ordem.) - Encaminha
mento à Mesa Diretora de projeto de lei sobre a
destinação do superávit financeiro do Fundo da
Marinha Mercante para o Fundo Nacional de Mo
radia Popular e de projeto de lei complementar
que institui o chamado Fundo de Universaliza-
ção dos Serviços Postais Essenciais ..

Usou da palavra, pela ordem, para registro
de voto o Sr. Deputadó JAIME MARTINS .

03712

03712

03712

03712

03722

03724

03725

03725

03725

03725

03725

03725

03726

03726

03726
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TELMA DE SOUZA (Pela ordem.) - Preo
cupação com os efeitos da pretendida eleva
ção, pelo Ministério dos Transportes, do valor
do pedágio cobrado nas rodovias brasileiras
privatizadas ..

Usaram da palavra pela ordem, para
registro de voto, os Srs. Deputados
WANDERLEY MARTINS, RENILDO LEAL,
EUN[CIO OLIVEIRA, JORGE ALBERTO .

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem.) 
Transcurso do aniversário do Município de
Santos, Estado de São Paulo - 26 de janeiro.......

MARIA ELVIRA (Pela ordem.) - Agrade
cimentos aos Governos Federal e do Estado
de Minas Gerais pelo apoio às vítimas de en
chentes ocorridas em cidades do sul do Esta
do, especialmente no Município de São Lou-

03726

03726

03726

b) Nomeação: Luiz Fernando Concon
Unares, Marlon Melo de Araújo .

c) Dispensa: Apeles Pacheco, Marta
DoJabela de Lima ..

d) Designação Por Acesso: Marta Dolabela
de Lima ..

e) Designação: Sebastiana Galvão Silva .
4 - Requerimentos de Informação n~

1.563, 1.576, 1.594, 1.617, 1.619 a 1.626 de
2000, com pareceres e despachos .

5 - Errata
a) Seção de Publicação no Diário da

Câmara dos Deputados (DCD nº 88, de
19-5-99, página 21738, coluna 1 ..

COMISSÃO

03730

03731

03731

03731
03732

03732

03740

renço .
PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Reitera

ção do anúncio da pauta dos trabalhos prevista
para o dia 26 de janeiro .

V - Encerramento
3 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Torna sem efeito Nomeaçáo: Ana

Maria Ramos Goes, Ricardo Schmitz .

03726

03729

6 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO
a) Comissão de Agricultura e Política Ru-

ral, nº 3, em 25-1-2000 .

7-MESA
8 - LíDERES E VICE-LíDERES
9 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO
10 - COMISSÕES

03740

Ata da 15ª Sessão, da Câmara dos Deputados,
da 2ª Sessão Legislativa Extraordinária,

da 51 ªLegislatura, em 25 de janeiro de 2000
Presidência dos Srs: Michel Temer, Presidente; Severino Cavalcanti, 2° Vice-Presidente;

Themístoeles Sampaio, Enio Baeei, Nelson Marquezeli,
§ 20 do art. 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECERAM OS
SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Gonzaga Patriota

Presentes de Roraima: 2

PARÁ

PT
PFL

PTS
PTB

PT
PTS

AMAPÁ

PPB
PTS
PMDB

Babá

Deusdeth Pantoja

Jorge Costa
Josué Bengtson

Paulo Rocha

Renildo Leal

Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Jurandil Juarez
Presentes do Amapá: 3

Bloco

PL/PST/PSL

Partido

RORAIMA

PPS
PL

Airton Cascavel
Robério Araújo
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

SERGIPE

PSDB
PMDB
PSDB
PT

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Clementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Inocêncio Oliveira PFL
Joaquim Francico PFL
José Mendonça Bezerra PFL
Marcos de Jesus PST
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Presentes de Pernambuco: 9

Augusto Franco
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Presentes de Sergipe: 4

BAHIA
PTB
PMDB
PFL
PCdoB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 6

Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jairo Carneiro
João Almeida
Jorge Khollry
José Carlos Aleluia
José Ronaldo
Jutahy Junior
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Ursinho Queiroz
Waldir Pires
Presentes da Bahia: 16

Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Presentes da Paraíba: 5

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

TOCANTINS

ACRE

João Tota PPB
José Aleksandro PFL
Zila Bezerra PFL
Presentes do Acre: 3

Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
Presentes do Tocantins: 2

MARANHÃO
Costa Ferreira PFL
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 7

CEARÁ
Almeida de Jesus PL
Antônio José Mota PMDB
José Linhares PPB
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Raimundo Gomes de Matos PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 9

PIAuí
PSDB
PSDB
PMDB
PFL

PMDB
PT

Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaias
Paes Ladim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 6

Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Presente do Rio Grande do Norte: 1

PARAíBA

PMDB
PT
PMDB
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MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSOB
Antônio do Valle PMOB
Carlos Mosconi PSOB
Custódio Mattos PSOB
Eduardo Barbosa PSOB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
João Fassarella PT
Júlio Delgado PMOB
Leal Varella PFL
Lincoln Portella S. Parto
Maria do Carmo Lara PT
Narcio Rodrigues PSOB
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires POT
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMOB
Rafael Guerra PSOB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMOB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMOB
Presentes de Minas Gerais: 22

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSOB
José Carlos Elias PTB
Magro Malta PTB
Marcus Vicente PSOB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSOB
Presentes do Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PSOB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL
Comélio Ribeiro POT

Coronel Garcia PSOB
Oino Fernandes PSOB
Or. Heleno PSOB
Eber Silva POT
Eduardo Paes PTB
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PMOB

Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PMOB
Laura Carneiro PFL
Marcio Fortes PSOB

Miriam Reid POT
Pastor Valdecí Paiva S. Parto
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSOB
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins POT
Presentes do Rio de Janeiro: 23

SÃO PAULO

Alberto Goldan PSOB
Aloízio Mercadante PT
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Antonio Palocci PT
Bispo Wanderval PL
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PPB
Clovis Volpi PSOB
De Velasco PSL
Oelfim Netto PPB
Or. Evilásio PSB
Or. Heílio POT
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Gilberto Kassab PFL
José Genoíno PT

José Roberto Batochio POT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcos Cintra PL
Medeiros PFL
Nelo Rodolfo PMOB
Paulo Kobayashi PSOB

Professor Luizinho PT
Robson Tuma PFL

Salvador Zimbaldi PSOB
Presente de São Paulo: 27

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Ricarte de Freitas PSOB
Presentes de Mato Grosso: 2

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB
PUPST/PSL
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MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 5

GOIÁS

Affonso Camargo PFL
Alex Canziani PSDB
Basílio Vilani PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Gustavo Fruet PMDB
Irís Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Carlos Martinez PTB
José Jenene PPB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Ricardo Barros PPB

Presentes do Paraná: 15

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Fernando Coruja PDT
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes dle Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Caio Riela PTB
Darcísio Perondi PMOB
Enio Bacci PDT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Nelson Marchezan PSDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Paulo Paim PT
Roberto Argenta PHDBS
Valdeci Oliveira PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 17

11 - LEITURA DA ATA

O SR. HERCULANO ANGHINETTI, servindo
como 2Q Secretário procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) 
Passa-se à leitura do expediente.

O SR. ENIO BACCI, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcante) 
A lista de presença registra o comparecimento de
231 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

O Sr. Secretário procederá à leitura da sessão
anterior.

PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PPB
PFL

Euler Morais
Geovan Freitas
Lúcia Vânia
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Vilmar Rocha
Presentes de Goiás: 10
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111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM Nº 114

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência,
acompanhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado do Meio Ambiente, o texto do projeto
de lei que "Exclui uma fração da área da Reserva Extra
tivista do rio Ouro Preto, localizada nos municípios de
Guajará-Mirim e Vila Mamoré, no Estado de Rondônia".

Brasília, 24 de janeiro de 200. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 226 GIv1/MMA/99

Brasília, 13 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Em 13 de março de 1990, o Decreto nº 99.166,
criou a Reserva Extrativista do rio Ouro Preto, a qual foi
declarada de interesse ecológico e social, e passou a
integrar a estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambi
ente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
com área aproximada de 204.583 ha (duzentos e quatro
mil, quinhentos e oitenta e três hectares).

Devido a então conjuntura política, os limites fo
ram definidos muito apressadamente, sem uma análise
mais detalhada da situação fundiária, resultando em
equívoco na delimitação da superfície eleita, pois englo
bou erroneamente uma fração de terras, com aproxima
damente 31.489,49 ha (trinta e um mil, quatrocentos e
oitenta e nove hectares e quarenta e nove centiares), to
talmente antropizada, que vem sendo utilizada na ex
ploração da atividade agropecuária.

Ao fazer um levantamento de identificação em
campo da situação fundiária da área, o Ibama, respon
sável pela sua implantação, proteção, administração e
pelas desapropriações por interesse social, constatou
a exploração de atividades agropecuária no vale da
serra do Pacaás Novos, área referida acima.

A inclusão indevida da referida porção de terras,
no bojo da Reserva Extrativista rio Ouro Preto, vem ca
usando um enorme desconforto aos extrativistas e, ao
mesmo tempo, tem causado inúmeros prejuízos aos
produtores rurais ali instalados, que se encontram to
lhidos de desenvolver suas atividades legalmente,
além de estarem cerceados de obter créditos rurais, fo
mentos e outras formas de incentivo à produção agro-

pecuária, gerando um significativo descompasso no
desenvolvimento socioeconâmico da região.

Em Reunião de Trabalho, realizada em 14 de ja
neiro de 1992, com os representantes dos segmentos
interessados, seringueiros e agropecuaristas acor
daram com a exclusão da área antropizada e,
conseqüentemente, com a alteração dos limites da
Reserva Extrativista do rio Ouro Preto.

Assim, inexistindo prática de extrativismo que
justifique a permanência dessa porção de terras nos
limites da reserva e reconhecendo ter sido um
equívoco incluí-Ia na área de preservação, a única
alternativa é a alteração dos limites da referida
Reserva Extrativista, com inclusão de 31.489,49 ha,
aproximadamente quinze por cento de sua área total.

A Constituição da República, em art. 225, § 1º, in
ciso 111, incumbe ao Poder Público, definir "em todas as
unidades da Federação espaços territoriais a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a su
pressão permitidas somente por meio de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justificam sua proteção". É, portanto, ne
cessária que,a alteração dos limites da Reserva Extra
tivista seja feita exclusivamente mediante lei.

Estas, Senhores Presidente:s, são as razões
que justificam o anteprojeto de lei, acompanhado do
Anexo à exposição de motivos, ora submetidos à
consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente, - José Sarney Filho,
Ministro de Estado do Meio Ambiente.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
MfNISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, Nº 226,
DE 13-12-1999

1) Síntese do Problema ou da situação que
reclama providências:

A inclusão indevida de porção de terras antropi
zadas, no bojo da Reserva Extrativista rio Ouro preto,
criada mediante o Decreto nº 99.166, de 13 de março
de 1990, vem causando enorme desconforto aos ex
trativistas e inúmeros prejuízos aos produtores rurais
ali instalados, os quais se encontram tolhidos de de
senvolver suas atividades legalmente, além de esta
rem impossibilitados de obter créditos rurais, fomen
tos e demais formas de incentivo à produção agrope
cuária, gerando um significativo descompasso no de
senvolvimento socioeconômico da região.

2) Soluções e providências contidas no ato
normativo ou na medida proposta:

O anteprojeto de lei proposto visa a exclusão de
31.489,49 ha (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e
nove hectares e quarenta e nove centiares), área antropi-
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zada, sem prática extrativista, desatendendo às determi
nações do Decreto nQ 98.897, de 30 de janeiro de 1999.

3) Alternativas existentes às medidas propostas:

Inexistem medidas alternativas.
4) Custos:

Os dispêndios financeiros, referentes às ações
de desapropriação serão subsidiadas com recursos
oriundos do Programa Piloto para Proteção das
Florestas Tropicais do Brasil - PPG-7, porém a
solução e definição da situação fundiária, depende da
edição e publicação do ato normativo, ora proposto,
conforme informações contidas nos autos do
processo nQ 02001.004957/97-83/Ibama/MMA.

5) Razões que justificam a urgência:

6) Impacto sobre o meio ambiente:

A exclusão de porção de terras da Reserva
Extrativista rio Ouro Preto não terá nenhum impacto
sobre o meio ambiente, uma vez que a área a ser ex
cluída já se encontrava completamente antropizada
antes mesmo da criação da reserva.

7) Alterações propostas:
8) síntese do parecer do órgão jurídico:

O anteprojeto de lei, ora analisado, encontra-se
elaborado em conformidade com as exigências do
Decreto nQ 2.954, de 29 de janeiro de 1999. Presentes
os requisitos de constitucionalidade e juridicidade da
matéria.

PROJETO DE LEI NQ 2.354, DE 2000

Exclui uma fração da área da
Reserva extrativista do rio Ouro Preto,
localizada nos Municípios de Guajará-Mirim
e Vila Nova Mamoré, no Estado de
Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1Q Fica excluída uma fração de trinta e um
mil, quatrocentos e oitenta e nove hectares e
quarenta e nove centiares da área da Reserva
Extrativista do rio Ouro Preto, localizada na parte
norte da Reserva, abrangida pelos Setores Pacaás
Novos e Cachoeirinha, criada pelo Decreto nQ 99.166,
de 13 de março de 1990, administrada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, entidade autárquica de regime
especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente,
que passa a ter área aproximada de cento e setenta e
três e noventa e quatro hectares, tendo o seguinte
memorial descritivo:

Partido do Ponto 1, de coordenadas geográficas
aproximadas 10Q 58' 30.45" S e 65Q 12' 34.13" Wgr,

localizado na margem direita do rio Pacaás Novos, na
confluência de um igarapé sem denominação, segue
pela margem esquerda do referido igarapé no sentido
montante, !por uma distância de aproximadamente
3.942,6'7, até o Ponto 2, de coordenadas geográficas
aproximadas 10Q 58' 12.71" S e 652 11' 04.73" Wgr,
localizado na margem esquerda do citado igarapé,
deste, segue por uma reta de azimute de 126Q 47'
40.32", por uma distância de 5.150,70 m, até o Ponto
3, de coordenadas geográficas aproximadas 10Q 59'
54.05" S E165Q 08' 49.64" Wgr, localizado no canto do
lote 28, da Gleba 2, do Setor Bananeiras; deste,
segue por uma reta de azimute de 8Q 53' 57.62", por
uma distância de 4.735,00m, até o Ponto 4, de
coordenadas geográficas aproximadas 10Q 57'
22.02"S e 65Q 08' 24.43" Wgr, localizado na
confrontação do lote 7, da Gleba 7A, com os lotes 9 e
20, da Gleba 2, do Setor Bananeiras; daí, segue por
uma reta de azimute de 121 Q 43' 29.72", por uma
distância de 671 ,30m, até o Ponto 5, de coordenadas
geográficas aproximadas 10Q 57' 33.64"S e 65Q 08'
05.7'" Wgr, localizado na confrontação do lote 19, da
Gleba 2,' com o lote 9, da Gleba 7A, do Setor
Bananeiras, coincidindo com a interseção das linhas
L-62 e L-62B; daí segue por uma reta de azimute de
82Q 50' "12.76", por uma distância de 3.817,32m, até o
Ponto 6, de coordenadas geográficas aproximadas
10Q 57' 1~.02" S e 65Q 06' 00.89" Wgr, localizado na
confrontação dos lotes 14, 15 e 18, da Gleba 1, do
Setor EI/Jndro da Cunha, com o lote 13, da Gleba 2,
do Setor Bananeiras; daí, segue por uma reta de
azimute de 358Q55'56.34", por uma distância de
3.476,60m, até o Ponto 7, de coordenadas
geográficas aproximadas 10Q 55" 25.90"S e 65Q 06'
02.23" Wgr, localizado no sopé da serra do
Macaxeiral, na confrontação do lote, 10 da Linha 62B,
da Gleba '2, do Setor Bananeiras; deste, segue pejo
sopé da referida serra, rumo NE, por linha tortuosa,
numa distância aproximada de 23.577,85m,
passando pelo fundo dos lotes 21 , 20, 19, 18, 17, 16 e
15, da Gleba 1, do Setor Bananeiras, e pela lateral do
lote 6, da Gleba 1, do Setor Pacaás Novos, até o
Ponto 8, de coordenadas geográficas aproximadas
10Q 52' 36.24" S e 65Q 07' 05.20" Wgr; daí, segue por
uma reta de azimute de 35Q 37' 29.73", por uma
distância' de 2.862,77m, até o Ponto 9, de
coordenadas geográficas aproximadas 1OQ 51' 20.91"
S e 659 06' 09.78" Wgr, localizado próximo à
confrontação dos lotes 12 e 14, da Gleba 1, do Setor
Pacaás Novos; daí, segue por uma reta de azimute
de 134Q 25' 49.48", por uma distância de 1.942,73m,
até o Ponto 10, de coordenadas geográficas
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aproximadas 10° 52' 05.47" S e 65° 05' 24.42" Wgr,
localizado próximo à confrontação dos lotes 14 e 20,
da Gleba 1, do Setor Pacaás Novos; daí, segue por
uma reta de azimute de 57° 32' 3934", por uma
distância de 4.958,55m, pela Linha 54 até o Ponto 11,
de coordenadas geográficas aproximadas 10° 50'
39.82" S e 65° 03' 06.10" Wgr, localizado na
confrontação do lote 28, da Gleba 1, com o lote 2, da
Gleba 2, do Setor Pacaás Novos, na Linha 46; daí,
segue por uma reta de azimute de 332° 03' 50.02",
por uma distância de 2.078,16m, pela Linha 46, até o
Ponto 12, de coordenadas geográficas aproximadas
10° 49' 39.86" S e 65° 03' 37.74" Wgr, localizado na
confrontação do lote 29, da Gleba 1, com os lotes 1 e
2, da Gleba 2, do Setor Pacaás Novos; daí, segue por
uma reta de azimute de 65° 11' 51.82", por uma
distância de 28.465,64m, até o Ponto 13, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 43' 16.63"
S e 64° 49' 24.86" Wgr, Linha 48, localizada na
confrontação dos lotes 49 e 50, da Gleba 3, com os
lotes 1 e 2, da Gleba 4, do Setor Pacáas Novos; daí,
segue por uma reta de azimute de 333° 55' 19.82",
por uma distância de 4.000,23m, até o Ponto 14, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 41' 19.37"
S e 64° 50' 22.02" Wgr, localizado na confrontação
dos lotes 5, da Gleba 3, do Setor Cachoeirinha, com o
lote 1, da Gleba 4, do Setor Pacaás Novos; daí, segue
por uma reta de azimute de 359° 45' 48.61", por uma
distância de 5.398,04m, passando pela Linha N-2, até
o Ponto 15, de coordenadas geográficas aproxi
madas 10° 38' 23.70" S e 64° 50' 21.69" Wgr,
localizado na confrontação do lote 8, da Gleba 2, com
o lote 1, da Gleba 3, do Setor Cachoeirinha; daí,
segue por uma reta de azimute de 280° 55' 14.60",
por uma distância de 459,22m, passando pela Linha
E-3, até o Ponto 16, de coordenadas geográficas
aproximadas 10° 38' 20.78" S e 64° 50' 36.51" Wgr,
localizado na confrontação dos lotes 8 e 9, da Gleba
1, do Setor Cachoeirinha; daí, segue por uma reta de
azimute de 356° 05' 08.11", por uma distância de
3.382,89m, passando pela lateral dos lotes 8 e 9, da
Gleba 1, do Setor Cachoeirinha, até o Ponto 17, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 36' 30.91'
S e 64° 50' 43.45" Wgr, localizado na confrontação
dos lotes 8 e 9 da Gleba 1, do Setor Cachoeirinha; daí
segue por uma reta de azimute de 8r 12' 49.42", por
uma distância de 7.014,94m, até o Ponto 18, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 36' 21.14"
S e 64° 46' 52.90" Wgr, localizado na confrontação
dos lotes 16 e 17, da Gleba 1, do Setor Cachoeirinha;
daí, segue por uma reta de azimute de 01° 04' 04.46",
por uma distância de 2.000,34m, até o Ponto 19, de

coordenadas geográficas aproximadas 10° 35' 16.06"
Se 64° 46' 51.30' Wgr, localizado no canto do lote 17,
da Gleba 1, do Setor Cachoeirinha; daí, segue por
uma reta de azimute de 89° 49' 17.69", por uma
distância de 5.780,34m, até o Ponto 20, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 35' 16.53"
S e 64° 43' 41.16" Wgr, localizado no final da Linha
E-1, no canto do lote 27, da Gleba 1, do Setor
Cachoeirinha; daí, segue pelo contorno do sopé da
serra do Pacaás Novos, num percurso aproximado de
9.362,84m, até o Ponto 21, de coordenadas
geográficas aproximadas 10° 38' 47.02" S e 64° 43'
32.49" Wgr, localizado na confrontaçao dos lotes 41 e
43, da Gleba 4, do Setor Pacaás Novos; deste, segue
por uma reta de azimute de 70° 40' 30.56", por uma
distância de 1.903,76m, até o Ponto 22, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 38' 26.84"
Se 64° 42' 33.27" Wgr, localizado na confrontação do
lote 47, da Gleba 4, com o lote 1, da Gleba 5, do Setor
Pacaás Novos; deste, segue por uma reta de azimute
de 70° 38' 05.49", por uma distância de 4.092,43m,
até o Ponto 23, de coordenadas geográficas
aproximadas 10° 37' 43.36" S e 64° 40' 26.01" Wgr,
localizado na confrontação dos lotes 13 e 15, da
Gleba 5, do Setor Pacaás Novos; deste, segue por
uma reta de azimute de 88° 48' 49.04", por uma
distância de 10.722,20m, até o Ponto 24, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 37' 37.96"
Se 64° 34' 33.28" Wgr, localizado na confrontação do
lote 49, da Gleba 5, do Setor Pacaás Novos, com os
lotes 1 e 2, da Gleba 22, do Evandro da Cunha; deste,
segue por uma reta de azimute de 33° 49' 32.44", por
uma distância de 1.746,04m, até o Ponto 25, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 36' 46.83"
S e 64° 34' 58.36" Wgr, localizado no canto do lote 2,
da Gleba 22, do Setor Evandro da Cunha; deste,
segue por uma reta de azimute de 86° 29' 32.09", por
uma distância de 12.176,46m, até o Ponto 26, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 36' 24.53"
Se 64° 28' 18.39" Wgr, localizado no canto do lote 22,
da Gleba 22, do Setor Evandro da Cunha; deste,
segue por uma reta de azimute de 179° 39' 42.87",
por uma distância de 7.626,13m, até o Ponto 27, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 40' 32.75"
S e 64° 28' 18.10" Wgr, localizado na confrontação
dos lotes 25 e 27, da Gleba 18, do Setor Evandro da
Cunha; deste, segue por uma reta de azimute de 89°
41' 06.67", por uma distância de 2.001,99m, até o
Ponto 28, de coordenadas geográficas aproximadas
10° 40' 32.70" S e 64° 27' 12.22" Wgr, localizado no
canto do lote 27, da Gleba 18, do Setor Evandro da
Cunha; deste, segue por uma reta de azimute de 179°
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44' 47.62", por uma distância de 982,Om, até o Ponto
29, de coordenadas geográficas aproximadas 10° 41'
04.66" S e 64° 27' 12.23" Wgr, localizado na
confrontação dos lotes 23 e 25, da Gleba 18, do Setor
Evandro Cunha; deste, segue por uma reta de
azimute de 179° 42' 16.72", por uma distância de
4.001.05 m, até o Ponto 31, de coordenadas
geográficas aproximadas 10° 43' 14.80" S e 64° 25'
45.63" Wgr, localizado na confrontação dos lotes 16 e
18, da Gleba 18, do Setor Evandro da Cunha; deste,
segue pela Linha E-10, por uma reta de azimute de
89° 37' 08.07", por uma distância de 2.405.55m, até o
Ponto 32, de coordenadas geográficas aproximadas
10° 43' 14.64" S e 64° 24' 26.45" Wgr, localizado na
confrontação dos lotes 15 e 17, da Gleba 19, do Setor
Evandro da Cunha; daí segue por uma reta de
azimute 179° 40' 8.56",por uma distância de
3.99806m, até o Ponto 33, de coordenadas
geográficas aproximadas 10° 40' 32.70" S e 64° 27'
12.22" Wgr, localizado no canto do lote 27, da Gleba
18, do Setor Evandro da Cunha; deste, segue por
uma reta de azimute de 179° 44' 47.62", por uma
distância de 982m, até o ponto 29, de coordenadas
geográficas aproximadas 10° 41' 4.66" S e 64° 27'
2.23" Wgr, localizado na confrontação dos lotes 23 e
25, da Gleba 18, do Setor Evandro da Cunha; deste,
segue por uma reta de azimute de 89° 40' 23.36", por
uma distância de 2.629,51m, até o Ponto 30, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 41' 4.57"
S e 64° 25' 45.70" Wgr, localizado na confrontação
dos lotes 24 e 26 da Gleba 18, do Setor Evandro da
Cunha; deste, segue por uma reta de azimute de 179°
42' 16.72", por uma distância de 4.001,05m, até
Ponto 31, de coordenadas geográficas aproximadas
10° 43' 14.80" Se 64° 25' 45.63" Wgr, localizado na
confrontação dso lotes 16 e 18, da Gleba 18, do Setor
Evandro da Cunha; deste, segue pela Linha E-10, por
uma reta de azimute de 89° 37' 8.07", por uma
distância de 2.40S,SSm, até o Ponto 32, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 43' 14.64"
S e 64° 24' 26.45" Wgr, localizado na confrontação
dos lotes 15 e 17, da Gleba 19, do Setor Evandro da
Cunha; dai, segue por uma reta de azimute 179° 40'
0.56", por uma distância de 3.998,06m, até o Ponto
33 de coordenadas geográficas aproximadas 10°
40'32,70" S e 64°27' 12.22" Wgr, localizado no canto
do lote 27, da Gleba 18, do Setor Evandro da Cunha;
deste, segue por uma reta de azimute de 179° 44'
47.62", por uma distância de 982,00 m, até o Ponto
29, de coordenadas geográficas aproximadas 10° 41'
04.66" S e 64° 27" 12.23" Wgr, localizado na
confrontação dos lotes 23 e 25, da Gleba 18 do Setor

Evandro ela Cunha; deste, segue por uma reta de
azimute de 89° 40' 23.36", por uma distância de
2.629,51 m, até o Ponto 30, de coordenadas
geográficas aproximadas 10° 411 04.57" Se 64° 25'
45.70" Wgr, localizado na confrontação dos lotes 24 e
26, da Gleba 18, do Setor Evandro da Cunha; deste,
segue por uma reta de azimute de 179° 42' 16.72",
por uma distância de 4.001.05 m, até o Ponto 31, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 43' 14.80"
S e 64° 2~5" 45,63" Wgr, localizado na confrontação
dos lotes 16 e 18, daGleba 18, do Setor Evandro da
Cunha; deste, segue pela Linha E-1 O, por uma reta de
azimute de 89° 37' 08.07", por uma distância de
2.405.55 m, até o Ponto 32, de coordenadas
geográficas aproximadas 10° 43' 14.64" Se 64° 24'
26.45" Wgr, localizado na confrontação 179° 40'
08.56", por uma distância de 3.998.06 m, até o Ponto
33, de coordenadas geográficas aproximadas100 45'
24.78" S e 64° 24' 26.30" Wgr, localizado na
confrontação dos lotes 09 e 11, da Gleba 19, do Setor
Evandro da Cunha; daí, segue por uma reta de
azimute 89° 37' 51,09", por uma distância de
4.501,21 m; até o Ponto 34, de coordendas
geográficas aproximadas 10° 45' 24.49" Se 64° 21'
58.13" Wgr, localizado próximo ao canto do lote 10,
da Gleba 20, do Setor Evandro da Cunha; daí, segue
pela Linha E-13, por uma reta de azimute de
180°00'00'\ por uma distância de 309,00m, até o
Ponto 35, de coordenadas geográficas aproximadas
10°45'34.55" S e 64°21'58.17" Wgr, localizado na
margem direita do rio Ouro Preto, próximo ao canto
do lote 9, a Gleba 20, do Setor Evandro da Cunha;
dai, segue pela margem direita do rio Ouro Preto, no
sentido jusante, em uma distância aproximada de
16.854,92m, até o Ponto 36, de coordenadas
geográficas aproximadas 10°50'06.42" S e
64°26'48.8~~" Wgr, localizado na confluência do
referido rio com o igarapé Repartição; daí, segue pela
margem esquerda do igarapé Repartição, no sentido
montante, em uma distância aproximada de
9.575,19m, até o Ponto 37, de coordenadas
geográficas aproximadas 10°49'29.73" S e
64°22'41.12" Wgr, localizada na confluência do
igarapé Concórdia com um igarapé sem
denominação; daí, segue pela margem esquerda do
citado igarapé, no sentido montante, em uma
distância aproximada de 9.482,82m, até o Ponto 38,
de coordenadas geográficas aproximadas
10°54'09.92" S e 64°22'12.16" Wgr, localizado
próximo no canto do lote 05, da Gleba 12, do Setor
Evandro dêl Cunha; daí, segue por uma reta de
azimute de 269°22'23.87", por uma distância de
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7.039,79m, até o Ponto 39, de coordenadas
geográficas aproximadas 10°54'11.36" S e
64°26'04.00" Wgr, localizado no canto do lote 13, da
Gleba 11, do Setor Evandro da Cunha; deste, segue
por uma reta de azimute de 359°32'40.10", por uma
distância de 6.505,20m, até o Ponto 40, de
coordenadas geográficas aproximadas 10°50'39.63"
Se 64°26'04.69" Wgr, localizado na confrontação dos
lotes 01 e 03, da Gleba 11, do Setor Evandro da
Cunha; deste, segue por uma reta de azimute de
263°41'40.22", por uma distância de 4.980,44m, até o
Ponto 41, de coordenadas geográficas aproximadas
10°50'56.66" S e 64°28'47.77" Wgr, localizado no
canto do lote 04, da Gleba 09, do Setor Evandro da
Cunha; deste, segue por uma reta de azimute de
179°59'53.55", por uma distância de 1.000,00m, até o
Ponto 42, de coordenadas geográficas aproximadas
10°51'29.21" S e 64°28'47.93 Wgr, localizado no
canto do lote 04, Gleba 09, do Setor Evandro da
Cunha; deste, segue por uma reta de azimute de
269°39'15.21", por uma distância de 2.485,54m, até o
Ponto 43, de coordenadas geográficas aproximadas
10°51'29.30" S e 64°30'09.77"Wgr, localizado na
confrontação dos lotes 03, 04 e 05, da Gleba 09, do
Setor Evandro da Cunha; daí, segue por uma reta de
azimute de 179E36'41.24", por uma distância de
4.986,11 m, até o Ponto 44, de coordenadas geo
gráficas aproximadas 10E54'11.59" S e 64E30'09.47"
Wgr, localizado no canto do lote 13, da Gleba 09, do
Setor Evandro da Cunha; dai, segue por uma reta de
azimute de 269E37'36.46", por uma distância de
7.522,69m, até o Ponto 45, de coordenadas geográ
ficas aproximadas 10E54'11.94" S e 64E34'17.20"
Wgr, localizado no canto do Jote 15, da Gleba 08, do
Setor Evandro da Cunha, daí segue por uma reta de
azimute de 359E40'30.79", por uma distância de
2.999,04m, até o Ponto 46, de coordenadas
geográficas aproximadas 10E52'34.33"S e 64°34'17.25"
Wgr, localizado na confrontação dos lotes 9 e 11, da
Gleba 08, e lote 12, da Gleba 07, do Setor Evandro da
Cunha; daí, segue por uma reta de azimute de
269E40'58.15", por uma distância de 2.528,97m, até o
Ponto 47, de coordenadas geográficas aproximadas
10°52'34.36" S e 64E35'40,52 Wgr, localizado no
canto do lote 12, da Gleba 7, do Setor Evandro da
Cunha; daí, segue por uma reta de azimute de
359E37'23.69", por uma distância de 998,02m, até o
Ponto 48, de coordenadas geográficas aproximadas
10E52'01.87" S e 64E35'40.57" Wgr, localizado na
confrontação dos lotes 9, 10 e 12, da Gleba 07, do
Setor Evandro da Cunha; daí, segue por uma reta de
azimute de 269°42' 08.79", por uma distância de

2.503,10m, até o Ponto 49, de coordenadas
geográficas aproximadas 10°52' 08.87" S e 64°37'
02.99" Wgr. localizado no canto do Lote 09, da Gleba
087, do Setor Evandro da Cunha; daí, segue por uma
reta de azimute de 359°50' 36.00", por uma distância
de 2.000,OOm, até o Ponto 50, de coordenadas
geográficas aproximadas 10°50' 56.77" S e 64°37'
02.82" Wgr. localizado na confrontação dos lotes 05 e
07, da Gleba 07, com o lote 08, da Gleba 06, do Setor
Evandro da Cunha; dai, segue por uma reta de
azimute de 270°23' 55.49", por uma distância de
2.586,43m, até o Ponto 51, de coordenadas
geográficas aproximadas 10°50' 55.74" S e
64°38'27.97" Wgr. localizado no canto do lote 08, da
Gleba 06, do Setor Evandro da Cunha; daí, segue por
uma reta de azimute de 359° 38' 37.37", por uma
distância de 990,01 m, até o Ponto 52, de
coordenadas geográficss aproximadas 10° 50' 23,52"
Se 64° 38' 28.00" Wgr., localizado na confrontação
dos lotes 06, 07 e 08, da Gleba 06, do Setor Evandro
da Cunha; dai, segue por uma reta de azimute de
269° 40' 33.23", por uma distância de 2.474,97m, até
o Ponto 53, de coordenadas geográficas aproximadas
10° 50' 23.54" S e 64° 39' 49.48" Wgr, localizado na
confrontação do lote 07, da Gleba 06, com o lote 12,
da Gleba 05, do Setor Evandro da Cunha; dai, segue
por uma reta de azimute de 269° 38' 13.62", por uma
distância de 2.526,26m, até o Ponto 54, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 50' 23.60"
Se 64° 41' 12.65" Wgr, localizado na confrontação
dos lotes 12, 13 e 15 da Gleba 05, do Setor Evandro
da Cunha; dar, segue por uma reta de azimute de
179° 42' 22.90", por uma distância de 1.000,01m, até
o Ponto 55, de coordenadas geográficas
aproximadas 10° 50' 56.15" S e 64° 41' 12.66" Wgr,
localizado no canto do lote 15, da Gleba 05, do Setor
Evandro da Cunha; dar, segue por uma reta de
azimute de 69° 42' 12.00", por uma distância de
2.510,72m, até o Ponto 56, de coordenadas
geográficas aproximadas 10° 50' 56.12" S e 64° 42'
35.32" Wgr, localizado na confrontação do lote 15, da
Gleba 05, com os lotes 12 e 14, da Gleba 04, do Setor
Evandro da Cunha; dar, segue por uma reta de
azimute de 179° 42' 30.40", por uma distância de
1.001,OOm, até o Ponto 57, de coordenadas
geográficas aproximadas 10° 51' 28.69" S e 64°
42'35.34" Wgr, localizado no canto do lote 14, da
Gleba 04, do Setor Evandro da Cunha; daí, segue por
uma reta de azimute de 269° 42' 01.19", por uma
distância de 2.485,56m, até o Ponto 58, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 51' 28.66"
Se 64° 43' 57.17" Wgr, localizado no canto do lote 14,
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da Gleba 04, do Setor Evandro da Cunha; daí, segue
por uma reta de azimute de 359° 40' 47.37", por uma
distância de 1.001,01m, até o Ponto 59, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 50' 56.08"
Se 64° 43' 57.17" Wgr, localizado na confrontação
dos lotes 11, 12, e 14, da Gleba 04, do Setor Evandro
da Cunha; daí, segue por uma reta de azimute 269°
33' 31.19", por uma distância de 9.996,48m, até o
Ponto 60, de coordenadas geográficas aproximadas
10° 50' 56.69" Se 64° 49' 26.27" Wgr, localizado na
confrontação dos lotes 05, 06 e 07, da Gleba 02, do
Setor Evandro da Cunha; daí, segue por uma reta de
azimute de 179° 31' 06.84", por uma distância de
450,01m, até o Ponto 61, de coordenadas
geográficas aproximadas 10° 51' 11.33" S e 64° 49'
26.24" Wgr, localizado no sopé da Serra do Pacaás
Novos, do Setor Evandro da Cunha; divisa com o
Setor Samaúma; daí segue pelo sopé da Serra
Pacaás Novos, por um caminho tortuoso, numa
distância aproximada de 31.991,21 m, até o Ponto 62,
de coordenadas geográficas aproximadas 10° 51'
05.00" S e 64° 54' 08.99" Wgr; daí, segue por uma
reta de azimute de 250° 09' 57.80", por uma distância
de 3.318,64m, até o Ponto 63, de coordenadas
geográficas aproximadas 10° 51' 41.00" S e 64° 55'
52.00" Wgr; daí, segue por uma reta de azimute de
234° 57' 39.92", por uma distância de 7.238,74 m, até
o Ponto 64, de coordenadas geográficas
aproximadas 10° 53' 54.99" S e 64° 59' 08.00" Wgr;
daí, segue por uma reta de azimute de 210° 43'
22.22", por uma distância de 11.522,14m, até o Ponto
65, de coordenadas geográficas aproximadas 10° 59'
16.00' S e65° 02' 24.00"Wgr; daí, segue por uma reta
de azimute de 235° 19' 20.08", por uma distância de
14.807,71 m, até o Ponto 66, de coordenadas
geográficas aproximadas 11° 03' 47.35" S 65° 09'
06.99" Wgr, localizado na margem direita do rio
Pacaás Novos; daí, segue pela margem direita do rio
Pacaás Novos, no sentido jusante, por uma distância
aproximada de 6.862,09m, até o Ponto 01, de
coordenadas geográficas aproximadas 10° 58' 30.45"
Se 65° 12' 34.13" Wgr, localizado na margem direita
do rio Pacaás Novos, início desta descritiva.

Art. 2° Ficam mantidas as disposições restabele
cidas no Decreto nO 99.166, de 13 de março de 1990.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Brasília,
AVISO N° 140 - C. Civil.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentrssimo Senhor Presidente da República
relativa a projeto de lei que "Exclui uma fração da área
da Reserva Extrativista do rio Ouro Preto, localizada
nos Municípios de Guajará-Mirim e Vila Nova
Mamoré, no Estado de Rondônia".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 115, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO
226, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitãria de
Radiodifusão e TV de Jaboticatubas a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitãria na cidade de
Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.

(As Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuiçêo e Justiça e de Redaçêo (art. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto SI apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposiçêo de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria nO 226 ,de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a Associaçêo Comunitária de
Radiodifusão e TV de Jaboticatubas a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Jaboticatubas, Estado de Minas
Gerais.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 240/MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelemtíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciaçêo de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nO 226, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária de
Radiodifusão e TV de Jaboticatubas a executar
serviço de radiodifusão comunitária na localidade de
Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.

2) Submeto o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnicos e
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jurídico, a mencionada entidade satisfaz as
exigências da Lei n° 9.612, de 9 de fevereiro de 1998,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto n° 2.615, de 3 de
junho de 1998, e da norma complementar do mesmo
serviço, aprovada pela Portaria n° 191, de 6 de
agosto de 1998, que regem a matéria, o que me levou
a autorizá-Ia, nos termos da portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3° do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo n° 53710.000876/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 226,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso das atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53710.000876/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão e 1V de Jaboticatubas, com sede na Rua
Felicrssimo Cirilo Pinto, sinO, na cidade de Jaboti
catubas, Estado de Minas Gerais, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse
qüentes, seus regulamentos e normas complementa
res.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 43° 44' 44"S e longitude
em 08° 76' 98"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis
meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga

AVISO N° 141 - C. Civil.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 226, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária de
Radiodifusão e TV de Jaboticatubas a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
Jaboticatubas, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 116, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nQ

224, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária de
Radiodifusão para Desenvolvimento So
cial e Cultural de Pedro Canário a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Pedro Canário, Estado do Espírito Santo.

(As Comissões de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria n° 224, de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a Associação Comunitária de
Radiodifusão para Desenvolvimento Social e Cultural
de Pedro Canário a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pedro Canário, Estado do
Esprrito Santo.

Brasflia, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM, nO 241/99-MC

Brasrlia, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nO 224, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária de
Radiodifusão para Desenvolvimento Social e Cultural
de Pedro Canário a executar o serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Pedro
canário, Estado do Espfrito Santo.
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2) Submeto o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnicos e jurídi
co, a mencionada entidade satisfaz as exigências da
Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regula
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e da norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nO 191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a autori
zá-Ia, nos termos da portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3° do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização
somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do
Processo Administrativo nO 53660.000524/98, que
lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 224,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso das atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53660.000524/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão para Desenvolvimento Social e Cultural
de Pedro Canário, com sede na Avenida Salvador,
nO 420, Sala 101, Centro, na cidade de Pedro Caná
rio, Estado do Espírito Santo, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse
qüentes, seus regulamentos e normas complementa
res.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 18° 17' 08"S e longitude
em 39° 57' 17"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço de prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N° 142 - C. CIVIL

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 224, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária de
Radiodifusão para Desenvolvimento Social e Cultural
de Pedro Canário a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pedro Canário, Estado do
Espírito Santo.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência. da República.

MENSAGEM N° 117, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO
218, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária dos
Bairros do Município de Luz a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Luz, Estado de
Minas Gerais.

(As Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54)).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria nO 218, de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a Associaçao Comunitária dos
Bairros do Município de Luz a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Luz, Estado de
Minas Gerais.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 242/MC.

Brasflia, 31 de dezembro de 1999

Excelentrssimo Senhor Presidente da República,
submElto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nO 218, de 17 d dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária dos
Bairros do Município de Luz a executar o serviço de
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radiodifusão comunitária, na localidade de Luz,
Estado de Minas Gerais.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria n° 191, de 6 de agosto de 1998, que
regem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos
termos da portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3° do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de autorização
somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo n° 53710.000757/98, que lhe deu
origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 218,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso das atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53710.000757/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária dos
Bairros do Município de Luz, com sede na Rua Arcos,
nO 585, Bairro Monsenhor Parreiras, na cidade de
Luz, Estado de Minas Gerais, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqOentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 19° 47' 06" S e longitude
em 45° 41' 03" W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N° 143 - C. CIVIL.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Execlentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 218, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária dos
Bairros do Municlpio de Luz a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Luz, Estado de
Minas Gerais.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 118, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
221, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária A Voz
de Quissamã a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Quissamã, Estado do Rio de
Janeiro.

(As Comissões de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas, acompanhado de
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria n° 221, de
17 de dezembro de 1999, que autoriza a Associaçêo
Comunitária A Voz de Quissamã a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Quissamã, Estado do Rio de Janeiro.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 243/99 - Me

Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nO 221, de 17 de dezembro de 1999,
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pela qual autorizei a Associação Comunitária A Voz
de Quissamã a executar o serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Quissamã, Estado do Rio
de Janeiro.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto n° 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria n° 191, de 6 de agosto de 1998, que
regem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos
termos da Portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3° do
art. 223 da Constituição Federal, o ato de autoriza
ção somente produzirá efeitos legais após delibera
ção do Congresso Nacional, para onde solicito seja
encami- nhado o referido ato, acompanhado do Pro
cesso Administrativo nO 53770.002934/98, que lhe
deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 221,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53770.002934/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária A
Voz de Quissamã, com sede na Rua Jerônimo Alves
Paula, nO 21, Caxias, na cidade de Quissamã, Estado
do Rio de Janeiro, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 22E06'40"S e longitude
em 41 E28'13"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N° 144 - C. CIVIL

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 221, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária A
Voz de Quissamã a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Quissamã, Estado do Rio
de Janeiro.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 119, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO
217, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária e Cul
tural Ipanemense a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Ipanema, Estado de
Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Ex8s, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nO
217, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural Ipanemense a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ipanema, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 244/MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nO 217, de 17 de dezembro de 1999



03192 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

pela qual autorizei a Associação Comunitária e Cul~

tural Ipanemense a executar o serviço de radiodifu
são comunitária, na localidade de Ipanema, Estado
de Minas Gerais.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnicos e jurrdi
cos, a mencionada entidade satisfaz as exigências
da Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regu
lamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e da norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nO 191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a autori~

zá-Ia, nos termos da Portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3D do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização
somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do
Processo Administrativo nO 53710.000918/98, que
deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 217,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53710.000918/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária e
Cultural Ipanemense, com sede na Rua Caboclo
Balbino, nO 540 - Centro, na cidade de Ipanema,
Estado de Minas Gerais, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 19048'02"8 e longitude
em 41 °42'48"W, utilizando a freqüência de 87,9MHZ.

Art. 4° Este ato somente produzirá afeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N° 145 - C. CIVIL.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 217, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária e
Cultural Ipanemense a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Ipanema, Estado de
Minas Gerais.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 120, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO
208, de 8 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária Firmi
nense de Radiodifusão a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Senador Firmino,
Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54»)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciaçao de V. Ex8 s, acompanhado de
Exposiçao de Motivos do Sr.r Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria nO 208, de
8 de dezembro de 1999, que autoriza a Associação
Comunitária Firminense de Radiodifusão a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitéria na cidade de
Senador Firmino, Estado de Minas Gerais.

Brasflia 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 245/99 - MC

Brasrlia, 31 de dezembro de 1999

Excelentrssimo senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nO 208, de 8 de dezembro de 1999,



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03193

pela qual autorizei a Associação Comunitária
Firmenense de Radiodifusão a executar o serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Senador
Firmino, Estado de Minas Gerais.

2) Submetido o assunto ao exame dos Órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnicos e jurídicos, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nO 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nO 191, de 6 de agosto de 1998, que re
gem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia nos ter
mos da Portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3° do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização
somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do
Processo Administrativo nO 53710.001608/98, que
lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 208,
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
-Administrativo n° 53710.001608/98, resolve.

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária
Firminense de Radiodifusão, com sede na Rua Padre
Jacinto, 56, Centro, na Cidade de Senador Firmino,
Estado de Minas Gerais, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 20054'56"S e longitude
em 43°06'11"W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N° 146 - C. CIVIL.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nO 208, de 8 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária
Firminense de Radiodifusão" a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Senador
Firmino, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 121, DE 2000
(Do Poder Execl.ltivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO
205, de 8 de dezembro de 1999, que auto
riza a Associção Comunitária Cristalense
de Radiodifusão a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cristais, Estados de Minas
Gerais.

(As Comissões de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Exas, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro das
Comunicações, o ato constante da Portaria nO 205, de
8 de dezembro de 1999, que autoriza a Associação
Comunitária Cristalense de Radiodifusão a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cristais, Estado de Minas Gerais.

Brasflia, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 246/99 - MC

Brasflia, 31 de dezembro de 1999

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Submetol à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portar~a nO 205, de 8 de dezembro de 1999,
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pela qual autorizei a Associação Comunitária
Cristalense de Radiodifusão a executar o serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Cristais,
Estado de Minas Gerais.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovada
pelo Decreto nO 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nO 191, de 6 de agosto de 1998, que
regem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos
termos da Portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3° do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização
somente produzirá efeitos após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito encaminhado
o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo n° 53710.000840/98, que lhe deu
origem.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 205,
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53710.000840/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária
Cristalense de Radiodifus!lo, com sede na Rua José
Augusto da Silva, nO 1, na cidade de Cristais, Estado
de Minas Gerais, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária naquela localidade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse
qUentes, seus regulamentos e normas complementa
res.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 20°51'48"8 e longitude
em 45°31'24"W, utilizando a frequência de 104,9MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30 do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de

seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N° 147 - C. CIVIL.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato da Portaria nO 205, de 8 de dezembro de 1999,
que autoriza a Associação Comunitária Cristalense
de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Cristais, Estado de Minas
Gerais.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 122, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nO
222, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Batataense Cul
tural- ABC a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
Cidade de Batatais, Estado de São
Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática; de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54».

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de V. Ex8s, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria n°
222, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a
Associação Batataense Cultural - ABC a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na Cidade de
Batatais, Estado de São Paulo.

Brasflia, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 247/99 - MC.

Brasllia, 31 de dezembro de 1999

Excelentissimo Senhor Presidente da República,
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Submeto à apreciação de Vossa Excelência a in
clusa Portaria nQ222, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Batataense Cultural
ABC a executar o serviço de radiodifusão comunitária,
na Cidade de Batatais, Estado de São Paulo.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei nQ

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo De
creto nQ2.615, de 3 de junho de 1998, e da norma com
plementar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria n9

191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que
me levou a autorizá-Ia, nos termos da Portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de autorização somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o refe
rido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53830.001629/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga,
Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA NQ 222,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nQ2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nQ53830.001629/98, resolve:

Art. 1QAutorizar a Associação Batataense Cul
tural- ABC, com sede na Rua 7 de Setembro, nQ623,
na Cidade de Batatais, Estado de São Paulo, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
naquela localidade.

Art. 29 Esta autorização reger-se-á pela Lei nQ

9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 20953'48"S e longitude
em 47Q35'06"W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4QEste ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3Qdo art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5QEsta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N9 148 - C. CIVIL.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nQ222, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Batataense Cultu
ral- ABC a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na Ciclade de Batatais, Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM Nº 123, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº
220, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária Clube
do Machadinho de Radiodifusão a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
L,auro Müller, Estado de Santa Catarina.

(Às Comissões de Ciências e Tecno-Io
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54)).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o

§ 3Q do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de V. E~s, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções, o ato constante da Portaria nQ 220, de 17 de de
zembro de 1999, que autoriza a Associação Comunitá
ria Clube do Machadinho de Radiodifusão a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lauro
Müller, Estado de Santa Catarina.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM NQ 248/99 - Me.

Brasília, 31 de dezembro de 1999

ExcHlentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 220, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária Clube
do Machadinho de Radiodifusão a executar o serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Lauro Mül
ler, Estado de Santa Catarina.
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2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo De
creto n9 2.615, de 3 de junho de 1998, e da norma com
plementar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº
191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que
me levou a autorizá-Ia, nos termos da Portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de autorização somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encami- nhado o referi
do ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53820.000633/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 220,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53820.000633/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Clu
be do Machadinho de Radiodifusão com sede na ro
dovia SC-438, Bairro Arizona, na cidade de Lauro
Müller, Estado de Santa Catarina, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 29 Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 28º23'34I1S e longitude em
49º23'18"W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 49 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 149 - C. CIVIL.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssímo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria nº 220, de 17 de dezem
bro de 1999, que autoriza a Associação Comunitá
ria Clube do Machadinho de Radio- difusão a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM Nº 124, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria
n!! 216, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária Bon
jardinense de Radiodifusão a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Bom Jardim de Mi
nas, Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54»).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 39 do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de V. Exªs, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
216, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária Bonjardinense de Radiodi
fusão a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Bom Jardim de Minas, Estado de Mi
nas Gerais.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 249/99 - MC.

Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 216, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária
Bonjardinense de Radiodifusão a executar o serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade de Bom
Jardim de Minas, Estado de Minas Gerais.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
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no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídi
co, a mencionada entidade satisfaz as exigências da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regula
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a autori
zá-Ia, nos termos da Portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de autorização somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja enca- minhado o referi
do ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53710.000727/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 216,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000727/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Bon
jardinense de Radiodifusão, com sede na Rua Antônio
Jacinto de Faria, nº 15, Centro, na cidade de Bom Jar
dim de Minas, Estado de Minas Gerais, a executar ,pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2º Esta autonzação reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coor- denadas
geográficas com latitude em 21º57'00"S e longitude
em 44º11 '30"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 150 - C. CIVIL.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República qual

submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante da Portaria nº 216, de 17 de dezembro de
1999, que autoriza a Associação Comunitária Bonjar
dinense de Radiodifusão a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Bom Jardim de Mi
nas, Estado de Minas Gerais.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM Nº 125, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n!l
223, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação dos Meios de
Comunicação e Atividades Culturais e
Comunitárias de Rancharia a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
excl~Jsividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rancharia,
Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecno- 10
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de V. Exªs, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
223, de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a
Associação dos Meios de Comunicação e Atividades
Culturais e Comunitárias de Rancharia a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Rancharia, Estado de São Paulo.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 250/99 - MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 223, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação dos Meios de Comu
nicação e Atividades Culturais e Comunitárias de
Rancharia a executar o serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Rancharia, Estado de São Paulo.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
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a mencionada entidade satisfaz as exigên- cias da Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comu- nitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de 1998, que re
gem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos ter
mos da Portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de autorização somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referi
do ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53830.002013/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 223,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.002013/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação dos Meios de Co
municação e Atividades Culturais e Comunitárias de
Rancharia, com sede na Rua Ademar de Barros, 130,
Centro, na cidade de Rancharia, Estado de São Pau
lo, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
naquela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subse- qüen
tes, seus regulamentos e normas comple- mentares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 22E13'40"S e longitude em
50E53'40"W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 151 - C. CIVIL.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primei ro-secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na

qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 223, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação dos Meios de Co
municação e Atividades Culturais e Comunitárias de
Rancharia a executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Rancharia, Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N2 126, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nQ

219, de 17 de dezembro de 1999, que au
toriza a Associação Comunitária Estudan
til da Zona Sul de Belo Horizonte a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de V. EXªs, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções, o ato constante da Portaria nº 219, de 17 de de
zembro de 1999, que autoriza a Associação Comuni
tária Estudantil da Zona Sul de Belo Horizonte a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº251-MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a in
clusa Portaria nº 219, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária Estudan
til da Zona Sul de Belo Horizonte, a executar o serviço
de radiodifusão comunitária, na localidade de Belo Ho
rizonte, Estado de Minas Gerais.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei nS!
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do



Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 225, de 17 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação de Radiodifusão Co
munitária Itaperuçu - ARCI, a executar o serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Itaperuçu,
Estado do Paraná.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a
mencionada entidade satisfaz as exigências da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do
Serviço de Radiodifusão .Comunitária aprovado pelo De
creto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da norma com
plementar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº

MENSAGEM Nº 127, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº
225, de 17 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação de Radiodifusão
Comunitária Itaperuçu ARCI, a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Itaperuçu, Estado do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54)).

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de V. EXªs, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunica
ções, o ato constante da Portaria nº 225, de 17 de de
zembro de 1999, que autoriza a Associação de Radio
difusão Comunitária Itaperuçu - ARCI, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiod[fusão comunitária na cidade de Itaperuçu,
Estado do Paraná.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 252/9~1- MC.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 219, de 17 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária Estu-

PORTARIA Nº 219,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53710.000679/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Estudantil da Zona Sul de Belo Horizonte, com sede
na Av. Nossa Senhora do Carmo, nº 1.890, sala
1.208, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, a executar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão comuni
tária naquela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográfi
cas com latitude em 19E57'15"S e longitude em
43E56'23"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 152 - C. CIVIL
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Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo De- dantil da Zona Sul de Belo Horizonte a executar servi-
ereto nº 2.615, de 3 de junho de 1998 e da norma com- ço de radiodifusão comunitária na cidade de Belo Hori-
plementar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº zonte, Estado de Minas Gerais.
191, de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria"o que Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
me levou a autorizá-Ia, nos termos da Portaria inclusa. Casa Civil da Presidência da República.

3) Esclareço que, de acordo com os § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo Admi
nistrativo nº 53710.000679/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.
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191 , de 6 de agosto de 1998, que regem a matéria, o que
me levou a autorizá-Ia, nos termos da Portaria inclusa

3) Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de autorização somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referi
do ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53740.001235/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 225,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53740.001235/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação de Radio- difu
são Comunitária Itaperuçu - ARCI, com sede na rua
Salvador André de Faria s/nº, Centro, na cidade de
Itaperuçu, Estado do Paraná, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas compre mentares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográ
ficas com latitude e 25º13'22"S e longitude em
49º21'01"W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5Q Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 153 - C. CIVIL.

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a esta Secretaria Mensagem do Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria nº 225, de 17 de dezembro de 1999,
que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária
ltaperuçu - ARCI, a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itaperuçu, Estado do Paraná.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM Nº 128, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
o ato constante da Portaria nº 204, de 8 de
dezembro de 1999, que autoriza a Associ
ação Comunitária Artística e Ecológica de
Planalto a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Planalto, Estado da Bahia.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nQ 204,
de 8 de dezembro de 1999, que autoriza a Associação
Comunitária Artística e Ecológica de Planalto a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Planalto, Estado da Bahia.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nQ 253/99-MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú- blica,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a in
clusa Portaria nº 204, de 8 de dezembro de 1999, pela
qual autorizei a Associação Comunitária Artística e Eco
lógica de Planalto a executar o serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Planalto, Estado da Bahia.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídi
co, a mencionada entidade satisfaz as exigências da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regula
mento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a autori
zá-Ia, nos termos da Portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de autorização somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referi-
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do ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53640.001208/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 204,
DE 8 DE DEZEMBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.001208/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Artística e Ecológica de Planalto, com sede na Praça
Valdomira Gomes dos Santos s/nº, Centro, na cidade
de Planalto, Estado da Bahia, a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária naquela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 14º39'06"S e longitude
em 40º29'18"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO Nº 154 - C. CIVIL

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
ExceJentíssimo Senhor Presidente da Repúbica na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 204, de 8 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária
Aetística e Ecológica de Planalto a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Planalto,
Estado da Bahia.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil, da Presidência da República.

MENSAGEM N!~ 129, DE 2000
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciaçao do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nSl

227, de dezembro de 1999, que autoriza a
Associação Comunitária Saíde Kassis a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
MacaubaJ, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 227,
de 21 de dezembro de 1999, que autoriza a Associa
ção Comunitária Saíde Kassis a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Macaubal,
Estado de São Paulo.

Brasília, 24 de janeiro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 254/99-MC

Brasília, 31 de dezembro de 1999

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria nº 227, de 21 de dezembro de 1999,
pela qual autorizei a Associação Comunitária Saíde
Kassis a executar o serviço de radiodifusão comu- ni
tária, na cidade de Macaubal, Estado de São Paulo.

2) Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico,
a mencionada entiade satisfaz as exigências da Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento
do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e da
norma complementar do mesmo serviço, aprovada
pela Portaria nº 191 , de 6 de agosto de 1998, que re
gem a matéria, o que me levou a autorizá-Ia, nos ter
mos da Portaria inclusa.

3) Esclareço que, de acordo com o § 3º do art.
223 da Constituição Federal, o ato de autorização so
mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 5380.001833/98, que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA N!2 227,
DE 21 DE DEZErlBRO DE 1999

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nQ 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.001833/98, resolve:

Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Saíde
Kassis, com sede na Rua Sebastião Dib, nº 530, Cen
tro, na cidade de Macaubal, Estado de São Paulo, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
quela localidade.

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 20248'19"S e longitude em
49º57'47"W, utilizando a freqüênica de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 59 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

AVISO N9 155 - C. CIVIL

Em 24 de janeiro de 2000

Senhor Primei ro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria nº 227, de 21 de dezembro
de 1999, que autoriza a Associação Comunitária Saíde
Kassis a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Macauba', Estado de São Paulo.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil, da Presidência da República.

Do Sr. Deputado Aécio Neves, Líder do
PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB/I/nº 16/2000

Brasília, 20 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados Silvio
Torres, Anivaldo Vale, Antonio Carlos Pannunzio, Ricar
do Ferraço, Nelson Otoch e Veda Crusius, como mem
bros titulares, e os Deputados Bonifácio de Andrada,

Jutahy Júnior, Luiz Carlos Hauly, Inaldo Leitão, João
Almeida e João Castelo, como membros suplentes,
para integrarem a Comissão Especial destinada a pro
ferir parecer ao Substitutivo do Senado Federal à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 472-0, de 1997, do
Senado Federal, que "Altera dispositivo dos arts. 48, 62
e 84 da Constituição Federal, e dá outras providências"
(Regulamentação de Medidas Provisórias).

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves,
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 25-1-2000. - Michel Temer,

Presidente.

Do Sr. Deputado José Genoíno, Líder do
PT, nos seguintes termos:

OFíCIO N9 22/PT

Brasília, 19 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar os Deputados Babá (PT - PA), José
Pimentel (PT - CE),José Machado (PT - SP) e João
Paulo (PT - SP), como titulares, e os Deputados Mar
celo Déda (PT - SE) e Professor Luizinho (PT - SP),
como suplentes, para inte- grarem a Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer ao Substitutivo do
Senado Federal à Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 472-D, de 1997, que "Altera dispositivo dos
arts. 48, 62 e 84 da Constituição Federal (Regulamen
tação de Medidas Provisórias).

Atenciosamente, - Deputado José Genoíno,
Líder do PT.

Publique-se.
Em 25-1-2000. - Michel Temer,

Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Líder
do PTB, nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 21/2000

Brasília, 19 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência, nos termos regi- men
tais, os Srs. Deputados Fernando Gonçalves (PTS 
RJ) e Eduardo Seabra (PTB - AP), na qualidade de Ti
tulares; e Josué Bengtson (PTB - PA) e Walfrido Mares
Guia (PTB - MG), na qualidade de Suplentes, para in
tegrarem a Comissão Especial destinada a proferir pa
recer ao Substitutivo do Senado Federal à Proposta de
Emenda à Constituição nº 472-0, de 1997, do Senado
Federal que "Altera dispositivo dos arts. 48, 62, 84 da
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Constituição Federal, e dá outras providências" (Regu
lamentação das Medidas Provisórias).

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e apreço. - Deputado Roberto
Jefferson, Líder do PTB.

Publique-se.
Em 25-1-2000. - Michel Temer,

Presidente.

Da Sr!! Deputada Luiza Erundina, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, nos seguintes
termos:

DF/A1PSB/122/99

Brasília, 20 de janeiro de 2000

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado José Antonio como membro titular da
Comissão Especial, destinada a analisar a Proposta
de Emenda à Constituição nº 472-0, de 1997, que
"Altera dispositivo dos arts. 48, 62 e 84 da
Constituição Federal, e dá outras providências"
(Regulamentação de Medidas Provisórias).

Atenciosamente, - Deputada Luiza Erundina,
Líder do Bloco PSB/PCdoB.

Publique-se.
Em 25-1-2000. - Michel Temer,

Presidente.

Do Sr. Deputado Flávio Derzi, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:

DF. TP Nº 359/99

Brasília, 17 de dezembro de 1999

Senhor Presidente,
Tendo em vista o extravio do Projeto de Lei nº

2.646/96 - do Sr. Jair Siqueira - que "Altera o art. 31
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
'dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências"', nos termos do art. 106 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, solicito a V. Ex!! a
gentileza de autorizar a reconstituição do mesmo.

Atenciosamente, - Deputado Flávio Derzi,
Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 25-1-2000. - Michel Temer,

Presidente.

O Sr. Deputado José Múcio Monteiro, Presi
dente da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, nos seguintes termos:

DF. PRESo Nº 216/99

Brasília, 24 de novembro de 1999

Senhor Presidente,
A Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público aprovou, por unanimidade, relatório
do Deputado Pedro Henry referente à Reclamação
s/nº/99, formulada por Raimundo Nonato Alves
Cavalcante, e distribuída a esta Comissão.

Encaminho, pois, a Vossa Excelência, tais
documentos, para que se tomem as providências
cabíveis.

Na oportunidade, apresento protestos da mais
alta estima e distinta consideração. - Deputado José
Múcio Monteiro, Presidente.

Publique-se, encaminhe ao Senhor
Diretor-Geral, para providências cabíveis, e
à Corregedoria da Justiça Federal. Ofi
cie-se ao Reclamante.

Em 25-1-2000. - Michel Temer,
Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

RECLAMAÇÃO S/Nº, DE 1999

A propósito de fatos relacionados a
acordo trabalhista envolvendo o autor e
a antiga Companhia Brasileira de
Alimentos - CaBAL.

I - Relatório
O Sr. Raimundo Nonato Alves Cavalcante dirigiu

à Presidência desta Casa, cópia de extenso dossiê, de
sua autoria, também encaminhado à CPI do Poder Ju
diciário, no Senado Federal, contendo denúncias so
bre a atuação cio Poder Judiciário, Ministério Público e
Advogados da Cobal ao longo da trami- tação de uma
ação de execução de um acordo trabalhista realizado
entre o autor e a empresa Cobal.

Alega o Reclamante, em síntese que:

1) Em data de 1988, realizou acordo
trabalhista com a Companhia Brasileira de
Alimentos - CDBAL, que foi devidamente
homologado pela 13!! Vara Federal de São
Paulo, que decidiu pela sua reintegração ao
quadro de funcionários e pela indenização,
à época, de CZ$ 23.500.000,00 (pág. 1);

2) Que a Conab, empresa sucessora
da Cobal, resistiu a cumprimento do acordo,
transitado em julgado alegando falta de ver
bas, contrariedade a interesses políticos e



111 - Conclusão

A petição objeto desta Reclamação chama-nos
a atenção, primordialmente, para o fato de tratar-se
o Reclamante de pessoa que vem convivendo já há
algum tempo com um enorme sentimento de
injustiça que, independentemente das razões de
mérito, precisa ser debelado o quanto antes. Não há
sentimento pior do que a constatação de que fomos
ou podemos vir a ser injustiçados.

A questão, porém, não encontra foro definitivo
nesta Comissão do Trabalho e deve ser encaminha
da à Presidência da Câmara com as medidas sugeri-

1) Conhecimento, apuração e parecer
conclusivo a respeito da denúncia devendo a
Câmara fazer parte do processamento da de
núncia oferecida à CPI do Judiciário (pág. 2);

2) Informações, oficial e expressamente,
sobre o que há de concreto contra a pessoa
do requerente nesta Casa (pág. 17);

3) Que seja instaurada sindicância pra
apurar a conduta dos parlamentares na
denúncia (pág. 19).
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administrativos, culminando com a paralisa- Quanto às providências solicitada a esta Casa
ção da ação e a frustração do acordo ''valen- e neste momento sob apreciação desta Comissão,
do-se, como subterfúgio, de uma simulação podemos inferir o seguinte:

processual (ação civil incidental contra a coi- 1) A questão encara-se aguardando de-
sa julgada em execução, que, sem qualquer cisão do Poder Judiciário, não tendo esta Co-
efeito jurídico, apenas mantém, artificialmen- missão poderes para intelVir em assuntos da
te, paralisada a referida execução" (pág. 3); alçada de outro Poder, em respeito ao princf-

3) Que o processo executivo está esti- pio da autonomia e independência dos Pode-
mado, quanto ao valor principal, em doze mi- res, expresso na Constituição. Possfveis des-
Ihões de reais. A partir da paralisação da vios cometidos pejo Poder Judiciário estão a
ação, por inércia das autoridades, o valor cargo da CPI instalada para esse fim no Se-
principal sofreu acréscimos legais de quase nado Federal. O Reclamante informa que o
cento e trinta milhões de reais (pág. 4); mesmo material foi encaminhado à CPI e

4) Que a instrução probatória da está à disposição do Relator; Considerando
denúncia consiste em quatro volumes que não é natural que um acordo trabalhista
entregues à CPI do Judiciário, em Poder do possa aguardar 11 anos para ser cumprido,
Senador Paulo Souto; sob pena de tornar ineficaz a tutela judicial,

5) Que a cópia da denúncia feita à CPI poderia ser encaminhada recomendação à
do Judiciário foi encaminhada à Procuradoria Corregedoria da Justiça Federal no sentido
Geral da República para conhecimento de comunicar àquele órgão sobre a denún-
prévio (pág. 42); cia que chega até esta Casa;

6) Que tem sofrido constrangimentos 2) A petição e os documentos ora anali-
por parte da Segurança da Câmara (pág. sados fazem apenas menção geral a um
15/16); possível tráfico de influência por parte de

parlamentares na decisão que frustrou o
cumprimento do referido Acordo realizado
pelo Reclamante. De qualquer forma, faltaria
competência a esta Comissão, pois cabe à
Corregedoria Geral da Câmara a avaliação
sobre a conduta inadequada de Deputados,
a partir de fatos, nomes e provas.

3) Por último, o Reclamante deseja co
nhecer, oficial e expressamente, os registros
que porventura existam contra a sua pessoa
nesta Casa, o que a nosso ver pode ser feito
por meio de Ofício da Presidência da Câma
ra à Coordenação de Segurança da Casa
encaminhando o pedido do Reclamante.

11- Parecer

Analisando os documentos apresentados pelo
Reclamante, Sr. Raimundo Nonato Alves Caval
cante, extrafmos que o mesmo tem um único
objetivo. Solução para o Acordo que realizou, em
1988, com o seu órgão empregador, e até a
presente data não cumprido, pois apesar de
devidamente homologado, a questão e encontra-se,
ainda, sub judice.

Nos termos do que dispõe o art. 253 do
Regimento Interno, a matéria foi distribufda à esta
Comissão para análise e elaboração de parecer.

É o relatório.

Em razão dos fatos acima expostos, o
Reclamante requer:
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das a seguir sem prejuízo de outras que puderem ser
acrescentadas:

1) Encaminhar Recomendação à
Corregedoria da Justiça Federal no sentido
de comunicar àquele órgão a denúncia que
chega até esta Casa;

2) Encaminhar à Coordenação de
Segurança da Câmara, por meio de ofício

da Presidência, o pedido do Reclamante
para que seja informado, por escrito, dos
registros e informações sobre sua pessoa
por acaso existente nesta Casa.

É o parecer, que submeto à aprovação desta
Comissão.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 1999. 
Deputado Pedro Henry, Relator.
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~~~~HªAC~i~~~~ ~~~~~~I~~N*~:~~~SêC;B~.~~:s~~:lem d~
rel.tos e obrl.gações lnerem:::e5 à COBAL) dec.ld.tu, em processo aa
rtlln.lstr.atlvO, pagar CZ$ 23~500.000,OO (vl.nte Q tré~ ml.lhões é
qU1.nhentos mLl cruzaaos - a credl to de 19861 a RAIMUNDD NONATO
ALVES CAVALCANTE e reaanutí-19 aQ quadro de fUnçl.QDar~OS da
empresa. Essa aeclsào fal nomologaaa por sentença proierlda pe
~Vara Pederal de São Paula, onde tran!lJ.tou em Julgado. A
execução ~O~ requerJ.da em valores dobrados com conversão de
readmlssão em relntegraçáo sem que houvesse únlca contestação.
o procas5o óe execução passou a conter doJ.s títulos Judlc~a15

execut1.VOS, como COlsa Julgaaa. Um, reconhecl.do pela sentença
:1omologatórJ.a em execução. O outro, áependente de reconhecJ.me.!!
to Judlc~al por sentença de l~quldação (a que serJ.a executada).

paradoxalmente, essa e:-:ec::ucãg contrarJ.ayª interesses (dei .E2ll
~ e pr~or1.dades aam~n~strat:lva5 que a tornava ~ndesQJada

pelos gestores polItJ.cos ca empresa aue aleaavam, como ãescul
pa, :al~a de verbas.

Por oressão dos menClonados aestores da CaBAL (e, depols, da
sua suscessora, a CONABI, ;01. lrnt)osto um acordo forçado contra
a execucão. Esse pacto c::onslstJ.a em tornar .1.0exJ.stente (sem
ef~cac~a) o processo de execução através de uma falsa questão
pre]udlcJ.al fatal para o processo de execução {conversão da
execuçào em ação de conheC1rnento, repetlnâo a anter10r, com
resultado d.1.ferente. DeSEja. forma, a execução, CUJO processo,
dIante desse fato )uridJ.co poderJ.a, corno pode, ser repetJ.do,
rOl drt~f~c~a.Lmente rnãnt~da oaralJ.sad.a: e sBm a sentença de II
aUIdação, cabendo, ao f1nal, W no momento que conV1esse aos opõ
nentes, a repetlçâo do processo, profer~ndo a ~entença de l~=
qUl.daçào, e~s que esse "MOdus fac1endl" destru1.u esse proces
so (ate JuridlcoJ, mas, se oede ser repetJ.do, "lpSO facto"
sem des;tru1.r o d1rE!1.tO nem impedir a sua execução pc.r
novo proc:esso).

Esse acordo (de fraude) I plantado, colhJ.do e çom~do nos gabi
netes oarlamentares, teve mUltas safras, presumIndo-se a ex"ís
têncla" de maldosa suscesgão nesse acordo. Anos a flC, sub-r~E
~icl.arnente, fo~ rat~flca.do porque não havJ,.a.m pressões capazes
de reorLrnJ.r e fazer cessar esse acordo (acomodado pela falta
de pressão). A questão, dl.ante dessa ~nércl.a, fo~ sQmpre de~
xada para ser resolvlda pela gestão segulnte. Na seguinte, par
falta de pressão era remetl.da à segulnte e aS51m suceS5J.va.men
te. A execução está, artJ.ficJ.almente, paral1sada desde de 14:
7.88 (data da procedêncla tot.al da execução).

Contudo, o reauerente pretende {só) a correção da conduta. des
ses a:qentes fãltosos. A pregtação legal regular e completa.
':M OBJETIVA VENCER PESSOAS, MAS AS DIFICULDADES QUE: E:LAS LHE:
~ROUXE~~ PELA qx CONDUTA NA PRESTAÇÃO ILEGAL DO SERVIÇO ,~O

BLICO. ~

RAIMUNDO NO/JATO ALVES CAVALCANTE, de.qu'tado, RG.13. 484.

608--1 tSSP/SP/IRGDI, orlunao de são Paulo, CapJ.tal, domJ.c~ll.ado, te!!!:

porar1.3mente, énquanto aguaraa a deCls.ão f l.nal do 5TF e da CP! do

JtJdl.ClárJ.o sobre o oOJeto cesta pet~ção}, na c~daãe gatélJ.te de Pla

naltl.na, DF (Hotel aa Praça, !31to ã Praça Cal. 5alvl.ano M.onteLro

Qd. 56, :1.9 72, ::one :68-4993), Já qualif~ca.ão nos autos do Agravo de

;I:nstrumentc (STF/199. 309-5), na. CP! do Judl.cJ.ár~o e, em razão da ma

térIa no contexto do l.nteresse públl.cO e das razões de segurança, p!

los s1stemas ae segurança ~o STF, TSE, STJ,~ST, pGa, Câmara Federal

e Senado FeCleral, "êm, reS~eI.to5a e pessoalmente, postulando em cau

sa prôprla, na conalção de adml.nlstrado, elel.tor e contn..buJ.nte, com

apol.o f'O .lnteresse públl.co, RECLAMAR, com base na alínea "ali, do J.n

Cl.SO XXXIV, ào art.59, da CF, na forma do art.2~3_,__:::c_~~_L~

§ ún1C'o, do Regl.rnento Interno da Câmara Federal {R:ICDI, t.endo em Vl.~

ta os dema~s perm~sslvoS req~rnentaJ.s e :ega~s pert~nentes (art. 16 _;

17,I!, It c ", VI. IIg", ":lu -, 3.2, XVI. lIa" e lI e u -; 60, I e II -;98, §§

49 e 59 -; 267 e ss_ - 26B ".J:sque" 273), sem exclusão das demal.5

normas J~rídl.cas ~ncldentes que se f~zerem eXlqlr, REQUERER ã Câmara

Féderal conhec~mento, apuração, oarecar conclusl.vo ~-~oi~e~
aamentado a respe1to aa denúnCIa "1.encl.onado em epigrafe (parte fron

tal - pr~me~ra folha desta petl.çáol, bem aSS1m que a Câmara Federal

=aça parte, com legitJ.mo Lnteresse de ag1r, do orocessamento da de

núncla oferaClda à CPI do Jud.l.c~âr10, em ação conJunta com a Presi

aéncl.a do Senado Feaeral que, hJ.erarqulcamente, ad.trlJ.nJ.stra os trab!,

lhos daque la Com~ssão, pelos motl.vos que passa a expor.

Senhor Pres~dQnte,

Quanto ao ~nteresse de agir da cãmara Federal em relação

ã presente danúncla tem-se à cons~derar, pela ordem dos fatos, que,
"in lim1.ne", trata-se de fraude a uma sentença homologatória de

acordo trabalhista, erans.I..tada em Julgado (cf. documentos n9s i
da m~nuta ane~a).

Essa fraude resulta de pressões de gestores polítJ.COS

da antlga COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS-CaBAL (e da sua 5uces5~

ra em dJ.rêito~ e obrlqações, Q atual COMPANHIA NACIONAL OE ABASTEC!
MENTO-CeNAB), que, em tese, terJ.am alegado falta de verbas, contra

r~edades a ~ntereS5es (de) politJ.cos e a prJ.or.I..dades adm.I..n15trati~

'\la , para a parall.saçâo da execucão, va.lendo_se, como 5ubterfúq,io.(~

de uma s1mulação processual (ação clvil l.nc~dental contra a cOJ.sa

Julgada em exeC'llcãc), qUê, sem qualquer efe.I..to Juridico, apenas

mantém, art:tfJ.C:lalment:e, paralJ.saaa a referida execução (cf. do

cumento n9 b ,da m.I..nuta. anexa I -

A obr~ga.tor~edade do Jud~c.I..á.rJ.o executar, ao colidir

com as reslstênC'~as dos gestores ?oiítlcoS da CaBAL le, depo~s,da

caNAB) â execução, que sempre ameaçaram com b01cotes orçamentár~os

na ComIssão ae Orçamentos da Unlã.o, :ez a h~stórJ.a veríd1ca liA

VINGANÇA DO JULGADOR" se repêt.lr d~ forma dramát.lca no se~o da

Just:Lça Federal e nos Tribuna1s Super~ores, com o pleno conhec,;

menta do Hl.h:Lstérlo Público Federal que ader1u ao Jogo_

Ao ser coagido o Juiz se vJ.ngou porque, realmente, Cê

deu às pressões par lamen't.ares no sent:tdo ãe l.mped.I..r a execução

mas tornou essa fraude tlma "bomba âe efel. to retardado" programa

da para explod1r ao f~nal do processo contra os =raudadores (Jui

zes e Tr.l.bunalSI, que, por sua vez, )ogar~a sobre quem lhes pres

SIonou a frauáar (os gest.ores polít1.CCS da CaBAL e, ãepoJ.s, da

CONAB. Isto porque essa s~mulação processual constJ.tu~u titulas

êxecut.1.VOS m~lJ.onárlos em =avor da vítJ.ma ora requerente. Melhor

explJ.cando: o processo de execução não gQra, executa dirQ~to. t
1nstrumental. Acolhe, para exectlção, um dJ.re~to constl.tuido na

ação de conhecJ.mento ou êxtraJudJ.c1.almente. No ca.so, nesse J.nstr~

menta de execução o valor da êXéC1J<;ão está mult~pll.cado por dez,

malS do.lS mJ.lhões e quatrocentos ml.l reaJ.s, a titulo de multa. por

l.I..t~gãncla de má.-fé. t claro que J.sso const~tui crJ.me àe respons~

bilJ.d.ade a pesar ~obre Juizes Q 'l'r1buna1Fi que terão que pa.qar do

seus própr.I..os bolsos essa fábula ou arranJar alguma desculpa "~n

terna corporJ.s" CUJo resultado converta responsabJ.lidade cJ.vJ.l em

culpa adminJ.stratJ.va (R}' 297/408-410).

o processo executJ.VO está estLmad.o, quanto ao valor

pr.1ncLpal, em d02e milhõas de real.s, se a êxecução tivesse sl.do

fEnta regularmentG, no J.nsta.nte em que a COBAL adnu.tJ.u a execução,

ou seJa, a partIr de 14.7.88 {auge da AssemblêJ.a Nac1.onal ConstJ.

tuinte, onde o processo terl.a .Indo negocJ.ado num arra.nJo espeta0,!:!

la.r Q envolvente - num período e't\ que todo o poder Público foi

negoc.I..ado em cl~ma âe mercado persa - cf. Jornal da Tarde de 1-2

BB - os 1nteresses :oram amplamente negoc1ados entre os poderes;~

Esse acordo de fraude acrescentou ao processo de exec,!:!

ção os seguintes valores (a serem pagos pelos negoc~adore5):

1) dol.s milhões, quatroc:emtos mJ.l rei1~S em valores de ho

Je, a titulo de perdas e danos, por lltJ.gâncJ.a de má-fé (cf. doc~

menta n9J.3 ),

2) cento e vJ.nte m~lhões de reaJ.s (valor apurado por per~

to espec~al~2ado em econom~a ê f~nança), em valores desta data, a

titulo de lucros cessantes (o que deixou de ganhrolr o requerente e.!!
quanto a execução esteve, desde então, paral;l.sada),

3) sem pre]ulzo de outras reparações esses dano!;; são ex-

tensivos a terceJ.ros, podendo chegar a um valor total estimado em

sete m.ilhões de rea~s, em valores de agora.
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o valor princl.pal está estimado em doze milhões de

reais. Os acrésc~mos leqa~s, em quase cento e trinta milhões de
reais. O valor prJ.ncipal, po:t' ser coisa Julgada, é J.nquestionável,

li ad eternJ.tem". Os acréscimos lega:Ls é que impõem a apuraçÃo da

responsabilidade civil. Essa responsabilidade civil é clara, oh

Jetiva e indefensável. Os advo9ados da CaBAL, Juizes e Tribunais

ao atacar a coisa Julgada material tornou vedados e inexistentes

suas alegações e decisões (que embasâtn oS acréscimos legais, ape

sar de exaustivamente alertados do erro em todo o curso do proce,!

50 de execução - não terão como alegar desconheclIoonto do assun
to e por J.sso o Estado J.rá ressarcir, mas os advogados da COBAL,

Juízes, Tribunais e prccuradares do Ministério Público irão arcar

com a responsabilidade elovil por esses acréseiItOs legais. S; nessa

definição de responsabilidadl:!:s que os faltosos terão que conjugar

o verbo entre eles: "eu sou", "tú 'és", "ele é", "nós somos", "vós

sois", lI e l es são" ••• :I:! na conJugação do verbo que entra tudo por

culpa administrativa, sem culpa civil (RF 297/408-410).

t bem verdade que os lucros ceasanteS e as demais rep,!

rações são, ainda, Juridicamente, expectativas de direito, ou di

reitos não declarados administrativa nem Judicialmente, maa cons

tituídos lI ex vi leg1.s 11 (os atos que ofendem a c01.sa Julgada, não

se sUJe~tam a COl.sa Julgada, porque não formam ti relação proces

sual, podendo ser reconhecidos e declarados Judicl.almente em qU~

quer época ou v:t.a - cf. Ministro, do STJ, sálvio de Figueiredo Te.,;.

xel.ra, no seu CPC Anotado, SaraJ.va, p. 172 - e, assim sendo, esses

atos nulos, no dire3.to materl.a.l, se resolvem por ressarcimentos 1.,U

den:t.zatórl.os - a indenização d05 danos que causa o ato nulo ao

processo, à vida da parte preJudJ.cada e à terce1.ros).

'l'odavl.a, a apll.cação de 20'& sobre o valor em execução,

a titulo de litigáncl.a de má-fé R!o It expectativa de direito. E
título executivo, mesmo, reconhecivel e executável de ofício ind!:,

pendentemente de processo, porque a ofensa a COl.sa Julgada é fatal,

não exige apuração (cf. documento n9 J.3 - pr:l.mel.ra Jurisprudên
cia e ss. da m:t.nuta anexa).

Sendo fatal, se o processo de execução foi preJudicado

por provocação e decl.são concordante do Juiz r segue-se que cabe a
repetl.ção do processo, onde o art.lB, § 29 do CPC (20') será apl!

cado contra a executada.

E se o mesmo erro voltar a se repetir, l.sto é, se a co.!

Sil Julgada em execução for, novamente, ofendida pela. parte contr!

ria, o art.l8, § 29 do CPC REINCIDIRÁ e maJ..s 20'6 do valor em ex!.

cuçào (cumulado com os 20% da pr~meira incJ.dência), será aplicado,

de ofício, sem processo, contra a executada, perfazendo, nesse c~

so, uma aplicação de 40% de multa sobre o valor em. exe.eucão.Seriam
ma~s quatro rni.lhões e oi.tocentos mil reaJ.s de multi'\.

Para cada recusa a execução por provocação da CaNAS es

ta pagará mais DOIS MILHOES E QUATROCENTOS MIL REAIS. E toda vez

que o Juíz admitl.r qualquer alegação contra o obJeto da execuçio,

O processo terá morte súbita. Tornar-se-á, inexoravelmente, inexis

tente (cf. documento n9 ,r ). Para cada alega e aceita da co-
BAL e do Ju~z custará ao Erário PúblLco DOIS MILHÕES E QUATROCEN

TOS MIL REAIS. A lei ~mpõe um "loop" para cada impugnação do pro
cesso (incide a multa de 20\ e a inexistêncJ.a do processo de exe

cução - a multa seria cobrad..;i no seguinte, el.S que o preJudicado

INEXISTE e é, por isso, :t.neficaz).

t a vingança do Julgador pressionado por poli.tl.cOS a

preJudicar processos Judicial.s. Forçar todos a pa.gar pelos abu.sos

que eles forem forçados a cometer. }~

Senhor Deputado, o requerente nunca concordou com a COBAL

Bem com a "vl.ngança ào Julgador" r se esse Jogo só l.nteressa a

eles. Reagiu. Para cada reação enfrentou um complõ poderes inven

cível. O requerente, sua familla. e a caUsa foram explora.dos como

patr:t.mônios em favor de agentes faltosos do Poder Público e isso

só trouxe a dor, desilusão, sofrimento, a destru1.ção que deixaram

sequelas que o dinheiro não serJ.a capaz de reparar. Então esses

milhões todos, embora tenham que ser pagos (e será), sempre foram

dispensáveis. A eXE:cução é. o limite lógico, humano e real. O exc&!

50, l.rresponsabiliClade de a.gentes enlouquecidos do Poder Público.

oa.i esse esforço de· requerente em forçar uma correção de conduta

pela CP! do Judiciário e por esta Câmara no sentido de corrigir a

parte mal.S pesada e desastrosa gerada pela corrupção 5J.stêmica.

.E certo, porém, que os valores têem pesos e medidas con,

forme o ambiente. Um erro considerado mortal para os padrões da

vida do requerente pode representar para a Câmara Federal apenas

um mero engano pubi~ável. Não se sabe que medida a Câmara Federal

usarJ.a na aferição B.esse erro fatal, mortal, de extrema qravidade
para este requerente.

Ass'-m Julga a Justir;a. O atentado ao pudor contra uma

mulher honesta, não ser~a considerado ofensa se cometJ.do contra

uma prostituta ~

o requerente é um relig:l.oso notór2o e convicto a ponto

de ter seguidores inclusive nesta Casa. Foi seminar.lsta aOlquAtO!

ze anos e tornou-se pai de tres de f:t.lhos e esp:t.ritualistl!l prati

cante. Cultl.va, desC:e menino, os valores espirituais como "modus

vivendi" •

Paradoxa.lmente, choque de seus valores com oa valores

predominantes no regime militar, na CaBAL, na Justiça Federal e

nos Tr~bunais Superiores, colocou o requerente em conflito cons

tante com o Poder Público no limite de sua vida com o sistema.

Sofre os efeJ.tos da "perseguição sistêrnJ.ca" (fenômeno

da "corrupção sistêmica ll
- degrau da mesma escada), porém, sem

causa. Um dos problemas rnal.S antigos do mundo = exploração de con

flitos, de pessoas para se obter algum tipo de vantagem em favor .

de alguém ou de algo. Não ná ódio, nem amor. Não há respeito, ne~
remorso. Não se interessa saber se o motivo é idôneo ou não, "~

este for explorável. A validade ou :t.nvalide2 do fato, Objêto da
exploraçio, se SUJeita a força do interl!!Sse que valida ou l.nvalida

o fato, J.ndependentemente do mérJ.to (legal ou ilega.l).

veJa, em relação ao presente caso, o requerente serviu,

por tres anos, ao ExércJ.to Brasile~ro, e por ele foi classif1.cado

como reservista sob observ2lção, por ter morado nos alOJamentos do

Estado Maior das Forças Armadas e do Comando Militar do Planalto,

onde funcionava, além do CIEX, o DOI-CeDI, que para ali levava seus

Itsuspe~to511, encapuçados.

Se desligou do exército em 1973 e em 1976 mudou-se para

são Paulo r onde cheq~u sob escolta do SNI que o marcou e cerceou

sua v1.da naquela capl.tal, a exemplo do que faziam de 1971 a. 1972,

ou seJa, enquanto servia no tempo regular ao exército.

Era um período de repressões, época de muita violênoia,

cUJos efeitos humanos são, a:i.nda hOJe, r:t.gorosamente controlados,

para se evitar que se repita contra os faltosos o que aconteceu

com o ex-diretor da Policia Federal Campelo que foi derrubado por

wna antiga vitima (t Lpo de precuaçào que é principio assente nOs

sistemas de segurança do Poder público Brasileiro - toda vez que

uma vítima tenta algo que lhes coloque em perigo, os defensores

aparecem, de repente, como que por encanto, num passe de mágica,

a se J.nsurgir contra a vítima e a falar mal de sua vida) •

Se existi1.\ uma reação é porque ação houve. Se o reque

rente tivesse participado de loucuras a mais de dois (destruir a

sua alma, personalidade e tivesse seguido a paranóia bitolada que

lhe tentaram impor talvez sua vida tivesse tido outro rúmo. Ao

não aceitar provocou reac;ões de antipatJ.a que se refletiram) ~

Apressa-se, pois, em dizer que o requerente não foi ne

nhum militante político, nem teve participações de destaque capaz

qUê impulsionar contra um sistema inteligente. Mas os desafetos do

sistema tinham pesos e medidas e na proporção desse esquadro eram

controlados. Ocorre que os controladores eram meãiocres f fofoquei

ros, baixos, do tJ.po '=lue gostava de criar histór~as por falta de

fato para Justificar a ligação e com isso mostra.r serviço num.....í'i:Rr-
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riodo em que a Unl.ão sovl.étl.ca e os Estados Unl.dos disputavam a

hegemonl.a, o domínJ.o polítl.CO do planeta e fazl.a de cada governo

seu palco àe manobras, onde as duas facções se dJ.gladJ.avam e con
fundl.am.

Esse ambl.ente reflexJ.vo tJ.rava a 1senção de ânJ.mo dos
agentes do poder Públl.cQ.

o requerente sofreu os reflexos do ambl.ente do Sl.stema
num período especJ.al e , para a sua estrutura apolítl.ca e pessoal

1.550 lhe trouxe, no ll.ml.te de sua vl.da, consequêncJ.as graves, p0!,

que o requerente sempre reagl.u e a sorna de pequenos fatos canal1.

sados para o mesmo sl.stema de J.nformações ta controle, crJ.aU refle

xos J.nsJ.gnl.f.l.cantes para o Estado, mas fataJ.s para a pessoa do re

querente. A doutr~na dom~nante e a corrente )ur~sprudencial maJor~

târ~a atestam que o Estado, nas suas ações, age com alto poder le

s~vo, razão por que os preJuízos que causa são de comprovações s~!!!

ples (nexo causal, demonstração do evento danoso, ausencl.a de cul

pa da vítima, numa ~nversão do õnus da prova contra o Estado).

o Estado lhe escraVl.sau sempre e se recusou apurar qual
quer fato relac~onado com essas marcação s~stêm1ca.

Como tendênc~a natural, consequente e defensl.va as

ações dos agentes faltosos sempre foram deprec~at1vas no sentido

de valorl.zar a sua 1nfâml.a e l.nvall.dar e tornar desprezível as

razões do requerente.

A soma de pequenas pressões em favor do Estado nada

sl.gnl.fl.cou, mas foram fatal.s para a sua famíll.a, seus fl.lhos~ Ll.

qU1dou com a sua vl.da.

Ao concentrar no processo de execução um processo l.ncl.

dental contra a co~sa Julgada, o Estado pretende restaurar direl.

tos preJud~cados do requerente, porém, sob outros fundamentos, não

em Clma de fatos que não pre]Udlquem aos faltosos e seus faml.

l1ares (o que é um dos cu~dados do sl.stema, mesmo em plena era FHC)

Os fatos, porém, são l.nterpretatJ.vos e para que tenham

a;s~alor é preciso que a sua narração e demonstração seJa coe

rente.

A propósito, além ãa \'·l.da do requerente ter s~do ac::om

pannada por pessoas ldôneas, oem SJ.'Cuadas na soc1edade e no seJ.o

do POGe:- PúblJ.co, eXl.st:em fatos que atraem a l.ncJ.dêncl.a da prova

por presunção (art.136,V,do CC) e a lndl.cl.ârl.a, que, no ll.ml.te do

dl.rel.t:J éOquanto oasta, Já que o ::.!'~:t.eresse de ag1r (da parte) e o

l..nteresse processual (do estado) I :~ml.tam as fatos relaclonados

com o :hrel.to pretend~do. Nem tudo precl.sa provado nem demonstr~

do. Apenas o que for nescessárl.o para se provar ou esclarecer a

controvérsl.a.

Uma declaração ou um documento que comprove um fato dl.s

pensa :':":1 processamento complexo para se apurar o fato declarado ou

documentado.

EXl.stem regJ.stros públl.cOS e partl.culares que compro

vam esta narração, ace~tos, sem cont.estação, em qualquer valora

ção Juridica.

ObJet~vamente, o Estado sempre discrJ.m~nou a pessoa do

requerente a ponto àe lhe destrul.r S! os efeJ.tos Já começam a

atl.nqlr seus filhos e esse abUSO t:em que ser reprJ.m~do e cessado.

Em ret.rospect.o, veJa corno se evolu1ram 0$ fatos relacI.o

nados com a presente questão, obJet:.o da CPI do Jud~Cl.ár1o e desta

pet~ção (como retrato f~el àa "persegu1ção sJ.stêm~ca"J:

3) em 1980 entrou para a CaBAL sob acordo adml.nistrativo,

a conVl.te da equJ.pe do então Ml.n~stro DelfJ.m Netto,

41... em 1984 fo~ demJ.t1do par acordo polítl.C::O (pactuado no

c~sso - nas composJ.ções artJ.culadas para aprovação do Decreto

Lei 2065 - envolvendo o PDS, do Sarney, o PTB, do Delfim Netto e

o Governo que, por acordo, entregou a gestores polít1cos a COBAL,

embut1do no qual a demJ.ssão de ml.lhares de funcJ.onár1os), sem que

a pendêncl.a, obJeto desta petlção t tl.vesse s1.do resolvida,

5) posterl.ormente, uma nova gestão politl.ca, contrarl.ando

O acordo da anterl.or, deCldl.u pagar CZ$ 23. SOO ~ 000,00 ao requeren
te e readm1ti-lo ao quadra de funcl.onários da empresa,

6) A. nova gestão subsequente d~scordou da execução, não

do dl.reito, porque este contrar~ava "~nteresses" e prl.oridades a,!!
m1nJ.stratl.vas, discordâncl.a esta que por atlngl.r ao Juíz Federal.,

Dr. Fleury Antonl.o Pires (veterano e pl.one~ro da Justl.ça Federal

e "ina.m~go" ,pela lógl.ca do 51stema, do requerente) I que pediu

o aCl.onamento da Pres1dênc~a da Repúbll.ca, forçando-a a contactar

a 13~ Vara Federal, p~arecer do Trl.bunal Superl.or do Trabalho e

um encontro com o então Senador e atual v~ce-pres1dente da Repúbl.!

ca, Marco Mac1el (que 1ndicara o pres~dente da COBAL à época dos

fatos) ,

7) O resultado dessas eXl.gêncl.as transpareceu posterior-

mente na sequêncI.a dos fatos,

8) sem nada dl.zer o 11M Juiz Dr. Fleury suger.Lu e exigiu

processo de execução, que recebeu o despacho que definJ.u Q seu

procedl.mento (cf. documento n9.1 ), que, desta forma, foi re-

cebido pelo MM Juíz Dr. Fleury (então __ envolvl.do com os interesses

do Judiclário na Assernblél.a Nãcl.onal Constituinte), del.xando em

seu lugar o Dr. FaUZ1 Achôa (parente do deputado Federal Consti

tuinte Samu: Achôa, que tl.nha em seu gabl.nete um ex-diretor da

COBAL que dem;t.tiu e persegu1a, então, ao requerente),

9) na execução novamente os gestores politl.cOS da COBAL

se opuseram ã execução, sob a alegação de falta de verbas, contra

riedade a pr~oridades políticas e adm1n~strat~vas, mas não t1nham

como eVl.tar a execução,

10) adml.t~ram a execução dobrada do valor em execução,

11) ~ Já que l.am pagar em dobro, sem contestacão. l.m'ouserf'l,m

sem dl.Scutlr, sem acordo, a fraude procrastinadora da execução,

que fol. (e tem sl.dol mantida por acordos polítl.cos, articulados a

partu:' do Congresso,por cada gestor polítJ.ca da empresa,

12) o processo de execução fol. destruído como ato JurídiCO,

tornado l.neX1.stente por uma falsa questão preJudicl.al (o processo

~ncidental contra a cois& Julgada), como subterfúgl.o pelo qual a

execução fol. le tem s1do) mantida artifl.ci.almente paralisa.da.

Ve-se que, em todo o curso da y~da do requerente e da

sua causa, houve sempre uma ~mposJ.ção arb1.trárl.a contra sua vida

e contra a causa, caractar~zando um deSfecho )uríd~co bem defini

do pela Justl.c;a Federal (DJU de 21.9.79, p. 7.047), que faculta a

vitl.ma da oml.ssáo dolosa do Poder Públ~co, o acompanhamento do Ó.!

gão, sem menc~onar o agente, cUJa culpa nunca aparece (RF 297/408

410) •

o reqperente foi dlSCrl.m1nado por uma gestão politica ..

A segu~nte fez a correção~ A subsequente c1scordou da execução,

não do dJ.re~to e por isso preferl.u pagar em dobro a execução, mas

procrastiná-la.

vação" do s~stema de segurança do S'0verno,

1) em 1974 sa1U do Comando ~ilJ.tar do Planalto, sob uobse! Cada uma teve a sUa razão que'" foram lmpostas à Justl.ça

Federal que aceJ,tou.

2) em 1976 mudou-se para são Paulo, onde chegou sob escol-

ta do S:-;I, que o m&nteve marcado, controlado e pressJ.on<tdo, sem

mat~vo,

A Just~ça Federal, nas palavras do veterano Dr. Fleury

Antôn.Lo Pires {que -aqui é um Juiz ofendido pelo seu auxJ.1J.ar e os

gestores polIticos da COBAL 7 que o forçou a se declarar, contra
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a le~, t1falsif~cador" I sem matJ.VO nem cau::.a), sempre foJ. um apên

d~ce conectador do Poder ExecutJ.vo, cUJos J.nteresses sempre foram

manJ.pulados pelo LegJ.slatJ.vo que sempre lndlCOU mlnJ.stros e dJ.re
tores de estatal.s"

A causa a que se refere esta pet.1.cáo está no contexto de~

se' entrelaçamento de poderes.

o processo J.ncJ.dental (contra"a COl.sa Julgada), acober-

ta, Ilbode eS;Il.atórl.o", áe um Jogo as poàer contra a causa.

Esse "rnodus facl.endl.", pOl.S, maltrata, sem pre]udJ.car

o dl.rel.to, nem a SUa execução, mas nunca falo 3.cel.to tJl:lo requeren
te que sempre reagl.U e reagl.do tem.

Essa reação sempre gerou a contra ofensl.va e do nesces

sl.dade de cumplJ.cJ.dades defensl.va.s dos ~nteressados, dJ.spersos no
poder Púb l1.Co.

Esse tlpo ' "arranJo" l.ntegrava o "portfol~o concêpt"

da COBAL como mêtodo profJ.ssJ.onal da empresa nos seus confl:l..tos

politico-admJ.n~stratJ.vos.

A CaBAL tinha um método que fol. empreg'ado em relação

ao presente caso, o qual funcJ.onava da segul.nte forma:

1) a empresa usava os preJuízos que lhe davam os polítl.COS

como recursos para pagar seus débl.tos, forçando os responsável.s

formar c31xJ.nhas e conseguJ.r àoações no valor do preJuízo para

qUJ.tar as suas dívl.das, num est1.lo bel'1 JudaJ.co no sentl.do prátJ.co

da palavra (compensações de valores sem se respeJ.tar regras, VJ..

sando apenas valor por valor),

2) a COBAL atraJ.03 para a causa, em troca de pequenos fa

vores, um grupo de J.nteressados, todos l~gados ao poder político

e econõmJ.co, entrelaçados por vínculos, com poder de arrecadação

de valores, de dec1.são e de controle,

3) lJ.gava à causa delegados de políc1.a, procuradores da

república, promotores, parentes de Juízes, mJ.n~stros, parlamenta

res, empresár1os, art1.stas, advogados, ft.mcJ.onárJ.os da alta adznJ.nJ.

tração, com redes de escrJ.tórJ.os J.nterl1.gados, sob um comando cen

tralJ.zado,

4) A essa co-rrente eles (os agentes) chamavam de "al~ança".

Pe.rante a leJ. essa corrente é tl.pJ.f1.cada como "rORMAçAo DE QUADRI

LHA E DE BANDO ll
,

S) J.ndependentemente do adJetJ.vo, cada um àesses elos as-

sume o cOmprOMl.SSO de tl.rar de alguma fonte a parte que lhe toca

~agar a conta da empresa,

6) ocorre que essa corrente é formada de modo a não se

comunicar, nem conhecer quem está no Jogo, quem faz parte da cor

rente, comandada por um mantor e aí, mu~tas vezes, o d~nheJ.ro ar

recadado é embolsado pelo controlador ou vaJ. para as campanhas po

lit~cas e nlnguêm nunca f1.cará sabsnao, porque na f~nal~zação do
Jogo, se nJ.nguém se conhece, não há corno checar o destJ.no fJ.nal do

dl.nhe.1.ro, que presume-se, realmente, cumprJ.u a sua fJ.nalJ.dade,

7l E aSSl.m se formam as caJ.x1.nhas políticas, ou seJa, um

processo é usado para arrecadar mas o dJ.nhe1.ro nunca é usado para

o f1.m a que se propõe a arrecadação, o qual fJ.cará apenas como uma

fonte et~rna de captação de recursos,

81 r-1as nas arrecadações maJ.s honestas para cada arrecada-

ção o arrecadador retém o seu percentual e J.5S0 lhe tira o ânimo

da cobrança,

9) Mas enquanto o processo explorado contJ.nua "sub Judice"

ou em qJuestionamentos admJ.nlstrat~vos o tl.tular do d1reito, ho!!,

rado, probo e honesto, continua dessa forma a puscat: seus direJ.tos

(o que paradoxa com a formação de quadrl.lha). Para cada reação da

vítJ.rna, articula-se o complõ que age em bloco onde estJ.verem: nas

delsgaclas, como seu v~:nnho, e dema~s órgãos pÚbl1.cos, empresas

de ônJ.bus, motorJ.stas de táx~, biche~ros, eegut:anças, etc ••

Infere-se de tudo 1.5S0 que agentes faltosos do Estado,

contra as suas leJ.5, sempre usaram a vJ.da do requerente como um

patr~mõn~o em constante exploração, até mesmo para campanhas po

lít~cas.

o requerente luta a maJ..s de vJ.nte e cJ..nco anos contra

essa marcação.

Luta, a quatorze anos, para levar um processo Judicial

a execução, mas t~m enfrentada um rasárl.o de acordos a se l.mpor

.1.nclusJ.ve no STF.

Sua famílJ.a, constJ.tuida, em 1980, fal. desilud~da e

destruí.da. :l requerente teve pesada.5 perdas l.rreparáveJ.s, causadas

~ urna v~olênc~a. que, grama por grama de chumbo foram colocadas
na sua cruz e a cErta altura da vida, o peso de tudo isso O impede

de reagir, o que lhe levou a. procurar a CPI do Judiciãrio, por in

timação do próprJ.o Senado Federal, e a esta Câmara Federal, usa.ndo

do interesse de agir.

Foi perseguldo pela Secretaria de Segurança pública de

são Paulo, J.nclusive na gestão de V. Exa. e na do Senhor MinJ.stro

da Justiça José carlos Dias (coincidentemente, advoga.do do perito

judJ.cJ.al CELSO MAURO RIBEIRO DEL PICCHIA que, por um milhão e

duz.e.ntos mil dólares, fabricou uma falsa perí.cia contra a execu

ção a que se referi! esta petiçã.o e li denúncia oferecida à CPI do

Judic~ário - essa falsa perícia - documento n9 , da minuta

anexa - é uma encomenda de gestores polítJ.COS da COBAL - foi fa

bricada em benefício deles. Apressa-se em dizer, entretanto, que

o ex-advogado do Del PichJ.a, José Carlos Dias, é reconhecidamente

honesto, lhe prestam, sempre, as melhores homenagens, pelo seu pa!,.

sado, o que não se confunde com a conduta do Del Picchia. Aliáz, O

Senhor Ministro, como advogado, se recusou patrocinar a causa, por

ser advogado daquele "expert" (o). Então ele é honesto, sim.

Retome-se os fato);;, o ~rmão do requerente foi assassi

nado, a sua vida profis~aonal cerceada e destruída a sua fam!lia,

fulminados para o mercado de trabalho por reflexo das falsas e
encomendadas peri.c~as, das falsas decisões Judic~ais que lhe frau

daram ê mantiveram fraudadas a execução JudJ.cial de um direito

classif~cado como coisa Julgada material, ao seu direito ao traba

lho e a tudo o que dele. resulta.

As questões, aqui, tem cunho JurIdico4 Aasim, juridica

mente, cabe perguntar, porquê ?: RESPOSTA: .! ora, se não há, em

toda a vida pregressa do requerente única mácula a desabonar a

sua reputação 1ILIBADA E INATACAVEL) e se se recusaram apurar essa

pet:seguição, na CaBAL, no JudicJ.ár~o e fora dele, oficialmente,

não se sabe porque tudo isso foi feito. Não a.dianta entreqar tudo

pronto, na categoria de processos concluídos, perfeitos e acabados,

faltando, apenas, o leve esforco da checagem dos fatos e a. trans

~rição dos resultados. Até isso fem s~do dificil. Nada foi apurado.

No proceãso de exe~ impugnado nada foi Julgado. AlI

apenas TERGIVERSA-SE. ~

veJa, senhor deputado, o povo brasl.leiro sofre, hOJe,

de uma escrav1sação s~stêmica, profunda ~nterferência do Estado

na vida pessoal do cJ.dadão, all.áz, coraJosame.nte denuncJ.ada I1I.~

50S de 19B3 (vJ.de Ana~s daquele Congresso) .

Os políticos estão loteando áreas em c~dades e press~o

nando desafetos a sair quando isso lhes convém. Compram padarias,

farmácii1s, etc. e ,1.5S0 eorna perigosa a nossa vJ.da em sociedade

sob controle de exploradores com poder of iCJ.al.

o requerente, saiu de são Paulo, dêp01S de ter sido

per"'el~l'I.lJ.do pela Justiça Federal e pelo MinJ.stérJ.o Público daquele
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:Estado e velO chelO de esperanças denunClar essa v~olênc~a

STJ tO! ao STF.

ao dera! e o "llnJ.stér~o I?úbl~co Federal o seu d~reJ.tCl ao trabalho

a tudo Q que dele resulta.

Chegou a esses d015 tr~bunaJ.S chalo ae respeito, num

estado de espir.lto que só faltava chamar faxJ.ne~ros dess.e

.... r1bunaJ.s pelo tratamento de V.Exa. Tal era a expectatJ.va dê re-

.Jptlvldade por parte aos ll:Ln~stros no ple~to de correção dos

abusos loca,1s.

A resposta contrastou com o que se esperava. dos Itre.l s "

(do STFJ e cios IJonces" (do STJJ, representantes Máxlmos do Esta

do. Sofreu v!.olenta. persegulç'ào do eastema de seguranças do SToJ e,

c02.nc~dentemente, na Câmara Feaeral, enquanto atuava na STJ r do.LS

seguranças uesta Casa dou; agentes de segura.nça prenderam e seque.§.

traram O requerente f depo~s âe ter explicado a eles que estava em
conflJ.to com Juizes federa.ls que lhe havl.am fraudado um processo

Judl.cl.al. Ag~ram como chaci'l.1.s, o pegaram à traJ.ção com extrema vJ..2.

lênc.La e o levaram da Câmara a um quarto fechado no Senado Federal.

O chacal é o sJ.rnbolo desse tJ.po de pes!'ioa, porque ele não tem co

ragem, ê covarde. Se aproveJ.ta de um an.Lmal ferl.do, mas meSmo as_

SJ.In não chega perto, o acompanha de longe até que ca.La sem torças,

pa.ra então lhe dar c golpe dê m1serlcÓrdJ.2l. e se encontra reação do

fer1do, fogE! em desabalada carreJ.ra. Ag1.ram, à traJ.ção, armados,

em grupo e sem identifl.cação. Não roubaram llada do requerente, p0!,

que nada tlnha além de cópla de petJ.cões. Não qUJ...zeram forçar re

tratações, como fazem 0.5 profJ.sslOna.lS deS$é ramO::.IM lJ.tl.gante

ao sentl.r que va~ peraer a causa contrata "~oJ."J..las" prof;L.ssJ.onaJ.s

§ forçar retratações que são vend.Ldas ao interessado. t uma

das novas formas de ag1r dos antigos caçadores de recompensas.

Eles sa.em por aí forçando qUêm tem d1.reJ.to a dll!sistJ.r de reque

rê-los e cobrar 1sso do ~nteressado. Está, cheJ.o deles por a.L

Polic1aJ.s federa.Ls ardl.losos Já chegaram a aprontar das suas con

tra o requerente usando até mesmo conflJ.to5 faln1.liares.

Esses seguranças não t:lnham nenhuma noção de valor. Não

5ab~am que as pessoas são detentoras de valores patrimonials, mo

rais, social.s, familiares que constituem patr~mõnl.os atingível.s

por um ato desa.6trado de um agente do poder públicD ou de um par

tJ.cula.r.

Uma violência dêsse porta atlnqem a estrutura mora.l e G!T2
CJ..Ona1 de qumI um filhos e de seus familiares e l.SSO lhes denigre

e lhes Joga emocJ.onalmente para baixo, causando preJuí.zos no con

Junto de sua vJ.da que podem durar e refletir em decJ.sões futuras,

como é o caso de um assessor que perdeu o posto porque sofreu vJ..e.

lêncJ.a parec1da e ficou sem ambJ..ente e com má .1.magem negativa, mes

mo tratando-se de um engano. A J.magem e não o erro é que prevalece

na cabeça das pessoas.

A Câmara J á demonstrou que seus seguranç as não sabem

quanto vale a. pessoa que ele coage por algum motJ.VO, para decid~r

que tJ.po abordagem pode fazer e essa precaução é obrigação, sob

pena dele ser tratado como louco (no sentido Jurí.dico do termo 

J.ncapaz de pratJ.car ato civil regular e nesse caso deve Sêr afas

tado do convrv~o do embientl! onde se eXl.g~, por ra.zõea patrimo
niais, II!quillbrio do agente de segurança).

Ellse afoito, louco, despreparacio e doente deve ser re

cusado pela administração pública. que deve lhe assegurar, isto sim,

um adequado tratamento puquiátrico.

II a exigência da 1e1.

Talvez tenham, com essa violência, conseguido o seu

intento: desmoralizar a peossoa do requerente no STJ # onde enfr~p.....

tou inesq~clvel rede de intrigas.

Resum~ndo-ge razóes, tem-se a s J.ntet~zar que, em conso

nânc~a com o retro aduzJ.ao, qUE:! a v~da soel.al do reliuerente e a de

sua prole resulta das açõel5 dolosas do COngres!:)o contra o processo

de execução e a v.Lda do requerente. A fraude e o sequestr:;, foram

plantados, colhJ.ãos e com1àos êm gaoJ.netes parlamenta.res, que lha

tJ.raram, temporar~amente, lIin pactum scelerJ.s" com a. Justiça Fe-

Se, em 14.7.1988, a 131} Vara Federal de São Paulo tJ..

vesse executado a COBAL, o requerente não estar:ta na sltuaçáo que

se encontra hOJe, nem sofrl.âo os preJuizos que teve, alguns dos

quaJ.s ~rrepa.ráveJ.s•

A sua sJ.t;.Isçáo sQc1.al e a de sua prole resulta, excl.!:!

sJ.vamente, de açáo dolosa aos I?oderes PúblJ.cos contra a vl.da do

requerente.

ReSCr.I.nq1ndo-se a.o liml.te des~a. petu:ão, como não ex1.s

te em toda a 'J.Lda pregressa do requerente (acompanhada por pessoas

bem 5.ltuadas nã sDCJ,edade) e não sabendo, .unda hOJe, passados ta!!

tos anos, porque fol. (e está, aJ.nda, hOJe, sendo I perseguJ.do e

explorado por meãíocres aproveJ.tadores comandados, pescadores de

águas turvas, com emprego de extrema v.I.olênc.la, requer, poí.S, a

V. Exa. que se digne ~nformar, ofJ.cJ.al e expressamente, o que há

de concreto, contra a pessoa âo requerente nesta .respe1.tável Casa

<que, a propós1.to, é perfeJ.ta, suas lel.s sào perfeJ.taa e prevêem

tudo o que dlZ aqu~ o requerente, só manda fazer o correto, não

reconhecendo como seu o ato 1.1ega1, prAt1cado em seu.nome ... art,3?,

§ 69 da CF - STF RE 94.530, RTJ 103/759, Item 3).

o que deseJa o requerente com o desenterro de um fato

negatJ..vo que dever.La. ser esquecido ? N~nguém ê masoquista.

VeJa, a v~da, sQqundo ela mesma, deve ser vlsta pelo

\rac10c!nio. As destruJ.ções :1umanas nem sempre são V1.stas como quem

~ vê uma padra no chão no sentJ.oo obJet~vo ao termo. Os efel.tos mo

ra~s destroem sem que se ?erceba. E'XJ.stem pessoas que são destrui

das sem saber porque ~ cont:1..nuam a ser atJ.ngJ.da sem que cons~ga

sa~~" razão. Os .Lnlm~gDS nunca mÍD.Pla o que faz ou está fazendo.
Se sabe algo de alguém usa em segredo contrê. e le até mesmo para

obter vantaqem.

o requerente procura se conduzJ.r na ll.nha âo dJ.reJ.to,

não das ba~xas prátJ..cas, sob pena de se tor 1ar oesacredJ.tado em r!:,

laçáo~ às suas pretensões na v.tda. DetermJ.nadas pretensões estão

cond:r.cJ.onadas a valores e conduta de pretendem:.e. Se esses valo

res são prêJudl.cados qualquer pretensão que a pessoa. almeJe e que

eXJ.Ja certo valor ou conduta lhe será negado pelas prõpr~as c~r

cunstànclas se lneXl.stem.

o que fol. fe.l.to contra o requerente é tãe torpe que

melhor mesmo é não dl.zer mUJ.to. Buscar a correção, tão somente

do que for posssivel ser corrlgl.do.

e conneclda .3 fraqueza moral predomlnante no Poaer pú

b1.1co brã.S11elro. Procuram 'larrumar l1 as suas vl.das às custas de

conflJ.tos que eles mesmos crl.atn e exploram (crJ.am dl.Iuculdades pa

ra vender facl1J.àades). Não ser:ta às custas dessa causa e l.5S0 o

requerente Já mostrou que não será possivel que alguns oêstJ.aJ.s

"a.rrumar1am'1 as suas v~das.

MUltos crlrnes Já foram comet~àos contra essa. causa.

TodaVla, como bem lembra carbonler "exJ.stem acontecJ.rne~

tos que ultrapassam as forças humanas: d1.ante deles as lnstJ.tuJ.

ções Juridl.cas, concebl.das para a bJ.tola regular da vJ.da corrente

devem ceder. Nesses e em muitos outros casos surge fato estranho,

alhelO à vontade das partes, cUJos efeJ.tos não se podJ.a.m evitar ou

l.mpêdlr (lI V1S cu1 non petest ll - Digesto, L1vro 19, Titulo 2, Frag

mento 15, § 291, qUQ tolhe às partes a obtenção do resultado alme

Jado" <DOE, de 4-9-62, p. 61.

t verda.d~ .Af:.eatla.;.se-p:n: l.SSC, as correções no Poder Pú

bl~co sem aC.1.0namento de pessoas (lU' 297/408-410).

o requerênte pretende fa.::er urna eXêcucâo regular contra.

a CDNAB. NesCessl.ta, para tanto, apenas e tão somente, de J.sençào
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àos Julgadores. Que eles, sobrJ.amente, aprec1.em o pedJ.do e funda

ments..Lã decJ.são, sem deboches usados como ~nstrurnento de des
respeito, por ale~vos~as do tJ.pa: "estamos ai para o que der e

vl.erl~. Agrl.dem, são levados por poll.c1.a1.5 aml.gos. Retornam e repe

tem a chantagem. são presos, mas, logo em seguJ.da, são soltos e

voltam de ca.rro e recomeçam os ataques com o obJetl.vo cie pressl.o

nar. são foras da 181. agl.ndo em favor de poderosas. São sempre bem

pagos.

Requer, al.nda, a V.Exa., que, no prazo que a leI. assJ.na,

seJa l.nstaurada sl.ndl.câncl.a para apurar a conduta de parlamentares

em relaçáo ao pleJ.to a que se refere a denúncia oferec~da à CPI

do JudicJ.árJ.o e esta petJ.çâo, e que o resultado dessa S 1nd1CânC1i1

J.nstrua o competente processo, Julqandô~ de forma J.senta r conclus~

va, no 11.mJ.te dos lnteresses em Jogo, com J.sençào de ân1mo, exa

rando parecer amplamente fundamentado, sem ret1cÊnc1as, com a ma

n1festaçào da Pres1dêncJ.a do Senado Federal no sentJ.do das duas Ca-

S(lS se unl.rart\ em torno do processamento da denúncl.a na CP! do

JudicJ.ár1o, corno fato ocorrJ.do no ãrnblto do Congresso e a se refle

tJ.r no Poder Judiclár1o, contra o processo, obJeto da r. denúnc1a.

o requerente, perseguJ.do, anos a f1.o, prl.vado de Justl

ça e do trabalho por dolo de agentes do Poder Público, aguardará

com empenho a Just1ça l.nstl.tuc1onal da Câmara Federal em relação

'\ssunto (que vem at1ngl.ndo gravemente, um admJ.nJ.strado, ele1tor

-ibu1nte) •

"Ad cautelam", embora. tenha endereco certo, conhecido

e constan!;:.,;, o requerente dispensa a correspondênc1.a por corre~o

ou mensage1ros do órgão e propõe qu~ doravante as comun1cações de

estilo lhe sej am entregues pessoalmente pela Senhora Secretãr~a do

Ilustre Presidente da câmara Federal, onde, desde Já, com tal obJ~

tivo, se compromete comparecer, d1ar~amente, para saber se o r .ór

gão lhe dir~giu alguma comun1caçào a respe~to deste pedl.do e que,

para efel.to de prazo, este comece a flul.r a part1r do l.nstante que

retirar e atestar o recebJ.mento.

o .requerente fez o acordo, obJeto do processo, a qUE! se reiere es

ta petição . .t:: o seu própr10 defensor r narrador e ~~1terprete dos

fatos aqu3. adu::n.dos. E; de sua autor~a il pet1ç3.() ce'" corno todas as
teses levanti!das a respe1to do assunto na CPI d:l JudJ.cJ.ário.

Dirlge-se
ã Camara Federal (CO)
e neste reporta .. se
ao 1.1ustrIS S :Lmo Senhor
PresJ.dente
OR. MICHEL TEMER
Brasílla-DistrJ.tO Federal

RAlMUl\DO ~ONATO ALVES C.\VALCA:\'TE, para efeItO de seguran
ça (em razao ao confl~to que o envolve com órgãos aos Poderes pu
b11cos).qualifl.cado, pelo motlvo entre parentese~t nos autos do
Agravo de Instrumento Interposto e em tramIte no Supremo Trlounaf
Federal Proc.n9 199.,,)09-8 , l.dentJ.fIcado. \la mesmd forma, pelos
Sl.stemas de segurança do STF,STM,STJ,SPM • TSE, TST. Senado Fede
ral, Cãmara Federal, ProcuradorIa Geral da RepúblIca, TrIbunal Re
~1.onal Federal de São Paulo, 13<1. Vara Federal de São Paulo, Assem
bléia Leglslat1va de São Paulo, Câmara MUnl.Clpal de São Paulo. na
C'ondlçào de adm1nIs'tradQ, ele~'tor e con'tTl.bu1.nte, vem, pessoal,
públlca e respeJ.'tosamente, à presença de \ .Exa .• lllS'Igne represen
tan'te do povo (arL10, § únICO, aa CFJ, no l1mlte dos permIssIvoS
le~aJ.s e regImental.s. com anoJ.o na dl.SC1.Dl1n3. dos Tegul~1."e:! uso","
e costumes parlamentare$ ("ex \'1. le,g~s" <lutorl::.ados na relaçao do
parlamentar com ). soc~eQ.ade \. em nome do interesse públ~co (nê
aceoção lurídlca do termo I, oedlr a \·.EX3. Due ::,.e dll!ne d~rJ.tHr a
Comissão Parlamentar de Inauerl.'t.o Il.plJ ao JUa.l.cJ.arlO e nest.a co
nheca a aenunCl.a orereCl.aa aouela r.l..Om1SSao 1 t;' ~oDre ela se ma
nlfeste e acomnanne o seu and.amem:o na rarna que achar convenlen
'te no bentJ.do ob letIVo do seu desl1nde legai, condu:'1ndo-se, con
forme dJ.scIpllnoü o legJ.slador, 15tO é, ni ':orma da lel, sem alve.
J ar lnt~ressados. maS atendo-se, de modo ctrsunspecto. na r. ques
tão Jurld1ca _ contra ou a favor daquela denunCIa - un1camente em
consonãncla com <l vontade da le1, "no estado en que se encontra.m
os fatos ]urídlcos"J, 'Dor 1n'tImacão do Senado Federal rRequer1meI!
t.o nl? 118, de 1999), ao aual reclama acao senatorlal cont.ra abu
so de 'Co der e de autorldade d.O Poaer JudlClarlo "ln pactum scele
r15 lt com o ~hnlsterlO PublICO Federal de São Paulo e 05 TrlbunalS
Super10res. pelo fato destes poderes terem ~raudado uma execução
de sentença homologatór13 de acordo t:Tabalhl.sta. t.Tans"lt.ado em
Julgado, requendo cO'!tra a CO~IPANHIA BRASILEIRA DE -\LH1E!lTOS-CO
BAL (da qual a CONAB e a 5USCeSSor<l no processo de execuçao em
referêncl.a ), conforme e,põe! em síntese. o aue denuncJ.ado está ,
da mesma fOTma. na T. CP 1 \lO JualcJ.arlo. can-:;'CTne o:xpoe.

Isto porque o fato ora denuncJ.ado colocou o requerente

sob coação ~rres~stível, atra1ndo contra a sua vl.da um cll.ma de

hostl.l~dades que lhe tem dl.f~cultado a v1.da nos momentos em que se

tratou do assunto ou se tentou resolvê-lo.

@ Tudo o que que du respe1to ao requerente no contexto
desse conflJ.to tem sl.do reduz~do ao lugar comum do desprezo, do

deboche, do sarcasmo, da l.rOnLa, da desonra, das pressões, das Vl.O

lênc1as, das ameaças sem se medJ.r consequêncl.as.

Senhor Senador,

o requerente, l\J.n 1im~nell. expõe a ordem dos fundamentos

deste pedl.do, paTa melhor facl.Lttar a abordagem e compreensão dos

fatos aduzldos no presente requerJ.mento ora dirJ.gido à V.Exa.,

qua;Ls seJam. I) dos fatos, II) do Cr.lme; IIP Das Formas de corre

ção da fraude a execucão, IVJ d 5 Cons~der.:lçõ s fInaIS; Y)~

~. -,
Comun1cações como recaaos telefôn~cos e cartas sempre

foram mandados pela mã.o al.rel.ta e recolhJ.dos pela esquerda, reg,l.s

tro de not~ficÇlção sem not1f1.car, fazendo d1SS0 prova de om1ssào

ão requerente em favor do emitente faltoso.

Seque anexa a minuta amplamente fundamentada, abordando

os fatos, obJeto desta petl.ção e da denúnc1.a oferecida à CPI do

JudJ.cl.árJ.o, também anexa ã r. ml.nuta, que fica fazendo parte J.nte

qrante e J.nsepa.rável. desta petição.

J - DOS FATOS "

1. Em :;1. - 198b, RADIUNDO ':O~-\TO \LYES C.W"LC"~TE lora re-

querem:e J e a CO~IPA1.JHI" BR \SILEIR.\ DE .\LnfE~TOS-COBt\L (da qU.J.l

Companh.lJ. \ac~onal de Abastec.lmento-CONAB é .l suscessor'3. no pro

cesso de e,ecuçào, ob,eto da aenÚnCl3. ofereclda ã CFI do Jud.lc.lá

T1.0). reauereram ã 133 va.ra Federal de São Paulo Q r~conhec.~mento

)ud1cl.al de UM acordo adminJ.stratn'o dlr.lgl.do ã ação trabalhlsta

de conhec1.mento na 662.16.35.

2. O menc.J.onado acordo fO:l submet1.do ã man:1iest.::u;:ào do 1011_

n1stérlO Públ~co Federal de São Paulo que, no "estaao do processo"

foi favorável ao D,~dldD, adm1t~ndo-o sem Qualquer ob1ecão.

19) vale dl.z.er: nada no mundo, por toda a etern1dade, poderá

mudar essa dec~são (] â que lia COlSa )ulgada" pode !;ler lnvocada em

qua.lquer tempo" - STF, RTJ 69/571. :l'tem 4), raúio por que. mesmo

3. OU'·1das JS partes e o "parquet" federal o \R-1 Juí::. apre

CI0U e homoloqou o oedldo Dor sent.enca que tr3ns~tOu em }ulgado,

tornando-se, hOJe, "colsa 1ulQ'ada soberana" ,~ltuacão ]urídlCa em

que a. sent.ença t.orna-se aDsolutamem:.e 1.IDut.á"ll'el ":;;.d et.ern.lt.em", não

cabendo, contra a Qual r 1I 1pSO facto", a ação rescJ.sórl<l, tendo ul

trapassado d01.5 ancs do trânsJ.to da T. decJ.são - ci. art . ..J9S do
CPC) •

E

de Agosto de 1999.Brasíl~'7..DF, li

adml.n1strado, elel.tor e contribul.nte

RG. 13.484.608-4

~ _ O controle desta petição aSSl.m está sob controle: 1) além

da rubrl.ca e da aSsl.natura o requerente deixou, al.nda, J.mpressa

em cada lauda desta petição a sua l.mpressão dJ.g;LtaL O orl.ql.nal

não está assinada. Nele consta apenas o texto marcado com as

impressões dl.gital.s. Cada cÓpl.a será assl.nada. será um orl.ginal

da matriz que estará sempre em poder do requ~rente. Se esta peti_

ção for extravl.ada, bastará unta nova cÓpJ.a assJ.nada.
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tendo 51.do fra.udada a sentença, a sua execução resta

apenas vIolada (o que nio 51gnlf1.ca constltulÇão, modificação ou
ex.tl.nção de d1T'elto, pOIS QSatos pratl.cados contra a sua deClsÃo

JamaIS se convalid:1, nem forma a selaçio processual r fIgurando
un1camente, como abuso de poder j objeto da denúnCIa Ora ofereci

da ã CPI do Jud~C:láT10).

4. O ínclIto JUlZ Federal, Dr. FleuTv AntônIO Pires (que

nia é o Juiz. fraudadoT e s~m o seu auxilIar, Dr. FaUZl Achôa.). d~

pois de sugerIr ao requerente que pedisse a lntervenção da f'resI

dêncIa da RepúblIca (documento n9 J ) ao lhe ser pedIda a sua
manl.festação sobre om1.ssões de sua: sentença homologBtãr~a, 5uge

T1.U e eXlglu que o requerente ent:rasse com processo de execUl;ão

da r sentença e oedlsse, no requerimento, j manIfestaçio da CO

BAL socre a execuç~_ documento n9 3

o nC 880013058-5.
5. o orocesso de execuç:io :fOI proP.6sto e dls"tribuído sob

14. ~ pet1cão contestatória requereu:

a) a conversão da cltaçâo (da índole do processo de exec~

cio) em notifl.ca(:io (da índole da ação de conhecimento), por
que não acel.tou e , portanto, pedl.u, ato contínuo e consequentc,

b) a conversã.o da execução em ação de conheclmento, e nesta

forma processual pretendeu nova sentença. pela qual propôs

c) o Tt~eXame e impugnação do obJe'to da sentença homologató-

TJ.a em execução da ação anteI'J.or J e

d) a 11lprocedêncla das dOloS processos (de execuçio e também
esta na foraa convert1.da e repetJ.da).

15. A contestação (documento nO LJ ) ~ todos os seus funda-

mentos colldem com o despacho que definiu" procedimento (docu
aen"to n9 ...L ), elS que todas as matérlas atacadas sio coisa jul

gada (\". ,~ens retro aduzldos).

ó. Sendo o processo e a procedImento lT'strumento e matêrla

de competênCla, exclusna, do Es'tado/Juí:. {art.l o c/c o 295~\' c/c

o 2S0 todos do CÕdlÇO de Processo C~v~l ... , antes da declsão são as

prlmeu'as lnCldénCl3.S legals a e:uglr ao Juí: declsão sobre
"forma do processo" (procedlmentoJ, para decIdIr se o processo

de conneClmento ou de execução, e e'tc_

'. Sendo o objeto do processo de execução sentença homolo-

gatór13, tTllnSl toada em Julgado em ação de conheClmento, segue-se

que o procealmento legal da "forma do processo" era o de execucão,

elS aue aualauer out'Ta ::OTma caracterl:arla lncomnetenCl;). absoluta

do Juí: :JOT erro ae :orma e ofen::-.a a COlsa lulQ"ada, O que tornar!:!

r~E·dSTE'.TE " processo em qualquer :orma dIferente na execução \ci.
aSSIm .li lulgou o TST, Pleno, RO ... ,.\R .t8.3/-S, DJU ae 10.:S.79~ p.

.'5.659 - documento nQ 1~ J anexo).

Pelo mesmo fundamento nenhuma alegação contra a "forma

do processo" 'a da execução) serIa aceIta "ex ""1. legisl!o

8. Pela. razio a.au=lda no ítem antcTloT 3 execução era

únlca "forma processual" cabível.

16. Dessa colisÃo ,ncide" o art.Z50 do CPC c/c o 153, í 39
da EC 1/69) que veda ao JU1Z a aprecJ.ação dos seus fundamentos ~

lncoapetênCla absoluta do Juiz em razão da coisa Julgada (cúMoa
ClT Amaral Santos I "J.n" COllen"tárlos ao Código de Processo Civil,

l6D/I! e 5$'1T5T, Plene,RO-AR 483/78, DJU de 1D.5.79, p. 3.659.

17. A contestação contJ.nha dol.s desfechos 1uTi:dicos:

1) se reJeltada a contestação, como manda a lei, a execução res

tarla "totalmente procedente; 2) mas.!!. por outro lado, o Juiz. A!=
cidisse aceitar a discussÃo dos seus fundanentos , a simples acel
tação, J.ndependentemente da discussão, que sign1.ficarl.3. converter

a execução em ação de conhecl.mento e neste rejulgzr a coisa Julg!
da, a declsão que adznitl.sse como passível de dlscussãc a contesta
ção ~1 automaticamente I IneXl.stente o proce$so dn exec;ucão,

por lncompetêncla absoluta do Julz (cf. documento n9 te? ).

A COBAL lmpôs: ou a execução total ou a inexJ.s'tência

do nroceSSQ de execuc;io, propJ.cJ.ando novo processo c.om a mesma fl

nalJ.dade (a de executar) e, 11 m looplngll
, a sJ.t:uaçào se t'epetlr1a:

ou a execução total ou nada e assim poderia ser ínfinl'tamentea

9. A ":orma do processo" f 01 deCldlda por desoacho ldocumen-
to n9..L , que transltoLl em 1u1Qado, Independentemente de de-

clsão JudICIal, mas pela lncldênclêL da própn.a. Lel \'agna., pelos mo

tlVOS ao qual adu:nu no ítem 7, ac~ma..

10. !' aSSlm, no processo, passaram a ser cOJ.sa Julgada.

A empresa deu ao reguerente garantla total de execução
contra (maJ.s) abuso de poder, de autorJ.dade , patrocínio l.nfJ.el

ou qualquer outro "tJ.po de erro.

Tudo o que se fJ.z.esse contra a execução teria o mesmo
destine da contestação, ou seJa, INEXISTaNCIA DE DECISÃO.

10) o ob1eto do processo de execução, a sentença homologató-

ria, e

29) a ":orma ~rQc:esso" de execuçâo dessa sentença.

11. 0\ sentença homolo'i(atórla e a "forma do processo" de sua

execução, tornaram-se, "ad eternl tem", ImutáveIs, lncldlndo sobre
as quaIS o a.rt..lSS, § 39 da EC 1/69, que, al!tsde então, veda e tor

na IneXIstente Qualauer alegação ou decIsâo em contrárIO (cf. item

I, retro - na lnterpreta.;âo do T5T - documento n9 ('l ).

12. Fel!! a CItação exeCUtIVa a COBAL, aparentemente,~

relação lltlglosa (a.'I"t. 59 da CPC), ~J substantlvamente forca a
procedênCIa da. execuc;ão pela vedação, "ex radlce" e ':jrga aMes" J

que lmpôe ã sua peticão contestatór l.a (documenta nO <-t ), equJ.va
lendo a confIssão do processo de execução, quanto a forma, tornan

do-o totalmente regular.

A contestação remet1a , ainda, a obrigação contra o Juíz

vencendo qualquer responsabilidade C1Vll contra o advogado do re

querente porque antes desta. a incidêncJ.R do art_25D da CPC clc

do 153, f 3~ da EC 1/69 ebnga ao Juíz, sob pena de responsabili

dade cJ.vi1 obJetlva, e15 que antes que o requerente) autor da exe
cução, e o Juíz se manIfestassem a COBAL hav1a forçado a incidên

cia das r. normas JurídJ.cas acima que, por elas próprlas, indepen

den~ement:e de decl.são JudJ.cial, tornara vedada a contestação e,

c0rfequentemente, procedente a execução.

Qualquer man~fes"tação das partes ou do Juíz sobre
contestaçio ser~a INEXISTEN1E~

Não ser1a processo e o que se fízesse nesse contexto ir
regular serla. nulo "pleno Jure".

Os Trlbuna15 Superiores. como 7 p. ex a, O TST, "tem deCI

dido que as nulidades se resolvem por ressarcimentos indenJ.zató
rIOS. Qualquer tlpo de nulldade. Adm1nistratlva ou jud1clal.

13. A contestar;ão, pela~ 5uas: a.le~ações ,atraJ.u a Inc~dên

ela de lel5 que \eaarr., tntegralmente, os seus :undamentos. SeUl ccn

testacão (,ráll.daJ, a nroceaêncla da execução tornoU-se fato 1urí

dlCO lnexorável.

Além do processo de execuçao poder ser repetido

processo lnexlstente (bem como a atual manifestação da CPI

dicl.ar'lo, se não for fundamentada) embasarão iniciais de
sos de reparações de danos.

do Ju-
proces_
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II - DO CRIME CONTRA A EXECUÇÃO

18. o requerente, ãnos a fio, sofreu dura e renitente
marcação do sistema (pesada para o lim1te de sua vida - sem poder
_ contra um poder estatal), mas:em 1980 recebeu um convite da equ~

pe do então Min1stro Delfim Netto na COBAL e entrou para a empresa
por acordo admin1strativo e dela foi dem1tido sob acordo político,
sem que a pendênc1a que o levara a empresa t1vesse 51do resolv1da.

Os acordos (admin1stratLvoS e polLticos), maL5 a pendên

cia em questão, tornou-se obJeto de novos acordos que, sub~repti

ciamente, foram se suscedendo'na empresa e depais no Poder Judi
ciário, transformando-se numa fonte de explorações de cada gestão
polLt1ca da empresa, que se escudava nos antecedentes explorató
rios da causa para jusLificar e se proteger dos efeitos legais da

suaprópr1a exploração.

g fato notór1o que as diretorias da COBAL (e agora as da

CONAB)) sempre foram indicadas por partidos põlrt~cos com ~eprese~

tação no congresso, a partir de onde os interesses em jogo nas e~

presas ou órgãos sob tutela política são manipulados pelo part1
do responsável pela lndicação da diretoria em exercrcio~

Cada diretor1a) ao se instalar) fa~ o levantamento das

~ndências e o:coloca~na mesma mesa onde se encontram. a relaçilil-
w

~de 1nteresses do part1do controlador da empresa.

E aí o crítér10 é: 11prJ.meJ.ro os nossos, depoJ.s o resto".

A causa do denunciante sempre fol. colocada como "resto"
e por ~sso nunca f 01 resolvida.

No mOmento do Juít decid1r sobre a contestação, cUJa de
C1sao ter1a como consequência inexorável a procedência e a execu
ção do processo, surg1u, de repente, como que por encanto) num pas
se de mág1ca, uma mult~dão de pessoas com lnteresses na COBAL,co~

trarJ.ados pela execução. "Los prejudicados ll
•

A empresa, por ordem parlamentar, partida dos porões mal
l.luminados do Congresso, remeteu essa multJ.dão ã JustJ.ça Fede
ral que, então, já se prepara~a para a execução regular.

Os gabJ.netes do Juíz e do Ml.nJ.stérl.o Públ1co toMaram-se
auro~ dt lamentações, cujos prantos resultaram no primeJ.ro
de uma série de acordos protelatór1os (sempre pelo mesmo motl.vo),

ao qual ader1ram, hOJe, inclus1ve, o PretórJ.o ExcelsO (pasmem !J.

A COBAL não tJ.nha nenhum direl.to a postular no processo
de execução, e SJ.Dl obr1gação (de pagar e rel.ntettraT).

As medidas que levar1am o processo ã execução eram todas
de OfiC10 (apl1caçào do art.Z50 do CPC clc o 155, § 50 da EC 1/69

clc o 878, I ún1co, da CLT), para desentranhar a contestação, pro
latar e executar a sentença de l1qu1dação.

Essas med1das, independentemente de qualquer abuso de
poder, como o que está denunciado ~ CPI do Judl.cl.ârJ.o, não pre
clui nunca. serão) sempTe, essas as medidas e fOTa delas nada terá
valor processual.

SignifJ.ca que o poder do processo estava entregue ao Se
nhor Jufz) que tinha em mãos os segu1ntes poderes:

19) a execução de dou m.Llhões de reais, como coisa julgada,

Z~) a pr~são do pres~dence da COBAL (por fraude ã le~, desa-
~~o ã autoridade, uso de documento falso COntra sentença ~ial,
trans1tada em Julgado, ofensa a coisa julgada, fraude a d1reJ.to
ao trabalho e a tudo o que dele resulta, etc.).

Tanto a pr1são do presidente da COBAL quanto a execução
refletJ.am nos gabinetes do partido controla.dor da empresa, com um

agravante. Se a execução e a prisão não fossem decretadas contra

o t1tular da empresa a pun1ção (prJ.são, com agravantesJ) se esten
deria ao Juíz e ao procurador da. repúb11ca. se estes l.ncorressem. n;
mesmo erro de direito.

Nenhum Juíz se coloca de lLvre e espontânea vontade, por
patrl.ot1smo e amor a prof1ssão) na cadeia e quando isso é ineVl
tiível "ALGO TEM QUE SER FEITO" (diz o Código do Poder).

De fato.

"ALGO FOI FEIra" no sentido de se imped1T essa prisão.

A 1rmandade da COBAL, a Justlça Federal e o MinJ.stério
Públ J.co Federal, fraternalmente, dec~dl.ram. "conjugar o verbo lt

• !leu
sou, tu Ss, ele é, nós somos) "lÓS sois, eles são •.• 11.

Afinados e em coro acordaram em 1mpedir a execução pela
destrul.ção processual do processo execut1vo, cuja questão prejud~

cia.l tornaria l.nexistente o processo de execução, por l.ncompetên-
C1& absoluta do Juíz (cf. documento nl? J.

A destruição processual cons1st1u em Lmpor, sem Julgame~

to, os fundamentos da contestação. Com tal objetivo da contesta
ção não houve notif1cação (intlma~ão). Ao 1nvés d1ss0 aditou-se)

contra o documento, obJeto da sentença homologatór1B em execução,
um processo J.ncidental que, omJ.tindo e Sim. mencl.onar a contestação,
f 01 sobrestado pelo despacho de fls.94 do processo (documento nQ

). Esse despacho sobrestador foi a declsão que tornou lnexís
tente Q processo de execução, por lncompetência absoluta do Juíz

(por "erro je forma" e vl.olação da coisa julgada - cf. documento
n9 ). O requerente f 01 int:unado sobre o incldenta.l somente
DEPOIS do "morte súb1ta", esse despacho sobrestador que "matou"
todo o prQc~sso de execução. Quando o requerente recebeu a J.ntl

~ção inc1d'~ntal o processo de execução já est.ava morto e e~~t3-
~o. Veja, o processa (como 1nstrumento de execução) estava <P

~e não a sentença homologatór1a em execução. Repete-se a for ' ~

AS51m, os recursos do requerente na tentativa de resgatar
o processo de execução é, "ex V1 legis", 1nútil. A única vJ.a cabí
vel é a repetl.ção do processo de execução, tendo como 1nstrução o
processo tornado nulo "pleno jure", conforme, "en passant" t de
monstra a seguJ.r.

O processo nulo ou lnex1stente por ofensa a coisa JUlga
da agasalha duas matér~as:

10) a C01sa julgada em execução, e

29) os at.os (nulos ou lnexlstentesJ que ofendem essa coisa
julgada.

o processo é ~nconvalidãvel, mas (dele) se poderá l.nvocar
e requerer através de novo processo de execucão:

a) a C01sa julgada materJ.al em execução, e o reconheclmento

b) da nulidade ("pleno Jure") dos at.os que ofendem essa col.-
sa JUlgada, já que 1SS0 pode ser feito em qualquer época ou Vla

(e o novo processo repet~do é uma dessas vias - cf. CPC do Ml.n~s

tro SálvJ.o de F1guel.redo Tel.xe~ra, Sara1va, p. 172 - que ensJ.na
que é om-tipõ de nulidade que adm~te invocação l.ncondl.c10nal por

qualquer VJ.B Judlclár~a processual - nos recursos, como embar-
gos de declnraçâo, agravo de 1nstrumento e reglmental, inclusive
de ofíC20 ou como fundamenLo l.mplícJ.to (não invocado) e em qual-
quer fase de qualquer recurso, podendo)j á que as normas do CPC

são, na sua ma~orla, "cogentes" e de ordem pública, atrair , co
mo fato consequente (art. 248 do CPC - RTJ 69/570) J a 1ncl.dêncJ.a
de outras normas que 1nvalidem os atos consequentes.

c) e quanto aos atos l.nexJ.stentes ou nulos "pleno Jure",
o que fazer com eles". O Tr1bunal Superior do Trabalho) a prop§
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sito da matéria (nulidade), já decidiu, seguindo a corrente Juri!
prudencial maJoI'ltárla e a doutrUla dODlJ.nante, que liA nulidade em
direIto material creralrnente se resolve por ressarcimento indenlza

tóno" (TST, AI n9 2.104176, ac. 3' T., 2.330/76, DJU de 6.3.77,
;:-i:"447). ~,

Da mesma forma os atos sem efeito Jurí.dico produzldos
por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), geram dire~tQs.

Por exemplo se a CPI do Judiciáno lnt1JlOU a sociedade a se aanl
festar e esta ofereceu as suas denúncias, segue-se que se esta não

for processada regularmente pode caracterix.ar inclusive o falso
teste:munho (a retlcênC12 1 em que o agente não afirma nem nega na
dec1são sobTe o fato denunciaâo - cf. aSS.1.m j ã Julgou o 5TF - RHC

n9 58.039. 5P. da la Turma, ">fi" DJU de 12.08.80, p. 5.785 - RTJ
95/573-574). Precedentes do STF cltados: RHC n9 53.330-RJ, H T.,
"in" RTJ 79/782, RHC n9 48e676-SP, 2' T., "in" RTJ 57/397. No

acórdão RE n9 58. 039-SP, flcou assentado que: "a consumação do

crime opera-se 1ndependentemente:

a) do fel. to onde OCO ire I

b) da J.nfluêncJ.3 do depo~ento na decJ.são da CaUSi14 (cf. do_

cUJ\cnto n5?.;t1 ) - TFR, ac.n9 4 .992_RS, 2~ T .. , "In" DJU de 01.

09.83, p. 13.029.

Retome-se 05 fatos, o MM Juiz Federal auxiliar, DI'. Fau

z.i Achêa (presum1damente de notável saber Juríd1co. condlcão in
dispensável para o exerc{c~o da maglstratura), convocou o advogado
da COBAL por intl.Dlação "auricular" e lhe fez. conhecer a declsão de
apedl.T a execucão, porém, sem destruir o JUT1dlcamente o dll'elto
a execução (apenas como medJ..da protelatórl3., conforme querlam os

polít1cos controladores da empresa).

DeCLd~ não profeT~T ONlCA p~lavra sobre a contestação,
"5 fa1er uma s~ulação processual em cima de um processo lnc1den

tal. pelo qual, a pretexto de cumprlmento de lel, terglversar1aJI.
den~ro de um processo de execução tornado lnex1stente por despacho.

Repete, não a contestação, mas a prLmelra aecisão do
Juiz (admit1ndo manifestação contra a execuçio) ,tornou inexis
tente o processo de execução e essa declsão é a admissão do
processo incidental (contra a coisa Julgada em execução).

A prova disso são as da.tas~ a da. contestaçÃo. 14~Z.B8.

A~cidental, ~9.7.88 (ClfiCO dias de diferença).

~ A decisao que tornou in~xistente o processo ..i8lai.ução
por provocaça0 da empresa~ é o despacho sobrestador (documento

n9:5 ).

Por esse despacho (docu~nto n9 ~ J , o Juíz adaitlu
(e. consequentemente, tornou. automaticamente, ~sto é, pela reaç:io
da Lei Malor lncldente - o art.l53, § 3P da EC 1/69 - destruído,
inex~stente, o processo de execução).

Desde entio a destrulcão e mexlstêncla do processo de
execução se dá pela COllSão de dois despachos. O confron~o ent~e

o despacho que defIne o procedlmento do processo, como processa de

execução (docUJl.cnto n!? L ) "versus" o despacho sobrestadot' (doc!J

mento n9 5" ) tornou lneXJ.stente o feLt"O.Dessa col~são de despachos
ressalta a 1ncldênc~a de duas normas: o art. ZSO do CPC ele o 153 ,

5 30 da EC 1/69 - erro de forma e ofensa a COlsa Julgada - as

quais torna lnexlstente o processo de execução, por 1ncompetênc13
ab5Dlu~a do Juíz (1ST, Pleno, nO-AR 483/78, DJu de 10.5.79, p.

3.659 - cf. documento 09 L'?)'
isso f 01 argui:do no Recurso Extraordlná'I'~o e no Agravo

de Instrumento dirig1do ao STF , cUJa ún~ca função não será resga
tar o processo de execução, mas reconhecer a lnexJ.stênc~a do pro

te~so trabalhista de execução e essa deClsão é que sera a base ne
instrução do processo de execução a ser repet ldo. Se o STP não de
clarar essa nUl1.dade , o própr~o Juíz.o o fará (em qualquer época ou

via. que poderá ser. incluslve, nos autos do processo de execução
repetido e nesse caso a decisÃo do STF só serv1ria para min~izar

divergências entre 05 jui.es fraudadores e os procuradores fraudu
lentos. porque não representa nada na economia e celeridade pro

cessual .A repetlção do processo de execução não está condiciona
da ao reCOnheCImento da lnex1stência ou nulidade do processo preJ~

dicado. A partir do r. sobrestamento tornou-se INEXISTENTE o

processo de execucão, de forma. irretratável, por açio e ato dolo
sos do Juiz, única-e eXclusivamente.

Se o Juiz destruiu o processo, cabe a ele (obrigatoT1&_
mente, sob pena de prev3rica~ãoJ com reflexo no direito admi-
~istrativo, po~s a prestação Jurisdic10nal, o ato de entregá-la
~é de cunho administrativo -senão é entregue a questão é, também."

administrativa, além de processual e crim~nal), repetir, de of

C10, o processo de execução, arcando) com exclusividade, com todas
as consequências lega1s, pela fraude a execução (art.878, i únlco,

da CLT].

Da mesma forma que negociou o Lmped~.ento da execuçÃo,
poderá negoc~ar, também I as consequências da fraude a execução

com os mesaos órgãos políticos que forçaram a fraude a execmçio.

II I - DAS FORMAS DE CORREÇÃO DA FRAUDE A EXECUÇÃO

16. No processo de execu~ão tornado inex~stente cabia sen-
tença de l~qu1dação d1zendo que a contestação, por ser vedada
pelo art. 250 do CPC clc o 153, 5 3~ da EC 1/69, por erro de for
ma do processo , tornara procedente ê coisa JUlgada a lnic:u,l do
processo de execu;ão , razão por que dec1dia pela procedênc1a da
execução por quantJ.a certa em relação aos valores, não tendo sido
estes contestados (art.261, § Gnico, do CPC c/c o 153, § 39 da EC
1/69 clc o 878, § ún~co, da CLT).

Cabe., p01S, a repetlçâo da lnic1al do processo de exec!!
ção lmpugnado, como co~sa Julgada, alegando que os atos que frau
daram a execução são inexlstentes ou nulos "pl eno JUre", que não
se conval1dam ]amalS, "ad eternItem" (documento n9 /5 ).

Não S~ convalIdam, enfatizai porque, segundo doutTlnado
res de escol da corrente dominante, como dizem. ser, o senhor ml

nistro do STJ Sálv~o de F1gueiredo (para quem a comunidade jurí
d1ca doutrina, Já que é ele, o Judictãrlo, que va1 aceitar ou
recusar a doutrina) "05 atos nulos "pleno iure" iama15 precluelll,

nÃo se 5uje1tall a coisa julgada, porque impedem a formaçÃo da
relação processual, podendo ser reconhecldRs e deClaradas Judicial
mente em qualquer época ou v;z.a 11 (cf. o menCIonado m~ni5tro, do
STJ, Sa1Vlo de FlguelTedo Tuxeira, "in" Código de Processo Civll
Anotado, Sar.~va. p. 172).

Destaca-se dessa definição: "( ••• ) qualquer - 3. peSSOa
do presente l.ndlcat:lvo do v~rbo"'querer" - é'Doc~ C••• )", is
to é, quàlquer "época ll (tempo) ou "via" (Judlciárla) a livre esco_

~ interessado (a parte ou o MlniS~érl: Público). ~

Qual a época deseJada ~. Resposta: depois do últlmo re
curso no STF ou ao f:Lnal dos 'trabalhos da CPI do Judic~ár1o.

Qual a Vla adequada? Resposta: as vias de correções
devem atender ao prlncípio da econOm1a e celeridade processual,
e.bo~a~seJa~ livre escolha. Pode ser:

1) por recons~deração de todos os atos de Juízes e Tribuna15
e. outro processo (já que o prImeIro lnexlste para o mundo Juríd~

co) ,

2) por repetição do processo de execução, alegando que o
pr1melro tornou-se ~neXls~ente por dolo de Juízes e Tribunals.

3) por lntervençào do Min~stér10 Púb11co Federal, que, pela
Le nO 75, poderá propor todos os processos, aparações e "edldas
cabíve.1.s,
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o preparo intelectual dos diretores desses slstemas têm
apuTado senso seletivo de fatos e não agem a esmo, eloS que os sis

temas são 1ntE-ligentes e não "burros".

No processo, lmpedJ.ram a execução e fraudaram o seu dl

re~to ao trabalho e a tudo o que dele resulta. Fora dele lhe upe

diu o acesso ao mercado de trabalho e, portanto, ã próprJ.a vida.
com sérlos reflexos (morais e pntr~monlals) sobre sua prole.

E c-=rto que a mob~liza.ção de SJ.stemas só é impU1S10-

nada a reag~T pela força do fato sob contTole deles. Sign~fica~

do que os casos menores não chegam a estlJll.Ular adminJ.stTat~vamente

um mov1mento operac~onal capaz de justlfícar a interligação de

slstemas dl-fcrentes para se lnfoTmar e controlar alguém se não

houver um fato relevante que justifique a ação dessa forca.

o requerente fol. coagido pelos efSl'tos dos atos fraudu

lentos que repercutJ.ram no mercado de trabalho e pelas sistemas de
segurança dos parlamentos onde se flzeram representar os paTtl-

dos gestores da COBAL e depois da CONAB, em acordo (lIp actum sce

lerls ll
) com o slstema de segurança da CONAB e dos órgãos do Poder

JudJ.clárlo envolvJ.dos, por dever de ofício, com o processo.

propõsito,

sufic.ien-

Diante dessas considerações cabe perguntar) a

se o fato denunciado ã CPI e ã V.Exa. terla Importância

te capaz. de mobilix.ar sistemas de segurança?

S) por acordo trlpartl.te entre os presl.dentes da Câmara e

do Senado Federal, Supremo Tribunal Federal e da Pres ldênc1a da
República, por ItAtO Adminlstratl.Vo Composto" embasada no processo

de execucão (nos moldes precl.sos lnsert'''os na DautrJ.na de Oswaldo

Aranha Bandel.Ta de 1-\e110, "in" Principl.os GeTal.S do Direito Admi
nJ.stratlvo, Saral.va, p. 474) J tendo como just1.ficat:1.va. "erro ad

mlnl.strativo, da executlvo, Judlclárlo, Min15téT10 PúbllCO e le

glslat~vo, na prestação de serviço público (RF 297/408-410), re
conhecendo todos oS danos causados pela fraude ao processo de exe
cução. lnexistêncla f'orçada do processo de execução e reslstêncla
ao rec:onhecul.ento dessa ileR'alldade.

O lmport.ante é que a null.dade llp l eno Jure",' enca't'tável

na slmetrla lnserta no brocardo, em francês, 'Ipas de nullité

sans griefl', que faz; depender a decretação da nulldade da ocorrên-
~a de preJuí.zo (e é esse o.:caso - a destruição do processo d~

~xecução mpedl-u a execução da sentença homologatórl-a). ~

Veja, a "forma do processo" de ~xecução é a forma pela

qual se execut.a uma sentença, onde executa-se (não gera) direlto.

4) peto aC:J.onamento adm~nlstrat~vo através da CPI do JUdl-

ciárlo quê poderá trazer ã mesa de negoc~aç:ões Juízes J Procurado
res, os partl.dos controladores da COBAL (e depois da CONAB - sus
cesc:ora da COBAL nos direltos, obrlgações e nos acordos contra a

execução) ,

Se a "forma do processo l1 f 01 destruída, e se a sentença
homologa:tóTia não pode deuaT de se-r exec.utada, segue-se que a

"forma do processo" (o lnstrumento de execução) deve ser repetl

do. porque o dlrelto da parte preCIosa ser sat~sfeito, entregue ao

seu tltular ora requerente. g dJ.reJ.to lncorporado ao seu patrlmô
nlO (cf.Cel~o RibeiTo Bastos, Comen'tárlos a CF, Saraiva, p. 200).

IV - CONSIDERACOES FINAIS

Em resposta tem-se a considerar que o fato en si me$mo
deve responder ã pergunta.

r::;;; V~a, uma liderança par'tidár1.a, com representação no

Jt~gresso, assU~3 o comando da COBAL, com sede em Brasília.

Da mesma maneira que esses partJ.dos tem suas representa

ções estaduals e munlclpais, também a COBAL t.lnha suas sucursais
estadualS, ope~ando nos mun1cíplos.

17. Os fatos trazidos ã a.preciação e Julgamento daquela CPI

do Judiciârlo, embora ocorridos em processo Judiclal, não usurpa
poderes 3tTlbuídos, com exclusl.v~dade, ao Judiciárlo, como, por

exemplo, o de Julgar e/ou C01"rlg1.'r o Julgado dele mesmo, porquanto

a ofensa a colsa Julgada e a negatl-V3 de prestar;ão Jurlsdlclonal

~ r. CPI denuncladas tem como destlnatárlo o prõprlo legJ.slador,
na forma daquela Coml-ssáo J que funclona como uma espécle de slnd.?:

câncla de um poder sobre conduta adminlstratlva dolosa de outro

poder que, del-xando de representar o Estado (STF, RE 94.530, RTJ

103/759, lnC1SO 3) J por negar a prestação Jurlsdiclonal e ofender

a COlsa Julgada, se recusou cumprir mandamento constltuclonal de

relevâncJ.a Juríd~ca e patrl.monJ.al para o dependente de Justiça
ora requerente.

E, ass~m, o cont.role da COBAl (matriz., SUCUTsa~s esta
duais e órgãos munlcipais) era fe.lto pelo partido controlador
partJ.r do Congresso, através das assembléias estaduais e câ
maras Mun1.Clpais. A organ~zaçao hl-erárqulca da empresa e a dos pa!

t.ldos se ajustavam.

Na Justl-ça Federal (apêndice conectador do Poder Execu

t.lvo) de São Paulo haua uma execução estl..Mada em -doze milhões
de dõlares, miUS uma relntegração com efeito retToativo a 23/5/
1984.

o valor em execução contrar~ava "interesses" imedlatos
de políticos na empresa, da mesma forma a re~nteg:'3ção do requeren
te.

ASSim, o fato denunciado por não formar a relação proces_
sual, conforme aduz1do folhas atTáz, sa~ do campo processual e cal

na esfeTa adminJ.stratlva, por abuso de poder, típlflcado como co!.

rupção passíva e concussão, qualiflcado como matérla da CPI. con

forme se lnfere da letra "dI! do RequerJ.mento n9 118, de 1999, que
a lnstalou.

Trata ...se de destrulção de processo de execução com a
finalidade dolosa de mpedl-r a execução de sentença homologa.tória,
transltada em julgado.

De 3Ç~O dolosa em que se envolvem, "in pactum sceleris lt ,

partidos políticos (gestores da COBAL e depois da CONAB), o Minis

~TJ.O da AgrJ.cultur3., o Poder JudiciáT1.0 e o Mín1.stério PúbllCO Fe

rderal que, Juntos, acordaram, não em destruir o direito, elS q.
o d:1.rel.to, mesmo com apo:1.o na força mateTl.a.l, nunca é destruído

(JF, DJU de 21.9.1979, p. 7.047), mas destruir o processo de sua
execução como estúpida e incompreensível medida protelatória.

A fraude a essa execução criaTLa contra o Estado respon
sabilidades sér.las e, por consequêncl-a, .contra os responsáveis
(Juízes e procuradores).

Se feita a execu,ão além da contrar1edade de l-nteresses
o Juiz 31nda estava obrigado a prender o pre!adente da COBAL (con

forme bem expl1cado ã CPI - anexo). por fraude ã lei, falsificação
de documento e uso de documento falso contra o Poder Judicl.ário.

No acordo de fraude (destruição do processo) os partidos,
Juí~es e os pToc.uradores avaliaran alem disso, ~ambêmJ a reação

do requerente, de sua família, amigos e parentes.

Sabiam que além dos doze ml.lhões de reais, 201 desse

valor. a título de perdas e danos por litJ.gância de má-fé $er1a

acrescentado, somando-se os lucros cessantes e demais perdas e

danos em favor de tercelros que, hOJ e, perfazem um valor total e,!
timado em cz.ento e Vl.nte m11hôes de rcal.s.

Os me1.OS artific1ais e dalosos empregados COM tal fina

lidade internamente atlngl-ram o processo e, externamente, por re

flexo, ã vlda social do denuncJ.ante em toda a sua extensão.

Pergunta-se: seTá que uma causa com tantos envolvImentos

e perigos contra parlamentares J Juízes, Procuradores e o própr.lo

~res:Ldente da COBAL (indicado do partido ) não despertaria o
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teresse em proteger ~nteresses deles mesmos , a.lém de patrlmonlals

e pessoa15 ?

Será que serla possível admltlr que dJ.ante de tantos pe
rlgos 05 S3.stemas de !l:egurança do JudiciárlD não se integraru.m

com os slstemas de segurança do Minlstério da. Agrlcul tura, do ~h

nlstér1.o Públ1.cO e dos part:Ldos envolvJ,.dos no sentldo de, num acor
do entre poderes, em favor do poder, manter a causa fraudada e con
trolado o requerente t sua famílla e seus advogados ?

Ser18 lngenuidade afirmar que não. SeTla tratar o lnte

ressado nessa verdade como mentecapto.

Fel por L550 que, na denúnc1.a feita a CPI do Judl.Clán.o

e nesta carta, o requerente aflrma que por estes órgãos está lden

tlflcado (lela-se J marcado, presslonado e perseguIdo, a anos, desde
de 1984, quando denuncl.ou o PTB seus J.ntegrantes - parte
dos quais, hOJe, deputados federa1s e mantlim, no slstema. de segu

rança do Congresso J o controle do requerente em relação a esse
confhto) .

A CONAB e o Judlclár10 atraJ.ram para a fraude todos os

pa!'tidos e explora. a questão atnz:vés de um complô controlado pelo
próprIOs sistemas de segurança.

AIRuns desses agentes f1;;er:un rod!:.~os e estão dIS-

persos. Parte está no STF, outros no 5TJ, mas, sempre, presos

ao fa.to por inconfessáveIs motivos dos interessa.dos envolvl.dos ne

Ratlvamente com o SIstema, confome uma profunda lnvestlgação feI

ta, anos a fio, pelo próprlo denuncJ.ante.

A exec:us;ã.o foi IMPEDIDA pelo JUL;:" (veJ a e grave bem, pe-

10 Juíz).

o respeItável maglstrado J a.o unpor a conversão da execu

ção em ação de conheclJllento, e neste procedllllento 11ega1 lmpor
também, o reJulgamento da cOJ.sa Julgada materl..a.l em execução, tor
nou o a.to Jurí.dico (o processo de execuçio) INEXISTENTE, confor-

-me retro aduudo, por LNCOMPETENCLA ABSOLUTA DO JUr: (cf. documen
to n9 J.( ), tornando-se sem senhum efeito JurídICO o process.

Sendo o processo de execução mero lnstrumento processual

de execução do que foi de-cldido na ação de conhecimento, e se o

ínclito Juíz destrulu (no sent~do Jurídico do terllo - ou seJa, to!.
nau lneflcaz) o processo como at.o Jurídico, com base em questão

preJudlclal inadm~tlda contra a sentença homologatória em execuç.ão,

transltada em Julgado, segue-se que a repetlção do ato (o processo
de execução), 'tornou-se medida obrlgatórla. de ofíc~o.

Essa medida de ofíC10 poderia a cada dia útil do.
dez anos em que fICOU paralisada a. execução ser, de ofício,

adotada pelo Juíz. Essa med1da pode aCOrrer em três dias.

Paradoxalmente, a medida de ofíClO foi a base de prl!lssões

do Jud~Clárl.o sobre a COBAL "(a CONAE), que ac~onava o partldo ges
tor que sempre se entendeu com o Judíciár~o no sentido de não apl.l.

car a tal med~da de ofíC10.

o processo àe execução tornou-se INEFICAZ 3 partir do
despacho sobrestadoT (documento n9 b ).

A segu!.r o julgamento de tudo isso nos seus diversos co!,!

tornos fáticos, jur.ídJ.cos e legaJ.s.

As expressões latlnas não SubSt1 tuem as le1.s, razão pe}a

qual sem estar precedida ou apo1ada em uma lei não geramdlre1to.

Por ser unJ.versal sio ma!.! fortes que as Jurisprudên
cias e as interpretações dcutrinár1as por ser uma cultura sem au

tor e isso influência, iapôe, lillita as inovações interpretativlLs
que tendam apenas mudar a forma, mas conservando a essência, fOT

eando adaptações de conveniêncIa, o que é COIlU. nas Casas Pólitl-

cas, onde l.ndependentemente das regras ímpõe-se o fato (bom ou

ru:un, legal ou llega1).

Não têm, evidentemente, o condão da 1mperatividade por

não ser nem ter forca. de leI, nem. se refer1.r a julgados, mas de

finem e enquadram fatos da vida corrente ã sua forma jurídica
contra as dispersões lnterpretatl.vas dos fatos por elas prevlstos.

~EnqUadrame preJu1gam os fatos. Conduz a vida human~
contexto Jurídlco. Razão por que estão lntegradas ao dil'el.to como
normAS Jur!dicas de apoio às ~nterpretações das leis.

As expressões latinas são prlncípl.os, cuja preservação

conS1.ste na repetlçào ostensiva desses brocardos, is"to é, aJ.nda que
se fale do óbv~o e ululante devem ser sempre 1nvocadas, sob pena

da sua previsão se desdobrar e tornar-se tênues e elasticamente in
terpretatlvas, ã l1vre conveniênc1a do lntérprete~

Além das brocardes eX1stem citações notáveis e jurispru

dêncJ.as que não cedem ao tempo nem ao aparecmento de novos valo

res porque são realidades humanas tão atualS quanto, por exemplo,as

dos sãblOS Salmos de DaVI que embora escr1t05 a dez m1l anos, são

sempre atu3J.S.

Os broca.rdes, essas cltaçõés e alguma~ JurJ.sprudênc1as
bem Julgam a denúncla oferecida ã CPI do Judiciárl.o e J.nterpreta

das nesta carta no contexto do espfrJ.to de ambiente pol ítico, como
se sente fiO Congresso BrasJ.leJ.to, onde predomJ.nam as frases, Joga
das e arrebatamentos de efe1tos morais retumbantes, ta.l é a. ansie

dade de seus parlam~ntares em extravasar,S1Dcera ou falsamente J

suas ans~edades e ass~m fazer COm que lhe entendam. Transm~tem

como recebem, sendo esta a "cabeça do parlamentar", para a qual

o~requerente tenta se fazer entender na form.a que melhor aceItam

05 fatos que lhes sio submet1dos.

"Lex nlhil aliud est, nlsí recta a numine tracta ratlc,

urpera.ns honesta I prol\ibens contrarIa" (Cícero, Phil, lI,
12, 28 - liA lel outra coisa não é que a Justa razão 01'1

nár13 do Poder DJ.vlno, que ordena o honesto e proíbe

contrár10) •

"Não cometerás J.njusticas em juíz.o. Não protegerás o

pobre que não tlver raz.ão, nem prestigiarás o poderoso.
Julgarás o teu coapatr10ta conforme a ]Ustlça lf (Levítl

co, 19:15- de Deu. a M01.é.).

"Nlnguém poderá faz.er ou deixar de faz.er senã.o em vír-

~~de da 1e1" (art.59, 11, daCF). _

"Não é agradável para o lohnisténo Público, princ1palmen
te para o cidadão brasileiro, fazer essa acusação. Mas,
é preciso dizer que, em Julgamento penal, o que está em

jogo não são as pessoas, são as condutas de11tuosas co
metidas por elas. Essas s1m! Essas condutas merecem o
nosso repúdio. A pessoa que cometeu essas Infrações mere

ce o nosso respeito, embora as condutas selam recrimi
nadas" (STF, RTJ 162/32 e 33).

"Nemo puni tur pro alieno de1icto" (nÍJlguém deve ser pu
nido por delito alhe10).

"(••• ) esta Comissão existe para defender a cidadan1a( .••
(Jornal do Senado n~ 851, de 9-4-99 - sobre a CPI do Ju
dic1ário) •

"O falso testemunho caracter~za-se, entre outras práti

cas, pela reticênçia, isto ê, quando o agente agindo 1n
tencionalmente (dolo genér±ço), não afirma, nem nega,
com o intuito de obstruir a boa atuação da lustiça e de
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beneficiar terceiro. a quem se liga por amizade, compro

m~sso, parentesco ou pedido" (TFR, ac. n9 4.992-RS, 2('
T., "in" DJU de 01.09.&3, p. 13.029).

"Implica em responsabilidade c:iv~l a publicação ou notí
c~a falsa, ou divulgação de fato verdade~ro truncado ou
deturpado" (RT 700:144).

"Confessio facta in luditio non potest retractari" (da

confissão de um fato em Juízo não cabe retratação - e o
que se admitir como retratação não pode ser confundido
com erro de declaração, imperfeição técnica, bem como
não ofenda o direito adquirido, o ato Jurídico perfeito
e a coisa julgada, todos prev~stos pelo Código Civil e
corrente jurisprudencial majoritária).

"Dura lex, sed lex" (a lei é dura, mas é lei).

';:Allegatio partis non facit jus" (a alegação da parte

-não cria direito).

"Nemo cense tur ignorare legem" (A ninguém é perm1tido

ignorar a lei).

"Lata culpa est ním~a negli~ent~a, id est, non ~ntel~gc

re, quod omnes intcl igcnt" (l, culpa !l'rave não cntender
o que todos entendem).

"Se tentia guae in rem ludicatam transit pro verl.tate"

(Tem-se por verdadeira a sentença que passa em julgado").

"Consilium fraudis" (plano de fraude. Ocorre quando duas
ou ma~s pessoas se aconchavam com a intenção de lesar
interesse de outrém, mediante prática de ato simulado).

"Falsum commit gu~ verum tacet" (quem cala ã verdade co
mete falso).

"Forma leg~s om~ssa, corru~t actus" (om~t~da a forma da
lei, o ato é nulo. Trata-se de um dos pressupostos de va
lidade do ato jurídico, expedido pelo art.&2 do Cód. Ci
vil: "A validade do ato jurídico requer agente capaz, ob
jeto líC1to e forma prescrita em le1. Ass1m) a ausência

de qualquer delas nulifica o ato. OBS: - a conversão da
execução em ação de conhec~mento se enquadra ã defin~ção)

"Fortu~tus casus qui nullo consÜ~o praev~der~ potest"
(caso fortu~to é aquele que não se pode prever por ne
nhum meio humano (Ulpiano, Dig. 1, 2, § 7,'De Adminis
tratione rerum, 50,8). Trata-se de figura prevista pelo
parágrafo único do art. 1058 do Cód.Civil, cf. o brocar
do "Maior casus est cui humana infirmitas resistere non
possit" ,

"Judicium est actu~ trum personarum: iudicis. actoris et

~" (Juízo - o processo - é a at~vidade de três pessoas:
o Juíz, o autor e o réu _ no caso, o juíz e o réu frau
daram o autor no processo de execução).

"Jus volents ducit et nolentes trahit" (o direito conduz
os que querem e arrasta os que não querem. Sob certo as

~cto, traduz o poder de coercibilidade inerente à norma

Vjurídica) •

ttLegJ.5 virtus haec est: imperare, vetare, permitere, pu

nire" (a força da lei és esta: mandar, vedar, perm~t~r,

punir.140destino, D~g. 1,7, De legibus, 1,3).

"Nemo tenetur se ipsum accusare" (n~nguém pode ser obri
gado a acusar a si mesmo).

"Non esse, vel esse nullum, paria sunt l1 (não eXlst1T,

ou ser nulo, é a mesma cOksa).

"Qu~d de jure suo utitur neminem laedit" (quem exerci ta
o dire~to não preJudica n~nguém).

"A lei admne a prova por presunção (art.136,V,do CC) ;:..
a ind1c~ária (STF, RE n9 70.497-RS, la T., RTJ 55/&01).

"1: prec~so fixar que ser justo não é ser tolerante para
com os faltosos; é ser apenas equilibrado no cumpr~mento

da lel. Ser eguânlme não é preclsamente perdoar a todos

poroue haja um implicado influente, é acima de tudo apl~

caI a lei "e 'Fga omnes" (Alberto Bonfim, op .. cit .. , p .. 29) ..

"A lustica excede ao imperativo social que a lei regula
~.~~:. ~8Pstituindo-se numa virtude que a religião exal

n:': Juto de ~nspiração divina" (Ãt~la J. Gonzales
_•••...mar Octaviano, Citações juríd~cas Bíblia, p. 24).

"Abalo de c::fédito. Efeito decorrente da prática de um
ato ou da ocorrêncla de um fato que provoaue desconfian-

ça quanto ã idoneidade moral ou econômico-financeira da
pessoa, comprometendo sua atividade social, mercantil ou
empresarial, por trazer a diminuição ou eliminação total
de sua boa fama e f consequentemente, de seu crédito, po

dendo, por exemplo, paralisar seus negócios, provocar a
retração de fornecedores ou de clientela ou impedir o
auxílio a recursos bancários . Isto é assim porgue o
abalo de crédito porá em dúv~da a sua capacidade de cum
pr1r os comprom~ssos assumidos. Se o abalo de crédito ad
~ier de uma calun~osa ou difamante notícia, eivada de

:falsidade sobre a conduta de alguém ou sobre sua situação

financ~ira. de um ato atentatórIO lnlusto. como protesto indeVIdo
de título em que este13 obrIgado, ou, aInda, de

uma ação iudiclal requerIda IndeVIda e malICIosamente, o autor da
abalo terá? além da responsab~l~dade penal, a CIvil, devendo repa
rar todos .:>s danos Que causou, IIOTais ou pa~rimonla1s" (O ato

que fraudou a execução, objeto da presente denúncla à CP!, fulml
nou a sua credibil~dade Junto ao mercado regular - no sent~d~ le~al

do termo - do trabalho, alem de lhe retlrar,temporar~amente,° seu

direlto ao trabalho, reconhecldo por sentença Judlc~al, tr~nsltada

em Jul~ado - ato crimlnoso, nâo do Estado, que só reconhece como
seu o ato legal, mas de seus agentes - RTJ 103/759, ítem 3).

t1~ lrreslstível a coacão moral. diz Maver. cuando não pode ser su
perada senão com energla extraordlnárla e, portanto, luridicamente

lnexlgível 1 (Nelson Hungr13, Gomentár10S ao Código Penal, Río,1949,

vo1.1, pp.419/4Z0).

"Quem está diante de um mal ~mlnente e grave. coagido por forças
moralS inc~ercívels. não tem a vontade livre, está press1onado pSl
quicamente, e pode as~1m, nesse ca~o! 1nvocaT a coação 1Tresistível

para eXl.m1r-se de Qualquer penal! (Alcy Amorlm da Cruz., liA Coação I!.
resistível e o Jur~, "in" Estudos de Dire1to, Rio, 196Z,p. 147).

no alerta de Victor Nunes Leal é bem presente Quando diz: "O doutri

nador proteee melhor 3 socledade, bem como lndívíduos, presum1nda
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a liberdade, em vez de presum~r o poder. O poder sempre se defende

e, co~ freguência. se excede, usurpando faculdades que não tem~ A
lei define o 1ntercsse público - pressuposto de atuação do poder _
com expressões ãs vezes mU1to amolas, de tal modo que o poder. qua
se sempre. com excecões rarLss~s. está mais bem armado do que de
sarmado para o cumprlmento de seus deveres" rR~ccnsideração do tema
abuso de poder ll

, RDA 144:13; abr.Ljun.1981)" (Ivos Gandra da. Silva

Martins, A ConstLtuição Aplicada, vol. 111, p. 161).

"O Estado de Direito surge em oposição ao antigo Estado de Políc1a"

(Juan Francisco lLnares, Derecho AdmLnistrativo, 1986, p. 130).

"Responsabilidade ciVIl do Estado - indenl..Z.a.câa - danos mater1ais
e mOTa~s - repercurssão danosa ã honra e a boa fama - inden~ZAcão

~ (lui~ AntonLo Ri~~otto Nunes e Mirella D'angelo Caldeira
~' - '
~ano Moral e sua ~nterpretaçao Jur1spru~enc~al, Saraiva. p. 803).

"E pretender que um func:LOnário Pü.bl ico receba dlnheiro,

viva ã custa de dinheiro em ra~ão de sua função pública
- porque, se não fosse em ra~ão de sua função esse di
nheiro não seria recebido e nem a solicitação seria aten

dida - não é preC1SO di~er que o Sr. ( ••. ) encarnava a
figura do presidente da república quando chegava em qual
quer empresa" (STF, RTJ 152/32 - da mesma maneira os par

tidos políticos quando assumem cargos públicos - no caso
presente, os partidos que comandavam a COBAl e depois a

CONAB se impunham na Justiça Federal e nos demais órgãos
do Poder Judiciárlo em nome do partido para obter vanta
gem processual em relação ao processo, objeto da denun
Cla ofereclda ã CPI do Judiclárlol.

"Não hã COlsa ma1S fácLI do oue en~anar um homem de bem;
mUlto crê quem nunca mente e confia mUlto quem nunca en
gana" (GracLán, Oráculo, Manual, CCXLIII).

"E muito ma:ts fácil reconhecer o erro do encontrar a
verdade; aquele está na superfícle e por isso é fácil
erradicá-lo; esta repousa no fundo, e não é qualquer um
que pode investigá-la" (GOETHE - no caso presente - o

erro de direlto é fácil de reconhecer - é ofensa a C01
sa JUlgada a execução -, quanto a verdade desse erro o

Poder Público se recusou apurar - só admltem correção

do erro e nada de verdade desse erro, porque ninguém é
de ferro •.• ).

"O art. 85 do CPC refere-se ã responsabilidade pessoal

do representante do Ministério Público por dolo ou
fraude, e não ã responsabilidade do Poder Público por
atos daquele (STF, RF 294/189)".

"A morosidade é o maior problema da Justiça. A moroslda
de beneficia a administração pública" (Carlos Mario da

Silva Velloso, mlnlstro-presidente do STF em entrevis

ta ao Jornal de Brasília, de 4-7-99).

~ei que entre os 11 mil Juízes deve haver alguns malan
'\'d o J' - - - h o P d J d";1 TOS. S llJ.zes nao sao an,os, sao omens. o er U 1

ciário trata essa denúncia com cautela, faz segredo de

justLça" (idem).

"A CP!, pela Ccmstituição, tem poderes de autoridade lU
diciária. Se a CPI tem Poder Jurisdicional, tem gue cum

prir a sua obrlgação" (idem).

"De que adianta a CPI tomar atitude que não esteja ri

gorosamente dentro da lei se, para efeito de investiga
ção, não vaL valer ?" (idem).

"( ... ) a credibi I idade é matéria-prima cio Judiciário.
,~c~ entrega seus interesses para um Juiz. Se ele n~o

" credibi1ldade, como voc~ aceitaria uma sentença de
11 contrária a voc~ ?" (idem).

"Diante da expressa determinação do art. 93, IX, da CF,
já não pode malS O juíz crimlnal receber sLngelamente
a denúnc~a ou a gueixa-cT1mc z sem que o recebimento es

teja embasado em declsão devidamente fundamentada, pois
esse recebimento pode causar profunda seguela moral, no
meadamente em relação ao cidadão honesto e probo, com

profissão e resid~ncla fixa, com família, que não deve

nem pode ser enxovalhado com o labéu do marg~nal contu
maz, pois, repetindo FranC1SCO Campos, não se podem tra

tar sltuaçôes deslguais com pressupostos de igualdade
(o cJ..dadão é "equ~pa.Tado", pelo recebimento sem funda

mentação, ao marglnal contumaz), o que equivaleria ao

Estado/Juíz voltar ao regime medieval e razer aquilo
que Platão condenou: "A maior injustiça é parecer ser
justo sem ser" (A República, editora Atenas, p. 64)"(de

determinado adva~ado pau1ist~.

"O recebimento de uma denúncu ou queixa-crime sem fun
damentação pertinente ense;a impetração de "Habeas Cor
pus" e representação criminal por abuso de autoridade"

(Lei n9 4.898/55, art~9,"h"; Lei n9 8038190, arts. 19/
12)" (Ldem). ~

Contra tudo 1SS0 é bom lembrar ensinamentos milenares
e sempre atuais:

nA iustiça 1deal é a segura, econômica e rápida, como

anotava o ministro Rodrigues de Alkmin" (citando o Se
nhor Minlstro Sálvio de F1gueLredo Teixeira, CPC Anota
do, Saraiva, p. 140).

nA Justiça atrasada não é iustiça, senão iniustiça qua
lificada e manifesta" ("Oração aos Moços", c~tado pelo
mesmo ministro do STJ, na mesma páglna).

"No comércio Jurídico, como na vida social, há um elemen
to subletLVo aue lnforma, estrutura e vlvifica todas as

relacões - é a boa-fé" (Andreas von Thur, "A boa-fé no
Direlto Romano e no Direito Atual" - Rev.de Direito,
79/269). "A boa-fé e a honestidade são pressupostos de
todas as relações de direito" (Franzen de Lima, "Curso",
vol. 1, capo XXVII, n9 374).

"O entendimento Jurisprudencial predominante na atuali
dade é que o Estado deve indenLzar, desde que não prove
que o dano fOL ocasionado pela próprLa vítima. Esta ao
reclamar a reparação do dano não nescessita demonstrar

a culpa ou dolo do a2ente do Estado ou, mesmo, a Culpa
anômima do Estado. Basta provar o nexo causal, cabendo
ao Estada a citada prova, em uma verdadeira inversão do

ônus da prova" (Revista Jurl;dica n9 162 - repositório
oficial de jurisprudencia e doutrina - Abril/199l, Al

váro:Lazzarini, Des. do TJSP - forte gerador de juris-
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prudências seguidas, inclusi~e, pelo STF, conforme pa
lavras do Senhor Ministro Sidney Sanches - e, ainda,
RE 94.530, RTJ 103/159, rte~ 3).

"0 processo, como instrumento da iurisdição, orienta-se,
sobretudo, por princípios. dentre os quais os de finali
dade e da ausência de nreiuizo. Em nome da segurança ju

7.!:ídica, porém, o princípio maior do "due process of law"
reclama observãncla do procedimento regulado em lei, não

sendo dado ao JudicláriO tomar certas liberdades a ele,
inadmissíveis" (Ac. unan. da 49 T., do STJ de 04.09.90, "
no REsp n9 2.835-RS, reI. Min. Sálvio de Figueiredo Tei
xeira, DJ de 01.10.90, ADeaAS, 91, 133.557; JTSP/TRF's
20/134). Está certo."a Juiz nem as partes têm qualquer
liberdade de escolha de procedlmento" (Antônio Carlos
da Costa Machado, CPC Anotado, Saralva, p. 221)" (A pr~

pósito foi exatamente isso que aconteceu em relação ao

processo de execução fraudado: contra o Estado e a lel;
o procedimento regular (o da execução) foi violado e

Dor tal razão o nrocessoNd~Iexe~ucão (e não ação de co
nhec:un.entoj, tor!lou-se I Ex ::JTEN'i"E.

"O Doutor ( ... ) foi um iuiz que entrou nara a Justlça
Federal com o obietivo de resolver problemas do grupo
que lhe guindou àquele cargo. Entrou nara assumlr tudo"
(trecho.de uma sindicãncla sobre a fraude a execução).

ProfeCla do sistema: "Na opinião do SNI e extras, o
-·~~~~~~t~ - ora denunciante - estaria sob séT1a pese

:.~~o que, inicialmente, a intenção era impedir

. etorno ã CaBAL. Todavla, desta feita, obietivam
"comprar" silencios e aliclar testemunhas, usando os
recursos do processo" (Comissão de Defesa dos Direltos
do Cidadão-CODICI" sobre a presente causa).

"Indenendentemente de saber poroue, se não há, alnda,
nenhuma apuracão em tal sentido, têm-se como certo que
o corporativismo do Judiciário (defendldo de forma im
pliclta pelos ministros-presidentes do STF) ,e par, in
fluêncla, omissão do "parquet" federal, como defesa de
Juízes faltosos, tem,"reniteJite e sub-reptiêiameii.'tê, :im
pedido a correção do erro (a fraude a execução) ora de

nunclado ã CPI do Judiciário.

"A OPlnlao falsa ê como a moeda falsa Que prÍJlleiro ê

cunhada por grandes criminosos e denois gasta por pes
soas honestas qu~ perpetuam o crime sem saber o que es

tão faz.endo" (Joseph de Maistre ~ extraído do Livro de

WtaçõesJ,

g o Juíz, por obrlgação incondicional, obr~gado

a avaliar o conjunto do que lhe é submetido a apreciação.

Todavia, parafraseando o Senhor Ministro Carlos
Veloso (que faz coro com outro ex-presidente do STF e
com o Bill Clinton), os "juízes não são anj os, são ho
mens~e entre eles também há malandros (oficiais).e por

tal razão se inserem no mesmo contexto.

No caso presente, o requerente (fraudado) teve e conti
nUa ter conduta inatacável. Paradoxalmente, Juizes e
Tribunais que, por dever de ofício, se envolveram com a

causa formaram um "consilium fraudis" (uma quadrilha

e veja, pode não ter sido a lntenção deles se colocar
como "pilantras", mas ê essa a reação da lel e isso nem
sempre corresponde ã conduta do agente (que pode ter er
rado, mas sem a intenção de errar - cabe a eles, os ln
teressados, se defender, não perante o requerente, por
que isso a lei veda, mas perante os órgãos que represen
tam, pois lá a lei admite éssa~defesa).

Diz-se que onde há fumaça há fogo. Nem sempre, Não é o
fato de algu6m vlr, ilegalmente, a Juízo e, aa_invés de
dizer que está sem dinheiro e não pode pagar, alegar por
esta razão que há, em relação a execução, fal-
sificação e, ao mesmo tempo, vedar legalmente essa acusa
ção, invertendo-a contra Sl mesmo. A experiência eterna

mostra que as razões que levam um litlgante a fóglr de
sua obrigação nos leva facilmente a essa conclusão. Por

exemplo, alguem deve, mas não tem como pagar ou se pagar
não sobreviverá ou at~ngirá a sobrev±vência de alguns. a
que se pode esperar de pessoas nestas condições 1.

Veja, por exemplo, políticos instalados na COBAL e de
pois na CaNAB se inserem nesse contexto. Eles não esta~·

vam contra o direlto e tanto é verdade que admitiram a
sua execução em dobro, mas, ao mesmo tempo, impuseram
uma slIDulação processual pela qual, sem destruir o di
reito nem a execução, mantlveram a execução procrastina~

;ta. Cada gestão disse: na gestão seguinte, após a nossa
eles resolvem. E assim todos repetiram a mesma coisa .

Yeja, a propósito, do retro aduzido, que a CaBAL alegou,
na contestação (e re~terou nas demais alegações concor
dantes), fatos preclusos pelo trânsito em julgado da se~

tença homologatória em execução que, "ipso facto", atralU
a incidência de leis que tornou, automat~camente, isto é,
pelas mencionadas leis incidentes ("ipso jure"), inexis
tente, de forma irretratável (não preclusiva), o proces
so de execução.

A slmples aceitação da discussão dos fundamentos contes
tatórios, por ser vedado o seu questionamento (a conver
são de procedimento e o rejulgamento da coisa julgada são

vedados por lei), tornou lnexistente o processo de execu
ção por um golpe go~pe fatal do Juíz, através, do seu de~

pacho sobrestador (pe}o qual impõe a ilegal conversão de
procedimento e o rejulgamento da coisa julgada).

A partir desse despacho sobrestador, não a ação de conhe
cimento.que é lmutável (art.153,§ 39 da EC 1/69), mas o
proces5o doe e-xecucão (que ê, Jurídica co-legalmente, sim

ples lnstrum~nto estatal de execução do que foi decidido
por sentença na ação de conhecimento, isto é, no proces
so de execução não se constitui, executa-se,direlto Já
reconhecido), tornou-se inexistente. Destruído o lnstr~

mento executlvo (o processo de execução), repete-se esse
.nstrumento, cuja decisão não atinge a decisão proferida

na ação de conhecimento. são dois processos: um de conhe
cimento,~ou~ro. de execução. O de conheClmento é imutável
e exequível. a de execução, a exemplo do 'que ora se que!,
tiona, passível de nulidade de pleno direlto ou inexis
téncia jurídica (e neste caso, como o que está decidido
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na ação de conhecimento tem que ser executado, a repeti
ção do ato de executar pode ocorrer, como é o caso em
questão).

Tratando-se de erro, exclusLVO, indefensável e irretra
tável do próprio Juiz, cabe ao faltoso, com a mesma ex
clusividade, de ofício, "ex radice" e "erga omnes", se
~~r e repet1r o ato (de executar) por ele impugnado.

~ que essa obrigatorLedade de reconhecer a 1mpu~nação

(ltipso jure") dos atos em referência (a contestação e
o sobrestamento), bem como a execução trabalhista são
atos de oficio (art.878,§ ún~co, da CLT c/c o 295,V.c/c
o 250, ambos do CPC c/c o 153, § 39 da EC 1/69). O que
se negociou J "in linune", e negociado tem são essas medi.

das de ofIcio (se aplicada, execução em três dias contra
a empresa: Se não aplicada essa execução permanece pa
ralisada, fraudada. Pergunta-se: por quanto a execução de
dote milhões de reais foi, por dez anos, paralisada? ..
Quem pergunua quer saber e perguntar não ofende),

Independentemente de se saber qual a razão, o fato é
que o objetLvo, rea~, independentemente dos motivos, fOL
o de paralLsar (prender) o processo de execução, deixan
do-o sem deslinde definitLvo da ação na LnstâncLa admi
nistrativa (por ser questão "sub )udLce") e na JudLciá~

ria (por falta de solução legal adequada, "ex vi legis"
- hoje recorrida).

Presa por artifício pDocessual do Juiz o objetLvo da exe
cução passou a ser alvo de dois tLPOS de ações entre as
partes em confronto e o Juiz: 1) 05 recursos contra a

impugnação ao processo de execução; 2) a exploração patr~

monial (vantagens em troca da sustenção artificLal da
fraude a execução - impedir a correção processual, mante~

do~a enquanto dura a conveniência - que deve ser apurada
pelo MinLstério Público).

Manter o requerente na defensLva, em busca de correção
processual, foi e tem a estratégia. Enquanto LSSO os
aproveitadores da causa lhe explorararam (e explorado
tem) enquanto o processo é mantido paralisado por falta
de correção.

Criou-se sequelas contra o requerente e sua prole. Essa
sequelas foram se transformando em matérias de ~efesa em
favor dos aprov~res e contra o requerente e a sua
prole.

A empresa tem notória experiê:mcia de como explorar
o ~r , enganar, corromper, tanto em favor dela como em
prol do própno Poder Público (o seu liliado ou "SÓC10").

A má-fé, a desonra, a astúcia, a trapaça são adjetivos
que a Lmprensa e o Poder Público lhe atribulrmu;
não é uma interpreta~ão do requerente, mas do próprLo

Poder Estatal.

o que se sempre fez nessas empresas (COBAL e CONAB) teve
sequência, também, na Justiça Federal, sempre por dinhcL

ro e poder.

Sua conduta representa a dos gestores polítiCOS,
representados e instalados, cômodamente, no Congresso,
ao qual cedeu como cedido tem o Poder Judiciário nessa
aventura nefasta e persecutória. Os gestores políticos
da COBAL, do Congresso operavam a COBAL e liberavam ver
bas para a empresa, Judiciário e para o Ministério Públl

co.

O Congresso tem o dominio do dinheiro e se impôe sobre
todos e para impor seus nefastos anseios, através do
Poder Público, não usa a lei. mas o poder do veto ao

dinheiro.

Enquanto o requerente prova, pelos próprios at~s próces
suais, a má-fé da COBAL (da CONAB). do Judiciário e do
Ministério Público Federal. estes. pelo IDotivo:grifado,
não conseguem se defender dessa acusação, por vedação
da.Lei Magna _ tais atos são vedados pelo art.153, § 39
da EC 1/69, e essa vedação é a prova, na precisa manife~

tação da Justiça do Trabalho sobre quem # como a COBAL,
tentam fraudar a coisa julgada:

"li litigante de má-fé a executada que insiste em discu
tir matéria íá decidida, em provocativo insulto ã coisa
julgada. O processo é colocado ã disposição das partes
ara atuação do direLto re uerendo ara tanto uma os
ura ético-nrofissional condi~ente com a dignidade da

/justiça, para que não se torne palco de astúcias e mani,
pulações. Cabível, portanto, a multa de 20\ do valor
autalizado em favor do exequente" (Alexandre de Paula,
"in" Código de Processo Civil Anotado, RT, vaI. 1,- p.
226 - Ac. da 3~ r. do TRT da 3~ R. no Ag. 424-MG, reI.
Sebastião Geraldo de Oliveira; DJMG de 20.06.1995; AD
COAS, de 10.12.1995, ng 814.825-2).

Isso mostra que o conflito entre.credor e devedor exis
te em juizo e fora dele. Da mesma forma que marginais
enfrentam os sistemas de segurança bancários, enfrenta-se
com a mesma disposição um Juíz.

~ o dinheiro. Sempre ele. Quem não tem ou quem de
ve procura buscá-lo, "erga omnes", ou procura se livrar
~da obrlgação, em juízo ou fora dele. lícita ou i1ícita
mente~ Quem é quem em meio a essa busca ? Que~ não tem

direito, procura tê-lo pela astúc~a. pelo apadrinhamento,
pela força do apoio de um forte,se esta for a dispo-
sir:-;io. ""u..,,,,,":'" '==", tem direito. busca-se, apenas, o direi-

uta seguramente. Quem não tem vai
__.orino (personagem do humorista Chico

~ tem defeito eu falo, se não tem eu boto".

Alguns usam a metralhadora e lelram o que podem ou encon
tram. Outros, ao invés da arma, usam o instrumento procu
ratório, pelo qual arrebatam o que não lhe pertence e,
maldosa e jocosamente ditem: ,,~ a decisão da justiça .•• ".

Em meio a essa realidade existem. a exemplo do requeren
te (pessoa de confiança provada pelos próprios Tribunais
Superiores. quanto a conduta e equilíbrio mental), pes
soas equilibradas que, certo de que estamos cercados de
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loucos, ,psicóticos, moralmente deformados, inconscientes,
procuram extrair dessas incompatibilidades as razões des
sas diVergências quando isso se faz nescessário, procu
rando tirar do "fumus boni juris", o substrato da fuma
ça do bom direito (direito apurado em cadinho de barro,
depurado várias vezes) • Para estes não adianta sair

~em a secretária para conseguir do Ministro-Juí~ o que

:não têm.

PORQUE A FRAUDE AO PROCESSO DE EXECUCÃO ?

"O dinheiro tem suas próprias leis. lO dificil conse-
guí-lo. A falta de dinheiro ou a busca dele tem, séculos
a fio, provocado as mais vivas polêmicas na terra, com
marcas de astúc1aS e malabarismos no ser humano, em to
dos os terrenos da vida e somente os equilibrados cons!
guem disciplinar essa busca aguerrida pelo "vintê"m". E~

tre gestos notáveis de honra e os tristemente retumban
tes como os assaltos, roubos, fraudes e corrupções, per
meiam os de menor impacto que faz a vida econômica V1
brar (negativa ou positivamente), por variadas razões,
como, por exemplo, redução de valor, não porque não de
va, mas porque não-tem como pagar o que deve e se pudes
se o faria até com satisfação), perdas e danos, se li
,~?~ ~. ~krigações, por razões honestas ou desonestas,

; falsas, mesmo sendo probos, ou reais, me~

.0.0-'" _c.~ ....J.tJ aesonestos ..

Pessoas de todos os níveLs, no Vaticano, nos governos,
na sociedade de um modo geral, mata-Se inclusive por
dinheiro. Pessoas exploram pelo dLnheiro. Mentem, fal
seiam, inventam por dinheiro, um emprego, um cargo (que,
indiretamante, dá no mesmo, e é, sempre, dinheiro o
objetivo central, quase sempreJ. Mata-se, difama-se, de~

trói-ae desmoraliza-se por dinhe1ro e é tão comum e tão
maciçamente notório que são vistos quase como fato natu
ral. Na Câmara Federal h1stórias de mortes por dinhe1ro.

No caso presente, os antecedentes do requerente parado
x~frontalmente com os antecedentes da COBAL (e agora
da sua suscessora, a CONAB).

Enquanto a-requerente não;tem, em toda a sua vida pre
gressa (e isso poderá ser cobrado como falsidade ideoló

gica, se provado for, ao contrário), ONICA (veja e gra
ve bem, ONICAJ mácula em sua vida em sociedade (proba e
rigorosamente honestaJ, a COBAL (e agora a CONAB) tem
~a.liistór1a de suceSS1VOS escândalos, que, hoje, cons!

)dera cama o seu próprio "portfolio concept".
DESTAQUES IMPORTANTES

Em todas as fases da causa o requerente se esforçou, requereulexau~

tlvamente, a correção dos vícios, erros, abusos e omlssões, mas em
nenhuma delas a correção requerida f 01 fe~~a~

Requereu ao senhor ministro da agricültura que, ao lnvés disso, s~

gerlu e exigiu aCl0namento Judicial (cf. DOU de 15.4.1986, p. 5439).

A tO!AL admitiu remete~, entretanto, apenas a declaração da:décisão
àdmini3trativa ã Just1ça Federal como ato das partes, mas o fez em
documento viciado, CUJOS erros prefeT1ram saná-los pelo trnnslto em

Julgado da sentença que convalidou os atos judic1a1s no "estado do
processou.

Na execução, as fls~136 do processo de execução (documento n9
J, por exemplo, e para provnr a rejeição a correção de qualquer

erro processual deles,é uma decisão que se recusa corrigir a ação
de conhec1mento, suger~ndo que isso fosse feito no processo de exe
cução (más já sabendo que diante do trânsito em julgado nada haveria
para ser corrilOido - equlvalendo dizer, nada havia para ser modifi
cado em relação ao objeto da sentença homologató~ia em execução).

No processo de execução a CaBAL forçou a correção de todo a proces
so, quando levantou todos os vícios da ação de conheC1mento, mas o
fez pela via imprópria, forçando a manutenção da correção pela pre
clusão lógica, restando convalidados os atos sem qualquer correção
processual. Sim, ofendendo a coisa julgada, no acordo de fraude a
execução esses vícios (da COBAL, do Judiciário e do Ministér10 Pú
blico Federal), foram falsamente ~nterpretados como fraude, mas atr~

buída , exclusivamente, ao requerente, porém, sem que este tivesse
culpa, nem eJ:istisse qualquer fraude, cUJa alegação teve único ob
jetivo: paralisar, por comprovada má-fé, através de simulação pro
cessual, a eJ,ecução (artifícl0 de uma devedora contumaz e insolente,
mas poderosa que, sem nenhuma razão legal que pudesse justificar
~ualquer procrast1nação da execucão, usou o seu poder para mentir
}descarada e despudoramente).

I
A exemplo do.que fizera na instância a~~strat1va no Poder Judi-

ciário o requerente continuou recorrendo mas, como sempre o fez, p~

ra não var~arJ nenhum pedido seu no sentido da correcão foi sequer
aprec1ado, e essas om1ssões sempre forçou recursos, Que também não
foram Ju1gados,forçando sempre mais recursos 1nclus1ve no STF.e ago
ra na CPI da Judiciário.

Não se Jul~a único fundamento do processo de execução depo1s do
sobrestamento (dec2são que tornou 1neX1stente o processo). Cabe,
hoje, apenas 1S50: requerer o reconheclmenta da. coisa jul
gada e da ofensa a C01sa Julgada , vez que tanto o objeto da execu
çâo-.qnanto a "forma do processo" são C01sa Julgada e qualquer pro
cesso proposto contra o processo de execução a sua deci~ão tornará
1nexistente o processo, 1ndependentemente de decisão Judicial.

Quest1onar, comO se faz, aLnda hOJe, contra todos esses fundamentos,
vícios sanados pelo trâns1to em julgado é BRACEJAR NO VASIO e é es
se bracejO 1nócuo que trouxe o requerente ã CPI do Judiciár10 por
1nt1mação do própr10 Senado Federal que, sob pena de responsab11i
dade civ1l e prevaricação, será obr1gada a processar a denúncia. A
CPI deve apurar porque se I't"cusaram decidir a causa na instân
cia administrativa; viciar e nada corrigir no Judic1ário, mesmo sa
bendo que tudo gerou (c está gerando dezenas títulos milionários
contra o Erário Público - o que força a u~ perseguição slstêmica
- no sentido desscs títulos não screm ~econhecidos, equivalendo a
criar mais motlvos para que polítlCOS negoclem sempre com o judi
ciá~io a recusa, mesmo 11egal, a qualquer recoihecimento de d2relto
com base nessas omissões - e 1SSO é meio de vida de que se va
lem funclonáríãs corruptos do Poder Público _ explorar erros como
meio de sempre ganhar algum e enquanto isso procrastinar, anos a
fio, ações, algumas das quais chegam a durar até quarenta anos e
isso acontec~ por causa da lei das-sucessões que força as famílias
assumirem responsabilidades de agentes faltosos da Poder Público).

o requerente nunca foiftaa~Olítico. Nunca integrou o poder, embo
ra um grupo o tenha contratado como funcionário, mas interessado
apenas nos seus serviços (que eram de_primeira qualidade. mesmo. o
que é raro no Poder Público), mas quando desse serviço nãã mais
,~e interessou deixou que os movimentos políticos decidissem a sua
vida na empresa. Outras pessoas de maior lnteresse para o grupo ap~

~receram deseJando ocupar o lugar do requerente que teve que cons

truir a sua próprla defesa baseada em fatos concretos e indefensâ
veis.
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Na JUSt1Ca Federal o requerente ped~u apenas 3 prestação JUT1Sdicl0

nal que, por pressão polít1ca e sem ún1ca razio legal, com o obJetl

vo de cont~nuar a reSls'tlr ã lei, não fal entregue. Agora, desta fe~

ta, querem que os erros do Juiz, d~ COBAL e do Mínlst~rlO Público,
que, adJctlvamente, são de JULzes e procuradores, mas substantlva
Jnente de a.sseSsOres medíocres (qu1.cã "testa.s-de_rerro"), se lnverta
contra 3 execução. E vão além d~sso. Pretendem incorporar os erros
processuais e as lnterferênclas polít~cas às razões de decidlT do
processo e da redlSCU$são do seu objeto (entao Já deCldido por s~n

tença homologatórla, transltada em Julgado), sendo absurdamente ]el
ga essa pretensão em processo de profunda exigência técn1ca, preclsa
e in~:~\.. :l.onal.

Os fatos, matér~a técnLca de r~goroso e espec~lizado tratamen~

to JurídLco submetLda a Julgadores de notivel saber Juridlco,fora~t

na malorla das ve~es, apreclados por assessores ou Juiz novo na

militância forense, com capac1dade técnlca lnferlor ã eX1gênc1a da
matéria, mas sendo estes obrigados a dizer qualquer coisa, geralme~

te costumam redU~Lr os fatos ao lim~te de sua capacidade, ridicula
rizando, ~ferLorizando, cortando ou o~tindo do processo matérias

de relevância fatal para o deslLnde doprocesso e quando rebatlda a
deCLsão mediocre,o afoito, despreparado e rIdículo·assessô· J bem

vestido e perfumAdo, mas âco, sem conteúdo, repete a mesma asnelra

- e na.sombra do chefe esconde a lncapacídade (o que, em razão do
excesso de processos, ê ace1~O pelo julgador que, presume-se. sabe
o que está faLendoJ~ de~xando para o próxLmo julgador a missão de

corrigir o disparate jurLdlco J muitas ve_zes, contra recurso~ de el~

vado conteúdo lurídico. (de quem, realmente, sabe o que está fatendo)

Isso também acontece na. CPI'., onde os leigo. também decidem em
nane do chefe (que nem sempre entende do que inTestlga).

A CPl deve apurar porque •••• jogo ? S. recu.ar a d.cldir, como
parece que é a tendência, até porque diante de tantas ricas informa
ções 05 bitolados assessores não sabem nem mesmo como relatarla o

:processamento da denúncla, o que força ao requerente a oferecer Um

modelo SUSclnto e o procedimento que devem tomar na remessa da ap~

ração ao "parquet"federal, lncorrerlam em. falsldade ldeológlca, pre
varlcação e relatando não podem ser omlS~Os Ou retlcentes, do tlpO

não afirQam nem negam, elS que, nesse caso íncorrerlam em falsidade
ideológ1.ca~

Devem demonstrar e perguntar porque o Poder Jud1ciárlo, o Min15té
no Públlco • a COBAL (e agora a CONAB) alegaram e nada d.ciduam,
dexando que dezenas títulos mll10nárlos fossem criados contra
ErárIO Públ1co, colocando em rISCO a vlda do requeren~e.

Hão de perguntar, enfim, porque, dLan~e de tantos erros, as partes
(dentro de suas ra~ões - a COBAL, levando a sua denúncia contra a

execução e o requerente pedlndo processos crlminal e civil contra
a empresa) ,se l~itaram ao bate-rebate recursal 1. RESPOSTA. Saben

do que não tinha díre1to e que, por tal razão, comprava decisões
ilegais, não se preocupou com questões de d1reito, Já que o d1nhel
ro e o poder polítICO lhe deu , sem leI. a declsão que qUIZ. Não t!
nha Intenção de ganhar uma ação, mas protelar a sua execução pelo
jogo bruto e o dinhelro fo~ o·quant.o lhe bastou para fater LS50 1

além do Poder PolítICO. Quanto ao requerente, sem poder e sem dlnhei
ro, f 01 anulado e 2mpedido de reag2r a um Jogo 1nsltuc10nal contra
a causa.na Justlça Federal (apêndice conectador do poder executl\fQ
- que, na prátIca, 1nexiste, já que seus minIstros e o president~

da repúbllca pertencem a partLdos políticos com base no Congresso
NacJ.onal) .

~ oportuno recolher do SIstema JuridlCo a defIn~ção adequada ~Q

fato que trãz o requerente a esta repeltável CPI do JudlcJ.árlo:

"Realmente, como bem lembra Carbonler eXlstem aconteCI
mentos que ultrapassam as forças humanas: dlante deles as lnstL~ul

çõ•• Jurídica•. conc.b.da. para a b~tola r.gular da v.da corrent.
deve. ceder: Nisses e em muitos outros casos surge fato estranho,
alhelO i vontade das partes, CU10S efeitos não se podiam evitar

ou ~mpedlr ("Y1.5 cui non potest" - Dlgesto, L~vro 19, Título 2, FraE.
aento 1S, § Z')J que tolhe às partes a obtenção do resultado alme

.í!!!.2" (DOE 4-9-82, p. 6).

:e uma histórJ.a comprovada e inédita, ou no mínimo incomum, mas

~stupidamente real e se enquadra ~s precisas palavras do respeítã
-vel Jurista ac~a mencionado.

Toda a vlda do requerente e a sua situação soc~al, fa~liaT e pro
fLssional resulta de ação dolosa da COBAL "in pactum scelerís" com

o Poder Judlciárlo e o Minlstérlo PúblICO Federal~

"O Mmistro Celso de Mello, ao relatar o HC n'? 68.422-DF,
I' Turma, DJU de 15.3.91, p. 2.650, interpretando teleo
logicamente o art.93,IX, da Constltuição Federal de 1988,
em voto brilhante, assim sintetizou o porquê da exigên
cia da motivação nos atos jurisdicionais (decisões reco!
ríveis) •

"A e.xigência de motivação dos atos jurisdicionais, cons
titui hoje, postulado constitucional inafastável, que
traduz, em sua concepção básica, poderoso fator de li
mitacão do próprio poder estatal, além de constituir
instrumento essencial de respeito e proteção ãs liber

dades públicas. Atos iurisdicionais, que descumprem a
obrigação constitucional de adequada motlvação decisó
rla I são atos estatais nulos".

"1! certo, por 'outro lado, que o Juíz ao decidir age em
nome do Estado qUe o imrestiu de pod,~res para tal, crian
do com seus atos responsabilidade civil para o próprio
Estado (CF/B8, art. 37, § 69), independente de culpa ou
dolo, já qUe a responsabilidade de uma denúncia ou de
uma oueixa-crime sem motivação e sem fundamentação per
tinente. constitui desde logo responsabilidade objetiva
da pessoa jurídica de direito público, no nome de quem
age o Juí.z." (de determinado advogado paullsta).

"Tem corrupção no Poder Judiciário" (América Masset La
combe, presidente do Tribunal Regional Federal de São
Paulo, em entrevista ao Jornal "O Estado de S.Paulo).

"Pode ser que existam Juízes recebendo ordens de como ín

terpretar e aplicar a lei: para a felicidade da Nãção
ele. não tem tido as.ento no STF" (Ministro-Presidente
do STF ao Jornal do Brasil de 21.4.97).

~A corrupção e a falta de reforma do Poder Judiciário
ítem dificultado a situação do Brasil" (do presidente

~americano Bill Clinton sobre o pedido de empréstimos
feito peloL!rasil_áos Estados Unidos - ou, em~outras pa-

lavras: "não se empresta dinhelro a ladrão que nem tra

balha nem sabe o que está fazendo").

"( .•• ) verif.ca-se que tanto no CP/40, quanto no ProJe
to Abl-Ackel. publicado no DOU de 19.07.84. página lO.
540, artigo 352, o falso testemunho está umbilicalmente
ligado ã falsa perícia, sendo ambos os tipos penais f!:

racterlzados pelos mesmos elementos:

a) faz.er afirmação falsa;
b) negar ou calar a verdade" (RHC n9 58.039,SP, da l'l
T., DJU de 12.08.80, p. 5.785 - RTJ 95(573-574).Prece-
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dentes do STF citados: RHC n9 53.330-RJ, l~ T., RTJ 79/

782; RHC n9 48.676-SP, da 2~ T., RTJ 57/397; Ac. n9
4.992-RS, 2~ T., DJU de 01.09.83, p. 13.029).

"Cu~da a oresente reclam.atór~a de execucão de título

JudIcIal - sentença homologatórIa de acordo trabalhis.
ta, transItada em ;ulgado.
A execução, no processo trabalhista, é procedida peran

te o próprio Juízo em que o título executório foi cons
tituído. 1StO é, o Juízo que proferiu & sentenca ou pe
rante o qual as partes se compuseram, "ex vi" do art.

877, da C.L.I.
Assim. o Juízo competente é o do processo de conhec~-

~.

Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Ilus
tre Juízo da l3~ Vara Federal desta Seção Judiciária,

com a consequente baixa na distribUIção. Notifique-se.
SP, 05.04.88. Juíza Federal. Diva Prestes Marcondes Ma

!!!li" (definição de procelhmento, "a forma do processo"
"ex vi" do art.295,V c/c o 250 ambos do CPC c/c o 153,
S 39 da EC 1/69 feita no processo de execução n9 880013
058-5, fraudado e denunciada essa fraude ao Poder Judi
ciário e agora ã CPI do JudiciárIO. Esse despacho é a

decisão IMUTÁVEL (se transitou em julgado) do processo

em questão - vide documento n9 J.. ).
Cofonne copJ.a anexa da denúncia oferecida ã CPI do Jud!,

clârío a Instrução probatórla da denúncia consiste de quatro volu
mes encadernados com 62 grupos de documentos comentados aos quais
se reporta a. menclonada petlçã.o~esses grupos numerados .
1 a 62 da seguinte forma: ~)

DOCUMENTOS '19

1- dCC1São sobre a lIforma do processo"
2- man:Lfestações adm::l.nistrat1.vas e extra-Jud1.c1.aJ.s sobre a causa

3.. da lnlc!al do processo de execução
4- not::l.ficação ã PresJ.dêncJ.3 da RepúblJ.ca l.nformando-a sobre o

títulO executlVo
5_ ped1do de l..ndenJ.zação admJ.n1.stratJ.va por descumprJ.mento de

acordo admJ.nlstratlvo
6- declsão do Juíz auxillaI' com o Juíz tltular sobre a omissão da

sentença
7.. cálculos de lJ.quJ.dação no processo de execução

8- manJ.festação do Juiz sobre a reJeJ.ção da cltação

9- Cl taçâo executiva
10- arguJ.ção de defelto de represent.ação
11.. conflrmaçâo do defeJ.'to de representação

12.. contestação

13- incorporação por despacho sobrestador do lncldente ao processo
de execução

14- argulção incldental (r. ao documento n9 13)

15- processo de execução
16... Resposta do deruncia.nte ao lncldental
17- IntImação do perl to JudIcJ.a1 e demals providênCIas

18- indlcaçào de assJ.stente técnlca e de quesJ.tos pela COBAL
19.. cons1derações contrária.s aos laudos per1.claís, laudos do perI

to e da assistente técnica
20- respostas aos laudos

21.. encerramento da lnstrução probatór1a no processo incidental
22- perLto questiona os honorárl0s Ce luta pela bagatela de um .1-
llião e duzentos ml.l dólares americanos por um laudo. falso)

Z3- petições do denunc~ante rlscadas pelo juíz (auxl1iar) em fla
grante confronto com a denunClante (contra as qua15 a lei veda re

curso)
Z4- exiginc18 de contratação de advogado

25- petlcão contra preclusão de provas

Z6- alegações hnais
27_ da sentença

28.. reJeição li~l~ar dos embargo! à sentença
29- recurso ord1.narlO r::::7f::\
30- contra-razões de recurso ordinário

31- pedldo de Justlça gratulta
32.. renúnc:u. da advogada Valérla e do José AmérJ.co Machareth (os

qualS, em slngular e lnédl to vo'to de pobreza recusaram hum milhão
e duzentos mll dólares em honorárlos advocatícios porque não tlnham

tempo para cuidar da causa)
33- publ~cldade do processo de execução, por certidões na corte

local
34- pedldo de manlfestação do Mlnlstérlo Publl.cO de segundo grau

sobre o processo de execução
35- do parecer do Ministérlo PúbllCO

36- do pedldo de regularl.z.açâo do p'I'ocesso de execução
37- a funclonarla adverte ao Juíz sobre sua declsão de regularizar

o processo e lhe manda se corrlgir (ordem da funclonárJ.a que o Juí:
nio ousou desobedecer, nem tampouco o Mlnlstério Público) I

38.. parecer do-MJ:nís'téxJ.o PúblJ:co
39 .. petJ.ção contradJ.tando o r. pa.recer do M1.nistérlo Pub1lco

40- acórdão local

41- embargos de declaração ao acôrdão local
42- decJ.são so1;>re os embargos de declaracão

43- segundos embargos de declaração
44- declsão dos segundos embargos de declaracão

45- recurso especlal
46_ "juízo de adnu.ssibilldade primel.t'o" do recurso especial
47- agravo de J.nstrumento de despacho denegatório de recurso espe ..

elal
48- a corte local se omite em relação a fraude a execucão e busca
a cump11cidade dos tribunais superiores
49- despacho do relator da H Turma do 5'rJ sobre o agravo de in5
trumento
50- Agravo RegJ.mental contra o despacho do relator

51- Acórdão no regímental

52- embragos ao acórdão no reglmental
53- acórdão no reglmental em embargos de declaracão

54- segundos embargos ã declsão dos príme1ros

55- acórdão nos segundos embargos
56- recurso extraordinárlo

57- "Juízo de~SS1bllldaâe pnmelTo" do RE

Esses quatro volumes estão a disposlção de qualquer lntercSS3ao

na Comlssào Parlamentar de Inquérl to (CP 1) do JudJ.ciárlo, aos cuida ..
do Senhor Relator Senador Paulo Souto.

A ProcoTadona Geral da Repúbllca Já recebeu cópla da denúncla
feJ.ta ã r. CPI (com o devldo protocolo - para. sJ.mples conhecJ.mento,
uma vez que a CPI lhe remeterá a dcnúncla devidamente processada.

conforme sua própr1a J.ntlmaçâo).

v - DO PEDIDO

18. ET'1 consonãncla com os fundamentos retro aduzJ.dos requer ã V. Exa.

aue se G.::..gne dirJ.gir ã ComJ.ssão Parlamentar de InquérIto (CPI) do
:árlo ~,. através do seu presidente Senador Rame:: Tebet ou do

r Senador Paulo Souto " conheça, se manJ.feste e acompanhe
t.oesfecho da denúnc1.a ofereclda I Informando, desde logo, o real ob

Jetlvo deste requerente em relação ã Gom1ssão:

I) corrU~1r a conduta

19) da COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB em relação a cau
sa, obrlgando-a a se conduzlr com lealdade processual, na forma pre.~

cr1ta em lei.

29) do Poder JUdlClâT10 (todos os õrgãos envolvldos. por dever de

ofíClO, com a causa - Justlça Federal, Superlor Trlbunal de Justiça

e Supremo Tribunal Federal), no sen'tldo de se reprimlr e fazer ces ..
sar os abusos e omlssões que tem marcado a causa durante esses anos
todos (a execução fOI fraudada e no processo fraudado nenhum pe ..

dido foi fundamentado),
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39) do Ministérío PúbllCO Federal de são Paulo de segunda instân-

ela.

no !entldo de Impedir

a) o tráfICo de influéncla,

b) a. exploracão de prestiglo.

c) a exploração de lltíglO,

d) o abuso de poder e de autoTldl.de

~~a a. causa.

~ ... tanto ~nformaJ em resumo

1) tquej a COllSio do despacho de fls. 19 do processo de execuçã.o

(documento n9 L ) com o despacho de fls. 94 do mesmo processo (do_

cumento n9 5 J, atra,lU a l.ncldencl.a. dos a%"tl .. 250 do CPC clc o

153, § 39 da EC 1/69, por erro de form.a e pfensa a C01sa Julgada,
cujas lelS tornaram J.nexlstente o proces." de execução a partlT da
declsÃo do despacho sobrestadoT (fls. 94 ;leIa. menclonado) ,por Incem

petêncla absoluta do Juíz (cf. docu1ftento nl? 1r; ). -
2) (que) pelo mesmo fundamento, adUZIdo no ítem :mterIOT, todas

as vezes que qualquer Juíz ~ndeferIr o pedIdo de execução, essa

nova deCIsão, a exemplo da príll.elra, tornará, sempre, automatlcamen ..
te (pela própria leI - Independente de decIsio )udicl:ll _ "pl~no JU_

re"), IneXIstente o novo processo (o que faculta, Il ex VI leg!!", ao

requerente, repetIr novamente O processo de execução), reIncIdêncIa,

"J.n loop", da fraude ã execução. vet que em relação a. COIsa }ul ..

gada (que é O estado JurídICO de todo o processo de execução l'rll1e~

1'0) I só cabe, UNICAMENTE, a execução, destacando, outros!!I1m, " ad

cautelam" e "erga omnes", (que) cada vez que o Juíz. tornar l.neX1S

ten'te o processo essa llegalldade cTlará dll"IHtos ..:ontra o Estado
(ressarcl.mento lndenizatórlo),

8) (qur) o Congresso, o Poder Judiciário e Mlnlstér10 PúbllCO Fe

deral, ã vlsta dISSO, ao fraudar e perseguir a pessoa do requerente

lhe fecharam, com graves reflexos sobre Sua prole, o mercado de tra

balho, d~strulndo a sua Imagem, preJudIcando a honra e famíl1a., cu

ja situação soc1al atual resulta da ação CTJ.MJ,nosa dos órgãos aCJ.l1a

mencionados, conforme se pode prOdUZ1.T as provas a partlr do proces

50 tornado 1nex].stente J

9) (que) a falta de trabalho, da alImentação, da moradia, ia aS!l,!

tênc.ia médica, decorre de ação dolosa, direta e conSClente de agen

tes fal tO$OS do Estado/MlJllst.ér10 da Agrlcul tura/Judl.ciário/Minis_

tério Público Federal/Câmara Federal/Senado Federal,

10) (que) agentes tal tosos engaj ados nessa fraude e neSSa aventura
persecutórl.a, anos a fio, vem se mobJ.lJ.z.ando contra qualquer pre

tensão do requerente contra essa fraude, sobretudo para impedir que

o Estado, por culpa dele s, paguem por tantos danos (uma fortuna que.

ao invés de tranqullizar, tomou-se nltidam.ente perigosa) ~

11) tque) tudo c que a CPI do JudicI.Ârlo delxar de apurar, a OllU.s

são ~rmar-se-â em obJeto de l'eSSarC1mento ~ndenizatór~

12) (que) a denúncla ora ofereCIda ã CPI do Judlciár:to deve ser

apurada, prlOr,1.tarlam.ente~ paI,!; o fato de'termInado denunc~ado decoE
re de ação compactuada de gestores polítICOS da caBAL (c, agora. da

sua sucessora em d'lreltos) obr1gações e nos acordos - regulares e
espúrlos -, a CONAB) cam Juízes e TribunaJ.s, MInlstérlo PúbllC:O fe
deral e o MJ.nl.stérlo da AgrIcultura, com suspeJ.ta de envolVImento

(não comprovado) da família do Senador José Sarney (que terla res

pe1.tado as prIorIdades da empresa contra a execucio for

çado a ser artlflClalmente procrast~nada).

3) (que) o Juíz poderá, "in 100"", tornar, "ad eternJ.temll ,

'ÍncJ:lsteJ:lte cada processo) porém, JazlUllS drstrulrá do direito em

execução que sendo COlsa JUlgada poderá seI' Invocado sempre (quer

para execução, quer para esclarecImento), eln qualquer (3 1 pessoa do
presente IndIcatIVO do verba "querer" _ ou seja, a livre escolha do
requerente) tempo ou Via (JudlCl.âr18).

4) (que) além da execução J estimada ell. dote Mllhões de reais. o

requerente t~m dlre-Ito a maIS 20\ deste valor pela lnc1.dênCla do

art.1B, ! 29 do CPC, e sobre o montante, mals 12001 a título de
lucros cessantes, sem preJu:LZo de Outras perdas e danos 1ncluSlve

extensiva a tercelros, como famll~ares do requerente e do Juíz

procuradoT atInjl!:idos (Dr. Fleury AntonJ.o P1res e Cec:r.lla Hamati),

moralmente at1ngJ.dos por um Juíz. auxlll.ur Inescrupuloso, sobre quem

recai a responsabIlidade de parte desses danos ..

5) (qUfl) a fraude ao !J~cesso

tiC05 da CaBAL e da ~COKl o
blico Federal, ~

de execucão rasu1 ta. de acordo! po].i

Poder Jud.lC:lár.lo e o 1oh-nJ.5térlo Pú-....

13) (que) como esse pacto (se eXlSt>!) tena sldo feno em nome
das Inst:1 tUIcões a que pertencem os envolvldos na IrregularJ.dade,

segue-se que é o Senado Federal o local aproprlado para que entre

eles haJa um acorda (lnst.ituclona!) no sentJ.do de corrIgIr esse

equívoco (perm1tido em favor de lnstltulcões, mas Ilegalmente).

14) (queJ a fraude e parallsação (pel:l reSIstênCIa ã correção des

53 llegalldade) fOl, lnlclal e sub-reptlclamente, negOCIada a partIr

dos gabinetes dos partldos gestores da COBAL (e da ~ua suscessora,

a CONAB). sob alegações que vão desde a falta de verbas a contrarl':

dade de prl0T'ldades admlnHltratl'tas que serlam prejudicadas pela exe

cuçio (daí se dIzer que as alegações e declsões falsas maltrat3lll,

"lPSO facto", IZI,AS não destroem o álre1 to nem o processo de sua. exe

cução - se pode ser repetido o processo executivo - sendo esta

prova por presunção desse fato J.leval - art~136,V,do CC).

15) (que) os falsos mot~vos criados para essa sunulaçáo processual

foram sendo transformados, com o passar dos anos, em defesa e base

de recompensas em favor dos envol vl.dos nessa fraude processual (se~

va extraída. da I!xploração do própr10 processo _ oferecJ.da contra a

execução llI1edIata), contra os recursos denuncladores do requerente.

6) (que) tendo o Poder Judlclârío a prerrogativa e obngatonedad.
da aplIcação da med~da de ofíCIO para proceder a execução (art~59,

XXXV, da CF clc o 295,V clc o 250, ambos do CPC clc o 878,1 únlco,
da CLT c/c o 153, § 39 da EC 1/69 c/c o 35, r ,da LC n9 35), requerl

da pelo all'tor ora requeren'te, e constJ. tUlndo-se, 11 ipso facto ll
, em

abuso de poder negar a prestação legal (a execução), segue-se

(q\ur) a aposição ã execução sempre part,1.u do COngresso, por ac~ona

menta da empresa, que, nesses casos, alegavall., contra a execUl;ão,

contrarledade a "interesses" polítICOS em Jogo, caso fosse feit.a a

execução. dai o aCIonamento de quem tlnha l.nteresses em jogo na em

presa no sentido de preservar ta15 ln'teresses,

7) (que) o processo lnCldental. contra a COIsa Julgada (embasado,

alnda, em duas falsas períclas), em que se base la a fraude a execu

ção, além de lhe fraudar o dl.reIto ao trabalho e a tudo o que dele

resulta. f 01 e tem sido a .lnformaç:io fornecJ..da pela CaBAL e agora 3

CONAB às empresas que lhe ~ndagara.m sobre a sl'tuaçâo Jurídlca do

requeren't.e, com VIstas a lhe emprcg'ar na. empresa lndagadora,

16) (que) a apllcação da lel. Impllca.r1.3 em fazer, contra os envol

vidos nessa fraude, a inversão de 'tudo o que d~ga respcl. to a causa

"no estado atual do processol1 (como processo fraudado) ..

17) (que) como o cumprllRento da lel. (no sentIdo de desconstitul.r

;:=t[""-fraude) ImplIca em reconhecer, lT ex VI legISlO, a eXlstêncl.a de fo::.

);i~ção de quadr~lha: em processo Jtld~CIal (lmpugnado com base em do-

, CUlI.ento e declsões falsas) e, consequentemente, à prIsão dos envo!.

vidas, sem prejuízo da responsabilidade C1Vll, resiste-se, em razão
di.sso. ã correção processua.l, ã IrJ. ~ ã execução ('lerga. omnes") ~t

alguns dos fraudadores (gordos de tanto sugar dessa se1va), Já estó!
r~am preparando. metIculosamente, o seques't.ro do requerente tão lo

go ele execute a CONAB (segulndo uma prát~ca comum nos órgios públ~

C05 braSIleIros - quando alguém tIra il~cit.a.mente ou contrarIando

lnteresses algo de um órgão público, o sequestro ou a ImposlcÃO de

perdas do beneficiado daqulla que ele t1.t"ou, legal ou l.legéllment:e,

da empresa, mas que de alguma forma contrar10U alguém - l.nClUSlve

aqueles que exigem llcom.lssões l1
, razio pel.a qual, para eVltar esse



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03225

t~po de d~sparate o requerente submeteu a causa ao crlVO de todos

as poderes da república para que, interna e externamente J conhec:am
da questão, Justamente para não sofrer esse tIpO de pressão absur

da .. ah.á7-t ante~ da execução o requerente notJ.flcOU, por cartórIO I

ã Presídênc13 da RepúblJ.ca c, .a~ora, repete a prestacão de contas.

18) (que) cabe, " ex officlO" (em processo semelhante ao da "remes

sa "ex offlC10", que Vlsa preservar o Estado de eventua1S perdas por

atos 11egals de seus agentes) J ao STF e à CPI do Judlciárlo, tornar

prevento o fato jurídl.co deteruunado denuncIado a esta CPI do JUdl
c1árlD, com lnstruções, orIentações e acompanhamento seguro sobre o

controle da questão, por razões admin~strat~vas em que se envolvem

o Senado Federal e o Poder Judiciário (que, em caso de om1ssão, fi

cam SUJeltos a ações lndenlzatórlas e essa POSSlbllldade obrlga aos

orgãos en1l01"1l1dos considerar "PREVENTAII a denúnCIa e seus desdobra

mentos futuros, sob pena de responsabl1ldade ClVIl) ,

19) (que) para se fazer com que um leIgo, advogado, Juíz ou procu

rador (promotor) aceIte, contra si cu contra seu ato, decisão ou

correção JudiCIal sem entender de direIto ou não domInar tecnIcamen

te a matér1a submetIda a apreclação Judicial:'. Resposta: - a credl

bIlidade (técnI.ca e moral) SUPRE (no sentido de se completar o que

lhe faltaJ a Ignorância do leigo ou do tecnIcamente llmItado na

(ou em) deternunada questão JurídIca (do acervo proflsslonal do re
querente) ,

20) (que) "a celeuma decorre da falta de esclareclmento" (do ex

minIstro da Justiça Jarbas Passar~nho).e que e de. vltal importâncla

~larecer que "NJ.nguém poderá fazer ou deIxar de fazer senão em

,-virtUde da lel" (Carta Federal do Brasll), eJ.s que por este prIncí;.

p10 fundlUllental (o da reserva legal). depreende-se que só a le1 (e

não as pessoas) gera dlre:tto.

21) (aue) nlnf!uém, em nenhuma fase desse lltíglo, se lnteressou em
saber (e até expressamente se recusou conslderar), que

a) a execução é absolutamente regular, contra a qual nada hã de

~rregular e que, slmpllflcando, a fraude a essa execução resulta da

colisão entre dOls despachos, do despacho de fls. 19 do processo de

execução (documento nQ ) com o despacho sobrestador do processo

de execução, fls. 94 (documento nl? ), e dessa collsão de deCIsões

ressalta a lncidêncla do art.153,§ 39 da EC 1/69, que tornou lneXJ.S

tente o processo de execução na forma lrregular lmposta por esse
despacho sobrestador (a c:onversão da execucão em ação de conhecJ.men

to e neste procedlmento o reJulgamento da cOJ.sa julgada, o que é
prOIbido por leJ.), valendo dIzer: a fraude é da COBAL, do Poder Ju

dlcIárlo e do Mln15térlO Públlco Federal contra a execução e a vlda

do requerente (tltular do dlrelto e vítlma dessa fraude),

b) O requerente I desde de 1974 J vem sendo perseguldo e explorado

(coma um patr~mania humano exposto as açoes de agentes corruptos do

s~stema - exploração de conflJ.tos para obtenção de vantagens pes

soaJ.5), fato que lhe destruiu as- oportunJ..dades na vida.

c) o Estado se recusou apurar e julgar qualquer denúncJ.3 de abuso

de poder contra o requerente , quer no Poder JudicJ.árlo, que lhe

negou a pres'tação Jur~sdiclonal, quer fora dele,

dIficuldades, cUJ os reflexos cortaram a sua convJ.vêncI3 paterna com

os filhos. igualmente expostos aos mesmos efe 1. tos dessa agressão
estatal,

g) as sequelas dessa v1.o1êncla, são passíveJ.s de reparações patrl

monlalS (o "pretlum dolorls", de reconhecJ.mento expresso pela legIS

lação, que pode ser cumul:ado com danos patrImOnl.al.s. tal é a sua

relevâncla, para o STJ, no mundo do dlreJ.to atual), porém, substan

tlva e humanamente lrreparáveIs os seus efeItos na VIda das vítI

mas (no caso. o requerente e a sua prole) I consl.deraçào essa que re

tIra da mente eJ:tratlflcada do afOIto, recalcltrante, deformado,

preverso, deformado e desequJ.l ibrado al1ente fal toso a convlcção pue

rll de que o dInheIro (a reoaraçáo patrlmonIal do preJuízo moral)

corrlJa seus crlmes, desvJ.o moral este mUJ.tas vezes acobertados pela

poslção soclal, nunca é percebido e quando tal acontece, o perlgo

50 procura suprlr pelo rolo cOF.?ressor do poder, ao Invês de proc~

rar a cura de sua deformação moral em algum bom pSlquJ.atra, numa re

llgião ou em alguém com forJ;a ca.paz de lhe corrlglr, porque o eqUI

librado não se deIxa ser c.obrado no cumprImento regular de suas obr':.

gações (e sobre estes nl.nguém houve falar),

h) a mobJ.ll.zação dos envolvidos com. apol.o na estrutura estatal,

a pretexto de razões adminJ.stratJ.vâs, lnerentes ao servlço públJ.Co,

contra a VIda do requerente e a de sua prole, até como pagamento de

favores entre agentes do Poder PúblICO, tem delxado o requerente e
sua prole sob coação 1rresIstível, por ser impossível a superação

humana decorrente da omissão estatal nos casos em que o Estadõ se

ja obrigado a intervl.r em fa'll'or ou contra o c1dadão,

i) o requerente e sua famílJ.a, por razões mora1S de ordem JurídI

ca e legal frente as eXlgênclas do Estado (que é, segundo Ives Gan

dra Mart1ns, a socledade organizada), preclsam se l1bertar desses

crimes e n~i.r sem suas marcas, suas v1das nas formas estabelecl.

das pelo próprJ.o Poder Estatal,

j) nio há interesse na verdade se o erro favorece ao Estado, mes-

mo co~~as l'!:is, usos e costumes, nem tampouco, pela mesma ra

zão, em corrJ.glr os erros de agentes do Poder Publl.co, lsto é, não

adIanta provar nem apontar a. IlegalIdade, porque prevalece, por

lmpos1ção de um poder, contra a leI, os lnteresses crIados com

obJctlvo de, exatamente, "erga omnes", proteger os J.nteresses em

jogo em relação a causa, em favor dos qualS fez-se e tem felto

"OUVIdos de mercador ll em relaçã.o a reclamações de correções desses

erros,

22) (que) o controle do conteúdo desta petlçào aSS1m está fOltO:

a) além da rubrIca e da assinatura o requerente deixou lmpressa em

cada lauda desta petição a sua "lmpressão digJ.tal" (que auten'tJ.ca

de forma Incontroversa, com maJ.s autentJ.cldade que a asslnatura, a

autoria desta pe'tição). O orJ.gJ.nal desta petlção XÃO ESTÁ assinado.

Nele consta apenas a Impressão dl.'!ltal e o texto datJ.lografado. ~

cópla do texto nestas condições - com a lmpressão d1gítal e sem

a assinatura - é que serâ assinada e cada cópia ass1nada será um

original da mesma matrIZ - em relação ao texto e as l.mpressões di

gitais, sendo dl:Eerente apenas as rubr~cas e as assJ.naturas. O que

mantém a segurança do texto orlgl1lal é o fa'to dele estar marcado pe

las Impressões dl.gJ.'tais (em poder do requerente).

d) ao mesmo tempo em que se recusou conhecer seus abusos, o Esta

do procurou, defenslvamente, lnverter os efeltos de seus erros con

tra o requerente (casos pessoals de agentes faltosos foram trans

formados em razões adminlstratIvas pelo própr~o agente faltoso por

serem contra a leJ. e a ~nstltul~ão a que servJ.am, remetendo contra

a mesma todas as consequênclas, talvez se apOIando no fato Ide que
em relação ao erros do agente do Poder Públlco, deve-se ac:ionar,

não o agente, mas o próprlo Poder Públlco, sem mencionar o agente

errado, cuja culpa nunca aparece (RF 297/408-410) J

BrasílIa, J de Agosto de 1999.

e) por não poder contar com apoJ.o do requerente (então sob pres-

são d~aAL), seu [,mão f 01 destruído e assasslnado,

fJ o requerente teve a sua VIda famllIar, proflsslonal e SOCIal

comprovadamente destruída pelos efeItos da fraude a execução ora

denunCIada ã CPI do Judlclárl.o, causando-lhe prejuízos moralS

SEGUE EM ANEXO DOCUMENTOS S COME!lTÁRIOS, PARA FACILITAR,

SEM ESFORCO, A LEIGOS E MEDIANAMENTE ESCLARECIDOS EM ASSUNTOS JU

RIDICOS, A COMPREENSÃO DOS FATOS CONTRA QUALQUER INTERPRETACÃO DES

PROVIDA DE LelGIe... , DE RAZÃO E DE BOM SENSO.

"EN PASSANT" - O requerente fe2 o acordo. e o seu prõpno defensor.
Interprete e narrador dos fatos Jurídicos referentes ã causa. l! de
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sua aut.oria te das as teses levantadas sobre a causa em poder da CPI
do Judlclirlo. Perse(i!:uldo e sem patrocInador levou de%. anos para des
cobrir que o Juíz havl. tornado ineXIstente o proces5o, conforme pro
Vil. a evolução dos seus atos (SUbSC'rl tos por advoRados) no processo
ea todas as suas fases. Dla:rl.all.enT dU'l"a.nte det anos, teve que luta-r
contra o abuso de poder e o patT . ~ 10 infiel.

DOCU~IE~TOS CO~IE'ITADOS

COII.O se sabe, Jud1c~almentel o processo eXlge dois processos

autõnolllos e l.ndependentes. O de conheclmento e o de execu~ão.

o prlmclTo (o de conhecJ.mento) foi decldido por sentença h~

Jlologatórla. O segundo (o de e'tecuçào) fOl decldido por esse des

pacho, ressaltando que existlndo ma'térla relaCIonada co. o objeto

da e'tecuçáo, cab~il sentença de liquldação na tlfarJla do processo"

def:ln1da pelo dC$pacho, sendo llíqu1da a sentença hOllologatoria ea
execuçao.

Os documentos a segUIr comentados são JUTldical1en

te demonstrados quanto

4. VALOR JUR!DICO. \esse despacho, documento ora cOllentado, e5

tá centrado tudo o que dJ.% respelto ao açao e ao processo eXecutI
vo.

19)

291

39)

a orIgem

a flnalldade

aos fundamentos

As normas Jurid1cas que autor1zam esse despacho (o arts.

250 c/c O 295,\· ambos do CPC c/c 153, ! 39 da EC 1/69), te. COIIO

des'tlnárlo o Estado (lep:lslador e o Judlclárlol a r. declsÃo ou

a ofensa aos seus fundamentos.

.10) ao \l'llor ou reação )uríchca.

DOCUMENTO N9 1

L ORIGEM. Trata-se de uma declsão proferIda pela lS& Vara

da Seçio Judlclárla de São Paulo, da JUs.tlça Federal, 3/l RegIão,

processo n9 880013058.5.

2. FI~ALIDADE. Esse documento tem a fInalIdade de def:Lnlr

"forma do processaI! (o procedlmento), par eXJ.gêncla das le1s lncl;,

dentes (arts.19 , 295 1 V, 250 todos do CPC e li. se dIrIgIr, COIl

excluslvldade ao Estado/Juiz).

Essa normas lncldem e nÃo precluem .. Passa a eXlstlr lndent~.

mente de ser ou não lnvocada seJII JamalS precluir.

3. FUNDAMENTOS. a MM Juíz ao receber ulla petIção lnlClal

obrlgada a exaalnar as condJ.ções da aeão e os pre:!isupostos de

ad.15s1bllidade para entao definir o procedImento ou a "foma. do
processo" (execuçio ou conhec1m.ent.o).

Sendo de conheclmento o próprlo Ju110 JulgarIa o processo.

Se de execução cabla a 18' Vara Federal se abster de Julgar o
processo, remetendo-o ao Juizo do processo de conheClmen'to (art.

878, S ÚDlCO, da CLT).

o processo é de execução de sentença hOMologatória e a 13l!

Vara Federal, o Juízo do processo de conheClmento (n9 662.16.35)~

Sob o fundamento aClma f 01 exarado o despacho de f15 .. 19 do

processo de execução (n9 880013058-5), o documento ora co_cntado.

Esse despacho transItou em Julgado pelas seguintes razões:

19) o pedido de execu~ão nao podia ser IIDd~f:Lcldo, sob pena da

lncidencJ.a da vedação do ar't.25D do CPC ã declsao Ilodificadora,v!

dando o processo (STF RE B8467 - Jurisd..el, 88/10B).

29) converter a execução em ação de conheclaento lJlpllCaria ea

repetlr a anterlor e 1550 ofenderI.a a caísa Julgada, e ocorrendo
~ss. hlpótese a declsão que fizesse essa conversa0 'tornar1., au ...

toaat:z.caacnte. lnexlstente a ação convertida (conforae doeu••nto

n9 (1 ).

NJOER JUOICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INjTANCIA

CONCLUSÃO
êm.Q5.d.~óo,,98
f.aço ..,.. " ..101 cone usos J .....M JUlZll. DRA.
OIVA ~nEsrES M.:tz:s~S MALERBI

ProcellBD n. SS.OOl)D5S-5

VintoB e':õc.

Cuid& ~ pre.ente recln::1a'tór1:1. de execuçã.o

1e -;i'~ulo jud.ic:L:l1, - cen:e:n;::L ho;;oloiS-'tóri~ ~e llcordo ~ra.bs

L.'lÍ. Dt:l. , ':r.::L.."'lD:I.";~C.:l em ju1C.:\do.

t exec1...Ção 1 no ll%'ocesso 'trl1b:W.his'ta,' •

proced1d~ 'per:..."'!.:. o Dróprio Juízo e:: que o título executório

foi conAt'i-;uido, iato é. o Juíza que pra~eriu a. aanten;3. ou

~'l,;e o qunl .:L!! partes 88 cO,Qpusera:::l••x vi do 3rt. 877, '

A••Ul, o Juízo cotlpet.nte é o do prcceaao
~e conheo::L:::Lento.

Ant:e o expa!sto, deten:dno '!l relUlISS doa

ilutOB ao Ilustre Juízo da 131. VIl1'3. Federal de!ltc. Seção Juf1

ciÁria, coc a. oonsequente bnxn na diatribUiçio.

Noti:tique-H.

SP, 05.04.88

~~
L

DATA
Ela~d. .J, 1It w..u...
......,.: .'1, luloo i S....tarlo, _.
dtopIclll • '._ .:.

,,~.

DOCUME'ITO N9 Z

1. ORICEM. Trllta-se de uma Carta Precatór~a da 13' Vara Fede
ral de São P.1.ulo t requerendo ã .la Vara Federal de BrasílIa a C1

c~ta~ão da COBAL na r. Capltal.

li. e;(ecu~ão.

Pelo mesmo fundamento o Juizo de execução e a COBAL não po

deria. atacar nem Impugnar o r. despacho.

2. FINALIDADE. ObJ~tlva Intlmar a CaBAL a. se pronunciar sobre

Vale dizer: esse despacho nÃo é a declsão da ação de conhe
cill.ento, mas a do processo de execuçao do que naquela fora decJ.dl

do. 1! apenas um :lnsturmen'to processual de execução de UIII dlrelto

Já reconheCldo na ação de conhec~Jftento.

3. FUNDMlE~TOS. f 01 expedida C01l1 base no documento n9 1.

.l. VALOR JURIDICO. Acelta os fundamentos do doeu.ento nf} 1,
1neX1st~ndo o VICJ.O fatal de cJ.tação.
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'J. T \ ~
'X ';To_ ••

~ ..- ~ ...
",~t· "Al...; .! ~

.-~{"~;../'
A execu;ão está integralmente acobertada, convalJ.dada, suE.

metIda ao cr1VO de todo e qualquer julgamento, enquadrada ã for

mas le,!als contra qualquer oposIção.

Mansa e pacJ.flcamente~ passo a passo, pub11ca e notoriamen

te, f 01 convaIldada perante a socledade e reconheclda pelo Esta
do como pIe1t';, legítImo, até porque as pessoas que reconheceram

o direlto são honradas, probas e honestas (Dr. Fleury Antonio Pi
res, o Juíz F~deral e a Ora. Cecilia HamatI'I procuradora da Re

púbhca) •

_~ • "1. -.-

o DOUTOR JACY GARCIA VIEIRA-x-x-x

MM. JUIZ FEDERAL DA .-(QUARTA) VARA.

REGlAO, SEçAO JUDIClÁRlA

, NA FORMA DA LEI, ETC

o- VA.RAL

1'001" .IUClClMUO
JUSTiÇA FECERA" DE PRIMEIRA INSTANC'A

liaJ. '= ';;"11'1'
'J ~

.'_.i4W.L,
I"~ oJ ~_T"U tz)M".
DitMOf~~

PRECATÓRIA VI ••747!BB

MANDA. a qualquer OflClal de Jusnça deIte Juho. a quem
for este apresentado, mdo deVIdamente a~!lllilnlldo. axtraído da Pracatória Vi
7'7.criundo do 1)1 Vou rodorBl do são Poulo o di RECLAMAÇÃO TRAB~
LHI5TA. BS.001.-JO-5S/S da RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE,contra

a CJA.BRASII..URA DE AlIME:NTOS (CaSAL) - SGAIS - Quadra 901,81aco
Ao _ lata 69 que. em seu cumpnmento proceda a .. ClT A ç { O"

da Ci•• ar••• da Alimento. - Cabal - SGAS 901 - Slaca "A-,Lata 69

Rus!li. - DF',"

SECRETARIA DA~VARA~DERAL

MANDADO DE CITA çÃO

- JUSTIÇA FEDERAL ÓE 1 • JNSTANCIA
SAS • Q. 04. 61. D, LOI. 07

4- VA9A
70.Q70 - SlIAslLIA - DF

\'",,/ lO< =: ~ I I~ ," ':'<=t'lt:'': ..~ cue ~C'''eintc e::!:e JutiO c re::pC!c't .... ' - t:t:_

.r'c.::cr 1 _c n·~-.: ~d11 C.:= ...uto~ ('e' uma RecJ.ama.Qio Trabalh1I1'ta __•

,: :~.\'l "~'" llAII.I1lllJJO nOllATO ALVES CAVALCAlIJ:jl . .__ ,

='.n'-~_. CLI.llllASILEIIlA DE ALDIEIlros _ CaBAL
l'J'~=-~";: 88.001305S-i.- __ ~, ~~l'!C(. !jicc [CC;":~~l~C. :. ... 1.(>

E: •• n!,.;' .r. :=-.:_.:io n....eYd :,c:-.cópj" "';,u.: fic~ f",ze"lcc pc.·-;' :lo'" ,~/-

t d"te •• ! ~<J., J!.":.J ';.lí.::ú ::.:-::.:.'S:"lll ~ :..e~Uln!.~ ::::?AC':: I n •.l00-
n ••99-Proced....... à citação da roclalllada no ondo:rtl'lO 1lJdiclldo,por

c&:rt& procaWria. SP 12/5/88 (a) JUIZ l'EDERAL

=:1 \<iilTUr:: :::: :..:' ~ 1.''<1'.1:::'' ~ ..'1 ;:!'esa~t.!!. C=':' -: ... ,;.~ ... :!:l. '~'..:2 • ~ .... '';1.:
à VN s:: :~xcalê:'=~..1 iJrovidü~cias no s~r.ddo de u~tcrP;l:i~ -_ & c1:t;açao d.a

Cia.lll'u.do Al1l:leDt• ...cob&l.. "" 1'..80a do NU :repr..ontlll1t8 ;l.!6!!h.
~S 901. blccc A l.t. 69 -lIrUÍlla D1at:r1to~~~ _

,'0 ~xr""J.:· "'~:r ~::'1-:C:' :-'''''.l:·0~ ,Til!.' FZDBRAL DA SECXO JUD~_
-rofiIST"""iiITõ'FEDElWo _ llRA.StLIA • _

.Aux1l111r
'A!6!!9tc~XX"'":];- -?~;;:;.~: I~ 1', V;.?~ ;..:....:.;:~.-:

".:.:~:':, ':~~~ ;~: ~~·.~,::::;E~::~::c::~-··~~~:·7~:~~~:"~~;~~·~~~~::~:~~: :~~;
wl,.;:.:-:·lr·..!l.~? _<1\ <.. ~ p:l~·.:1Uil n~~-;::,....,l,):. ...:ti. CF..' ....~ •• ':rl. _= ::'w__.~

:.:'''': ;- de' mato ,~'" :=- _~- -.-.- .. ~.- - -
--.__~~~!,ÇC :;c:.·;: j\.:.... ic:.~rl=, ..:.~ .... :..:.~::. .. ~.-- ... ,- ..... - .... -

._" , :_~~et::'rl ds. S~.;.;~_:;'"l- _ ,

lAUZI ACIIOJ.
t-l'!!''!Y'.,!'t!YW:'!M'''V'

na pessoa de seu representante legal, para ci.nc1a do intairo taor d. Açãt
eupra-ret'arida(inic1al •• anuo.acol'lpanhada da duaa copia. I docu

mento••111 aplnso),

------._----
DOCU~IE~TO n~ 3

tudo de conformtdade com a peuçio tnclusa por CÓpt~_~u~Ddca~!_deapaeho
a segwr tramento -,- _

DESPACHO DE FLS. 2:"E:uc.prl-•••er••llla,lD da ju
nho di 1988. Jacy Garcia Vl.irl, Juiz radlrl1 ft

•

1. ORIGE\I. Trata-se de mandado de cJ.tação da 4a \rara Federal
de Brasíl1a 3. COBAL.

., FINALIDADE. O prlmeJ.ro mandado foJ. recusado e essa re]elçào

atralU a lncldêncla do art.Z85 do CPC que tornou totalmente pro
cedente a execução.

Porém, tratando-se de processo que executava em valores do

brados o requerente preferIu ser ma1S sérIo que a COBAL que que

rIa confessar o processo por re]elçaO de mandado Judic1.al. Mesmo

s~bendo q~e a aplIcação da art. 285 da CPC (lnCldente) era obriga

çao do JuJ.z, COm excluslvldade, preferIu pedir ao mesmo que CItas

se a COBAL em BrasílIa. por Carta Precatórla, obrlganrlo_a a se ma:
n1festar sobre a parte dobrada da execução.

-\ f1nalJ.dade, entao, fOI a de obrl'tar a empresa a se manl
festar ou dIzer porque não quer1.i1 fazê-lo.

CUMPRA-SE., penas da lei. Dado e pusado ne,ta Cidade
aol 17(daZ'... de_-:--J"'U,.."..,h."C-,- de 19..B.L-

EU,'-(-7íFcM;u-o-"_C_"i_C_C_-_JU_d_i_C_iB_'r_i_o__=_, datilografli e sublCl'evi.

Eu._L--_.:,;,e..a<- =LU:.:I;.:Z:...::;DE::....:S:.:A;:;L::;ES::....:;N;.;:E.:.TD=-t_ )~or d"locntom.

subscrevo 11: US1IlO por ordem do :uM. juiz. ~~;;:

........,,. "i-, ••. ""C."'.nlC's~

~ Dl-.rMll

DOCUMENTO N~ 4

1. OKIGhM. !rata-se de uma petiçao contestatór13. da COBAL ao

processo de execuç.ão.

2: FINALIDADE. Impugnar o processo de execução.

3. FUNDAMENTOS ... Atende ao pedido da 13 ~ Vara Federal de São
Paulo.

.1. VALOR JUR!DICO. Ao ser, pessoalmente, pelo diretor pres>den

te da COBAL, segue-se que o próprIo t:J.tular da empresa, pessoal_ .

mente, tomou conhec lmento cUl execução nos termos do documento n9
I (lldo pelo menclonado dJ.retor).

3. FUNDAMENTOS. Enquanto o requerente pedia sentença de liqu.!

dãção (decretando a procedênCIa da execução), a COBAL requeI:CI1

sentença de conhecimento (decretando a l.mprocedênc1a do processo) •

Aparentemente tentou relação Jurídica lltlglosa (art.SI? do

CPC) do t~po: a procedenc~a ou a inex~st+ncla do processo de ex.e

cução.
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DIz-se apa.rentemente porque adJetlvamente contesta. Para

doxal e substantIvamente t confessa a execução.

Pelo que se pode Inferir dos fundamentos contestatorlOS,

pelos quaIs prova-se, por prcsunçao (art .1.36, V,do CC), que,

empresa contesta com erro de direlto, a.traIndo a. lncl.dência de
leis que vedaram seus própn.as fundamentos contestatórlOS farça~

do, consequentementc, a proc:edEnc13 do processo de execução, de

forma Irretratável.

AdmI.te-se o processo, mas com forma e pedIdo modl.flCados e

nestas condições rejeIta e requer a l1l1pugnacão do objeto da sen

tença homologatór1a em execução e, consequentemente, do processo
(modifl.cadoj.

b) a rubTlca do requerente, que, ao contrárlo, ass~na e rubx1-

ca no orIgInaL

SignIfica, pois, que no processo de execução os VíC10S apo~

tados pela contestação restaram preclusos e fora do processo, mas

contra este, não seria possível questl0nar esses fundamentos

porque serIam as mesmas aleg~çoes e a mesma prova carbonada que
sendo falsa, da mesma forma que não passaTia na execução, não

passarIa em qualquer outro processo ou lnquérlto.

·~~a de direito da contestação e a falSIdade do seu ob

precluso e "ad eternitem" lnquestionaveis todos os

~a ação, tornando totalmente convalidado.

A aprocedênc13 do pedIdo.

Adnutlndo o processo de execução como ação de conheCImento,
requereu:

4.

a)

VALOR JUR!DICO. A contestação tem apenas ess~finalidades:

tornar procedente a execuçao, e

1J ao lnvés de embargos à execução, a Juntada da contestação,

2) ao Invés da cLta.cio execut:J..va (da. indole do processo de

execução) a conversão desta. para not.u1.caçio (da índole da acao
de conhecimentoJ, convertendo

3) O processo de execução em açao de conheCImento e neste pr~

cedÍJllento

4) o reexame e alteração do documento, abJeto da sentença ho-

mologatórIa em execução,

5) a Improcedênc~a do pedido de execução e do processo (con-

vertldo) de conheclmento, e

6) o arqUIvamento do feIto.

Nada malS pediu, além dISSO. Concordou com a execução do

brada, sobre a qual não disse únIca palavra, fazendo, sobre essa

m&térla, Jl ouv1dcs de mercadcr lt
•

ASSIm, demonstra-se, não o que sobre ela fOl decidido, maS
sobre a reação JurídIca aos seus fundamentos~ o que deClde a von~

tade da l~i em relação ao que pedlu.

A petlção contestatória e Impugnada de pleno direlto, PO!

que todos os seus fundamentos são vedados legalmente.

Em pedidos desdobrados pedlu, em slntese, a conversão da
execução em ação de conheclmento e neste procedlmento o reexame

do documento, objeto da sentença homologatorla em execução, rep~

tindo a anter~or, com resultado dlferente (modif1cado).

Ora. p01S, "Não ha possibllidade de conversão da execução
em a.ção de conheclmento" (cf. documento nl} fq ), porque a sis
temática processual ClVll não ad~te a modlficação pretendida (cf.

Alexandre de Paula, CPC Anotado, RT, sobre o art.250), nem da
violação da coisa Julgada em processo de execução (STF, RTJ 1331

1.311), sob pena da declsão tornar-se vedada por lnco~petêncla

absoluta do Juí. (cf. documento nO ~1).
A contestação é vedada pelo art.250 do CPC c/c o 153, S 39

da EC 1/69 (erro de forma e ofensa a COlsa Julgada).

Além da vedação lega.l dos fundamentos da contestação, er!o
de direito o seu objeto, carbonada, pela qual contraditou-se o
orlginal, objeto da sentença homologatórla em execução, e uma có
pla falsa, porque não te~

b) tornar precluso e corr1glr, no processo de execução, todos

os VíC10S da ação de conheCImento contra qualquer questionamento

extemporâneo ou Indevldo.

Assim não está dito, mas infere-se da conclusão processual
extraída da reação Jurídica aos fundamentos da contestação, cujo

resultado substantlvo é a procedênCIa total da ação nas suas

duas fases (conheCimento e execução), que essa foi a ~ntençao e
esse o únICO resultado jurídico.

Logo após a contestaçao o ato subsequente, contínuo, seria
a dec~sãD do Juíz sobre -:05 fundamentos dessa petição contesta
tórla.

lnexlste essa dec1sao.

Apos a contestação o Juíz proferlu um despacho sobrestador
pelo qual deCIdiu suspender o processo de execução sob a aleg3cão

de estar aguardando o desllnde de um processo inc~dental.

Causa estranheza o fato desse lnCldente nao ter sldo reque

rldo pela contestação que, no seu ítem 7, não lnvocou o art.39D

do. CPC.

De toda rorma esse sobrestamento é â prova de lnexlsténc13
de dec~são sobre a contesta,ão.

Flnal~zando, pela contestação a COBAL forçou o segUInte des

fecho Jurídico.

1) se o Juíz rejeitasse a contestação~ decretarla a procedên-

CIa da execução,

2) se o Juiz admltlsse a dlscussão, 1ndependentemente de reje~

tar ou negar por nova sentença, mas ~ SImples aceitação da dlSCU~

são, essa decisão, no caso, o sobrestamento~ tornaria ineXIsten

te o processo, por lncompetêncla absoluta do Juíz (cf.documento
nÇ I~ ) e nesse caso, sempre por erro de dlrelto do Juíz, a re
petIção do processo seria obrlgatória.

E se no processo segUInte (repetIdo) a dec1são se repetis

se, cu seja, de, novamente, a coisa Julgada ser atacada, esse no

vo processo repetIdo, a exemplo do anterior, tornar-se-ã inex1s

tente, por morte súbita.

Vale dizer: a contestaçao e um ato adjetivamente llegal.

Mas, substantivamente, honesto. Ela ~mpede qualquer impugnação
na ação de conhecimento.

Di ao processo garantIa plena de execução.

a) contra-fé, ligando-a ao original, nem
"Ad cautelamlf se essa não foi 3. intenção, aSS1m se dispôem

as coisas do ponto de vista legal.contra qualquer outra hipótese
sobre o mesmo aS5unto. Concordando ou não, o resultado é esse.
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ATENTE PARA ESSE DETELHE DE EXTREMA RELEVÂNCIA

A pet2Cão contestatória ao atacar a COlsa Julgada, quantc

a forma do processo e o objeto, além forçar a reJeIção da petIcão
contestatórla ainda forçou a apl1cacão do art.IB, § 29 do CPC
com a condenação máxima de 20% do valor autalizado, a título de

lItIgâncIa de má-fé, e esse percentual decorre do fato da ofen
sa ser contra a COIsa Julgada (que é ~nquestlonável), conforme a

prImeIra jurisprudêncIa do documento ng

Gomo o Juíz tornou Inexistente o processo de execução, ac

"' ... , ~ ~~ c:cutlr a contestaçao que a empresa forçou a. reJeição,

~?ierá ser cobrada no processo de execução a ser re

Se na repetição do ~rocesso a CONAB repetI!' a contestacãc

esta será recusada por ofensa a COIsa Julgada e a multa de 20\

relncldlrá, perfazendo 40\. Se o Juíz aceltar a nova contestação
no processo repetido, novamente o processo tornar-se-â IneXlsten

te, permItIndo repetl-lo, novamente.

E aSSIm por diante. Cada vez que o Juíz tornar lnex1sten

te o processo com base em alegações contrárias a execução, ma1S
20% de multa será acrescentado.

Cabe ã CONAB e ao Juí~ apenas 1SS0. prolatar sentença de

liquldação e executá-la. Tão só. A não ser que que1ram pagar pela

multas e as perdas e danos e 1SS0 será cobrado de todos.
Mas, Independentemente ~esse fato, haverá, solidarIamente

contra a COBAL, CONAB, o Judiciário e o Ministérlo Públ1co, a

responsabilidade CIVll pelos lucros cessantes )0 que deixou de ga

nhar O requerente enquanto a execução esteve procrastlnada - em
cálculo a ser felto sobre quatorze milhões de reaIS - que, ao fI

nal, perfa~erá um total de cento e trinta e dois m~lhôes de reaIS

que serão pagos por todos os envo!v1dos - bodes esplatorloS, fU~

clonárlOs, perItos JudICIal e aS51stnet técnica, polítICOS, etc.)

/'

2'(.\jO.SR.DR.JUI: FEDERAL DA 130 \ ,RA DA SEÇÁO JJDICI~ (
CllIIUIIIJUIIHIMfIlU
IoIINII'"1O DA AQltJClI.MA l.IA ~E 5).0 P~ULO.

PROCESSO '<0 88.0013058_5

COIIPA.~HIA BRASILEIRA DE ALUIENTOS - COBAL, ?or seu advogado
lnfr3 flrmaao {doe 1), nos autos da Reclamação Trabalh1sta
que lhe move RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE, "em através da presen_
te, muJ. respeltosamente ã presença de V.Excla .• apresentar sua

contestação nso termos a segUJ.T expostos:

1 - Prel1mJ.narmente, esse R.JU1ZO equlvocou-se ao emJ.
tlr carta precatórIa com o obJetlvo de Cltar a t"!
clamada para manl.festar-se na reclamação.

- Com o fulcro no aTt.841 da C.L.T., a reclamada dev,!:.
na ser notltlCada- da. reclamatór1.3, através de re _
g1stro postal, sendo no mesmo ato deslgnada audl.ên_
Cla de conc;lll.açào e Julgamento, onde deverJ.8 ser '

ap:resentada a cont.estação e demals pTovas pertlnen
teso

3 - De acordo com a leglslaçio e Jurlsprudencla vlgentes
a proposta de concll1ação deverá ser fel ta logo
após a defesa e renovada antes do Julgamento, p01S,
caso contrárlo lmpllcarâ em nulldade do processo.

; U R I S P R U J E N C I A

;: lmpresclndível, "ex Vl legls", que, no processo
:~abalhlsta, haja renovação da proposta de conCl
Ilação. Embargo; conhecldos e acolhldos para de 
termlnar o processamento e sublda da revlsta para
~elhor exame. T5T, Pleno, E-AI 2.094/77, ln DJU '

-.3.80, pág. 1.196.
As propostas de conclllação devem constar expres

;amente da ata da audlêncla, certlflcando-se o
3eu resultado, para que nenhuma dúvlda se possa
levantar de que foram formuladas. TalS propostas,
f8rmals e solenes constltuem elemento essenclal I

ao processo trabalhlsta, p01S revelam a índole
concíliatórla do próprlo Direlto do Trabalho. Re

curso provldo para anular o processo a partlr da
audlêncla de conclliação e Julgamento. T.F.R. RO
.\.6.\7, 19 T., julgado em 2.9.80, ln Rev. LTr .\53/

300.

.\ - ; sentença de fls. 108 da reclamação processo n'?'
oo2.I6.35/RT, homologou tão somente a extlnção ao
fel to, em vlsta do .acordo consubstanclaao no doc!.,!
-ento de fls. 105 do mesmo processo.

- u acordo menclonado às fls. 03, ítem 04 da lnlcial
não f 01 homologado na sentença de fls. 108, da re
clamação supra cltado. ~em poderla ser, pois, o r!
ferldo texto inserldo no documento de fls. 104 do
processo n'? 66Z.16.35/RT, não eXlstla por ocaslão'
da aSSlnatura conjunta da petlção pela qual, extl~

gUla-se o felto e.. por consequêncla, não haVla tam 

bém na época em que o M.M. Juiz proferlu a respec

tlva homologação, conforme se lnfere ~a análise'
da cópla de documento ldgntlco ao orlglnal que se
encontra em poder desta empresa (doc. 02/03)
O dlrelto plelteado pelo reclamante não encontra'

qualquer respaldo posto que amparado em documento
falslflcado expresso pela "Ressalva" inserta no
acordo celebrado e que por não fazer parte inte 
grante do texto orlglnal não se constltul em tít~

lo executlvo hábll para poder prevalecer.

6 - Como ficou demonstrado a lnlclal não se enquadra'
no tlpO Reclamação Trabalhista. ~ão é uma ação de
execução de título Judlclal pelos motlvos Já ex
postos ~o ítem anterlor.

Jl~nte :0 exposto, ~ Tecl~mada requer seja ~ I~ICIAL lndefer~

da, ~os termos do dIsposta nos artlgos 25i,!, :95 lnC1SOS I e
V, do c.p C.

7 - Caso V.Excla., aSSlm não entenda, a reclamada
requer a designação de audiêncla para que nesta 
seja apresentada a contestação, posslbilltando a
abertura de proposta de conclllaçâo e produção de
todas as pr?vas admltidas em direlto, especialme~
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te altiva do reclamante, prova testemunhal e per!
cial que desde já requer.

Termos em que,

3. FUNDAMENTOS. O JuÍ< para impor se., Julgar os fundaJlen~os

da contestação, decidiu Impor sem fundamentar o processo inciden
tal contra o documento, objeto da sentença homologatória em exe~
cução.

P.Deferlmento Como o processo incidental ofende a COISa Julgada, o 50

brest3.mento tornou Inexlstente, InefIcaz, o processo de execução,
por lncompet~ncla absoluta do Juíz lcf. cf. documento n9 ),
caracterIzada pel~ ofensa a CD15a julgada em execução.

Esse despacho sobrestador lnvalldou o processo antes de

notificar ao requerente, que lntimado a falar em processo lneXJ.5-
tente por ato doloso do próprIO Juíz (v. documento n~ l.

4. VALOR JUR!DICO. Esse despacho força ao requerente repetir
o processo de execução.

DETALHE' - a. repetição se dá por culpa exclusJ.va do Juíz que,
por esse sobrestamento tornou lnex1stente o processo de execução~

-------;;T;::K-=-/j("~~ -

PODER JUDtCIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DE PRIMEIRA IN5TÃNCIA

~INçXO DO EEI~O

Proc. 6621635 - RECLAHAç10 ~RABALHI8rA

RECLAMANTE I RAIHUNDO NONA'1'O 1\LWS CAVAIoCI\N'1'E

RECLAMADA I COHPANIW\ BRASILEIRA DE U,IMEN'l'OS - COBAL

~..;.,~~I
OJ\D/ N9 1752

\
4fi

'J 1,°:/
//

/

RAIMUNDO NONA!rO ALWS CAWlLCAlITE ti a CO!!
PANHIA BRASILEIllA DE ALIMEN'1!OS - COBAL, jã quaUUcaClo.
no. Auto. da Reclamação ~rabalhi.ta .. repra.entadol por
.eu. advogado••iqnatár1os, vêm ã preaença de V.Exa. UI

petição CXlnjunta, requerer a

e .eu oolUlaquante arquiv_to, tendo UI

v:l..ta a efetivação de IlOOrClo entre .. parte., cona:l.d~

rando-.e o rec1l1l11AJ1te, ne.ta data, n ••arc:l.do de todas

U parcelaa exig:l.da. na 1nic:l.al da :Racluação 'rrab~

lh:I.ata, para nada mai. reclmAar, tIlIl ju1110 ou fora dele'
oca feferino:!.a & qualqu.r parcela/valer alI d1.cr1Jl:l.J1~

do••

..-.o~~......
OAB/OP N9 4754 •

. D 1\ r r,--_.__ ...

~:m ~.;;: c' '\

d :'1~

DO CUMENTO N9 5

1. ORIGE'-1. Esse documento é um despacho sobrestador exarado no
processo de execução nO 880013058.

2a fTNALIDADE. Par:;r o processo d~ execução até que fosse des-

l~ndada a apensa. ação C1Vi! lncJ.denta.l aclm1tlda contra o documen

to, obJeto da. sentença homologatórIa, transItada em Julgado.

~CERTJDAo,

~Cértlnco~b.d14 F'Y;' 1à19
""",&,9"-Ps~tos -Q,'r--/,.t de ~. 1;
fJ~~"T.:4q w:,.......*+~'
\O ••--~r'. /
------
Slo l"au o 1-<; o ....... - ~ '" W---- -
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DOCUMENTO N~ 6 4. VALOR JURID!co. Trata-se de um processo de execução des-

truído, sem efl.câcia, ~nstraído por uma contestação sem Julgame~

to, um processo ~nc~dental nulo pelo art.153, § 30 da EC 1/69,

por ofensa a COIsa Julgada, Ins'truído por duas falsas perícl.as.
1.

pachos

São as

dec1de
taL

ORIGEM. Neste documento demonstra-se a CápJ.3 de d01S des

exarados no processo de execução (os_documentos n9s 1 e 5).

duas pn.mel.ras declsões do processo de execução. O que

sobre a "forma do processo" e o admite o processo lnClde!l

Pelos falsos laudos foram pagos !nus de
dólares amerlcanos. Um falso motlvo fabrIcado

subtração de dlnhelro da COBAL.

dOIS m~lhões de

para Justlficar a

z. FINALIDADE. A finalldade desse documento ê demonstrar, dc!,_

tacando com veemenCla que a destrulção Jurídlca do processo pela

COllSão manlfesta entre essas duas declsões. Do documento nl? 5

l!nrsus" õ~n9 1.

Esse valor mlllonãrio obJet1vou fraudar uma execução esti

mada em doze mIlhões de reaIS.

Como o processo ê a prova pela qual se requer:

3. FUNDAMENTOS. A co11são do documento n9 5 (despacho sabres-

tador) com o documento na 1 (definlção de procedlmento atra1.U

lncldênc13 dos arts. ZSO do CPC (erro de dlrcltoJ c/c o 153, § 3q

da EC 1/69 (ofensa a C01sa Julgada), que, "~pso facto", tornou

inexlstente o processo de execução, por lncompetêncJ.a absoluta do

Juíz, fato que obrlga ao Juíz a repetlr, de oficl0 7 por erro de

dlrelto dele mesmo, o processo de execuçao (U ex Vl" do art. 878,

§ único, da CLT c/c o 153, § 39 da EC 1/69), conforme documento

n9

a) a execução de doze mllhões de real.s, acresc~da de 20\ des

se valor 3 tItulo de litlganc13 de má-fé, ma1S os lucros cessan

tes (1200\ do valor total).

E, &1nda, a processo 1nclden~al e sua manutenção resulta

de acordo de gestores polítlCOS da CaBAL Ce da CONAB) no sentldo

de parallsar a execução.

a documento ora questionado, produzido por montagem xerogr~

f1.ca, o objeto da denúnc13 ã CPI do Judlclárlo.

,., s ~

.U1 .. ' •

!~...L1.."
tJII~I" o "li

!:J.J' l

.lnh o e:r:polJto. d.tlt'tlino" r do.

auto. oa I11u'.r. Juízo d.. 1)' Vll.rQ P.l:.ua.l «..h !'Qlo Jul!l

oliÚ'b. COCl n oonullu.atl boba lU tllttrlbulçiio.

.otltlqu.....

~'\.
DATA

~-5._j._..lt.._/o_.ti..
hblUl.. etl::l • U t 0:1 ':heullrla, a. •
dt'fI'bI".,,:,

) ':!:á;:'

CuJ.dil. ~ prllluntl r.cla:aat~rll1 d••lt'euwao

d. ~!~ul0 ju:Uc1.:l1 _ Clnan;:1 ho::.olof::tl.t&rl:' ~. acordo :rnb

lhht.J, tr"'llol~"'~o'lI jull:~do.

\. IX'CU,.:io l no praceua trnblllhhttl.' I

I'roc.dld:1 plr:"I~e o lIróprlo Juízo .1:1 !lu. o tItulo .x.cut&r1o

tol eanlltltuiflo. htD '. o Jubo qUI »rotulu ....nt.a;.. ou

..rutt li q,Ual :L, plU'hl " o'QJlu.er~1 n li do art. 577••

41 C.L.';'.

'llotooe:c.

DOCUMENTO N~ 7
:::XCE:'E~T!SSI:-lO SENHOR COUTO R JUIZ DE UIRE::'? ;)A 130 'lARA .FEDERAL DE.

S.!:O ~AULO

1. ORIGEM. Petlção do requerente respondendo ã lntlmaçáo

falar sobre o processo l.ncidental contra. a execuçio.

de

2. FINALIDADE. Dlzer, logo no ítem 1, que trata-se de execução

de sentença homologatór1.a em execução, transltada em JUlgado.

3. FUNDAMENTOS. O requerentedenuncia a farsa acusando a empre.
sa de, ao lnvés de dl.zer que não t1nha d1.nehel.ro, tentava um

subterfúgio.

Nao f 01 Julgada.

RADiUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE. nos au<o'.....oo :i!iCIPEÍlTE

DE FALSIDAD~ que lhe move i1 COMPA.'lHIA BRASTLEIRA DE ALIMENTOS-COBAL, pr~

eesso nO as 0025.686,,4, contt'a o documento de f1s, ~04 do proc. 6.6.21635

1:ramJ.'tado nes'ta vara, vem, a presença de '1.E.xcJ.õl • conforme J.nt:Lmado a

4.Q. ~9, :)::SFOUDER a acusação em rêferência formulada t:::ontra o proc. n~
38.0013IJS8-E e contt'a esta VARA FEDERAL, apresentando as consJ.derações ~

~d.1XO, :Jara a rJ.na1 requerer o que de fato e de dJ.rel.t:o cabe ~

4. VALOR JURIDICO. E a prova garantla de que o Juí: será obr_,_

gado a se retratar do sobrestamento, do processo lncidental e J de

ofíCIO, executar a COBAL ou a sua suscessora, a. ::ONAB.

1- A reclamada tent:a anular um acordo nomologado ,por

sentença jud1c1al transitada em julgado, -::e.ntando afrontar o Art. 153

Iij 39 da Con!ltl.tU:Lção Federal.
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2- Alego! para tanto que o documento j!m que se base.la o

recl.!man'te oara Çlt'coot' â a:t:ual reclama:tór:J..1. ê fa.lso, e conclu1. que o r.

;ocl.1ment'o de fls. l:ll.l. do orce. 6'jG2I:635 aesto!l VARA :'Z:itRAL, foi adul _

-eraao, ::;om o :ontulto de fr~udar a empresa., .1través da ut.lli2ação desta
sêção Jud:lc:..ir1.a, ~Ol.S, segundo afl.rma. Q acordo celebrado encontra-se

.:inexado no refer.!.do procl!sso <tue detêm o documento em questão. Apresenta

'1es'te ~rocl!!sso de l.ncl.den'te, as fls. 6 e 7 a reprodução destes mesmos
documl!!n'l:os, sem a ressalva, pelos qU4J.S pre'tende provar a supo!l'ta fall1i
jade do documento em eVJ.dêncJ.3.

3- A acusação é gt",!.ve, _nfundada e con'tradJ.téll!a. Tra

~a... s~ de m&J.S uma medida protelatôr,1.i!. Tentat:Lva d~ man1.puJ.ação do re

sultado flonal d@!lsl!! proC:Mso, talvez por problemas !inanceJoros, o que

não é obj eto da questão.

4- O Art. 159 do CPC diz que llOS at'os das partl!!!!, oon
!a!ltente~ em decüarações unilateral.!l e bila'tê't'Au de vontade, produzem

_'lIediatam.ente a. constituição, a modificação ou a ext=.nçâo de direito!
:-roceSSUA,1.S".

~
fI'J.!; bem., no 1tem 9 da pe'tlção que d't'gU1. este lnc1.den

reclamada dl.z que "coloca A dispo81çio deste juí:t.o a. cópia O't'1Ii

ass1.nada pela advogada do reclamante e pelo procUrador da C08AL't.

:CCOl'!'9 -::ue -ão e"l.S1:e "a -::óp::..a -:esse ~ocumen~o, ás fls r
:!e~5@ ,:,:,,=c ;e _"Cl.l:!ente, -QTlnWll4 ~S<;l.,a'":_':"2., ~3r~"'Ibo ou ~ualqu~r

"".11;':"':> ates 'taco '::e ~'E!~et1.""l.e'11;O e'lt:''":"_=o :)o:r es":"e ':"-:!"tl'Tl., ':,Je ':OSl;a estabe

:ecer J'Tl "1exo, ..~a ~_gação entre ':I ~ocume"''':o d~ p·~c . .; 521.535 e

~:501a o!'l\ ~cder ".::a rt:.oclaT"'ada, ,as es;)ec:::.::amen't:~ ~a 'Jar":'e frontal da

;::..s ~: '3.

Jessa :orma~ ":al cópla do or1.g::.nal, ~om a. Qual se ba

sela d reclamaca :ard arguir '" ..ncidente de fals;.dade, é falso. foi
l'@P!'oduz:.do '=O$ter~ormen't:e a reve~ia do reclaman'!:e e de forma adulte

:-ada, e'71 c~:mlvêf'c ...a com a e'(-oroc',jrador.l co reclamante , -:om o J.n1:u1.to
=e ~:'audar ;tS :h.r~iL:cs ::teste.

~- Sl.l1l1ar~ando o recla.m.",n1:e dele seu "-::!e .acordo" '10

1ocull\l~n'to c:e f:'s. 1:;5 com a l"l!'!:ssalva "1e acordo, r'i!:'Soe::.-:ado a ab!ll!t'va

ção ::'::1al ~estt". ::lelo,,:eanu", ,sic).

')r:t. 3. ::róor~a l:'eclamada reconheCI:! "'0 ~':em - ,ja. ol..rgu1

ção deste suposto ~:lc ...dente, :j.ue esta declaração refet'e-ge a ressalva.

-:on't::.';a nas C.s. ::.04 daquela t'l!Clamatórla (6 621.535)

DesS& ferma, ela mesmo concorc!..a liue "'ão eXJ.ste fAlsida-
je nenhuma.. =~rque se não ê um,,!. referênc:l.a a !'essalva a.o documento de

:1..:::: ~1~, a que cut:-o o documen't:o c.e :'1.5. :.)5 se !'efe!'e~.

Sumarlando c' reclamante deu o "de a.corde" ;"Ia fls. lOS

e aSSlnou, ;,oraue delxarJ.a de faze!' CJ mesmo no documento pr~C:J.pa.l". Na

';óola da reclamada não consta a aSSlnatura d.o reclamante (fls. 6 e 7).

6- De acordo com o document:o dt! fls. 27 a. 76 do proc.

:1.9 a8.úOU058-5, a Presldêncla da. Rí!pública, a Comissão de Defesa. dos

Direitos do Cldadão-C6DICI, esta VARA FEDERAL, o SNI, o Min:l.st.irlo Pú
blico Federal, o H. da AgI'J.cul tura, o M. das Hl.na:l; e Energlil e óbvia
'l'I.lI!nte a próorJ.a COBAL, semp1:'e !'louberd da t!xist~nc:.a desse acordo

de seu regu;tro judich,l.

A pergunta ~ "Porque somen'te agora, d~po::t.s que o pro
cellDO de execução desse acordo Já estÁ na sua fase :fJ.nal~ de repente

essa r@o!.çio? •• e u'tranhi:sl;J.mo a Poli:c::.a feder&l deverJ.a apurar o!.

:-es'Consab:Llidac1e acitunJ.st1:'atlva do seu descumpt'.1.men'!:o, ?olSé um aten

<:ado ol..O ErárJ.o PÚbl1.CO.

~,!_. :'''5 . '.1.~ ;"~;:l&m4da, como suposta prova prova de adulteração, lembran

:'0 ~."'e, "ão"~cl1lo se oZ'u:ntar pela numeração do refe.rido 9rocesso, pois

eSTá muito confusa e rabiscada. Ã propósito esse fato Já se repe.te a
"!taJ.5 de três anos,rpela apor'tâncJ.A desse processo é um alto risco que

tem de ser saneado •

Aguarda-se, pois, o aCAtamento do arrazoado do re.cla

nan'te contra as alegações de !alsJ.dade do documen1:o aue deu or1.&em. ..o

1;ítulo ~Uth.cJ.al em execução no proa. 88.001::1058-5, porém. em caso de

~ersis:tênc.la de dúvidas quanto ao suposto inc:l.dente, requer a V.EJCc1.a.
qu@ as oartes sejam convocadas, juntam~n"te com a dlretOra da secreta-

rola dest~ -u!:zo @ seus funcJ.onárlDl;, ~em. como o próprJ.o M1.n1.stérJ.o

Público federal, ~a!'a as medidas cab:lvf!1.s ou o e$clareCl.m~nto conelu
SJ.vo. Após resolv1.da a qUI!Btio requer ainda iJ. V.Excia. o prossel\limento

da ação prlnclpal, proferindo nova sentença aceitando ou não a execução

dobrada desse acordo, n08 ••us valores.

':"u'.os em que,
pede deferimento.

DOCU~lENTO N9 8

1. ORIGEM. Trata-se de do~s laudos pericIa~s. Do perIto) da

confIança do Juíz e da aSSIstente técn~ca, da confiança da CO
BAL.

2. FI\TALIDADE. DecJ.d~r qual do~s documentos ser2a o autêntl_

co. Se a cóp~a carbcnada, obJeto da contestação ou se, ao con

trárIO, o verdadelra ser~a o orlglnal, obJeto da sentença. em ex~
cução.

3. FUNDA'-lENTOS. Além de vedados pelo art.153,§ 30 da EC 1/69,

esses laudos são falsos.

l°) as dlvergénc~as eXlsten.t:es entre a cõpIa e o orIgInal (a

falta. de contra-fé e a lnexlstenc13 de rubrIca do requerente na

c3rbonada), que prova que a carbonada não é cópIa do orIgInal,

foram oml.tldas nos d01-!; laudos per~c~a~sJ que fabr~caram e dlre

Clonaram o resultado, sob encomenda ao preço mIlIonárIo de 201
do valor em execução.

Para provar que esses laudos são falsos, o requerente pro

dUZIU um CO'JTRo\-LAUDO com base em montagem xerográfica rdocume~

to nO /0 .1.

~os laudos oficIals, uma farsa. Nos contra-laudos, a pro

va dessa farça, apOIado no art.42D,I, do CPC.

fnte o exposto oor "ão -:~rem 51dos adul !erados, o re

claman't:e ~ão concorda em nJ.?ótese alguma. com o deger''I':'~anhamento do dol
=uménT.~ de f:'s :J3 e 1J4 do proc. 5.521.635 e suas re!:lt'oduções, toda~:l.a
..01J.=~"'~ que se.jam l"et~::'ado<; do 'Drocesso rI? 68.0013058-3 , as cÓpJ.as ofe-

o documento nO 10 prova a fals~dade desses dOIS laudos.
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foram Juntadas pela Reclamada às fls. 92/93 do

Incidente). CUJO or191nal fis,tO (isto e. a prõpr1a

via carbonada) foi exibido ao perito, através da

assistente técnica da Reclamada. atendendo a nossa

requlslçào.

IN§TliTlUTO DEL lI.~:n:CC[HA
R/C. LTDA. MlcnO·El\J:pnCIIA

PER~;lcÁ;'~~~~~~~~~S.~;:~CAS 3
dO!'oL DeL PICCIllA. L~ILJlO C~L80 1'1. RIDCIUO DI:L PJccn....

fUNDADO" O,.. 11C17. A PJ [S,. n5. AS IR CRIM r.us
u__ 1~1 ISS USO.3l'-2 - ele oo.Inll4U • I"'" l~U'''170

L-A-U.O=O P·E·R·I=C=i=A=L

Felto 88.0013058-5 (e•• ind •• deste

ORIENTAÇÃO .. ;; .. ;; ;OOS TRA8ALHOS •

Após minuciosa lnspeção fis1c8 das peças

questionadas. procedeu perl to aos exames

Juizo de 01relto da •••••••••••••• 13 1 Vara FEOERAL

Ação' REC. TRABALHISTA - INC. n FALSIOADE

Autor: RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE

Réu' COBAL - CIA. 8RAS. OE AL!}'ENTOS

88.0025686-4 (88.0013058-5)

CELSO MAURO RI8EIRO OEL PICCHIA, pento
Judlcial comprom1Ssado, efetuou os exames
neces$ános, rel atandO-OS, agora, forn a que
segue ••.

preconizados para casos da espécie. que seraa

relatados durante a fundamentação técnica.

Houve por bem requisitar ã O. Assistente

Técnica da Reclamada os originais das cópias

carbonadas das peças de fls. 1031104 e 105, tendo

recebido, apenas, as reforentes petlçio, e a

informação de que não houve sucesso na localização

do on91nal da via carbonada de fls. 105.

Compareceu aos escritónos do perito,

nls!.e ínterim, próprio Reclamante 1 forne:cendo

explicações a respeito da maneira coso, segundo

alega, teriam sido elaboradas os documentos

que5t i Dnadas.

Para comprovaçao du a legações

explicações verbais, qUI!! nitidamente confl1tavlm

com as determinações técnicas resultantes dos

exaues efetuados, solicitou o perito que o ll1esmo as

relutasse por escrito, como de fato veio a ocorrer,

com a apresentação da carta que anexamos aD final.

Os documentos de "s.

são .s peças de fls. 103/104 '05, do 104 e 105 foram adulterados,

Fei to ~, entre as mesmas partes

este mesmo Df! Juizo.

perante medi ant@

datilográficos.

enxertos

No prlme1rc houve enxerto da ressalva,

ConslStem, respectIvamente, numa petição composta de (DitO) linhos

de .cordo (103/104) e em um recibo de QUITAÇÃO

GERAL, sendo o primelro dati lografado no anverso de

dati lografadas,

Reclamante.

além de nome do

duas laudas, e o segundo em apenas uma. No de f15. 105, apõs a expressio

"De acordo.", houve rebatimeJ'lto de

Tendo em v1sta que no decurso da v1rgula, intrOdução da frase:

fundamentação os carac ter; st 1 cos pecull ares serão urespeitado oblervação final deste

descri tos, reporta-se. pen to I as xerocópi as pleiteante.";

anexas ao final do laudo para outros pormenores

sua indfvfdua1fzação. !!gunda:

• PEÇA QUESTIONAOA 5UBSIOIÃRIA •

foi assim conslder.da cópia carbonada do

doeumonto de fls. 10311 04, cujas roprogróficas

... A via carbonada-
exibida .0 peri to. cujas

reprográff cas constam as fT s.

92193 (88.0013058-5 ) é,
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realmente, cópia di reta 00 A ioentiflCaçio da COpl a carbonada

or191".1 qUf:stl0nado. eXlbida com a Vla orlginal se fez possível em razao

da absoluta conformldade dos textos, bem como pela

= :.o:.s_..:e"n"'x.o;e:...r:.to:cs'-----'f..:o:...r:."m::

praticados com IUQulna diversa

presença de caracteristlCOS lndivlduallzadores das

dat,lograflas especificas, como, por exemplo, as

di utilizadO nos tex tos rebatIdas ou correções (nio VlSlvelS no orlglnal

ariglnÃrios, 111I15 or~ci$amt!nte senao por melO oe focos de luz Oblíqua, face ao uso

de fita corretIva extratora).

Reclamante utilizou parll Javrar

Nas rnacrofotograflas anexas demonstramos
.s petições de fls. 92, 94 e 96

dos lutos (6621635),
a19umas destas rebHldas com corretor que,

coincidem na Vla carbonada, estando nela nítldas

Oentre outrls provas ostensIvas (pOIS nestas copIas nao apl,caoo

OI fraude destaca .. s! corretlvo, normalmente, como lnocorreu na peça

C1 rcunstinci I de que frise e Xlblda, flxando, aS51m, os rebatlmentos necesirlos

enxertada no Recibo de fls. 105

f 01 lntrodUZlda dep01S da firmA

do próprl0 Rechmantl!,

gabarltos, uma vez que a CUp11cidade de assentadas

ldentlflcada, complementarmente, como de use do

1) : Macf"ofoto, à luz Oblíqua, dernonserando as cor- ;:
r'çol', com fita extrativa (lift-orr), mediante as
quai. a palavra "referênciall, ortgJ.n.rJ.anumte batJ.-
da como "ferlvênc1a" foi corrigida (fls. 104 dos
auto .. , segunda lauda da peça de exames).

;_1 _ Trecho
,::Ol"r!!IQonaen
~e Oll. Vla

:.:ar!:lonaaa
.u,J.oida, ven
:Io-se a. mesma

cDrreção,
aOUl vJ.Sivel
pela não ut'1
1ua«;io de
qualquer cor
rf:t;i,vo, ven
ao-s' o "r"
sobrl O pri
mJ.tivo "f"
aestl.caOO no
or1g1nal, e o
OI f" 50Dre o

"r" I obJeti
vaao em cor
reção ldênn-
c ••

ser

peça,

reforl dada

necessltã

expressão

lavrara

enxerto

Qued.

or191narla.' liDe acordo."

consignada sobre

dlstinta

Para provar

As eVldênclas materIais oa frauae sao

A ausenCla de assInaturas outras, além

bem como, .,nd. e prlnclpalmente, pelo uso de

da ressalva de fls. 104, nem

ressalva também nao se faz necessarlB utl11zação de

máquina

destacada.

i tecnlca~ente estabeleclda pela ldentlflcaçio da

vIa carbonada eXIbida como cópla dlreta da petlçio,

lnequlvocas e obJetIvas, uma vez detectados os

das tres que pertencem ao proprlo Reclamante abalXO

e1enlentos t~cnlCOS necessirlos a sua elUCldaçic.

próprlO Reclamante e lso1ado slgnatárlO da ressalva

enxertada.

A gabarltagem afixada xerográflcamente ao

flnal do laudo serve, p01S, apenas de elemento

Nota-se, J.nclus::lve, qUI as J.maglns, pela

oroem, dos "f" e °r ll extra1daa, Face à duplicidade
da batida. (uma, .. errada; a outra, para extração
das lmpressõ.a errônea.) são mais e!lp•••as, mais

;iIIINU.Ll.L~I.JoOO-.-.T-O-..-O.. -.-v.,.-,"'- fortes. fato que inaeor:er1a numa simulação ou có... -
ItUIDUlClk 11I.7137. pia ete enganos datUograf1col ..

complementar.
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Prova alnda malS def,nlda fOl obt,da com

pol,etlleno corr,givel). esfera COURIER.

as comparações entre lmpressões datilográficas, dos

foramorl91nárlOStextosOs

Os enxertados foram lavradas em máqulna

da mesma marca, com esfera do mesmo tlpo, POR~M DE

ás fls. 104 como ás fls, 105),

textos arlg'nár'o~ com as frases enxertadas (tanto

aatilografados em máqulna IBM, modela ~ (flta de

'IOD~LO IIAIS RECENTE. ou seJa, o denom,nado modêlo

Impressões (as "196" tem o,to caracteres

196 C.

Embora pratlcamente lC1êntlcas as

mal s)

11) - Micrafoto, sempre com aplicação da pelicula
decimilime~rada medidora, do tll lançado na frase
enxertada. 110 recibo de fls, 105, conf1.rmandO-se a

extensão do til em medida correspondente aos das
esferas pa~a as máqu1nas do modêlo 196 C.

as d01S modelos de esferas.

acentos (a9udos, graves, c,rcunflexos e t,l) entre

ao que tudo e"dencla pela ,ntroduçáo ae ma,s a,to

nos

mesmo calibre.
tamanho ou

numeras. ex,stem d,ferenças

caracteres em corpos esfêrlCOS do

houve necessldade de reduzir-se

aas letras

extensão de. alguns tipos. ObVlamente tal nao

poderia ocorrer enl letras ou numeros, face as

consequênclas estétlcaS t recalnda a preferêncla nos

s1nais complementares c1tad05.

Nas esferas para maqulnas do modêlo 196,

As macrofotografias anexas, tomadas com

aplicaçáo de medidor em escala declmlllmetrada
comprova as diferenças nos til

demonstrando a dualidade de

8~ ~ Macrofoto de
.. i ... lI • ela palavra
""blloervaçàoOl

, ela
r I.e enxertaC1a
&;';Ó'" iL fi xpressão
lI!:'e acordo. ", na
p.t~ di fls. 105.

g) - Trecho homó-
grafo, dO t.xto
originário, ....n-
00-" a diferença J

d. uunlào e,
também, de pressão
ao aatilotipo
.. (tU), em razão
CIO motlêlo diferen
te d. máqul.na
(B2C, aqui, e ,gec
nos dizer•• enlter
taaos).

CAISIHAL:

clrcunflexos,

12) - Microfoto, sempre com o mesmo medidor, ven
do-se a n1&10r extensão do til nos textos or1g1ní.

rios, produzidos com máquinas dO modêlo 82 C (medi
da ae 2,1mm - vinte e hum ~G~if de mllimetro).

CONFeRE COM o C

151 - M~dição ao microscópio ao clrounflexo, da ma
qUlna a~ modêlo 82 C (mesmo acento da macro ao la
dO), ligairamente malor de 1.7mrn.



03236 Quarta-feira 26 DIÁRIO DÁ cÂMARA DOS DEPUTADOS Jàneiro de 2000

1~} - Microfoto do mesmo acento reproduzido ao la
do, do texto tnxertaco, v~ndo-.e a diferença de
ma1S de O,1mm. nas esferas ao mesmo t1pO para ma
qU1na. 19~ C.

do fato destes textos terem sido batidos com via

carbonada.

mais

apenas,

sao batldosisto e,

Estas perfurações nao deCOrrem,

Acontece que as maquinas ma,s modernas, a

v,a de conseqüência, malS penetrantes) fendessem os

começar pelas IBM 196, exatamente para evitar que

suportes (como ocorre com 05 ti 1, acentos, e pontos

05 dati10tipos de superf1cles mais estre,tas (e,

dos textos originár10s de fls. 103, 104 e 105), tem

força "balanceada",
conflgurada pelaProva no mesmo sentldo

anilise dos versos de fls. 103 e 104, com auxilio

de luz obllqua e dlascóploS.

fracamente.

As fotocóplas anexas copladas por
Verifica-se, prelimlnarmente, profunda

dlferença dos relevos datllográflcos, sendo roals

fortes os dos textos orlglnirl0s.

Tal dlferença resulta da tIragem de cópia

carbonada.

19)) _ Ampl1foto à luz 0

bliqua de trecho do vlrso
do rec1bo de fls. '105, 1n
cluI1ve pegando parte da
frase enxertada. Notar que
os relevos desta são mUlto

menos proemlnentes, mall
fracos, 00 'lue os ela ex
pressão liDe acordo. 11 após
a ~ual f 01 adicl0nad&, .em
se falar, é óOV10, no rea

tant. dO texto orlg1nár10.

VeJa-ai, em relação aos
dize,.l. norma11, I 'orça
doi t.il, aCintes, pontol •

virgulu.

Em relação aos pontos, acentos, pOrem, há

trans-'lumlnação~ aS51m como as fotos dos versos

tomadas à luz obltqua, demonstram o relatado.

21) - Fotocópia., 't.ltlbím r.~rDduz.iál pcr tranl11um1
naçi.o. mo.trance I. d1f'1rlnç& til penltraçÃo aos pch
tos • .,.irgulu I ac.ntol, do texto or1g1nárlo, em
rllaçao &0 t.il I ponto da frU, tnxertada.

ainda maisdiferenças d! projeções Ou relevos

acentuadas, ao nível de ocorrerem,. nos textos
Embora as m~quinas IBM sejam, assim como

as outras de esferas ou margaridas intercambiáveis,

normais, perfurações do papel suporte. de identificaçÃo mais dif1Cil do que
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slgn1f1cat1vaS,

convenc10nais,

convergenc1as

de teclas fixas,

mormente

eXlstem

em apos

Retornemos, agora, ao enxerto efetuado

expressão "De acordo.", na peça de fls. 105.

deslocamentos de alguns t1pOS lmpressores, que
Sua existência, já configurada pela

autor1zaram identlficar a maqu1na dos enxertos como

a mesma util1zada nas pet1ções de fls. 92, 94,

dualidade de máquinas, ê comprovada,

outros fatos físicos:

ainda, por

96, fato que, por Sl so, lndependentemer.te das

alegações formuladas verbalmente e por escrlto pelo

Ab ovo, pela rebatida de vírgula,

bastante deslocada, sobre o primit1vo ponto final.

dos IIt U , em llrespe,t •.. Uj retração dos I11i1" (vide

esfera e modêlo (196C) - atê os lndlvldualizadores:

"adrnnlstr ... ", lI admlssâo"); etc.-

das

entre

flarca,

dlreita

espún a

eXlstente~

naturezaa

convergenclasAs

lnscr1ções adltadas.

Reclamante, desnuda

aglutinação dos "pe" e deslocamento para

referidos textos (enxertos adulteradores e petlções

subscrltas pelo Reclamante) são vãrlas, converglndo

desde os caracteristlCOS de ordem geral

As macrofotos exemplificatlvas, anexas,

comprovam o lnformado.
26), _ Microfoto demonstrando, cabalmente, a reba
tida da virgula lobre o precedente ponto final, de
molde a ensejar o enxerto da frase que ratificaria
a rel.alva enxertada na peça anterior.

Em segundo lugar porque tal enxerto,

contraditando expressa declaração manuscrita (no

verso da carta dirigida ao perito) pelo Reclamante,

foi efetuado depois. da apos1çao de sua proprla

assi natura.

22) _ Macrofoto demonstrando deslocamentos dat1lo
gráficos no texto da ressalva de fls. 104. Esta prova seria obtida pelas análises

das lntersecções entre datilografias e traços da

assinatura de RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE.

No entanto, referida demonstração, sempre

tecnlcamente mais dif1cil, tOrnou-se presclnd;vel,

em razão da ocorrêncla de fatos mais obJetivos e

lncontestes.

Iniciado o enxerto, de plano nao viu, o

23) - TrechO homógrafo, de petição subscrJ.ta pelo
reclamante, notando-ee .,milare. defeitos ldentif1
cadores no trecho citado, afora outros.

autor da fraude, que os tipos aditados encontram-se

muito acima da linha de base da expressa0 "De
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acordo. U (tanto que, consoante se pode constatar em

fotos da rebatida de virgu1a sobre ponto, aquela

situa-se bem acima). Verificando o desnive1amento,

.
porem,ao consignar a quarta letra, quando da batida
do "pU, de "respeitado", interrompendo,

momentaneamente, a operaçio aditiva.

Assim, sem retirar o papel da maquina,

efetuou-se a subtração daquelas inscrições elevadas

Janeiro de 2000

em relação
.
a base ("De acordo.") , com a fita

extrativa - "lift-off" (as IBM modi10 C, tanto 82

como 196 efetuam correções com uma espécie de cinta

adesiva que destaca imagens da fita de po1ietileno,

quando sobre elas é rebatida).

Ao serem "despregadas" as impressoes

sitas fora de alinhamento,
.

porem, estas, nos

trechos onde se sobrepunham a traços da assinatura

também os eliminaram ou desbastaram.

Melhor explicando, a correçao extrativa

.
nao raro destaca partes da superficie ou

"encou1lage" do próprio papel, juntamente com a

impressao datilográfica subtrai da. No caso, ao

provocar a extração da fita de polietileno e, ao

mesmo tempo, destacando parcela correspondnte da

superf1cie do papel, os traços da assinatura também
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.
salram juntos, provando, assim, que Ja figuravam no

suporte, quando da adulteração.

As macrsfotografias e mlcrofotografias

anexas configuram a· prlorldade da aSslnatura do

Reclamante em relação ao enxerto, desmentlndo,

aSSlm, pela evidente contradição, suas assertivas

em relação a ressalva, quer deste documento, quer

da petição a que se reportava.

~
.~.*~~.

'.

..\' .....~\.~ " •"'~f '
.:~ .'.' ; "''o, ".:\. :...

". '';' -, ... •, .. - , ..•...t..•.\.~~:-,,' ' .. \, '.
. "~~' . \ 1 .... .!•...i~ ".;.~ " " ., \ "\, '.. '." . _"", "'
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.,

ra, e que. com arrancamen
to da lmpressao e do tre
cho correspondente da su
Derfíc le do papel. também
eliminaram parte do traço
aa aSSlnatura (que, assJ.m,
oovlamente, Ja constava do
~eclbo Quando este f 01
aaulterado).

32) - Mesmo campo ao lado,
em mlcrofoto tomada à luz
Oblíqua, mostrando a ele
vação de fibras da "encou
llage", com o rebatJ.mento
aa clnta adesiva/extrato-
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pertencem, todas, apenas ao Reclamante.

quer na cop1a carbonada exibida.

s1gnatârios, quer na V1a or191nal autuada,

as

de

mesmos

corclusão

todas

dos

expressamente

para

e

sao

conco~1i tânc i aa

exposto,

elementos

reconhecido pelo reclamante,

1nduvidosa quanto

no fecho (fls. 104)

Ao 52 - Conforme Ja

Ao 3º - Não eX1stem

ass1natura~ situadas abalxo da ressalva (3

ass1naturas h em d01S esquemas diferentes

entre si) são do punho do Reclamante.

Ao 6º - PreJudicadO pela resposta anter10r.

Ao 7º - Conforme Ja indagado e respondido, as

aSSlnaturas abaixo da ressalva de fls. 104

lançamentos manuscr1tos.

Ao 9º - Conforme exposto a "ressalva" foi enxertada

com maquina utilizada pelo Reclamante, nas

pet1ções de fls. 92, 94, e 96, diferente

daquela que produZ1u o texto ori91nal, quer

da pet1çâo de fls. 103/104, quer do Recibo

de fls. 105.

S1, sendo, p01S, das lavras dos nom1nados

signatãr1os.

Ao 4 2 - Conforme respondido aClma, as assinaturas
34} _ M1crofoto, à luz
bem obl:Lqua. mostran_
do QUI a utração do
"p" batido .CHn. da
base provocou ol!sprl!_
gamento dI! parte da
supcr-ficu 1:10 papel,
d ••bastanClO traços d&

.aalnatura correspon_
dentemente.

aClma, em mlcrofoto
tomada com ilulIl1naçi.o
"ONll.l, venClo-a. o
d••gaste, o enr""C1UIt
Clm.nto doa traços da
••sinatura, provocado
pelo arrancamento 1:1.
partI! da sUPl!r1"ic:l.II~

dO pal)11 auandO da

elllnlnação do prlmlt1
1"0 "p" .li l:lat1do.

poster10r ao texto or191narlo. De outro

lado, a poster10ridade do enxerto da frase

que pretendia ratiflcar a ressalva, no

Expostas as conclusões perlclais, bem

como resumldos e demonstrados fotograflcamente os

fundamentos técnlcos, passamos, agora, a responder

os quesltos formulados pela Reclamada (fls. 22/231,

como segue:

Ao 10 2 Consoante

enxertada,

exposto,

sendo,

a ressalva

consequentemente,

das

relação

confirma

em

ulter1 ori dade

105,

Reclamante,

a

doassinatura

reclbo de fls.

integralmente

adu lterações.

Ao llº - Em conformldade com o cons19nado no laudo

a Vla carbonaaa eX1bida é cóp1a d1reta co

ambas) a do Reclamante, que introduZ1U,

ademals, duas f1rmas e uma rubr1ca apos

Ao lº - Constam, da prlmelra folha do documento

- fls. 103 - rubrlcas atr1buldas aos que

f1rmam seu fecho (fls. 104) e ma1S (entre

ressalva enxertada na última folha. original de fls. 103/104.

Ao 2º - As assinaturas apostas na segunda folha do

refer1do documento (1041 pertencem a ~ERCY

RODRIGUES DE FREITAS ABOUD

NDNATO OE OLIVEIRA SANTOS, no

RAI,;UflDO

fecho.
* * * *

* * *
Aquelas s1tuadas na parte 1nferl0r, apos c

enxerto, ao propr10 Reclamante conforme,
*

103 e as que se situam no fecho (acima da

ressalva, pois) de fls. 104 C01nC1dem entre de

1 n i c 1 a1 sassendofolhas,* 24 *

Vai o presente laudo datilografaao no

de

autent1cadas mecan1camente e esta f1rmada pelo

pe~1So. Acompanham e 1ntegram-no um total

anverso

mesmo

técn1cas

peloreconhecldolnclus1ve,

confirmado com as comparaçoes

efetuadas, "ad cautelam".

Ao 3 2 - As rubr1cas das duas V1as da peça de fls.
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.~~fot09rafias e xerocoplas, devidamente pela Reclamada, lndlcam veementemente que

legendadas e autentlcadas.

sio Paulo, novembro de 1988.-

A FRAUDE OCORREU DEPOIS da JUNTADA JOS

DOCUMENTOS AOS AUTOS.

41 - PEÇA QUESTIONADA SUBSIDIÁRIA - prlmelra folha

da Vla carbonaoa entregue ao perlto pela

assJ.stente técnlca, consoante requ151çao.

42 - SEGUNDA FOLHA DA PEÇA QUESTIONADA

~~~~Q_~~~Q§~6~!~Q_=_QQ~~~~~!~!!~Q

L!!::~§!~~!!~Q

SUBSIDIÁRIA, onde lnexlste a ressalva, que

lnduVldosamente conslste em copla a carbono

dlreta do orlglnal adulterado após a autuação.

43 - PEÇA DE CONFRONTO - petlçào de fls. 92 dos

autos onde constam os documentos adulterados.

Reclamante,
Peças de numeras 36 a 45, a saber:

subscl"J.ta pelo

ldentlfJ.ca-se

adultel"ações;

com a

c uJ a

utl.llZada

maq U lna

nas

36 - Reprodução da folha 104, com apllcação oe

gabar'lto, notando-se os aeslocamentos, a
44 - Idem, ldem, de fls. 94

dupp11Cldade de assentadas, Ja comprovada pela

dualldade de máqulnas, entre a Ressalva

flnal do termo de acordo.

45 - Idem, ldem, de f15. 96.

46) - CARTA 00 RECLAMANTE AO PERITO, estorlando os

37 - Gabarltagem da folha 105 vendo-se a
fatos referentes aos documentos.

dupllCldade de assentadas, em vlsta do nao

enquadramento da frase aposta apos o lIDe De lmportante destacar a declaração

3B -

acordo. 11 dentro das colunas do gabarlto.

Frente e verso da 1! folha ao acordO

manuscrlta, no verso, de que t'dep015 que flZ a

ressalva na COBAL, não tlve malS contacto COm O

documento, digo, depols que asslnei a ressalva

39 -

fls. 103 dos autos;

Reprográflca da segunda folha, ~nde houve

batida pela Cobal,

documento."

nao malS tlve acesso ao r.

40 -

enxerto da ressalva.

Reclbo de QUltação geral de fls. 105,

também adulterado mediante enxerto com maqulna

Em sendo verdade parte desta declaração

(pois parte fundamental nao o e, tanto que a

assinatura anteceu à ressalva), ou seja, na parte

referente a não ter tido m&lS acesso ao ~ocumento.

oe uso do Reclamante; que assim teria sido Juntado pela Reclamada,

Observação - as clrcunstânclas técnlcas

declinadas, especlalmente a utlllzação de

máquina de uso dO proprlo Reclamante, e a

anteriO~ldade de sua aSSlnatura em

relação ao enxerto (fls. 105), bem como

alnda suas declarações de que os

documentos teriam sido trazldos aos autos

confirma-ae que a defraudação SUCEDEU DEPOIS DA

AUTUAÇÃO DAS PEÇAS QUESTIONADAS.
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ClA.lI\ASIlEIRA DE AlIMENIOS

Proc. 6621635 - RECLAMAçlo TRABALHISTA

RECLAMANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE

RECLAMADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL

lificados

tados por

V. Exa. em

~~~.

~:Jl., J31f!
---'-C:::::'--.l,-....

RAIMUNDO ATO ALVES CAVALCANTE

PANHIA ALIMENTOS - COBAL, já q

nos Autos da Re arnação Trabalhista e repres

seus advogados signatários, vêm à presença de

petição conJunta, requerer a

EXTINÇXO DO FEITO

e seu conseguente arquivamento, tendo em

vista a efetivação de acordo entre as partes, consid~

rando-se o reclamante, nesta data, ressarcido de todas

as parcelas exigidas na inicial da Reclamação Traba

lhista, para nada mais reclamar, em juizo ou fora dele,- .--;---

0{l~ j segue ••.

tfi...,' %t ll"Qa li uu!I.
M.NISTEPlIO OA AGFl.CULTURA
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C!A BRASILEIRA DE ALIMENTOS

com ~eferência a qualquer parcela/valor alí discrimina

doso

Brasília-DF, 31 de ma~o de 1985.

rJ~t'reE~J
~RCY RO~I~UEs DE-FREITAS ABOU9

OAB/DF N9 1752

_-=z==-r-::::=z(,/j
RAIMUNDO OLI:EI~SANTOS

N9 4754 /

De acordo, respeitado o compromisso

de readm~ssão e pagamento de Cz$ ..

23.500.000,00 (vinte e três m~lhões

e qu~nhentos m~l cr~zados) med~ante

processo administrativo, =ir~ado

com o Diretor Presidente Interino,

Or. Mair de Castro Cavalcante e es-

ta COJUR.

r

\

1 <ZI\..t.... , .

--i
\
-\

MINI5TERIO DA AGRICULTURA

.' I" 'l I I'\ _L-.N'1 .'1,' r'- -~-+í~;----
)IHO;DCi-fONA'I!O-liliVES -CYALCAIlTE

~ 'l
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QUITAÇÃO GERAL - RECIBO

Cz$ 30.575,00

Janeiro de 2000

RAIMUNDO NO~ATO ALVES CAVALCANTE, =ras~le~

ro , casado, portador ca C~PS :3888, sér~e 635-A, res~

dente Rua GvI~1 330 apto 62 - ~abaquara - são Paulo Ca

p~tal, Autor ca Reclamação ~rabalhista em curso ~a 13a.

Vara Federal são Paulo, protocolada sob n9 6621635, re

presentado por sua Advogada Ora. NERCY RCORIGüES CEFREl

TAS ABOUD - OAB/DF 1752, declara ter recebido da COM

PANElA. BRASILEIRA DE ALlHENTOS - COBAL a :..mport2.nc:..a s2:!

pra de CZ$ 30.57S,OO (trinta mil, quinhentos e setent~1

e c~nco cruzados), correspondente às parcelas reclama 1

das na referida ação incluindo-se aí os honorários advo

catíc~os do patrono do reclamante, pelo que dá plena e

geral qu~tação, dando-se por ressarcido de todas as pa~

celas/valores reclamados, para ~ada ma~s re:..~v~d:..c~r em

~urzo e fora dele.

De acordo v réspe~tado observação f~nal deste ple:..teante.
- ~,/.~,.,,- .

RAIMUNDO NONATO ,ALVES CAVALCANTE
I'

. ,
I
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Proc. 6621635 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA

RECLJ'\:'l..!j.NTE : P.1'_I!!UNDO NONATO ALVES CAVAr.CANTE

RECLAHADA I COMPANHIA ERASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL

RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE e a COM

PANHIA ERASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL, já qualificados

nos Autos da Reclamação Trabalhista e representados por

seus advogados signatário5, vêm ã preeença de V.Exa. em

petição conj~!:a,_ requerer a

EXTINÇ~O DO FEITO

e seu oonsequonte arquivamento, tendo em

vista a efetivação de acordo entre as partes, consid~

rando-se o reclamante, nesta data, ress,arcido de todas

as parcelas exigidas na inicial da Reclamação Trab!!
lhista, para nada mais reclamar, em juizo ou fora dele'

com foferênoia a qualquer parcela/valor zalI d1.llcr1.mi.n,!

doIS.

BrAsI11a-D~, 31 de maio de 1986.

~//J_!~..:::( /
RAIl-roNDO NONA.TtJ"DE OLIVOAA SANTOS

OAB/OP ~9 47S~ /
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EXMO. SR. J:';:::Z DE DIREITO DA l3a. VARA FEDERAL

ASSt;~~TO - PROCESSO DE :~,TERESSE DE

RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE,

APONTADO NESTE FORUM FEDERAL NA CON

DIÇÃO DE RECLAMATORIA TRAB?LHISTA,

SOB REGI STRO 6. 621. 6 :: S, ::::~lTR2\. A E:.1

PRESA 20BLICA FEDERA~, ~.rt. BRAsr

LElRA DE ALI~·IENTOS - COBAL.

Venho mu~ ~es~e~~osamente a presença de V.Exa., sol~c~tar que

torne sem e:e:~o a CONTRA RAZÃO a?resen~aàa por ~eu ex-aàvoga

do, pelo xot:~c apontado em grifo na de5titu~ção co ~esmo àa

conduta do ?=ocesso.

são ?aulo,C" :ulho êe :386 .

./ ,/ 1 I~
--1,(..,......",rr .... I ~~ J ~__

RAIMUNDO ~ONAT8 'ALVES C.~.\'·;,L;:;..NTE

--'--'-
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Exmo. Sr. Ju~z de Dire~~o da l3a. Vara Feder

Quarta-feira 26 03249

ASSUNTO - PROCESSO DE INTERESSE ~E

RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE,

APONTADO NESTE FORUM FEDERAL ~A CON

OIÇÃO DE RECLAMATORIA ~RABALHISTA,

SOB REGISTRO 6.621.635, CONTR; A EM

PRESA pOSLrCA FEDERAL, :IA. BRASI

LEIRA DE AL:~ENTOS - COBAL.

U)
Informo a V.Exa. ~esta data que, o aàvogado Dilton R~be~~ àe

Souza R~os OAB 60.066, q~e represen~ava-me neste processo f 01

por m~m de~t~tuido, por desonest~dade prof~ss~onal que será

descr~to e provado na nova contra razão que apresentare~ na se

quênc~a, ficando eu prépr~o, o Reclamante, corno responsável p=
la conduta ào processo. .,

são Paulo,C~ Julho de 1986.
I

/- ---,r."- ---;-- f- _, ... ~ - ...... ,:

P J ./' /1 --v . ',' - '/- '
--r.~-~ ... " -~.. _l__ J -~- .......

'---~Mú.ND.OJillNAT.Q.J.L',ffi S-I:..J\.'lJ>,LCANTEI;' I <~j-'-- '"
.I
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Exmo. Sr. Ju~z de D~re~to da 13a. Vara Federal

.;SSUNTO - PROCESSO Dl: :};TERESSE DE

I
(

RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE,

APONTABO NESTE FORUM FEDERAL NA CON

~IÇÃO DE RECL,~T6RIA 7RABALHIS7A,

SOB REGISTRO 6.621.635, CONTRA A

EXPRESA POBLICA FEDERAL, erA. BRASI

LE:RA DE ALIMENTOS - COBAL.

ExcelencIss~mo Sr. Juiz de Direito deste Forum Federal, venho

ped~r mu~ respeitosamente a V. Exa. que se digne a estabele ~

cer um novo ~r~zo ~ara a minha apresentação Ga contka ~azao

em :unção da destitu~ção de ~~u advogado e meu ped~do de anu

lação da refer~da contra-razão feita pelo mesmo de acordo com

os documentos protocolados soe os números 038854 e C38855 de

04-07-86.

são paulo,OL(julno de 1986.
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A.o 11mo Sr.

1h:. C.iao MIlU'l'O Dt!l Picch1.1l

Inu::t.t;ueo Dal Pic.c.h1a LTDA

Av.Paulht&. n9 688

são Pa.ulo - C""l.ul

são P.ulo, :'0 de Outubro de 1988. vm .. ~1~.lll'111 l"t"Iunr:raC'ã. c.nb\qna \\6.'\'\\ {ot!U t~l1l1ftU\l!. (I~m &:'folinIQ ..

lh'a C'!a9("\"dbu co 1l'''1ll }lC"cft\ih\' ~.,~ .,,,,llcuut'"l.,

IX .. ilct.lo ",.n'. r.nhn"éllrllt lutlu\""i blll lul" Inbll.""l\'\1.\ \u· 'l:uhC'a•

• c.nh.1tuifii...-qUI! '.l'..m r.. llQ••••1!'1l l.ub•• ~u,ct! quI:' OC' l'C"nl.-etll "'co l'lln.U'R"f.r. ~C' ."blt"' licotnca;

X • ~ã. \'..'"u." -eltr.I'~. IU~lcuirlo. a nlÍ••rl' )Jor m.hu» ... tl-eo"u\,... li..

naluC'1'3. fiCA"'•• 11'981 .u inca.

R.:po~t.Q-lll" ao Proc. n9 6.621.635 da

139 Vara Fe.de.ral, em eX&UUl. grafotecn1.co nU'e Inst1.tuto, !lob-e~ o qual
informo o legU1.nte:

1-0. documentol de Ela. 103/104 e
lOS, do R. proce•• o, for.&m datilosrafado. t! •• 11nadol na Conaultor:r..

Jurídica d. CO!AL, no a.s.o ato .. me••• data, em 31.7.86. A data con!

tant. no documento de fls. 104, de 31.5.86, foi um erro d&tl.logrifico,

e ••• data caJo num '.bado e no di...11terlQX'. nio houvlP; exped1.ente, por

que 0_ func1.onalil'Blo públ3.cO i'me.ndou com o fe:riado do dia 29(Co%puS c't1..!,.
ti) •

2,- A r~...lv. c:onCl.da na••u•• fIa .104.
feita poater:Lormente pela COBAL, ma. n. me.m. d.ta, por p.X:LgenC:L.

do rof.clamante, .. fim de que o acordo fiea"! regi.trado e fos.e homolo

g.do pelo Judiciâr:a.o, como gar.ntl.a real deue direl.to. Só que ar, lIem

a pruença da ad'Volad. do r.elam.Dt .. , pela. razõu expoSta. nO item I.J
da. fls. 117 t! 118. Se ali ".l.uatur•• da Procuradora do reclamantl! fOll

.em Jlc.tu depoi' da Te•••lva (o .cordo) 1 a COlA!. SeT'l. ob'r1.galio a flagaT

os hono-ci:r1..os a.dvoc:.&t.!cio. àque.la advos&da. Es ... fai um pl.ct.o fe.1.to "1\
tre; a. ~ ..rtel, j1J&tatl\ente 'Para que .. e!ll.'P'rUill Se liv'r3.l.se dos honorÃr1.os.

3- ('la documentos de il5, 103/104 ti! lOS,

pelo f.ato de terem udo feitos em papel timbrado da COnAL e nio em papel

timbral!o da t'll'oclJradora do reclllmante. são ey"clusJ.vos dAque.lõt empresl'l.

nr por aS!].n Ser. encarregou-se de traslgoã-lo para sua !iucu:sal de cão

•

e os entregou na secr~.tarl.ada. 1"10 Vara. Feoeral, 5r" ':E~'ttt!'f;'-
ES DOJO~~RFCEDIHE"TO' • '-k!-~

• RAIHUN O NO~ O. L __A.::.L...,~_A_N-I- _

Instituto "DEL PICCHIA"

De um C6digo de ~tica Perici..I

~ "'l,,,u•••••tu....,,!•• (••".mlnlél_9••u b.eC'um&'nléu.p.,. eu lIt q UGI..

....tI! .uir. ".r(,(,I.II'D6.-. nã. "'..." "....tete' 1ur:

I .. ?li•• ~ui3: pu un.t9_an1r. na. lIiC' i rlllru(h~o orc,"C'C'C'!: r.ndMà.IIl.

..... run6.A",..nlã...Ja f"rnlc....."l.;

n . "Y". é lnbmunr..: •••I~ ni. r.bt '".rDr U'U rununclo.nl,nl. IUS"

,\uU. l1u.. e...I. ell .,_ r.i nnr••••h;

m.. ~"U"D foi•• fi.h ••, ca"" U\'l'o.cculhbd~C' C' ~H·III~Q,)r. bC'IU.IIDh,tUÓ/ll_

•••u c."'pr••a:n6....., h••••o.m.nlt, .''''fI'''' q UI' rll~.íDd;

IV ' ,!\n.U•• 11' "'....~.n. h ••• r.~••. à. tUl ~C' .li'" rrJ1C'r.iJlInn iiC'Ult4

~ ~....aa. unh.dm..nl•• utRUftri";

v .. 'et~.qC' .'U. laui.•• r.Ift mih:'., )ll'l't'.O", e d\1't'",,,,, ....,n\ C''li1"C'rt't' w'

••r Dc..i ••" ...r••••• ,..co pr••••• &1' ni.tl un1••",,,,,[G,,,u., "'011I, rQraml!'nf"" ,tu' c."

fI"'II".'•• "a ll'l"l*".;

VI .. -:nci• •c ~ ..b. influlfnd." )'n i1'1unçie. p ..UUCtu.• f.~\h."n .0

l ...lnll.~r••u :ub... b~ n.~.~.l(4 ",.... tlt!'I'''.;

VII .. "X•••",u" ....lltnc:." ••(.I't rol". qu&:'o allt\r..ni ..m"nh. p ....am

"nr....aq ......C' .... Q r.:ra b. c.uclu.éi. l,c"lclal...l"r"tlUlb....,.••" lu..hf,cQ\\,}o•••• o..m·

P"" .,." r •••, ...I. 1I1 ...m .... qu.. ,,~. b'1\(""" .,6...",.. l•• ll .. qU ... fII·t..,..

11.. ~c"'l'o C no 11"lln~o.

n - ?ooé ~cl '}'i.cI.i" J',Il,o

(, .. (!clc.tt ~"llrtt 11iúciro ~")d ):"I,cchin

U"§TITL"TO DEL PICCHIA
R/c. LTD.... MJCRO·r::MpREIIA

PERíCIAS DOCUME:-lTOSCOPICAS
t;.a, ç. ~1.11!~'flflOlll..u _ c C M • .1S2.J7r,.a

J08É DEL I'ICCHIA rlLUO Q ::"::~ :1... ~JI~~~~~S ~~L .~I~~~I~~ (

l=~~~l lU t.l5l!.3Ill2 • C C 0ll0I.1tlloUl - IN'" lOU'lllo1J70

(:tmc. Sr. Dr. Juiz. de OH'eito Ija DI lj! Vara da ~JUSTIÇA

FEDERAL de •••••• , SAO PAULO

Nos autos do .llif.!.Qi!!I! DE FALSIDA-

DE (a8. 0025686-4). argul do nos autos da RECLAMAÇÃO TRABA

LHISTA (88.0013058-5) mov,da por RAIMUNDO ALVES CAVALCAN

TE contra CDBAL -COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS, o ,n

fl"a-aSSlnado. perito Judicial compromlssado. tendo se de

sincumbldo dO honroso encargo, vem, com a apresentação do

laudo, solicitar se digne V.Exa. autorlzar o levantamento

do depõsito prévio (fls. 19-CZSS9.474 , 40>. com seus a

créscimos legais, para que possa ressarcir-se de parte

das despesas periCl ais efetuadas, determinando seJa expe

ttida a pertinente 9u1a d~ retirada. em nome do perito

e/ou de seu assessor, Or, EDSON SERRA (OAB-ElsP 39.997),

Nestes

Ce150

\.QQUT6I!.\OS. "IIUtIOA. ..-.ul.lu....... CONJUPfTOI; Gl4I _ TtU:l'~n ~711.~ - Cl" 01310
lIU1DIHC.... 1U-1U1 • $.1.0 PAULO ~ .lUSIL



allluaidal t apresenta 08 reBul tadQ& obtidol no presente

realis ...do ';OdOB 011 examla nece••áriDII a. bOIl deDempenho da. Ilissõe •
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Aos ;1..2.

I"OCIlt Jutw::r,ulIo
JUIZO FEDERAL

SECÁO OE SÃO PA.ULO

SECRETARIA OA~_VARA

/'

COMPROMISSO DE .~r.J'!J!k-=LO

~has ao mós ao

L

u

D

~~E... ;19 mll ~OVêCêntos e Ql.t.Bnt2_e-O.l.,Ul~_

:l!ats. cl:illde tt comarCA de ;io .f.a.ul;:l , na sala. ae aesça.chos ao

lo!!! JU1Z Fecera.l ali. --l3..!- V&r& da Secáo ao Sã.o Paul,: pTuente o

~r ~?L.:! "-CH"'O"'A'- _

:OlIago oflelal Judlcl~rlo.Adlante nomeaao, comparecllu ª_Or~a, _H:LO..51L-.
"'A~IA C::QONATQ MELXAN

li que o MM. JU1Z aeferlu o compr::mlsso. aI' bem e flelmente se:!' ::1:110 e nem

::&1101&. aesempenD&r a.e funções QS seu cargo

Prêllt.aao a..S1m o COmprOl!ll!lSO. prometeu cumprl-lo :o:n ::.aBll~

:l&OIl, ISDO ai penas da le1

Para COD3t&r.lavre:.1IJt8~t8",rmoque lldo fi llcnaao c:r.:cr:Ill!l. VIU

alv~damente & •• ~n&do Eu.~_______ __ '

O!::'clal JudlcloÍrlD, datllogra.!el B suclcre

~~ru:l 'R~S"fiJ rJétllntmttr Yonz.::lttz ga:CJ.iJ
tRO'd ~.rJt1 Coron"to .Mtlion

Iroce..o n' 6621635

Reclama9~O TrabalhJ.sta

13. vara - Justiqa l'ed.ra1 - São llaulo

Reclte: Ra,lmundo Nonato 11v_a C:aTalcante

Recldo: Cl.a Brasileira d. 11151ento. Cabal.

BOlla Maria voronata Helkan, peri ta er:Lm~nal

da &1'1C1& T~cnica do Ratado de São Pauto, especializada til dOCUIlen

toscopia , cOIlJlro'Ui.ll.d~ J::t.D8 auto. da ação slIpra citada CDtlO 3811s 

tente técnica da COllpaJ1}l1a ~.lIileira d. Alimentas - Cabal, tende

o

A'IIlNIDA RIIOUÇAI. \164 CONJ. l:lll: • FONE. aaS-141l1: • 22".3<n. CEP' 0841' - • .1.0 P'AULO

1_ p~ç15 D! EUIIll I

C0f1e't1tllell plças tlOt1TO pericial , OI docu

mentoR de íll. 103. 10-4. • 105 do. autOI principais.

t:.IlS181:ell em :

na. 103 • 104 - Petição rormulada e. 1lQ1I'
d. Rai,.undo Nonato 11.... Ca'taloanta • Co.paDJIu Brasillira d• .1.11-

Il.ntaa _ Cabal, representado I rlllJlectiTuente pelol precuradorea 

"rcr llodrigu•• d. Preitas A.boud I Raimundo J/onato d. OU..eira San

tos , atranll da qual requere. a :Extin.ção de Froc•••o ui 6'21635 

a.cla.sC;io Trabalhill1:a , por acordo e:Cet1vado entre ali part•• ~

o docuaento apro.lnta _ 88 cOJ1!lccion••" no

anTaraa de duu ralb.as ele papel se. pallta , e.cilladas )l_lo 111.p:rIIl.O

'It Cabal _ ela Brasileira de !.l1mIBtoa q • atraTt. de lanç.entaa ~.1

"eanoçaradol, eonatudo a data' !ra811ia _ Dl, 31 di aalO di 1986,

contando dI a.sinatural re:Cerentea aoa procuradore. da. parte. e a

segg.ir uaa re••alTa tu... iat1loça:cada, apia a qual !1p.ra .a.inA

tura atrnll1da a RaiIlulld. llonato .1.1..... CanlelUlt. e loco abaixo

maia dual al.inaturall';

.1 pr11utira tolha do dacualnta contí. nea rn -

br1c•••

( lida rotoa nla, I • 11 )ara dell8ia porllel1Orl. ) •



Janeiro de 2000 DIÁRJO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03253

.. ?tDC'. \lUU,)~ - U1:1.»U<çlo T~lSTA
kCCUo.*WTLI 1l.A1KlJIlDQ ~TO ,u,v:t.s CAVA.LC.Un'J:

UC.I.NI.\DAr C'OftJ'.....IUA .~uU.tJIlA DE: .u.1MPtr01 .. COM1.

Foto n~!_Âutentica9áo da
primeira rolna da ~etiçao

(tlsl03J-Feea de ~xaM~ _

Poto n2 ll. Autenticaçao
da segunda folha da Feti_
çao (fls.104J_P~ÇA D~ EXA
~. -

l.

Il.AlHUNDO NoI':alATO 4LVZI CAV.u.cAIft"I .... COle

'AHII1A DAAS1LEJM pJr ALUW'f'Ol • C'QIAL, jl q lUlc~

nOIl ""co. d...c.l"'~io Trab....hJ,.t... rapc.. C_cIo1 por

••101 • .10,,"4001 u,natü.a.oa, vê• .1 'U••JlÇ'a .. '1.&•••••
p..""jio CC1\')\Itlt. •• :req~n1' ..

~~~~lLn.'-3.;;..~-I
o.u/tlr N9 1752

o. -.:creio. r..~itado o c:OIlpro.Luo
da r•••.1••io .. p&qI...nto da Cal •

23.500.000.00 IVlnta .. tr" IUlbtSe•
.. qUlnhllllc:oa .1.1 CI'Ullado., ..111.,.t.

procwflo adllt.n1atratlYCI. tic.edo

ea. o DiretOr Pr••.LdlinU lntarlrKl.
OI'. Ka1r da C... t.;o Ça'Y.lç~" ......
e. c:oJUA.

..... (lOfUeq"Ulllnta azqY1ya.nto. U1n4o

VIata .. afauvaçio dc -=orcto entra a. puta., coMula
rando-a. o r.eJ........t., n.sc.a data, r••••rCldo.,. tod';
•• parcela••x~q~cla. ft. 1.1'111:1,.1 4& bel_....o TrÚl&

UI.Lat<&. \1&1' .. n.ad.•••1.. raclõaau:,~ho Ou 10l'a ~1.~

"y-~ (~~'J - 000
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fls.105 - Rec1b~ de Quita9a~ Geral, no valor

de cZS 30. 575,00, através do qual Raimundo Benato ~lTea Cavalcan

te, auter da Reclamação ~raDalh18ta n t "21'35 - 13' Tara Federal

Sâo Paulo, representado pela advogada Nerc1 Rodrigues de 1re1tas 

Aboud, declara ter recebido a importáncia acima mencionada da Com

panhia Brasileira de 1ltmentos - e~ba1 , dando plena e geral quitã

~ão •

o documento apresents - se datado de aErasi1ia

DF, 31 de julho de 1ge6~ apresentando assinaturas atribuidas a

Nerc1 Rodrigue. de Freitas Áboud e Raimundo Nonato !lvea CaYalc~

te, tendo sido confeccionado no aUTerao de folha de papel sem pa~

ta,encimada pelo' impresso ·Oobal 01a Brasileira de 11imentos, atrã

v~a 4e lan~amento8 mecanogratados • Vide toto n2 111 a seguir an~

%ada, para deaaia pormenor..;

Janeiro de 2000

rIII-...,....-
•

•

OUltAÇID cu.u. • ueJlO

Ca' JO."".IIO

MIM\lJllDO Ik*ATO AL'VU CAV.u.curn. brMiJ.l

1'0 • c pocu*,r " t:r7' U''' ri. 'J5--A.....1-..t GUIAM ))0 "Pc.. U .. " r são ...a1.o ~

plUl. ""'COI''' a.cl~1o 'f1'ab&1.Ilh" n.ne" u••
Vua '-'1'.1 aio 'a\&l.o. ,.r_ocolada .c:a •• "uu'. 11.
p,....c... 11« ... Mft4e411 Dl'a. w:ucr 1I:)QlllG'D Da na!
Tal A.IOW> - GUM nu. ca.glu.. UI' ~lao ... CC!
''''UI1~ .aAllUl.... De .N.~ • c:DIAL .. 1~C'Ú*'" -.!
pc.. 0:' JO.Sn,aD Ctn.c. til. ,,"~u. ...~U·
• C'J.a:» C,tU.....,. &lOJ'z u la pu_lu c.cl~ I

da _ u'ecl•• 6Ç';a ...cl\l1 d .. -.e-orlrl_ tllh!
cadclClll tio pun.. ao nal u ...lo~ 41.~ •
, ...d .."u.c;io. <I........ fOI' nMacllla .. cCIIdM ... .-E,

ca1M/...10&'a. nol~1 pua .A6a aau. nl."1CUOa:t 

" ...c.o • tal'. "Ie•
andU..or I J1 eM: ,ulbO • UII.

~
Do ....~~Ua40. ott••n.qilll Una). ~at. ~l"U:."Ui.
1\AlttUtlDO VU CAVALC.UI'I"E

"J

11 - O~JETIVO DA FERIe!. :

Foto n2 l!!-Autent1caçao do
ll.ec~Do de WJ. taçao t7eral 
(!ls.lU5)-~eca de ~Xame •

Tendo em vista o teor dos quesitos !o~

lados pelo sutor Oia ~raBileira de ÂlimentQs _ Oobal às !ls; 22

e 23 do Incidente de Falsidade n. 850025686 _ 4 , anexado aoa _
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autos principais p depreende-- se que a per1cia solicitada tem 

como objetivo primordial, o de apurar a autenticidadl ou !alsid!

de das assinaturas e rubrica. lançadas nos documentos descritos

no capitulo anterior, bem como Terificar a existência ou não de

alterações realizadas nos mesmos.

111 _ U'ARElJiAMENTO U~ILIZADO

Quarta-feira,26 03255

~ara a ~ealiza9ão dos exames periciais, 

foram utilizados sempre que nece.sário, adequado aparelhamento de

precisão óptica, em especial de lupas manuais aplan't1oaa e anas

tigmáticas, bem como de microscópio estereoacópico binocular em

diversos graus de 3IIpliação •

IV- P~DRÕBS DE UOKPRONTO I

Como ele.entol de co.paratão, utilizou -
I

SI a pirita da••ecuiRtea plça. paradi,.atica. :

- assinatura. airi~!da. a Raimundo Nonato Ã1v••

CaTalcantl constante. d•• petiqõls por Ile di

rigida. ao Exao.Sr.Juiz di Dirlito da 1" Vara

lldlral, constantl' a. fla. 92".", dos auto.

principai. I a. tls. 2' do. auto. 40 proce••o_

.- 88001305'-5 anexado ao. auto. principal.;

Viele para d.lmais pormenor.. as toto. 'a aeguir

de a~s.IY a VII •

...""

•

AlIUM'TO - '1IOCE11O DE lNftItUR DZ

Ml~DO ttoQ'1'O ALvU CAVALCAIr'n.

AJIONTMlO _un: ro.uM nDlI:lAL NL CC!
DIÇAa DI UCLUIAtOIlA 'fAAIAIJIJn.\.
soa UGlSnO ••nl.n~. CQN"tM.:.c I!
'UIA .OIUO noz&AL. CIA. PU!
LEZU, DI: ALlli11J1'fOl - COIAL.
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Vanl'la U1 r ••p-te.o.....nl.e a pr•••nça ~ V.Ex••• lal1Cltar «11M

torna daU.oll li COfIfTU M.%AO .pr...t\ud.& por ..1& .....d~..

do. pe,l.o .ar.1VO') Aponl.aÔO ... lJt'1.to 1'1. a ••tJ,t.ulçMJ dO _I.cl da

eondut.a do p.roe••I.O.

.r.:-'" .1. '! •.1' :- ,I! _
_ .8MMU~ IIOWftO .u.vli CÀVALCANTE

"

q~

~

1~;-~~ ..~~
._ " '.u d••".". d' '" v...~

~
ASSlJ)l'tQ .. f1JlOCJ:SlO DE ItrnJlUIE DI:

MIM./HDO NOWA'rO ,u,,,n CAY~.

APOtITACO H1:1'tt n:UWM nOEJW. ~ C'Cl!.
cIeM Dl 1W:LANt.'fOl1A 'fI.UlUl1STA.
SOl UCl1'tao '.'21.i35. COIITM Ao ~

U.ESA 'OILtCA nDIu.L. elA, IMll-

tzIflA toE ,UoIKDn'OS .. CQlALv -

ti)

IntontO " "E.a nau.• d"'tl qu.I o ••-......0 D111:on lJ,)l,au'" ...
SlSU'I1 IhOI OU '0 0'•• qUI r.JlI·•••nt..v.-_ n••to. ",ro.c. ••o t01

por "'L& à •• t.ltuldo. por d••onll::n1.dade ltroh.•• lonll q..... ..1:_
ducru.o a proV'adCl !'lI no". contr.. r"2H qUI .pr~••Jl,t,Ir.J. na a!

~uancu, f. .. I:,Al'ldo lU prDpt'lo. o ..tI ...."'r.•• co.. r.lll'Ofl...... l p!

l~ QtlnlS1.Ita C;:I proc•••o.

,/
l.-a. Ir. Jlll. IM Cllonico da 1Ja. vaI''' .......0110

,uluwro .. rlillXl:SIO M IMTI"'. "De

lLUIMIDO )tCIt.\TQ ALVU CA.V~•

.uar1'ADa .un rolUl rGl:a.u. IA 0::If
DlçAa D& YCWAT'O!IA Tw.w1n"':
.c. qCIn-J '.,u..US. carTM eA
a.US.A PhLlCA. PGCUL. Cu......1
L&UA Da AL1JIar7OI .. ecaAI..

.,

,

Foto n! Li-Auten.lcaçao da

l'etlçao de fls.~2 con'tl:!IlUO
aSSUlB'tUras o.e .ltallllunC1o ~o

nato Alves vaval~ant&

~rªp 9R vuui~unto -

F1.s.07

O,'.,
. \

~o'o n! V-~utentlcaçau _
d~ l'et~çao de 11s.~4,cou

'tendo aSSlna'turas do .lta~

mundo Nonato Alves Q~va!

cante-r.qdrao ao Vonrron 1.u

~oto n 2 Vl-Autent~ca9ao _

da ./-etiçao de 11S.96, coa
tendo assinaturas de Hal
mundo Nonato Alves Caval_
cante-PadrãQ de Uonfronto
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Ix.L.lld••1M I,.. JIoIU .. OU'.lUI !Mau rena r'."A1. nUla

JlIIIUI' alu, r ••,.l.t."llte .. Y••••• 'lu. •• dL'M ....e"l••

Oltl' _ novo "r••o r ..... "ll'1ft••111'••••t.ç.o da CO'lt.ra "uio

la flUtÇ80 ~. "uUldçio ... _11 &cIWlItAM • "li pt41do .. anu

laçio da nr.rUa eonu'.-C'a.io falee ,.1D ....a eM oIC1IIrM _

.. "~rtt. "..Dtocol,adoe IOD c. "_I'~ 031154 • Dl"S5 ..

0'-01-1'

!I,J .... JUIZ" '''(lT' 'A ". " .. ti ..." " .A. "'LO ~

Quarta-feira 26 03257

•

'" 
'"""IU'OO 1Il0lfATO .llVU~ OI.'

'UI.' ...(nA"Arlo TU'''LNISTA .11' ee ... COII'" .. (O"~"'I"" ....SIL(I ....

~[ "ll"(IfHI~·CO'.L. IIroc ar •••••••• f.r•• ' '.01'•••• r ç.

• ~." lu • Ir'U"tO, 11" ••• r JII"".' .01 ''''101. li l'I"tjfle'~.1I ."I:•• 'IIlIl!

... I[CIU 1'1'."" llQ 1· (,rcarill •• _.,lltr•••• Tilulo•• lIoeu•••n ••

••• ,. e4l(t,UI 1011 o 11- "." •• l)-l·l' .C h ••••• '111 ~••

•, "'''1"'''' '.1'1.1 ......."

"111 "IlUlto 11. '.e-., •• , • [HC\,IC10 '"11' .I •• to. coro ••••••• II!!

""'01.10 ".' 1.. 1". rrOl'lul 11,1 ,.1"'11. "olll,e.,,'•• '0''':'''' .1 ••• ,.;;0

el ''''te,"lu'.''t .. ,.,•• 1I'.lt.~ • 11" u tr S",u,,,.t 11. $.0

' .... 10. 11.... 1"0110"'(0 , ...... 1"" ""II.r." 11.1.,•••" li"! li'. ".,••,,,.
U' • ''"'~U. UECOA'

·.,t., (.,_,.
"111 ,"f,rl.I"Co

,,, ''''0 " ....", .. ".. ~\

~r4~

~oto ni V~~-Auten~~cação

da ~et19ão de Ils.26,con!eI
do ass~na"urag de Aa~munuo

~Ollã"O Alves UavaLcan~e

fadrão de uonfronto -

có~ia carbonada da Petição formulada em nome de

Raimundo Nonato Alves Cavalcante e Companhia Brã

sileira de Alimentos Cobal, representados respe~

tivaaente pelos procw~adores Nercy Rodrigues de

Freitas A.boud e Raimundo Nonato de Oliveira San

tos, que encontra - S8 em poder da Cobal, cuja _

via original Bata aner.ada às fls.103 e 104 doa

autos principais. ~
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v
~ referida oópia carbonada apresenta assinatura.

atribuidaa aos proouradores das partes e em sua

primeira folha !igurall duas rubricas • Vide para

demais pormenores as fotos anexadas a seguir de

n-8. Y1J.1 8 1.1.

~
lo'ls.O!, /

q t,
L-

~OTO Vl!!_Autenticaçao da

primeira tolha da via cato
bonada da Yetição,que en 
contra-se junto a Cabal
~aQrãQ de yonfronto •

tato nY lÃ-lutenticação 
da segunda folha da ~eti

Ção,qUB encontra-se junto

!o~obal.Padrão de GOn!ro~

z.

........

• ... "'-ru.eu ~lII."-'to. 1....

'lUta a .r.uvaçio 4e aDQrM utu u ,.-ua, __~
r&lhlo-•• e r.c:l U. M'~. doa, N ••ara.'" to. AS

a. pu..1•••as.9i ". lrue.1a1 ... -.I1-...io !'nàl
lhl.t. •• "U....... 11.&1. r.e-u.-r, _ ,,,,1•• eMa f•• "H'

d0

utJDtt)O JIONM'O uni CA'V7oLCAIIn • lã q
'AJfIUA ..urut.... Q2: .u.~ .. 0»At0, ~I .u.f1.,u.
1'10' Aut.e. 4& "d~'" ~1'''&1Jl1..t: •• nplr ~ ....

'.\14 1IlIWD(......1"".tlr1U.... I , ......" v ..
pe~1qao CIOII1_u.• I'~Nr •

'ne. "nus .. UCI.a.IW;IO '!'UJ"l.LalftA

~I u.D«MtlO IICXA.'!'O ALYU CAV1oLCAIII'S
~. C'CM'AJnIU .....D.aIu. Da ALDCEIIIOI .. ceu.r.

_ ,...r&au•• •_~r p••U/Wal.U' &1.J: ü.e-ialSl-.

'.'"

jf

••
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.. assinaturas e rubr1cas for.neoidas como termos de

comparação pelos Doutores Raimundo Nonato de 011

veira Santos _OAB/DF_ 475~ e Nercy Rodrigues de

Freitas ~boud_0~E/DF_l752 •

O referido material gráfico apresenta- se no an 

verso de folha de papel sem pauta, contendo em seu

verso o recOnhecimento das referidas firmas, pelo

li Oficio de·Botas -!~b. Kaur~cio G.Lemos -Brasl 

lia.

Vide para demais pormenorelJ as fotos anexadas a ..

seguir de nls.X e XI.

~oto n~ L-Àutenticação 
dos materiais graficos 
fornecl.dos por 1<aimundo 
Nonato de Oliveira Santos
e Bercy Rodri~es de ~rei

tan lboud.~adrao UOnrronto
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" o,lc/o De NOTA'
t ........ ca.~

P

Hoto n2 Ãl-Autent~caçáo do
verso da folha que contem
oa materiais gràf1cos_
Padrão de ~onfr9nto _

f_ ORHN'f.•Ç~O n03 !'UBA.Ll:lO.3

UOnSQante 88 normas tecnicas preconizadas

para as pericias do gênero, a intra-asainada assim orientou 08 seus

trabalhos :

a)- minuciosa inspeção ocular dos documentos

b)-

eII questao ;

idêntico procedimento em relaçao aos

drões de confronto utilizado! ;

\t
pa-

eJ- minudentes exames entre os textos dat1

logratados constantes nos documen~o8 

peças de exame;

dJ- criterioso exame grafot~cnieo entre as _

assinaturas que rlgur~ nas peças de eX2

mé e as utilizadas como padrões.
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e}- anál~se final dos elementos técnicos

detectadOS, os quais vão consubstancia _

dos nas seguintes

c O N C L u S ~ E S:

l'r~meJ.I"a Concernente aos exames grafotéc

nieos.

!- As assinaturas e I~brieas atribuldas a

Raimundo Nonato Alves e~v~leante,que _

flguram na ~etigão de fls.103 e l04,no

Recibo de Quitaçao Geral de tls.l05

Peças de Exame - identificam - se grá

ficamente com as lançadas em nome do

próprio utlli~adas no presente exame _

como termos de coaparação, documentos

sates especificados no capitulo padrões

de confronto •

Preliminarmente, a perita efetuou a com

paraçào entre aa próprias assinaturas e rubricas utilizadas como p~

drões, a fim de estabelecer a unidade gráfica de tala lançamentos ,

detectando caracter!stico8 comuns, que demonstram u. único punno e~

critor.

A SegUlr realizou um sucessivo e reiterado

exame comparativo entre as aaainaturas e rubrlcas questionadas e

as paradigaáticas autênticas, observando que guardam entre si
expressivas convergências escriturais, manifestadas em gestos

graíocinéticos que se coadunam perfeitamente, abrangendo ~anto a

qualidade do traçado ( esp~ntâneo e escorreito) , quanto os ele

mentos de ord•• geral da escrita ( grau de habilidade do punho,

valores angulares e eurTilíneos, relação de proporcionalidade grã

mática, espaçamento interliteral e intervocabular), e os de natu

resa genética que co.provam perteitamente a equivalência dos gra

tismos quanto a unidade de origem.

~8S1m • atraTél deIte conjunto de caracterls 

ticoa cODcordante. que demoDstra, como acima foi dito , a unidade

gr'fica existente.entre as.assinaturas e rubricas confrontada., -
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comprova - se de foraa indubitável a orieem legítiaa dos lançulll

tos atribu{dos a Raimundo Nonato Âlvls Oavalcante constantes na

Petição e Recibo de Quitação Geral. submetidos a per!cia;

Cuapre ainda • dar de. taque a UII1& .íírie de

s~gn~!icativa. convergências detectada. e que podem ser observA

das nas rotos aapliações de ni••Xll a LIII • as quais encontram

se logo abaixo , que .ao a8 seguintls : ~

- formaçã. d~ co~plex~ a semelhança de "tuy" que

apresentam - se no inlc~o das assinsturas e ao

t~rmino daI rubrioal ;

construção das letra. a guisa "j".ue l."1;" na

fOrlllação intermediária das asllinaturas e o 'l"emll

te final desta.

desenvolvimento da cetra ornamental inic1al das

rubr~oa8, salientando - se a !ormaçao e angulos~

dade das laçada8 •

=Dr. Mair de Castro Cavalcante e es-

ta COJUR.

Janeiro de 2000

--

__ -h.

~oto n2 ~ll-lmpliação de
assinatura atribulda a _

Raimundo Nonato llves'CavAl
cante exarada as [15.104 _
da Pet1çào-Keca de ~xame_

I

são Paulo ,0'-/ julho de 1986.

-r7--f-+.__1-
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.l!o"tu 11" AJ.J.J.-ÁlllpLJ.açao de
assJ.natura exarada por _
J{a1munao Nonabo ALves Ua-.

valcante na .t'etJ.çao de .n.s.
96-Eadrap de Uonrronto,

~oto nQ XiV-lmpliaçao de
aSS1natura atr1~ida aRa!
mundo Nona"to ÀLves Uaval~ar

te, exarada :as r 13, J.U4 da
Petiçao- ~eçá de ~xame ,

~
\

Quarta-feira 26 03263

IC...:!.
Fls,15

\ \
j2 ! I I
'--I / '

CAVALÇANTE

)

Ftos ngs,~V a XV!!! -1mpliaçoes de 
assinaturas exaradas poz' Raimundo Noaa

to Alves Cavalcante nas documentos de
fls. 26,92 e 94 -~ de Confronto

.\
I~'l'I\\);
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Foto n Q XV1II- Ampliação
de ass~nat~ra atribuída a
Raimundo Nonato Alves Ua'_
valcante exarada as fls.
.Qi da Eetição-teca de Ex~

~ .--

(

Foto Di A1Ã-1mpliação de
aSIl1na~ra exarada por Ra1
mundo Nonato A.lvee uaval _
cante na ~et19áo de fls.~ó

.&"d'QTh9 'fe Ugntrgnto •

Janeiro de 2000
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-i§ara nada mais reclamar, em JU~zo

fi
ou fora dele;

segue ••

~\

------

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

roto nll U-Ampliaçao de as

sJ.natura atribuída a .t(a.tmU;
do Nonato Alves Uavalcante

exarada as fls.1U3 da ret1
çáo Peça de ~1:amo •

De acor

RAIMUNDO

í

/

final dest

ZOtO n 2 ~r- Ampliaçao de assJ.natura
atribuída a Raimundo Nonato Alves Ua -
valcante exarada as fls. 105.. Recibo ..
de l..1ui"taçào Geral -~e b;xame -

~
--ª=---
-i
--:3

:::::- -=C---- ~~_I_------
--=-------
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loto n g 44!1- Ampliaçao de assinatura i

exarada por Raimundo Nonato Alves ~a 
valcante exarada na Petiçao de fls.94
P~drão de Confronto

~s aSB~natura8 atribuidas a ~erc1 Rodrigues de

Freitas Aboud constantes da Petição e Hec~bo de

Quitação Geral, bem como, a ruer~ea aposta a e~

querda do observador às fls.103 da referida &e

tição - são proven~entes da pessoa homônima que

forneceu o ~aterial gráfico e assinou a cópia 

carbonada da. petição, documentos estes utiliza

dos como termos de comparação, sendo, po~tanto.

autênticas •

o cotejo dos lançamentso atribuídos a Nercy ao 
drigues de frei tas Aboud constantes nos documentos peças de exª

me com os utilizados como padrões, revelou a presença de peculi~

ridadea gráficas de um ~nico e .esmo punho escritor, abrangendo 

tanto os elementos de ordem geral como os de natureza ge~tica

que demonstram de forma inquestionável a autent1c~dade das firmas

elll Cjlleatão •

18 caracter!stieas gráficas detectadas entre os re 

!eridos lançamentos - questionadas e padrões - podem ser per!ei

tamente observados na apreciação dos assinalamentos procedidos 

nas fotos ampliações que vão a seguir de nQs. !Xlll a XXI

.-'-.-.-'-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Brasília-DF, 31 de maio de 1986.

Janeiro de 2000

---
----

-=-----
~....-cll:<' ITAS

IDF N9 1752
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J!'oto n2 lllIl_ AmpLiação da A.ssinatura
atribu1da a Nercy Rodrigues de Freitas
Aboud, exarada as fl5.104 da Petição
Peta de Exame •

......... ----_.._-- -. .
a dele.

Brasília-DF, 31 de de 1986.•, ~
UD

.roto n2 .uiv -Ampliação da assinatura_
atribuída a Nercy Ro~rigues de ~re1taB
Aboud, exarada as fls.1U5 -Recibo de _
Quitação Geral ~Peça de ~xame _

Bra.111a-DI', 31 de aaJ.o da 1'16.

~oto n~ ÁÃ~_ Ampli~9ao da asslnatura
atr1Du1da a Nercy Ródr1gues de ~re1taa

Aboud.exarada na segunda i'olha da v:La
carbonada da ~et1çao que encontra-se
junto a Uobal-Padráo de Confronto _
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Yoto nl ÁÁYl-Ampliaçáo de trocno ao ma
terlal grárlco forneeldo por ~ercy ~_

drlguea de ~relta8 Aboud, que eneontra_
se Junilo a Co bal -.Paga0 de (;gnrrom:2, _

2l5.22

~oto n- ÁÃV!!_ Ampliaçao de rUbr~ca atr'
~uida a Jercy HOdr~gues de ~rei~as Aoau;
as rls. 103 da ~etlçao - ~eça de ~xame

loto n~ ÁÁY1!! -Aapliaçao da rubr~ca _
atribulda a ~ercy Rodrigues de ~re~~as

A.boud exarada na pr1me:Lra rolha da Via

earbonada da 1:'etiçao que encontra-se _
jun'to a <':oDal-.l:'adrao de l.:ontron'to -
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I ª y,\", ~1-J~;- ~\0 -.e' -. -..:1 ~o'to '~~.u.u. -J.mpliaçao de 'lreclIo de -

---= .\ \ i. ma'ter1al gra!tco fornecido por Nerc:r -
= Rodrigues de Ereitas ADOUd -taatao de

ConfrgDto •

Á assinatura atribuida a Raimundo ~onato de

Oliveira Santos que figura às fls. 104 e ~

bri~a lançada a direita do observador às

fls. l0' da ~etição - peça de exame _ pro _

veio do punho da pessoa homônima que for _

neceu o material gráfico utilizado como p~

drão de confron"o, Bendo~ portanto, antep-

.1.Ul!!..

De tato , as expressiTas converg~ncias escri~

raia manifestadas nos confrontos efetuados entre as !1rma~ quea _

tionadss e padrões, abrangendo a qualidade do traçado e os alemea

tos de ordem geral e natureza genética da escrita, determinam de

forma indubitáTel a origem legítima das tirmas examinada.;

Vide os assinalasentoB procedidos nas fotos ampliações que vao a

seguir, os quais permitem uma fácil observação dos caracter1stl _

coa comuns que autori.~ a conclusão acima expendidai rotos estas

de nzs. XZXI a XXXVI •

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
'-'-'-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Fotõ nl XL4l_ lmpliação da aS8inatura-a1
atribulda a Raimundo Nonato de Oliveira
Santos exarada 8S fls. 104 da Petição _
Peça de Elame •

~. . UftOIO _. . .

OD/DF '119 4754 roto n ll J..UJ.J. _ A..pliação da aasinatura
atribuida a Raimundo Nonato de Oliveira
5 antos exarada na segUnda io lha. da via
earbonada da Petiçao -Padrao de Uonfron
~.

ASSINA'IURA 00 DR. RAlMUNOO]

Janeiro de 2000

-

1-=1=,--=

t,-
P

:;)

4-)

.T)_"",-=~

6)C::::::::Z~~

~oto nl ~III - ÂDpliação de trecho do
material gráfico fornecido por Raimundo
ionato de Oliveira Santos - .Padrão de
9ontronto •
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~ta data, ressarc~~

j
. icial da Reclamaç~

1amar , em juizo 01. l!'oto nl! .LU.IV -!mpliação da rubrica -

1 atribu1da a Raimundo Nonato de Olivei-
, ra Santos exarada as fls. 103 da Peti-

. ..,~ .~ \ ÇãD ~de Exame _

.-1 ~

.~ -.., da R.eclamactao
I S, em juizo ou fOJ

~-! da::JJ\ ~
,---= ~\

--

Hoto nl! AL4V -Ampliação da rubrica atr1
buida a Ra.imundo Nonato de Oliveira San'
tos exárada na primeira 1'olha da via c~
bonada da. ~etiçao - Padrão de Oonfronto

-
Foto n 9 ÃÃÁVI_ A~y.~ação de trecno: do
mater a! gráfico fornecido por Raimundt
Nonato de Ul~ve~ra Santos - radrao de
\,;on!'r0n1(2 •

I
<

-::=:--=-----------
- I2.v~1 c.. ~

<i~

-

:d~
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3E~UNDA : CODe~rnent6 ao exame mecanogr~fico.

1-

hS vias ~r~g~na~s referentes a letiçáo de fls.

103 8 104.8 Recibo de ~itação Geral de fl.s _

105, ambos doc~entos peças de exame, sofreram

a1teraçoes mediante acrescimo dact~lográfico.

Janeiro de 2000

o acréscimo efetuado na Petiçao de fls. 1.03 e

104 apresenta-se nesta última, abaixo dos nomes 8 assinaturas dos

advogados e inic~a-se pela expressão " .IJe acordo ", •••••••• finali

zado com a expressão nesta COJUH " e o nome " Raimundo Nonato

A.lves Cavalcante ", consistindo por seu teor BIlI uma "Ressalva" au

texto orig1nal.

Quanto ao ~ecibo de Qu1taçâo Geral de fls. /

105, a aLteraçao med~ante acrésciao ocorreu após a expressão ••••

"De acôrdo", abrangendu a conversão do ponto que tinalizava a re-
I

fer1da expressa0 em vírgula e em seguida a po8i980 aos Lançamentos

"respeitado observação tinal aeale p!e1.eante", Para maior clareza

deixa a perita aqui reg1strado q~e o nome Raimundo ~onato ~lYea U~

vaJ,can.e e a aSS:Lna-mra por ele ali exarada, são lançamen'tos ante

riores ao aCré8C1mO e portanto pertencentes ao docwaento em sua /

fOrlla autêntica. ~

o. acréscimos acima especificados, estão ca 

racteriz~do8 pela constatação da utilização de máquina de escrever

diversa da utilizada na confecção do texto original.

De fato, e. ambos os documentos examinados, p~

........
petiçso e Recibo de ~itaçao Geral, o texto or:Lginal foi datilo

graIado atraves da utilizaçao de m~quina de escrever IBM modelo

82/0, esfera courier, e os acréscimos e~.tuados foram datilogr~

fados com m~qu1na de escrever lBK, esfera courier, por~, com o

l1lOdelo 196/0.

~ara caracterizar de forma 1ndub1t~Ye1

tal a!irmat:Lva, oasta a f)bservação dos tipos diferentea aos aoe!,!

tos, no tocante as suas dimensões, para tanto vide ~oto ampl:La 

çoe9 de n-s XXXVii a 1Ll1.
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~cto niXAÁVll _Ampliaçao mostrando a
colocação da v1rgula ~unto ao ponto tl
nal apos a expressa0 "De .A.eordo "_Reci
bo de ~1taçáo Geral-fls; lO!;-ill.ic~ando

o acrescimo-Peça de Exame -

Foto n2 LXÃlA -Ampliaçao de acento 
constante no acresc1mo - Peça de EXã
me.

Quarta-feira 26 03273
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Foto n2X1- Amp11açao de acento cana 
tante no acrescimo - Peça de Exame -



,," '" I
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Foto nº X~l - Ampliação de acento
constante no texto origLnal -~eça de
Exame.

Quarta-feira 26 03275

,iUJ
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Foto nº X~ll -Ampliação de acen~o

constante no acresc~o - Peça de ~xa

me -

!JJJ
I

_.~

~ titulo ae ilu~traçào, Junta a~da a SJg

natár~a do p~esente trabalho, totogr~1as doa documen~oB de /

~Ls. 103, 104 e 105, respect1vamente a pet19ao e recibo de qU!

taçao geral, peças de exame, realizadas com aplicação de gaba

rito de precisão colunar (pellcula transparente), as quais per

mitem uma apreciação doa desalinnamentos hori~ontais e verti -
I _

cais qUE obviamente ocorreram, tendo em vista a conclusao ant~

r~ormente expendida, a ~ual comprovou a utilização de máquina

de escrever diterente para a confecção dos acréscimos.

Vide fotos de n~s ~LTII a ÃLVII.
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J-'aça d.e l!lxame , d.ell1Ons 'trando os desalinhj
mentos dat~lograr~cos ex~stentes entre

o texto pr1mitlvo e o acrenc:Ldo •
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nhamentos datilograficos existentes _
entr.e o texto primitivo e o acresc1mo~
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11- 08 eaudos realisados na Tia carbona

da da petição de tla. 103 e 104, a qual enoontra-ee.a poder

da Cla. Eraeilsira de Ãlimento. - Cobal, utilisada como padrão

de confronto, permitiu a s1gnat~ia a8 seguintes constatações:

- a via carbonada padrão, ~ oriunda da

yia original peça de exame;

-"inexistência da "ressalva", acr~sc1

moa etetuanos na v~a original e das

tre8 assina'Wras or:u.mdas do punno I

4e Ra1munuo ~cnato l1ves UavalCattt~,

quv I~gu~am 3unto a referida adulte

ração;

- ausência da rubrica o1."iunda do punho

de aa~mundo Nonato Alves Cavalcante,

exarada na via original em sua pri 

meira tolha.

Tais constatações são !ácilmente verifica

das atrayes das foto-lines abaixo expostas em superposição.

-.
-.

-.
-.

-.
-.

-.
-.

-.
-.

. .
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\

.l!'oto - J.,inea _

nal da petlçao
mc~ra J:o.Lna c1a
c1a pe'tlçao •

ilpos1çao da V;La Or:l.gl _

de I La. lOj -sc> ore a pr.l.
V~a carDollac1a c1a relera.
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~·o to - J.,J..nes _

nal da petlçao
mrura IO.Lna da

áa p(HlçaO •

'ipos1çau áa Vla or~g~ _

de ILS.LUj -socre a pr.

V~a carDollada da re1:er~
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Dl: • .lI&U: 4e eu=o cuu..... _
ta c;g,:rga.

.s'"

.._.~

:til

~o~o -~~nes - ~posiçao da via o~1ginal

da pet1çao, f15.104 - sobre a segunda

tolha da via caroonada da referida pet!
eao •
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QUESITOS:

1) "Podem 021 Sra. l'eri'to e Ãssisten'tes Tecnicos indic3dos respon

der a qual ou quais pessoas pertence as rubricas apostas na

folha um do documento em poder da reclamada ?"

2) N !'cdem ainna precisar a quem pertence as assina"Ç"Oras apostas

na folna dois do documento em poner da reclamada ?-

Respostas 301$ t1uesJ.tos 1 e 2:

-Tanto as ru~'1~as Conbtau~eo "8 fls. um e doJ.S rc:eren~es as ass!

naturas, são oriundas dus punnos ne NercY Rodrigues de Freitas /

1boud e de Raimundo Nonato de Oliveira Santos.

3) "A.nalisando o documento de fls. 103 doa autos, :fracesso nl

e

que

se encontram apostas no doc. de tls. 1, em poder da reclamada, o~

jeto do pergunta formulada no primeiro quesito ?"

6621635 da 13' Vara da Justiça F~deral, podem os Sra. Perito

Assistentes TécnJ.cos afirmar se as rubricas coincidem com as

Resposta ao qpesito 3:

-ls rubricas coincidem parcialmente, pois, na Tia c~rbonada (tolha

um), inexiste rubrica do punno de Raimundo Nonato ~lves CaTalcante.

4) ~!nalisanao o documento de rls. 104, dos mesmos autos, podem os

Sra. Perito e Assistentes TeonicoB afirmar se as rubricas que se

encontram acima da "RESS:i.LVA.-, coincidem 00111 as que se encontram

apostas no doc. de !la 02, em, poder da Reclamada, objeto de per 

gun'ta !ol'lltllada no segundo quesito ?D

........
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Re8pos~a ao quesito 4:

- 31m, são oriundas das mesmas pessoas.

Quarta-feira 26 03287

5) "Fodem os Srs. Peritos e Assistentes Téc:nicos informar a

quem ~ertence as assinaturas e rubricas apostas, na folha dois,

abauo da 11 RESSA.LVA lf do doc. juntado ao processo as f1s.104?1I

Respos~3 ao quesito 5: -

- Sim, são provenientes ao punno de Raimundo Nonato ~lves Cava!

cante (vide conclusão prim~ira ~~em 1).

6) lf.rooem alnaa a'CeS1.éU' ~e .,.::> áo ... uaturas e ruOr~cas alJus~as a

bauo da 11 RESSA.J.J'lA ti pertencem ao J.)~re~oL' lnter~no Dr. Mau

de Casyro Cavalcante ou a algum membro da Cojur (Consultoria

Jurld~ca da Cobal) ?"

Resposta 30 auesi to 6:

- ITejud~c3do tendo em vista a resposta ao quesito ~ter~or.

7) lllodem os Srs. l'cri to e Assistentes Tecn.icos lndicados con

firmar se as assinaturas e rubricas apostas abaixo da

tf RESS.tLV:, lf pertencem ~o Dr. Raimundo Nonato .i.lveg C?valcante.

ora reclamante ?"

Resposh qO quesito 7:

- Sim, vide conclusào pr1melra item 1.

8) "Podem ainda esclarect'!r se as aSBlnaturas e ru brlC:1S foram

apos~as no áocumento de fls. lO, e L04 81mu!taneamente ?"

Resposta qO quesito 8:

- frp.Juolcado.
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9) "Considerando-se o textQ da petição de fls. lOj/104 e a

w RESS~LV~ M nele cont1da, pode-se afirmar qce os meamos to

ram escritos com a mesma maquina de escrever 1 Rá diferença

na ~pr.ssao mecanografica 1-

Resposta ao quesitg 9:

- Foram escritos com maquinas distintas, conforme fundamenta

ção expendida na conclusão segunda itens 1 e I~.

10) nutilizando-se de metado e criterios especificos, e possi

vel apurar se o texto da petição e a ressalva foram datilogra

!ados s~multaneaMcnte ?"

Resposta ao gueuto 10:

- lia, vide conclusão segunda itens I e 11.

11) nCOJl a supressão da 11 RESSALVA ", do texto d .. petigão obje

to da Reclamatória n2 88.002568ó-4, podem os Srs. Perito e Ass1~

tentes Tecnicos atestar se a mesma e copia fiel do documento em

poder da Reclamada ?W

Resposta ao quesito 11:

- Sim, v~de conclusão segunda item I~.

• •
Este laudo vai datilografado no anverso de 44 (quarenta e quatro)

tolhas des'te papel e dev1c1amente aSSJ.naC1o I;l ruLll. .......0.0 pela .A.ss~s

tente Tecn~ca. Integram-no 51 ~iustrações rotograIJ.cas, legenda-

das e ruDrlcadas.

Sao Paulo, 08 de novembro de 1988.

12••~a A. ~A!.'
~~ar~a db~;h~to Melkan

Âssistente Tecnica
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DOCUMENTO :-J9 9

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03289

1. ORIGEM. Trata-se de dois documentos do perito judicial CE~

SO MAURO RIBEIRO DEL PICCHIA (perito judicial) e da assistente

técnica (MARIA ROSA KORONATO MELKAN).

2. FINALIDADE. Provar o cinismo desse perito travando discus

sao com o Juíz no sentido de lhe pagarem uma fortuna por duas
falsas perícias. (do perito judicial e da asslstente técnlca).

A reclamação e legal e o documento autoriza o pedido de exe

cução judicial, caso seja negado o pagamento do valor legal.

Aliâz, esses dois documentos ê justamente para isso. Jus
tificar ações judicials futuras.

Como são falsos os laudos o per~to judicial e a assistente

técnica devem devolver aos cofres da CaBAL o valor que desembol

sado pela empresa por duas falsas períclas.

3. FUNDAMENTOS. Os laudos sao atos jurídicos vedados pelo art.
153, § 39 da EC 1/69, por ofensa a coisa jUlgada.em execuçao.

4. VALOR JURIDICO. E a prova judicial para todos os fins de
direito.
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IN§TITL"TO DEL PICCHIA
fl/r:. LTDA. ~IICRO'EMPREIIA

PERíCIAS DOCUME~TOSCÓPICAS
c. c C....32.5 1."0001...... C e.. M. '~11.z

Janeiro de 2000

JOSÉ DEL PICCHIA. FILHO
FUNDADON

11101- .sal

CELSO M. RIBEIRO DEL PICCHIA.
O.A.•• 17m· A.' J.I.5.'. 115 - AS IN. CNIM 1·151

ISS 1.150.3114 • etc OOCJ.104011 • INItI 1012117.&370

Exmo. Sr. Dr. JU1Z oe Dlrelto da DI 13 1 1ara Oa JUSTIÇA
FEDERAL de ..•.••••••.•••.....••••••••.••.•••••.••. SÃO PAULO

Nos autos do INCIDENTE DE FALSIDADE (88.0025686-4 ),

argüido nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (88.0013058-5)

movlda por RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE contra CaBAL -COMPANHIA

BRASILEIRA DE ALIMENTOS, o infra-assinado, perlto judicial

compromissado. tendo se desincumbido do honroso encargo.

respeitosamente ve. apresentar seu laudo pericial. em anexo.

Com a oportunldade. e igual respelto. vem solicltar

se digne V.Exa. arbitrar os honorárl0S perlclals definitlvos.

conslderando as segulntes prelimlnares:

a) - Extremamente complexos e abragentes as questões

técnlcas do caso vertente. obrigando a apreciação de

múltiplas facetas. bem como ã realização de demoradas e

reiteradas pesqulsas, além de implfcar na execuçao de

muitas dificllimas m1crofotografias. extremamente

onerosas (as despesas correspondera. a 47 OTNs •• de par

511.

* 1 *

....-AT6NIO&o AVlHIDA 'AULlSTA. iIIlI • COMIUNTOS W" . TIUPOIIII Zll-4112 • _ • cu 11311

.UIll&HCIAo 1U-nJ7 _ SlIG PAULO • lllAIIl.
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INSTITUTO DEL PICCHIA
fl/c. LTDA. MICRO-EMPRESA

PERíCIAS DOCU~IENTOSCÓPICAS
e. G. e. U.JZ5.lU/OOIlI.... c. C. 101• • .J.52.11.oZ

Quarta-feira 26 03291

JOSÉ DEL PICCHIA FILHO
FUNDAOOR

(ltcII- ,gDI

* 2 *

CELSO M. RIBEIRO DEL PICCHIA
O.A.a. 17.rm • A.".J.E.S.". 175 • AS. aR. eltlM E-I55

ISS 1.150.311·02 • ele OCMUCl'U • INPS lQ12S17U1Q

b) - Em razao da complexldade das análises técnlcas e do

montante das despesas, e conslderando a releváncla dos

resultados da proprla pencia na definição dos

resultados jurídicos, envolvendo o mérito da açao

proposta, a honorária pericial deveria ser estimada em

seu máximo, que equlvalerla a as (oito por cento) do

valor estipulado na cláusula em lit1gio;

c) - No entanto, tendo em consideração o elevad1ssimo

valor da causa (CZS23.500.000,OO/malo-86 equivalem a

220.864,66·OTNs.l, toma a liberdade de sugerir, o

perito, a fixação dos honorários em apenas SS - cinco

por cento da importâncla postulada, ou sejam,

lmediato. conslderando-se o disDostO nos

Solicita,

arbitramento, seja

dos honorárlOS. de

11.043,23 OTNs.

finalmente, em seguida

a ARGüENTE intimada a efetuar o

ao O'

deDósito

artlgos 19,§ e 33 do CPC •. -

Nestes T~rmos, • Oeferlmento.-

Celso

R \Juntada

~rlto judicial:

Picchia

LAaOItATCItIOS, ""ENIDA PAULISTA. AI • CONJUNTOS .2/". TUUDNES ~lIZ • 2IIoZ5II • cEP aUla
.n'DlHelA. 15207137 • $AO PAULO _ a_L
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!'l/C. LTDA. :lUCRO'E:lIPREflA

PERÍCIAS DOCU:\lE:"oiTOSCOPICAS
e. G e. 49.325.116/00014 e e. M. 1~7"2

Janeiro de 2000

Jost:: DI::L PICCIlIA JOILIIO
FUNDADOR

(1!lO1 - 1913)

CELSO M. RIBEIRO DEL PICCBIA
O.A.I. 17077 - A P.J.E.S.P. 17S • AS IR. eRIM. E·1~

ISS 1.1S0.31.1-2 - ele oocnll"l • INPS 1_4370

_xmo. Sr. Dr. ;uiz de Dire~to da Di 13 i Vara da JUSTIÇA
FEDERAL ae ....••.•.....••••.••.•.•.•......•. SÃO PAULO

I· I;',~."'" Itr·,

J. ~'. j.:i,.1 19~

luij

Nos autos do INCIDENTE DE FALSIDA-

DE - 88-00256686-4, argüido por COBAL- COMPANHIA BRASI

LIERA DE ALIMENTOS, nos autos da REC~~ÇAO TRABALHISTA

N' 88.001~058-5, que lhe é mov~da por RAIMUNDO ALVS CA

VALCANTE, o inf~a-assinado, perito judicial, tendo tido

c~ênc~a ao D2 arbitramen~o de fls. , ~ixando os honorá

rios pericia~s em 300 - TREZENTAS - OTNs., vem solici

tar V.DI recons1deração, pelos motivos que, sempre den

tro do máximo respeito, passa a expor:

a) - Os honorários periciais, especificamen~e de peri

cias documentoscópicas, não se enquadram em qual

quer Tabela existente, devendo, como paralelamente

sucede com honorários advocaticios, serem ~ixados

em conformidade com o grau de zelo prof1ss~onal, a

natureza e importância 'da causa, o

zado, e o tempo exigido para

* 1 *
LA8011ATOIlIOS. AVENIDA 'AlJWTA. ... COHJUHTDS C2144 • TELEFDNES ~712 • 2It-25II •
IlESIDUCI.... 152-7137 • UO 'AULQ • lIIASIL
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IN§TRTUTO DEL lPICCH:n:.~
s/c. LTDA. ~IICn.O·E:\IPRESA

PERíClAS DOCUl\IE="'TOSCOPICAS
e. G. e. 49.325.18610001-4 C. e. M. 1.:152.371-2

JOSÉ DEL PICCHI.\. FILHO
FUND...DDR

(1908 - 198:1)

CELSO M. RIBEIRO DEL PICCBIA.
0 .....1. 170n • A.P J.E.S.P. 175 • "'5. BR. CRIM. [.155

ISS 1150 :188-2 • ele 004:110441 • INPS 1092A7431Q

b) - Via de regra, salvo nos casos excepcionais, os

honorár~os são estimados pelos peritos em tQl do

valor da causa, remuneração esta que, aliás, .
e a

mlnima fixada para os advogados (art.20, §3 R do

CPC) j

c) - No caso concreto, o per~to estimou seus honorá

rios, a fls., em 11,043 eTNs, ou seja, em 5% do

litig~o, tendo em vista o elevadiss~mo valor da

csusa (220.864 OTNs.)j

d) - Com o devido respeito, e máxima vênia, considera

pertinente a estimativa, tendo em vista, por exem

plo, que em atuações muito mais rápidas e fáceis,

Leiloe~ros percebem 5% da arremacaçào dos bens a

pregoados, assim como Corretores de Imóveis perce

bem, normalmente, 6% das transaçê)es intermediadas.

E, sem qualquer diminuição a profissionais deesas

areas, e sem falsa modéstia, o nivel de especi11

zação demandado ao perito documentoscópico, bem

como as respons)!fabilidades dos encargos assumidos,

transcendem às destes dR s profisf;ionais;

Também sem qualquer demérito a profissionais de

outras áreas, os honorários arbitrados nos autos

(não atingindo sequer 0.14% do valor em disputa)

nao permitiriam que o perito viesse a perceber,
- /"""'I •

por hora trabalhada, remuneraçao co~dente a

de um mecânico de automóveis. ~

• 2 • C.....

e) -

LAaOR...TORIDS. "'VENIDA PAUUSTA. UlI • CONJUNTOS W44 • TELEfONES ~712 • zn.Z5II • ~ OU1l
~ElIOENCIAt 152-7137 • $.co PAULO • BIlAIlL
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INSTITl.TTO DEL PICCHIA
FI/C. LTDA. ~IICRO·E:-IPREBA

PERíC1AS DOCUME:STOSCÚPICAS
c. G. C. ~!.32.5.1U/OODl-41 C. C. M••.J5Z.37W

Janeiro de 2000

JosÉ DEL VICCIJlA. l"ILIIO
FUND...DOR

(1101 - 19831

* 3 *

CELSO M. RIBEIRO DEL PICCHI1
o....... 17017 .....P.J.E.S.P. 175 • "'5. IIR. CIlIN. E-l55

ISS 1.150.311-2 - CIC OC431llW1 • INPI I_WO

Eviden~emente, as comparaçoees efetuadas nao

tem o lntuito de desmerecer a importância daqueles cu

jas profissões foram exemplificadas, cuja dignidade e

méritos respeitamos, mas foram exemplificadas para que

V.Exa., através dos elementos comparativos, e com v.
inequivoco discernimento e espirito de Justiça, possa

reestudar uma reavaliação da honorária arbitrada.

Nestes Termos, P. Deferimento.

P. Juntada.-

Celso M. Ribeiro del Picchia.-

~AT6"1OI1 ...VDUDA PAULlST.... lU • eatCJUNTOI oIZI44. TILKFOHU ~nz • 2II4MI • cu Gl31I
1lI_ClA. .52-7137 • UO PAULO • IlIMlL
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DOCUMENTO N9 10

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26' 03295

1. ORIGEM. t um contra laudo pericial, produzido com base em
montagens xerográficas.

2. FINALIDADE. Provar que os laudos do perito judicial e da
assistente técnica são falsos.

3. FUNDAMENTOS. Ao contrário dos laudos oficiais, esse con-

tra laudos demonstra a falsidade dos laudos oficiais com base
em duas provas par_estes omitidas, quais sejam:

a) a falta de contra-fé na carbonada, ligando-a ao original,

b) a falta de assinatura do requerente nas duas laudas da car-
bonada.

Esses dois detalhes sao as provas de que:

1) a carbonada ê uma cóp~a falsa e, por esta razão

2) os dois laudos, que, ignorando essas duas provas, declaram
autentica a cópia carbonada.

4. VALOR JUR!DICO. t a prova a ser demonstrada ao Estado para
todas as reparações de direito, inclusive à CPI do Judiciário.
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CPI

POR HUM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE MIL DÓLARES
AMERICANOS DOIS PERITOS (judicial e assistente
técnica), CELSO MAURO RIBEIRO DEL PICCHIA E
MARIA ROSA KORONATO MELKAN (do Instituto Del
Picchia de são Paulo) FALSIFICARAM DOIS LAUDOS
PERICIAIS PARA LIVRAR A COBAL de UMA OBRIGAÇÃO
ESTIMADA EM DOZE MILHÕES DE DÓLARES AMERICANOS
REMETENDO-A CONTRA O ESTADO COM RESPONSABLIDA
DE CIVIL DIVIDIDA ENTRE'TODOS OS BENEFICIADOS
PELA FRAUDE A EXECUÇÃO DE UMA SENTENÇA HOMOLO
GATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, a QUE VEDA
RADICALMENTE ESSES DOIS LAUDOS FALSOS (que são
dois enfeites; dois carros alegóricos; duas
fantasias; um delírio carnavalesco artistica
mente bem produzido ; uma falsa maquiagem,onde
a verdade - sentença transitada em julgado
é desfigurada e a mentira documental - a ofen
sa a coisa julgada - enfeitada como falsa jus
tificativa para arrebatar da CaBAL vultosa quan
tia). -

RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE E MAIS
SEUS TRÊs FILHOS E FAMILIARES (vide. ai!!
'da mensagem final desta PROVA PRODUZIDA
PELO SENADO FEDERAL - CPI DO JUDICIÁRIO

Janeiro de 2000
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" '

4; ,

!<

~:DO ~

..-.;;;;;.
"'1•.1.41.;;$1.1

-1-

EXAME DOCUMEN':'AL

(CONTRA-LAUDO)

PARTES ENVOLV:DAS: - COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS

CaBAL (arguente) e RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE (ar

guído) .

CONTROV~RSIA: - questionamento de divergências de doc~

mento original (objeto da sentença homologatória em ex~

cuçio, proferida no feito n9 662.16.35) com uma 2 'cópia

carbonada (objeto da contestaçio a r. ~xecuçio no pro

cesso n9 8800l3058-5.13! Vara Federal de são PauloJ

DA ORIGEM: - as duas peças em exame (original e cópia)

são documentos da caBAL (timbrados com o logotipo da e~

presa), por ela produzidoSe protocoladoS em despacho di

reto com o Juíz.

DO PEDIDO: - pretende a CaBAL que o Juí~ e os peritos

examinem e apurem qual dos dois documentos seria o ver

dadeiro (a cópia ou o original).

DO OBJE:IVO: - Se verdadei~a a cópia, improcedente a

execução. Se falsa, procedente a execução. A COBAL se

livraria ou seria obrigada a assumir a obrigação (est~

mada em doze milhões de reais - à época - 14.7.88).



03298 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

DOCUMENTO ORIGINAL,
OBJETO DA SENTENÇA HOMOLOGAT6RIA

EM EXECUÇÃO

Prec. 6621635 - RECtAMAÇ10 TRABALllISTA

RECLAMANTI:: RAIMUNOO NONATO ALVES CJWALCMlTI:

RECI.AMADA: COMPANHU BRASILEInA OI:: ALIMENTOS - '::l~L

/~Z~J~
RAIMUND~ ATO ALVES CAVlt.I.CANT'7l: e a COr-t

PANHIA BRASILEIRA ~ ALIMENTOS - COBAL, j ã. q11ifiCadO;
nes Autes da nec~çQo Tr=b~lh1~t~ c raprcsJntnuos per
smus &dveg~des ~1qnatãr1es, vem à prosença do V.~xa. em
p.tiç~o conJunta, requerer a

EX'rINÇlo DO "'FEITO

e seu =ns.q~nte arqu1vamento, t.endo em

vuta a efetivação da acordo entre as putos, cens1ds:,
rando-se o reclamante, nesta data., ressarc1do de todas

ila parCQl~ exiqid:4S n'l in1ci'll ua nccl;:ua.:lçõo Trab~

lhista, para nada mais r.c1~, om Juizo ou for" dele,.--.-
<_,/&1 0 segue •••

Janeiro de 2000
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com reforênc~~ ~ qualqu~r ?~col~/v~lor ali uiscr~~~n~

dos.

Or~sIh...-DF, 31 do m~.1.O ue 19 8G •

'-"'/7'9.----:::::::==...:.-~
RAIMUNDO NONAT~OLIVEI SANTOS

OAB/o;h:; \47!:i4

De a~QrdQ, rcspcit~dQ o cQmprQm~S5Q

de readnl1.ssão e paqamento de Cz$ ..
23.500.000,00 (v1nte c trás m~lhõcs

e qu~nhentos m~l cruzados) mediante
processo adm~nLstrativo, firmado
com o Diretor Pres1dente Inter~~ot

Dr. Mair de Castro C~valcante e es
ta. COJUR.

Quarta-feira 26 03299
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C(jPIA CARBONADA,

OBJETO DA CONTESTAÇÃO E DO INCIDENTAL

AO PROCESSO DE EXECUÇÃO

Proc. 6621635 - RECLAMAÇ1c TRABALBI~A

RECIAMAN'l'E z RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCAN'l'E

RECLAMADA. COl-n'ANHIl't. BRASILEIRA DE ALIMENTOS - COBAL

\
4fi

)t:~/
/'

./
/

RAIMONDO NONUO ALVES CAVALCAl:TE e a CO!!

PANHIA BRASILEInA DE ALIMEN'l'OS - COBAL, já qualificado.

no. Auto. da Reclamação Trabalh1.ta e representAdos por

••ue advo9ad~. e1qnatÃr1ca, vêm Ã presença de V.Exa. em
petição CXlnjunta, requerer a

~INç10 00 EEÍTO

• ..u oonaaquonte Arqu1vemento, tendo em
vi.ta li. efetivação de 4COrdo entra .. parte., consid~

ranclo-.. o r.clAmante, ne.ta data, re••arcido de todas.

.. parcelas ex19idu na in1c.1al da llaclAJlUlyão T:ab.!
lh1.ta, para nac1a. mAia reclamar, em ju1Z0 ou fora dale'

d~

aoa faferânc1a a qualquer paroala/v&lor alI d1.cr1Jllin.!
eSc••

Bra.ll1a-DF, 31 da aa10 de liB6.

Janeiro de 2000
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:::~ITRE

A PP.I~:?A LAUDA ORIGIl'JAL

A PRI~EI~A LAUDA CARBONADA

[
a
~.

~o
o
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CXTINçllO 00 1:1:1TO

'<oc. 6121635 -~ TRAaALIlUTA

1IZCLAIIAIlT1:. RAIHUllDO IIOWofO llI.VU CAVAI.CAll:I:

1ltC:LAHADA. COllPJIIlKtll, SaA51LElllA DE ALI/lI:IIl'06 - l3:lIlAI,

\
'tfi

,) \o~/
/

,/..-
IlA%K'OWO "atino ALVES CAV"ALCAlrrE •• COI1

'ANfUA BMSILEJllA DE AL1K!N1'OS - COBAL, jl qua,l1ficado.

noa Auto. da n.el".çio 1'rab.lhhta 8 repr•••ntadoa por
••u, advogado. 11qnath1o&, vê. I pu.ença ó. V.EX.....

patição conjunta, rlquar.f ..

• '.lI oonaaquonte arquivcsa.ntQ, tendo ••
vlata ,. et_t1vaçio de acordo Intre a. parta., con.14!,
rlUldo-a. O raelUUlntl, n••ta data, I'II'uc1do de todu
.. parc.l•• exigi4•• Da Inicial da Rlc:lpaçio T::ab!
1hbta, par. na"a _&1. J:'ac1uar, .. jul:o 0\1 tor« d.l.'

d~7

IL .J...................

fr1
e lauda da carbonada do objeto da contestaçlo (e do incidenta')

1) após a última palavra um apóstrofo ( dele,)
2) inexistência de contra-fé (ou protocolo)

3) iné ;tência da rubrica do denunciante
~ ... -=- ....... ~

Estas

díverg';ncias
nao foram abor
dadas pelos
laudos do pari
to judicial nen
pelo laudo da
assistente téc
nica.O~nSSÃO D
PROVA Dl\ F'ALSI
DA DE DA CARBO-:
NADA.

~ 3(;
./,:;1 h

i~

'C'OC. '621&35 ... REC~Xo TRABALIIISl'A

aECLAHANfE, RAIMUNDO NONATO ALVES Cl\VALeI.:ltE

JU:CLAHADAI COMPANHIA I!RA5IUZltIA De )J,lMENTOS - COeAL

lauda do original, objeto sentença em exetuçlo

ij após a última palavra uma víraula ( dele,
I) conc1usio assinada por extenso pelo Jv·

~l " '-'Ir.~j 'a 01(' d~n··'lr;a··t, (~y~qo ~r"E"

,..... '""'""-~J;
,_ /' 4 ±b'-:

P~.lllA. - 'RAIMUNno iJ~ ~ I; íl S(,
no IlASILEIRl\ /.. .-0 ~LVCS ---

I a Auto. da ALIMEI/T EAVl\LCA/lT;)cn '.ua adv RCC~Çio T os - COOAL • te a CO"
I p.tiçSo 09adoa dqnatitiotcl>a~hlsta o ;.~a qc 'llflcado;

conjunto '. v•• - r

tc
.. ntod• requ..er a o pro.onça do V O' (>0<•'Cxa. c ...

.::::r.....
CiJ

~
\J

It seu con.equent. arqulvaClll.ntó, tendo ctt!l
vht.. a efr!t1vaçio do acordo entre lU partes, cons1d.9

r,ndo-s. o rltclamllnte, nesta d.t3, ressarcido de todas

11. piitccl115 cx19111~s n.J. 1nlcli11 ,lo1 nccl.:1~,)ç5o Trob:!.
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CONCL:':S~.O SOBRE O ~UES':'Io!!Al'lE:!TO ::lA c:c;BAL.

Quarta-feira 26' 03307

?ERGLJ~'TTA ' :::·!?P.ES;'~: - a"traves':o Juíz :;"ede ao periTo

~uàic~al e à assis~enLe técnica ~ue respondam qual àoa

dois ~ocu~enLOS seria o verdadeiro, a cópia ou o origina

2. ?-ESPOS':'~: A carbonaàa (objeto do processo inci-

dental) não é a cópía do original (objeto da sentença

homologatór~a em execução), porq~e:

:) :he =~:~~, nas duas :audas, _ rubrica do exequente,

arguente ora denunciante que ass~na e rubrica no origi

:1al,

II) na sua ~rimeíra lauda, apos a última ~alavra'do te~

~o, o sina:.é um a~óstrofo (assi~: - dele' ), enquanto

~ue, ?aradcxalmente, no ori~inal, na mesma posição, o

sinal é uma ':Irgula (assim: - :::ele, ),

2..9) ::a =olha .3 do :audo do ?eri-:0 judicial, na macro

=oto n9 1, o senhor info~ma que a palavra "referencia"

(na segunda :auda original) foi, inicialmente, batida

:::omo "::erevênc ia" (erro na l ~, 3? e 5? leTras). Pe la Fi:.

ta extrativa lift-oft da mâquina :9M: as letras erradas

=oram REBAT:JAS pelas letras corretas (três letras).

29) Ocorre, entretanto, que na cópia carbonada so exis

tem J01S rebatimem:os quando, ?ara ser cópia do origi,

nal teria que haver TRÊS rebatimentos,

39) Na foto do original, sobre esse detalhe o senhor

perito mostra a incidência de DOIS rebatimentos (e não

TRtS que seria o número de rebatimentos nescessários
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para que o mesmo ~ão desmen.isse o per~~o).

49) ~á ccn"rad~ção entre o que c per~"o afirmou e o que
mos~ram as rotos SODre esse àe~~lhe. ~ecnicamente have

rá àúvidas e ":'.:1 cubro .?ro reo".

5Q} ~as essa aúvida se desfaz ce =orma =ulmínanLe. !
que, cepo:s da ~untaáa dos lauaos o arguen.e juntou ao
inciden~al a cópÁa do recibo, =~ja segunda declaração

repor"a-se à declaração do orig~nal (em execução).

19) vedado pelo art.:S3, § 39 da EC 1/69, por "preJudi
caro" a coisa julgada em execucão, 9

29) arguído em processo tornado inex~sten"e a partir
da arguicão incidental (vide documento n9 t ), por i~

competência absoluta do Juíz, decorrente do erro de

forma e da ofensa a coisa julgada,

39) embasado em documento falso e duas falsas perí
cias,

29) não julgado (na própria autuação nem na sentença)
69) o peri"o d~sse que esse rec~co teria s~do adultera
do.O denunciante, arguente, ex~c~u o seu recibo (cóp~a'

e mostrou que não há essa adul~eraçáo, ?rovando que o

Juizo ou o ?er~1:o andaram ":nexenoo" nesse. recibo ...

O processo incidental

COBAL, contra o Ministério
?oder Judic~ár~o.

prova ou prova contra a

Público Federal e contra o

19) O documento, no caso, o rec:bo, tem prioridade so
bre o lauao peric~al~

89) A CAREONADA, objeto da contes.ação, pelas razões r~

~rD aâuz::..aas no :'~em 2 (I "usquelf III) não é a mesma.

cáoka do origi~al, objeto da sen~ença homologatória em

execução.

3. A empresa produziu dois documen"os (timbrado
seu logo~ipo)~ os eX~D1U em :as~s nrocessuais dif~ren

tes(aoinição e execuçãoÀUm, ~esultBu na sentença homols

gatória em execução que transitou em julgado (na fase
de conhecimento). O outro, depo~s do trans~to em jUlg~

do da r. sentença (na fase de execução).

I) Um (o orig~nal) é coisa julgada. O outro (a carb~_

nada) ofende a coisa Julgada. o prime~ro ê ~mutável. E

o segundo, inexistente, pelo mo.ivo grifado.

lI) Os ~aU005 periciaÁs (do pe~i~o 5uaic~al e a~

sisten"te técn~ca) "?seudovalcrizarlt 5. carbonada e

"pseuàonegar" autentic~dade ao or~g.:na::', -::ornou a du-:

pl~c:daoe de documentos da C~BAL, ~ue ?oaer~am ser i~'

te~?re~aaos, ãn~e5, como correçao ?rocessual (o que é
comum ~a m~li~ância forense), ~ornou-se, e~ razão dos

laudos (cr~me consciente), :alsi:icaçao documental da
COBAL.

III) 05 laudos saO falsas perícias, porque omiTem as

provas ca falsidade da carbonada (~"em 2, I, II e III)
à~reci0nam a conc~usão ?er~c~al ?ela nanipulação de

aetalhes oc~osas, om~SS05 e inúte~s (na acepção jurí

dica do :ermo) ou em sentido contrário às duas ?rovas
detalhes omit:das pelos per~tos (a :alta de contra-fé
e a falta de rubr~ca do denunc1an~e, arguen~e - o que

torna o documen~o ~~prestãvel ?ara ser ?ericiado

art. 420, - do CPC).

o ?erito :ud~c~al e a assistan~e ~écn~ca se con
~rad2zem (2, § 19 "~squel' 29).

4. COnCL!J5AO: Em consOnânC.lã C::JJ:1 os ':atos retro

aduz~dos têm-se a considerar que:

I) o processo inci=ental não foi aU"Qr~zado pela CO
BAL, con~o~me exige a ~e~ (ar". l46 ao CPC», nem pela
contestação :OL ~equer~do, senao, ainda,

O art.250 do CPC clc o 153, § 39 da EC 1/69 veda
e torna esse incidental, o despacho sobrestador~ a

sentença e demais alegações e decisões, inexistente5
por ~ncompeténc~a aosoluta do Juiz, o que equivale a
recUSa a execução, que exigia, isto sim, sentença de

liquidação (que ainda não foi, por impedimento desses
atos ilegais, prolatada).

§ § § § § § § § § § §

Adema~s e sabre"uao não cabia exame peric~al nem ne

gativa de autent~c~adde da ~. carbonada se fni a COBAL
que a produzi~ (P.P 4/395, em. :30 - Theotónio Negrão _
art. 390).

Se a COBAL contestou com um documen.o SEM NENHUM VALOR

JUR!DICO é por~ue não quiz contestar o original, obje
to sentença homOlogatória em execução, até porque os
vicias desse original são da prõpr~a empresa que, dessa

forma preferiu invalidar a sua cópia, tornando autenti
co o original ..

ESTA ~ A PROVA DE OUE O EXAME DOCU~N!AL

DO ORIGINAL (objeto da sentença homologatória em
~xêcução) COM A C6PIA CARBDNADA (objeto da conte!
tação ã r. execução) NAo EXIGIA EXAME PERICIAL (nc
processo de execução nem em qualquer outro), "EX
VI" DO ART.420, :, do CPC. OS LAUDOS SÃO FALSOS,
PANFLETÃRIOS E PIROTtCNICOS.

NADA ?POVAM E, POR ESTE FATO, PROVAM CONTRA
OSPERITOSrCONTRA O JU!Z, CONTPA A CaBAL, CONTRA
o MINISTtRIO POBL:CO FEDERAL, CONTRA A JUSTIçA
FEDERAL, CONTRA o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E
CONTRA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

SÃO PROVAS FALSAS CONTIDAS NUM PROCESSO INC!
DENTAL APENSADO A UM PROCESSO DE EXECUCÃO TORNA
DO INEXISTENTE, POR INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO
JU!Z (que ad~t~u, con~ra o art.250 do CPC c/c
o 153, ã 39 da E: i/59, a conversão da execução

em ação de conhecimen~o e nes~e procedimen~o il~

gal o reexame da sentença homologaLõr~a em exec~

ção e a impu-gaacão do seu objeto - erro de forma
e ofensa a coisa Julgaoa).
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o PROC~SSO I~ICIDENTAc. Z A PROVA DE rORMACAO
DE OUADRIL~A EM PROCESSO JUDICIAL EM QUE SE EN
VOLVEM o PODER EXECUTIVO, o JUDICIÁRIO E O MINIS
T~RIO POBLICO FEDERAL.

A OBRIGACÃO DA CaBAL (co~sa julgada) FOI AR
FICIALMENTE RETIRADA DGB~BASE NESSE INCIDENTAL7

Adema~s e ~obretudo, o documental quest~onado (v. folha

3 e 4), é co1sa Julgada soberana. não podendo, po~s,

ser red~scut~do, mesmO contendo nele 1mperre1ções (cf.

Jos~ Cretella Jr, 1tinll Coment~r~os ~ Const~tu1çio Bra

le1ra de 1988, p. 460 - c1tando Paula Bapt1sta), "( ••• )
sendo que o que não fo~ deduz1do, tem-se como

se deduZ1do t1vesse 51do (art.474), com que se garante
duradouramente o bem Jur{d~co contido - retratatio na

sentença 1mutável" (Arruda Alv1m, Manual do D1reJ.to

Processual Civ11, vol. 1, RT, p. 42).

o ESTADO UNIU-SE, "IN PACTUM SCELERIS", A DOIS
PERITOS, À COBAL, AO JUDICIÁRIO E AO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL PARA FRAUDAR UM ATO INVIOLÁVEL
DO PRÓPRIO ESTADO (UMA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO).

A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO (CPI) DO
JUDICIÁRIO, SE NÃOAPURAR ESSE CRIME A ELA DE
NUNCIADO PODERÁ ADERIR AO "CONSILIUf.!!

FRAUDIS" FORMADO PELO PRÓPRIO ESTADO (FATO
JURÍD [CO QUE, PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA TEM
CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA OBJETIVA: FORMAÇÃO DE
QUADRILHA EM QUE SE ENVOLVEM, SOLIDARIAMENTE,
A 131 VARA FEDERAL DE SÃO PAULO; TRIBUNAL RE
GIONAI. FEDERAL DE SÃO PAULO, SUPERIOR TRIBUlIAL
D~ JUST~ÇA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O MINIS
TERIO PUBLICO FEDERAL). -

DOCUMENTO NO 11

Os per1tos oao podem alegar ordem do Ju{z porque nin

guém será obr1gado a fazer ou de~xar de fazer senão em

v~rtude da le~1I (art.5º,II t da CF).Com ma~or razao des-

sa mesma alegação não pod~r~ se valer

procurador no processo.

JU1Z ou

1)

2)

3)

g de competênc~a, exclusiva, do Estado:

o processo (documento n911 l,

o procedimento (documento n9 19 ), e

a jur1sdição (documento nP 11 ).

o processo é instrumento do Estado. O peri~o judic~al,

da confiança do Estado/Juíz. C procedi~ento é ?rerroga
tiva, exclusiva, do Juíz.Ora, se a execução =ci conver
tida em ação ce conhec~~en~o, c~ntrar~anco ~orrna diri
giàa ao Juíz (ar~.:g5,~,do C?C c/c o 250 co ~esmo Códi
go), e se nesse procedimento ~legal Ó periéo judic~al

fa15i=~ca um laudo pericial, segue-se que ~odos os er

ros do processo de execução (a fraude) responsabiliza
o E5tado/Juíz pela execução, por r~cusa a ?r~s~ação ju
risd~cional e violação de sentença, tranSL~ana em jul

gada.

Razão por que o Estado é civilmente responsável pelos er
ros do Juiz contra o processo, o procedimento e a jurisdição (art
37, § 69 da CF - STF RE 94.530, RTJ 103/759, inciso 3 - v. docu
mento ngrolO).

No caso presente, o Juíz destru~uJ com base em falsa que
tão prejudic~al (ação c~v1l 1ncidental contra a coisa julgada sob
Lana em execucia), por ~mpor proced~mento errado, objetivando ne
gar, por simul.ção processual, a prestação jur1sdicional (a execu
ção).

CPI

o Juíz e O Ministério Público Federal serao obrigados
a 5~ retratar da fraude a execução.

19) não cabe reconhec1mento nem declarações de nulidades por-
que são atos ~neXlstentes (cf. documento nQ ),

),

),

),

a dignJ.dade da
Pires que reco
mas foi pressio-

não se suje~tana co~sa julgada (cf. documento n9

lnexistêncla desses atos não precluem (documento n9

não formama relação processual (cf. documento n9

39)

29)

59) ~s sua~ vedações podem ser reconhecidas e declaradas ju

dicialmente em qualquer época ou v~a ]udiciárla (cf. documento n9

l,

69) e, por tudo isso~ jamals produ~ir3m único efeito Jurídico

contra o obJeto da execução, ou seja, um tijolo, um gato, um pneu
de caminhão ou uma hélice de aVlão e esses atos para o processo de

execução têem o mesmo valor: NENHUM,

E, ass1m, o Estado/Judiciãr1ofProcuTadoT por pT
ticar, contra o processo de execucão~ atos contra as le15 dirigi

das, com exclusiv1dade, ao Estado, assumiu, imediatamente, a res
ponsabilidade civil pelos preJüizos que cada ato ilegal causar
requerente e a terceiros (documentos n9s I <f ).

Por estes documentos concLuí-se que em relação as alegações e dec!
sões que frauda~am ao processo de execução:

49)

79) todos esses atos ilegaLs ofendem a honra,
Justiça e a do Juiz Federal Doutor FleuTY Antonio
nheceu o dire~tc, or~entou o processo de execucão,

. ,
-'
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nado por polít1cos contra a execução (talvez em ratio DOCUMENTO NQ 12
disso, o Jogo do processo lncldental, cUJos efeitos se voltam con-
tra os responsáve1S pela pressão),

89) cada ato inex1stente se resolverá por ressarcímento inde-
nlzatório.

~o caso presente o l1mlte do processo ê esse: execução de

sentença homolo~atórla de acordo trabalhlsta, trans1tada em julga
do.

Os documentos a seguir comentados são jur1dicamente d~mon~

trados quanto:
Tudo o que excedeu ao 11mlte da "rl""s ]Ud~C3t.Jlt INEXISTE

para a mundo Jurídico.

a or1gem, Não hã decisão.

ZQ) a fina11dade,

39) aos fundamentos, e

II - In casu, anula·se a' sentença monocrática, para que~
aja proferida, tendo em vista que 80 ~laio lançada nO' aUtol..~.
a coaduna com o objeto do pedido ._

I "O Juiz decIdirá & lide nos lIm1tes em que foi proplMta,.
IIDdo-lhe defeso conhecer de questões, nio susoltadall, a cujo rM-.
peito & lei exige & iniciativa da parte" (artigo 128 do Cddlco de~
OMSO Civil). ',>

-217-

·t·'~

APELAÇ.lO EM MANDADO DE SEGURANÇA No" 10ll.ut - ~~:~>
Qulnta Tanna (DJ, 2O.02.l818) 'r·.' ~d

'~.jRelator: O Sr. Mlnútro Geraldo Sobral .. Jj
Apelante: VoJA:magen do BrtUtl S.A. ~

Apelada: União Federal ~.'Í@

Advogados: Dr.. Célio de Freitaa Batalha Thomaz Yorhlura li ói~
(apte.) •~~~

~
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AJ'JDQ[.

REIMPORTAQAO. DECISAO ESTRANHA AO OBJETO DO PED~.

1
L1X

•

52
ao valor ou reação jurídica.

Ministro do Superior Tnõunal de Justiça.
Professor de Direito Proccasual.

Diretor dariaNacional da MagiSlnltura.

CODIGO DE
PROCESSO CIVIL

ANOTADO;P
DA JURISDIÇÃO

Art. I!' A jurisdiçio civil, contencioBa e voluntária
é exercida pelos .íJ.Úzes. em todo o território nacional'
conforme as disposições que este Cédigo estabelece. '

SÃLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA

49)

• Compete à União legi~lar sobre direIto processual (CF. art 22).
Mas os Estados e o Distnto Federal rem também competênCia para leeis,
lar sobre procedimentos (CF•.art. 24. XI).

• A; jUrisdiç.to, a açio e o processo formam a ~trutura fundamental ("trilo.
gJa estrutural", no dizer de Podetti) da ciencia processual.

• A jurisdiçio é o poder-dever de o Estado declarar e realIZar o direito (L0
pes da Costal. A ~O.é ~ ~ireito público, subjetivo, autônomo de se pedir
ao .Estado a tutela JunS(bClOnal. E o processo é o instrumento atral'és do
qual o Estado dá a prestação jurisdicional

• Jurisdiçio ê ÍUI1çào do Estado. que dela tem o monopólio entre nós.
• Juril'dição civil, ~~ preleciona Amücar de Castro (RF 2&l/li), é expres•

..ao fi,"~da., !JaIA VIsta que a JUnsdiçio, cOmo poder de julgar, é funçio
umt:!na, '!"ilVisivel. O que é penal ou civil, contencioso Ou voluntário, não
é a JunsdlÇão, mas o procedimento que se deeenvolve perante a autorida.
de jurisdicional. t exercida por juizes e tribunai5.

DOCUMENTO N9 1:>

Ofender a COlsa Jul~ada com a objetIVO de IMPEDIR

execução, VIola a atlv1dade JurIsdICIonal do Estado a nível de lel
e de deCIsão JudlcIal, Isto é. a IlegalIdade tem camo destInatários
o legislador e o JudiclárIo .

A CPI do JudiCIárIo, Instalada pelo leglsladoT (o Senado
Federal). recebeu uma denúnCIa lnédlta. trata-se de uma fraude do

Jud1c1Ário forçada pelo 1eg1s1ador em favor do Execut1vo (a COBAL),
contra eles mesmos, se d~ssa fraude a responsabIlIdade CIVIl recai
sobre estes poderes.

Trata-se de uma apuraçao "Interna corporl.s" no sent1.do de
se dIzer porque força~am ~ retIrada da obT~gação da COBAL para re_

metê-la contra o Jud~c~ãTI0, o leg~slat1vo e O Procurador da

República que admit1u a ilega11dade ? Se não paga a COBJL nem a
CONAB, pagaTá o JUdlC~áT10 e o MlnlstérlO Públlco, mas porquê ?
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
364 R.T.J. - 128

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N? 112.066 - RJ
(Segunda Turma)

Relator: O Sr. Ministro Francisco Rezek.
Recorrentes: l?s - Carlos Magno Mala Pr d ki

- Novaplanta Imoblliária Ltda - Recorridos: t:~~ J::obs:nS~~~U~~I~e~~

pelOIart. ~5~Tr3~eda~~~~m~r"qãUoenaãoofeénsóa à coisa Julgada, proscrIta
di" ..., s a que promana do leglsla

or, mas gualmente a que vai expressa em decisão Judicial
que tem a sentença forca de lei nos limites da lide (art. 468 do ct3~.to

DOCUMENTO NE 14

Os atos praticados contra a co~sa jul?ada em execução são

nulos por vedação dos artIgos 250 do CPC (erro de forma), 153, § 39
da EC 1/69 (ofensa a co~sa julgada) e o 93,IX,da CF (por falta de
fundamentação) .

são nulidades "pleno Jure", tipo de nulidade que jamais

preclui, não se sUJe~ta a coisa julgada, porqu~ impede a formação
da relação processual, podendo ser reconhecidas e declaradas judi
cialmente em qualquer época ou via (cf. documento n9/~ ).

Cada ato nulo causou prejuí~os e por tal ra~ão se resol
verão por ressarcimentos indenizat6rios, estando_pr~sentes:

1) o nexo causal (coisa julgada "versus" ofensa a coisa jul-
gada),
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2) os prejuízos (morais e patrimon1ais),

3) a ausência de culpa do requerente (eis que a COBAL, o Judiciá
rio, o Ministerio Público Federal e o Congresso, ~mpuseram a ofen
sa a coisa julgada),

4) a def~nição do valor ~nden1zatõrio de cada ato inex1stente
por laudo pericial autônomo (art. ~27 do CPC), que avaliam os lu

cros cessantes, as perdas e danos mora1S e prof1ss1ona1s, extensi

vas, inclus1ve à sua prole e dema~s familiares atingidos pelos
efeitos desses atos 1nexistentes.

CP)""

DIÁRIO DA JUSTiÇA15.3.1991

_ O 6rgio judiciArio 8cntenciante tem o dever de
tivar o leu pronunçiamento,

E M E N ,. AI IlADEAS CORPUS - SURSIS - PERloDO DE PRO
VA - !'IXAtAo ACIMA DO "la1HO LEGAL - NECESSIDADB DE FIJNbAHENTA
C~ - CONSTITUlcAo FEDERAL (ARr. 93, IX' - INODSBRVANcIA - O!
DEM CONCEDIDA.

A exigôncia de mo
tivaçio dos atos jurlsdicionãis constitui, hoje, postuLOCb cons
titucional inaf.stivel, que ttaduz, em 8ua concepçio básica~
poderolo fator de limitaçÃo do próprio poder estatal, além de
con.tituir instrumento essencial de respeitõ e proteção às li
herdades pública•• Ato. jurisdicional., ~ue de.cumpr.. & obrI
9aOio conatitucional de adequadA .ativaçao decisória, .io atoi
••tatais nulo.. •

lIC 68.422-0 - DF
llel.1 MinI.tro COla0 de Mello. Jmpte. I nUlI1berto Pena

d. Mor•••• Coator.1 Tribunal de Aleada Criminal do E8tado do Ilio
de Janeiro. facte.1 Roqirlo Amancio.

Decisãol Deferiu-Ie em parte o pedido de -habeas-cor
pu.-, nos termo. do voto do Mini.tro Relator. ·Uninime. la. Tur~
.. , 19-02-91.



Janeiro de 2000

DOCUMENTO N9 15

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03313

De acordo com os fundamentos desta petição e o documento nQ
o processo de execução tornou-se inexistente~(ou nulo

"pleno jure") o processo, inexistente (ou nula "pleno jure") a
sentença (e o acórdão local), fazem coisa julgada (conforme demons
tra este documento ora comentado).

o pressuposto fundamental para que haja ação rescisória, ê
o trãnsito em julgado da sentença (ou do acórdão local que confir

mou a sentença inexistente do processo inexistente).

Ora, se a sentença ou acórdão local inexistentes ou nulos
"pleno jure" não fazem coisa julgada (conforme este documento ora
comentado), e se (ainda conforme este documento ora comentado) pa

ra ação rescisória é indispensável a existência da coisa julgada,
segue-se (que), se a sentença e o acórdão local do processo frau
dado, objeto desta denúncia e da oferecida à CPI do Judiciário, são
inexistentes (ou nulos "pleno jure"), contra os quais não cabe ação
rescisória. Se não há coisa julgada, em razão da inexistência do
processo, pergunta-se: rescindir o que ? Quem pergunta quer saber,
mas esta não tem resposta.

Se a contestação (e o processo incid~ntal), a sentença ho
mologatória e demais alegações concordantes ofendem a coisa julga

da, segue-se que o reconhecimento dessa ofensa constitucional é a
primeira formalidade a ser cumprida.

Se cumprida o direito ao trabalho e a tudo o que dele resul
ta se concretiza.

Se negada essa formalidade, como negado foi e tem sido, com

base no que falsamente se alegou, o requerente perderá a liberdade
de trabalho, pessoal e de vida regular, que resultem do trabalho.

~ que, segundo Montesquieu, citado pelo Ministro do STJ, Sáf
vio de Figueiredo Teixeira, "As formafidades da Justiça são nesces
sárias para a liberdade" ("Espírito das Leis" - CPC Anotado, Sarai
va, p. 172).

Não tendo sido cumpridas as formalidades (aplicação do art.
153, § 39 da EC 1/69 c/c o 87S, ~ únlco, do CPC), agentes do Poder

Público tirou do requerente a sua liberdade, por falta de cumprimen
to de formalidades da Justiça.
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SÃLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Professor de Direito Processual.
Diretor da Escola Nacional da Magistratura.

CÓDIGO DE
PROCE~SO CIVIL ..~~.

ANOTADO cr~·
m/e.

C.,IJuLO v
DAS NULIDADES

Códlgo de Processo Civil M. 243

Art. 243. Quando a lei prescre'l'er determlnllda forma, sob pena
de nulidade. a decretação desla não pode ser requerida pela parte
que lhe deu causa.

i) os atos inexistentes careCem de jurisdicionalidade e jamais convales
cem, podendo, no entanto, ser supridos;

j) os atos nulos pleno iure jamais precluem, não se sujeitando à coi
sa julgada, porque invalidam a formação da relação processual, po
dendo ser reconhecidos e declarados judicialmente em qualquer épo
ca ou via;

• não se sujeitam à rescindibilidade as sentenças inexistent~ e
as nulas de pleno direito (ex.: quando nulo o processo porque a Ctta
ção irregular não foi suprida - art. 214. v. nota no art. 485 (RT 64617).
Vide nota nos arts. 609 e 611.

.' di''''''As formalida-• Montesquieu, Livro 29, Capo 1, "EsplI1to as C1S •

des da Justiça são necessárias para a liberdade".
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uocmlENTO ~o 16

o processo de e'<ecuçào tornou-se ~nex~s'tente (ou nulo "pleno

Jure") t sendo, pOIS. lnconvalJ.diÍvel pelo urIncipio da Instrumenta

lIdade das formas, dos atos e formas processuaIs.

A ofensa a COIsa JUlgada e a negatna de prestação Jurlsdi

cional dl:.em respeIto ao leglslador e ao Jud.lcJ..:lrJ.o íc: documento

n9 - e Este ora .::omentado)

Conforme o documento 'lU /5 ) .1.ntcrlor • ..1 IneXIstêncIa ou

a nulldade Itp l eno ]ure" pode ser reconhecIda em qualquer época ou

VIa, a escolha do Interessado.

R.T J - 98

RECURSO EXTRAORDlNARIO N~ 930402 - PA
(Tribunal Pleno)

1209

DocmIE~TO "g 18

Relator. O Sr. Ministro Thompson Flores

'.;50 são f3.tos, mas J.le['ações lnterpretatl\·as dlrecJ.onadas

pela própr1a COB.\L, mas sem respeIto a qualquer ree:ra Jurídlca.

\a collS5.0 manlfesta demonstrada pelo docur.Ienro n9

1ncldJ.u o art .1:.3, § 39 da EC 1/69 e a Jur.lsprUáenc1a a que se re

fere o documento ora comentado.

a cons Idera r que o

a que se refere es
sldo Froferldas,

.\ pronos 1 to dessa. .lur1.sprUaênCl<l. tem-se

\hnlstro Earat.a 511\"3 proterIU 3. ]UTlSprudênCla

te documento, a.5 .3.1el'Jações e deCIsões ~ã haVIam

porém, sem qualquer'. alar lurídlco.

".\11eC"3tlo partIS non "·acJ.t .1US' la ale<"']çao da ~arte não

CT13 dlre.lto I \dVertIu, neste sentldo, o Senhor \finlstro do Supre-

mo TrIbunal :=ed€.Tl1 "De que adIanta .:1 CPI tomar .ltltudes que não
este13 rlQ'orosamente dentro lJ.l leI' ~ C1.tou un C:lSO em Que lnde-Çe

rlU um processo ror Falta de lnauérl'to. ConcluIu que a Polícla Fe

deral "armou" r"'abrlCOUJ um lnquêrlto e aí, como Já hal"la um inqué

rlto, ele deferlu o oedldo que antes, por ':alta dele, ravIa negado
IJornal de Brasílla, de J_7_;.J9l.

n. Deixando o acórdAo. em recurso de revlsla, de apreciar a
queslAo referenle à época a partir da qual IncidirIa o adicionaI de In
salubridade, bem como a forma de ser ele calculado. contrarIou. em
verdade, a ConsUtulçAo (art. 153. f 4~). ocorrendo, assim. a alegada

'. falta da prestaçAo jurIsdicIonal.

ASS1m, tendo essa lIberdade o requerente escolheu o recur

so extraordinár~oJ pelo qual pedIU apenas o reconhecJ.mento da In

cldêncla do art 153, § 3D da EC 1/69, pela collsão do despacho de
fls. 19 do processo de e'Cecução (documento ni? 1 ) com o de nQ

94 do mesmo processo, perrnl tIndo. alnda, pela fundamentação. admIS_

são de fundamentos lmplícltos, como. p. ex., J. J.ne:ns'têncla do

processo de execuç.ão, por medida de ofíClO.

Nos termos da ~urlsprudêncla xerocoplada no documento ora

comentado, pela hIerárqula das normas Jurídlcas, nenhuma le1 pode

se lmpor sobre Ou cOntra a menclonãda :.Jorma ConstJ.tucional.

Se só a lei gera dIreIto, pelo pn.ncíp1o da reserva legal

lnserta na art. 59, I I, da CF, segue-se que a menc lonada 'Jorma Ma

lor ao afastar todas as le1s que 1nflra co11denCla com o seu coman

do .l.mpede que se lnvoque dIreIto contra a sua apl.l.cação.

Além desse tema ser regular e não ter SIdo lnvocado pelas

partes, nem, "ipso facto", debatldo pela corte local. a menclonada

LeI \fagna veda a sua convalldação, lmped~ndo, er~a omnes",

trânsl.to em Juleado em Jul~ado das dec~sôes da ::ª Turm!l. do STF que
lndeferIu o il'!ravo de Instrumento que requereu a subIda do RE ..

TodaVIa, o STF, com base no art.3::1 do RISTF, se recusa re

ceber oRE.

R T J 106

o reconheClmento da lnexIstencIa au da nulIdade "pleno JureI!

do processo de execuç.ão o art.153, § 39 da EC 1/69 (~orma ~falor I~

cIdente) afasta toda e qualquer lei aplJ.cada ou que venha a ser l,!!

vocada contra :LaplIe.ação dessa.Lel \falar para o fim a que se re

fere o motIVO aCUla.

Se e::ustem é apenas para pl:eSS10nar e çorçar um acordo en

tre as partes sob condlções Impostas pelos opressores, o que o re

querente ]amalS 3.Celtoll e. contra a pretensão, rea'!lU com veemen

ela. 511'1, ":01 essa a Intençao. Forçar Ufll acordo, porque os 3tos
iraudulen~os maltratam, mas não Impedem 3 execução.

Em relaç:io a causa, ob,eto desta petlç.io. o requerente Ja

maIS perm1 t lU ar'11ações. Toda\-Ia. ,J Poder JUdlClál"lO, o 'linlstérl.D

PúblICO Fecer.ll, J Càmara e o Senado Federa: "armaram" como "arma
do" t.em.

Todos. Juí::. perltos e a COBAL, alevaram, mas contra a Lei

\falor (o art.153, § 39 da EC 1/691. See:undol'o \hn1stro Carlos \'el

1050 esse tlpO de alegação niio ..·ale. 1.s alee:açoes e declsões (de

falsldadel contra a COIsa Julpaaa, em processo IneXIstente, são

lleQ'alS no processo de execução e fora dele.

2. Nesse conflito de normas sobre competência prevalece a Lei
OrgAnlea da Magistratura Nacional que é Lei Complementar da Cons
tituição da República e, portanto. hierarquicamente superior a todas
as demais leis e regimentos.

3. Compete ao Tribunal elaborar o seu Regimento Interno. res
peitado o que preceitua a Lei Orgânica da Magistratura Nacional
(Const. da Republlca. art. 115. III).

4. Cabe à Seção Criminal e.não ao Grupo de Câmaras o processo
e julgamento das revisões criminais. Recurso extraordinário conheci
do e provido.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N~ 97.886 - RJ
(Primeira Turma)

Relator: O Sr. Ministro Alfredo Buzaid
Recorrente: Ministério Público Estadual - Recorrido Oswaldo de Al

lelda.

Conflito de normas entre o Regimento Interno do Tribunal de Jus
tiça do Estado do Rio de Janeiro (art. 8°. a) e a Lei orgânica da Ma
gistratura Nacional (art. 101. § 3~).

DOCUMENTO ~g 17

o poder Judlclárlo ao tornar lne:ustente o processo de e,,<;ecu

ção. deJ,xou de apreclar e nao cumpr~u o manaamento eonstl tuclonal

(o art.153, § 3° da EC 1 'Ó9J·

.\ corte local e os tTlbun3.1S superlores '15.0 '!:endo apreclado

o descumprImento dessa tel \faIor, nem os fundamentos de cada recur

so, nep;aram a prest.ação JurIsdlclonal

PROV.l.. - a requerente condu:lu :1 causa m3nsa e oaC:lfl.camen

te, passo 3. pass l), publica e notoTlamente. sem qualquer obJeção,

quer na instincI~ adm1n1stratlva, quer na JudtClirJ,3. Jamals se

falou em fraude IJU lneXlStencla do dlreIto, cUJa e'<lstenc13 fOI

sempre eV1.denctada, embora de forma ardtlosa, dúbta. de acordo com

o ambIente de -fr~ude da. COBAL. cUJa experIêncIa lnteera seu "port

follO concept lt
•

Antes da e'<ecuçào ]Ud~eI3l, conforme folhas .::- e seguintes

do processo de execução, a presIdencla fOI notIficad3 pelo requren

te. por cart.órlo, gerando lntImaç.ão da CODIeI e só depOIS d1sso,

depOIS ter relat.:'ldo à JustIça Federal toda a tra)etorla é que

requeTente ent.rou com o ped1do de execução.
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:"'0 processo e'(ecutl"'O o pres~dente da emoresJ., ,'lO recebe-r,

pessoalmente, â cltaçao, \ln.:ulou-se 30 processo de e'l:ecuçao lcf.

documento nO 3 Então nâo se fala eM lne"ostênc13 de- alrelto,

mas de dIrelto a e,ecuçào. Tio só.

o únlCo momento em que Se f.:11a.t, fa.lsamente, de forma SlmU

lada, com o lntuIto de provoc:Ir acordo {e só com essa flnalldade),

fOl no processo de execução. -\ contestação torna procedente a exe

cução e, paradoxal e concoml tantemente, preSSlona com um processo

incldental sem valor Jurídlco, ObjetIvando for<:ar eZ~e acordo que
o requerente recusou.

.\ pro\"a dISSO é que nada ao que illeq:ou J. COB-\L 'e , depols,

a CONAB) te'lt \alldade InexIstêncla de a.le~ação ou alegaçaa \'edada,

é :1 mesma COISa.. Llga. na.da a. COIsa alguma.

o que se quer d~:::er que essa r3rsa. de 5unular eternamente

suposta dÚVIda. a respeLto da causa Já não fa%. malS sentldo se o .10"

go f 01 maCIçamente denuncIado pelo requerente em todo o curso do

processo (em Juízo e fora dele I.

suoerlores, do M1.nl.stérIO da -\gTIcultura e de p:.lrlamenc.1res e

devem, por 15S0, "con 1ugar o verbo... ("eu sou", tv. és .•. J •

Al1ã~, esse jogo de pressão ~Ol plantado, colhldo e comldo

nos gabtnestes de gestores polítu;os da COB.\L e da CO'l;AB, aue, anos

,:J. {.LO, :l::eram suscessores que COntInua.ra.m colhendo e comendo da

safra. dessa árvore a1 V1çarelra • ..\3 m.edIdas de ofíCIO que obrlgam

:~o~~J~.executar em três dl::15 a el1lpresa fOI e tem sldo o ObJeto de

Se a.pl~cada a execução de dOl.e ml.lhões de reaIS, maIS a

relntegrac;io SeI'lam feitas num prazo de três dias. comi Um acrécl-

mo de 201 do valor total, a título de perdas e danos por litl~â.n-

ela de má-fé, pe:rfazendo um total de quatorze mIlhões de realS. Se

negada essa medIda, por a.cordo polítlcO-)udlC1.al, essa execução con

t~nua.rla procrastInada. Mas em troca. do que o Judíclár1.D procras

t1narla um valor desse, com o CTlifte de 'responsabIlidade presente,
ou seja, os lO'\. do valor por perdas e danos que se repetlrá, esse

mesmo percentual, cada vez. que a execução for procrastlnada, pode~

do chegar a um montante mIlIonárIo por SImples caprIcho do Juíz,

que teIma e desafIa em nio aplicar essa medida de ofício ?

o processo IncIdental, como "bode eSplatõTlo" desse Jogo

protela.tórIo Já. fOI desma.scarado pelo autor da exeCllçaa or3 reque
rente (que fez o acordo, lhe sustenta, pratlcou todos 05 atos do

processo, subscrlto pelos advoQados que nunca tInham tempo para

cUldar da causa, é o Intérprete e o narrador de todos os fatos
relaclonados com a causa).

Quanto se cobra. para se segurar uma. execução de doz.e m~

lhões de reaIS '1 ••• }linguém sabe.

TodaVIa, tabelas eXlstem, são conheCIdas e Já foram denun

cladas, lncluslve, pelo M:mistérlo Público Federal.

o que se quer dlz.er é que essa f.:J.rsa de SImular eternamente
SUt'?sta \ f:xIs.:ll aú\'lda a respeIto da requla.rldaae C<J: causa Já caIU

de moàa, : 5. não emoc lon3 tanto quan~o durante esses 3nos todo!;.

catar:e 1i p<1ssou. E hora dlô' realldaae. De se pasmar "que loucu

ra, oorque tudo 1550 aconteceu'" ....

Talvez. o Juiz Federal que fraudou o processo de execução,

Dr. FaU:l.l Achôa, possa. d~z.el:' algo., êlS que é o JUiL. fraudador, pa

rente de um deputado federal que, em 1988, época da execução:

lJ partICIpOU da Assembléia NaCIonal ConstituInte que mercanti

lizou o Poder Púhll.cO brasllelro (cf. Jornal da Tarde, de 1-2-88 

"O lItal0r perIgo dessa corrupção slstêmIcaUJ,

3) na AssembléLa NacJ.onal ConstJ.tu~nte todos se negociaram, a

JustIça Federal criava o TrIbunal Regional Federal, negOCiava as

nomeacõeos de Juíz.es e a COBAL se reestruturava como CONAB sob

comando dos seus gestores polítICOS.

A cr1ança está no colo dos seus pa~s .•• Não vale doações,

nega.r a patern1dade, reJe1tar queEn 'tanto deu VIda e dinhelro.

A CP! do JudH:l.árlO é a Coullssáo adequada para resolver esse
assunto, pOIS está sob comando 3.d.lZJ1n~strat1.vo da Presidência do

Senado que, de ofíCIO, pode, por ela, elucidar a quest.ão e resol

vê-la.

Se no congresso a árvore f 01 plantada. colhlda. e comlda.)
aqui, mesmo, d~vem resolver essas safras todas.

2) tinha, em seu gabinete,. um ex-dlretor da COBAL, na gestão

que demltlu e persegUIU ao requerente, na COBAL, na cidade de São
Paulo. no Poder Judl.ClárJ.o, no Congresso e no Ml.nl.stér1.o da Agrl

cultura,

o Dr. FauzJ. Achôa fraudou a. execuçâ.o sob acordo político,

artlculado no auge da Assembléia ~acional Constltuinte e, por 1SS0,

nio assmlllr~a, soz.lnho uma responsabilIdade CIvil tão

séria. Quem e5tar~a envolvldo nesse Jogo sUlc1.da ? Quem ainda,

no congresso ou fOTa dele, suga a. se1.va desse a.cordo ". Se sugam,

para defender a fonte, procuram "matar" (neutralí:ar) o teMpO to

do o seu oponente, o tItular do dlrelto, ora requerente.

aae- I
,

I

I

o processo de e'<ecuç.io tornou-se lne:ustente e na repetlção

do processo, não cabe '"1anlfestação da CO-...sAB~ nem re)elçào do Jui:

lCi. documento n" '-I J.

o rolo compressor tem essa flnalidade nã.o uermltu' que :l

\'erdade :lpareçs, lmpeolr o r:1clocínlO, 3 loglca dos ~;ltcs, for.;ar

a desconcentTaçfio dos obJetlvos, com tlradas sem ne'(o, como, p. ex.,

mas porque você se lnteressa só pela C:lusa e nunca pelos problemas

que el:I lhe causou'" Resposta, sempre pront.3. .. E porque I;'U nunca

qUl= ele .•. ". Uma resposta que nada responde, esconae tudCl, e .:lln

da a pessoa $e posta como um ser regular, normal. I:!es podem rou

D3.r , matar, extorqUIr e d3r sempre essa mesm3 reSposta e esconder

o que f.:l:, ::":lzendo toaos de "t roux.3", na llngua,;zem tU 1~i1r, mas

QUaa3, do termo.

Se essa. fraude f 01 ne;;;:ocIada 'e fOl), o requerente procurou

semore mostrar que dela compactuou porque Ser13 reconnecer que

se trtata\'a de uma pIC3.reta'í!em fabrIcada apenas par:l . :l'uaar" a.os

filaIS nescessltados •.. ,oque serla loucura. Jogar com uma vlda ln~

teIra de um ser humano, submetê-lo a um processo de escravlsação, I
aestrulT 3. sua famílla e al.nda lhe d.1zer "\ocê trab31hou para nós'l
mUlto oDrJ.gadlnho ••• " Isso serla., realmente, loucura do ~equeren~ I
te, se aceltasse, e do JudlcllÍrlo, se adait±sse um 10g0 desse.

E por LSSO que o requerente dL~ • reue« "Há uma quadnlha I
formada por Lluí2e~, procuradores, mlnl!;t!'os de Tn.bunals, 10C<l15 e I
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\TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
TRIBUNAL PLENO

RO-AÃ-413171 - TRT-2.li ,Reaiio.. Ret
Mln. Barata SII'vL

EMENTA: A Incompetência .btolutll,
em razlo da matéria, pode ser argOlda
~ qualquer tempo e em qualquer grau
de Jurladlçlo, vencendo qualquer ex·
ceçAo ou nulidade processual que se
lhe anteponha, porque, em tal caBO, o
processo é nenhum.

DIÁRIO DE JUSTIÇA DE 10.5.1979, p. 3.659

DOCUMENTO N9 19

Pelo documento n9 1, a "forma do processo" foi definida

e transitou em julgado.

Assim, a contestação ao atacar a "forma do processo" (reque

rendo a conversão da execução em ação de conhec1mentoJ, nao atra1U
a incidência do art.250 do CPC, mas a do 153, § 39 da EC 1/69, por

ofensa a coisa julgada, quanto a forma e o objeto, o que impossi

bilita essa conversão (documento n'?.1 )"
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Erro de "forma do processo" é SinônImo de erro de escolha dp
procedimento. Verificada a madequação, devem ser aproveitados
tantos atos quantos possíveis em homenagem ao pnncípio da con
servação dos atos e ao da economia processual, além do da instru
mentalidade. g) ~ão é pos;ível a conversão de pro
cessos (conhecimento em execução ou cautelar; execução em co
nhecimento; cautelar em conhecimento).

CODIGO DE
PROCE~~O CIVIL

ANOTADO
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA

An.250221
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO
Antonio Carlos da Costa Machado. SaraiVa

Art. 250. O erro de forma do processo acar
reta unicamente a anulação dos atos que não
possam ser aproveitados, devendo praticar-se
os que forem necessários, a fim de se observa
rem, quanto possível, as prescrições legais.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N~ 94.530 - (EDc1) - DA
(Primeira Turma)

Relator: O SI'. Ministro AICr/ldo Buzaid.
Embargantes: Américo Barbosa Carlbé. sua mulher e outros - Embar.

ílados' Pedro Ribeiro da Silva e sua mulher.

3. O juiz, enquanto razoa. nAo representa o Estado; representa-o.
enquanto lhe afirma a vontade. As raZ6es de decidir preparam, em
operaçAo 1611«:a. a concluslo a que vai chepr o juiz no ato de decla

. rar a vontade da lei.

DOCUMENTO N9 21

A contestação re o lncldentalJ e a sentença, bem como as

alegações e dec1sôes concordantes ou fraudulentas, por serem veda

das pelo art.l53, I 30 da EC 1/69, são ldeologicamente falsas, nos
termos expressos a que se refere o documento ora comentado.

Do Supremo Tnbunal Federal:
"O crime de falso testemunho se caracteriza pela simples potenclalídade de
dano para a admInlstraçõo da Justiça, não ficando condicionado ti deCIsão IU~

dlcial condenatóna no processo, em que se venficou, HC denegado" (RHC
nO 58.039. SP, da la Turma, In DJU de 1208.80, página 5.785 - RTJ
9S/S7.f/-S74j. Procedenre.do STFczrados:RHCno S3.3,J0-RJ, da Ja Turma,"
In RTJ 791782, RHC na 48.676·SP, da 2a Turma, In RTJ571397 No acó,..
dlo RE nO 58 039·SP. ficou assentado que· "a consumação do crime opera
-se IndependllJJJ.m!leJJ1L

a) do felro ond. ocorre;

b) dIZ mfluénclu do depoImento na deCISão do causo'~

Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
ProfClSOr de Direito Processual.

Diretor da~laNacional da Magiltratura.

; !liio há possibilidade da conversio da execuç10 em açio de conheci,
mento (v. , •• açio de cobrança, açio de locupletarnento illcito). A res
peito, Calmon de Passos (RMPr 14/17) e RE 8lW67 (lurisciveI88/IOS).

. ra.DT]
;,~.

JUDICIARIO

DOCUMENTO ~9 2o

As declsões que ofenderam a COIsa Jul~ada e negaram a pres

tAtão Jurlsdlclonal, não sáo declsões do Estado, conforme a Jur15

prudêncJ.a do srp no documento ora comentado.

SJ.gnlflca, pOIS, que o Estado não deCIdiu sobre o processo
de execução sobre o qual reconhece, "lpSO Jure", a sua lnexlst.!n

ela na forma lle~al convertlda.

Por ISSO cabe repetJ.T o pedJ.do se o Estado não decidIU o
prlIlleíro.

Do Tnbunal Federa! de Recursos:
"O fa1l.0 ustemunho carQcteTl.a·s~,entre outras prdticDfr pelo r~ticéncitl, isto
., quando o agente, agIndo IntlnclOnalmenre (dolo genérico), não arzrlllll,
nem nega, com o intUIto de obstruir a boa aruação da Justiça e de benefiCIar
tercezro, a quem se lIga por amizade, compromIsso, parentesco ou pedido
(sonlença reformada parti condenar a l1cuSlldaj" fAC nO 4.992-RS, :za Tur
ma, In DJU de 01.09.83, paK!na J3.029/.

DOCUMENTO ~9 22

A falta de conSClenCla da orl~em dlv~na do dIreIto (em que
se apóia o espírIto do homemJ, tem aumentado a ~orça da le~ e en
fraquecIda a dlSPOSlÇão morai do Julgador braSllelro que lnslste

em não respeItá-la, sobretudo se, contra essa obrIgatorIedade mo

ral, haja ou se InSUrja um podereso Influente.

JULGAMENTO

A justIça excede ao imperativo social que a lei re
gulamenta, constituindo-se numa virtude que a religião
exalta como atrlbuto de inspiração divina.

"A pregação de uma Justiça pura, com total impar
cialidade nos julgamentos é uma constante no contexto
biblico: - Não cometerás injustiças nos julgamentos;
não tomarás o partido do pobre que nào tiver razão e
não serás complacente com o poderoso; mas julgarás
teu compatrIota com justiça. Lev., 19, 15", (Átila J.
González e Ernomar Octaviano, Citações Jurídicas na
Bíblia, pág. 24>'

É precIso fixar que ser Justo não e ser tolerante
para com os faltosos; é ser apenas eqUIlibrado no cum·
primento da lei. Ser equâmme não é precisamente
perdoar a todos porque haja um implicado influente,
é acima de tudo aplicar a lei "erga omnes". CAlberto
Bonfim, op. cit., página 29).
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• "É poslÍvel o reconhecllnento da. huginctl da má-fé, sem
provacaç,io dlrt'ta di parte prcJOOIC::ada'· (Ac da 8 I Clm. do 2.
TACIVSP de 27 OI 1994. na Ap 385408, rei JUIZ Cunha Ctntrl,
JTACIVSP 14111153)

• "SelJ1lldo o ut. 11 do CPC. o lIt1ganle de má.fé mdenlUJi
1 parte conldna os preJuízos que esll soCn:u. mllS os honorinos
advOCIÚClOS c todu as despesas que efetuara" (Ac un da 3 I Câm.

~~S~e 7~~~9; 995, na Ap 44 734. rei Des Wilson Gull'1llY;

• "Tl1l1ISComdo o prazo de CinCO anos, a plrur do ato depl e
leSIVO ao patnmômo publico, opera-se I decadêncII do dlllmo para
propoSlt\lI'il di açio popullr. nol termos do an 21 da Lei 4717/65
Destine. se o autor d. ação e advogado militante. conhecedor,
portanto. da norma conudl no cllado artigo e lpesar diSSO Ifora I
mt:OClonadalÇio, e I1hJanle de ml·Ce. devendo arcar COm os ônus di
sucumbêncll" (Ac un d. 3 I Câm do TJMG de 03 11 1994, na Ap
2798110. lEI Ik:s HUlo Bengston. Junsp MIn. 1311273)

• .~ bbprllc de má-fé a empRsa que altera Sltu.çiG fitlca
no curso da lide, com lbuso do poder ecooómlco. IIldunndo seus
emprezados. I. se deshprem do Sindicato profiSSional lpól ('
ajulumento por este de açio como substituto processuII" (Ac un
da :3. T. do TRT da 12· R. no RO 1162192, rei JUIZ LUIZ Glretl,
ADV. de 190619904. n 65785)

• "O pressuposto básiCO do m5111Ul0 da hllgãnclI de mi-r!! é
p1ellear de mi-fé, e pua inCidênCia do Item 11 do an. 17 do CPC exige.
se que o hugante deve ter afinnado o fato ciente de sua mexuténelt,
ou tê·lo negr.do Clenle de sua eXtstêncll, ou tê-lo narrada Inexatamente
lpeSU de sabe:r como se pasn.ra O hbgante não deve ::Ipenu absttt.
te de (azer aJeZlÇõcs elentemenle flJus. mu também de sdenaa:r

::~u'::.to;,;:e~:~z~r::I:o:'~:~e';a~~c~i:~~lard~r~I~~~
fundamenllçio nl maréna suscllada. p2l'J. conseguir obJetiVO legal"
(Ac un di I - Cim do TJSC na Ap 32 9200. rei Des Franctsco
~ve~:'o.DJSCdeOl06 1990.AacoaJ'. 199'0 n 1291J9.JIlt'l.f}l'

• "É htlgante de ma-fc a executada que mslS!c em dlscullr
Il'laléna JõI deCidida, em provocallvo Insulto l COisa Julgada.. O proceuo
~ colocado 1 dlsposlçio das partes p2l'J. atllJ.ção do dnelto, requerendo.
para tanto, ulna postura él.1co·profisslontl comilzentc com a dlgmdade
da JUStiça, para que não se lorne palco de astúcllu e mampulações
Cabível. portlllllo, a mulla de 20% do valor do débito aulJ.hudo em
(avor do exeqüente" (Ac da 3 • T_ do TRT da 3 • R. no Ag 424-MG.
rcJ JUIZ Sebnuio Geraldo de Ohven~.DJMG de 20 06 1995.Adcoas.
de 1012 1995. n 814125·2)

• • rfeltl.mente compltivel com o proeeuo do trabalho a
COItÓen~ão em honorinos advocalÍcloS decorrentes da litlp.nell de
_-f~ POIS, sendo Omtssa & Consohdlçlo do LelS do Trabalho I
rape.lto. aphca-se SUMldwtamente os pm:etIOS contldol nos arts 14
a 11 do CPC' (Ao. 121191 da 3' T do TRTPR. no RO 34S19O. ""
Imz Jos~ Fi:mando RonJ, RDT 771121)

Anexo a lcplslaçào em VlPor.

• "A condenaç1o por htlgincla de má-Cc mdepende de n:que
nmenlo Instrumenlo da Junsdlçio e com escopos Juridlco. polll.1co e
IOC1II. o poxeuo contemporânco além de prcslIllar o pnnciplO d.
Ieakfade. lem perfil predomm:anlemente publico• .mão pell qual
1JlCUmbe 10 JUIZ que o dlnge prev~OIr e repnnur. de O(ICIO. qualquer
ato contrino 1 dignidade di Jusllça' (Ac. da 2 I Seç do STJ de
0911 1994. em EDlv no REsp 367I8-C-RS. rei deslg Mm S:ihtlo
de Fi~en.do T."..... DJ ele 13021995. JSTJffRF,71/115)

'10 processo de e,<ccuçao a ser repetido seri acrescentado ao

~alor em e'<ecuçào malS dOls m1.lhoes, quatrocentos fi1l r"'alS, por perdas

e danos decorrente da 11tl.Q"ancla de ma-fé.

Se no processo repetIdo a empresa tentar contestar a execu-

... dO essa pena relncldlrã e poderá ser executada no processo repetIdo se I

:l Juíz recusar a ale2açào da empresa, ou, se torna.r, novamente, lneXIS- .

tente o processo de execução, essa multa (dobrada - do prImeIro e do se

i!undo processo repetIdo), serão cobradas no terceIro. E aSSIm essa muI

ta rel.nCl.dlrlÍ todas as ve:.es que a execução for recusada. '10 momento, a

empre5a só deve a prl.melra multa que será cobrada na repetIçào do pro

cesso de execução

";0 caso presente, essa pena será: apllcada na repetlçào do

processo. CJ.S que o prlmelro de execução tornou-se nulIdade Inexorável,

absoluta e lnconvalldãvel, nele nio podendo haver essa pena.

Pela le?'1.s1ação em Vl.gOT o lnsulto a COJ.sa JuIQada autoTlza

a aplIcação da pena de ZO~ do valor autallzado.

A I-":E'{ISTt~KIA do processo de execuçâo por lncompetêncJ.3

absoluta do Juí:, decorrente da ofensa a COlsa :lUl'l'ada, autorIza . essa

nena máxJ.ma ae :0'1. do valor da causa.

U requeTe-nte demonstrou que o Poder JudJ.clárl.o. por provoca

;5.0 da COBAL, tornou I\E'\ISTE>'TE o nrocesso de execução, por ofensa a

cOJ.sa 1ulgada decorrente da lncornperêncla absoluta do Juí~ (documentos

nO Jf ).

DA LlT1GÃNCIA DE 'IÁ-Ft

nDcmIE:-JTO N9 23
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DOCUMENTO N9 24

Este documento refere_se a cópIa da denúncIa oferecIda ã CPI do
JUd,C,árIo.

D:Lr~le-Se

ao Senado Federal (SF)

e neste reporta-se

ao Ilustre Presldente da COM.:Lssão Parló1Jllenta.r
do JudlClárl.D
MO Senador da RepúblIca

RAMEZ TEllET

Brasilla - DlstTltO Federal (DF'

Senhor Presldente,

RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE, RG. n9 13.484.608-4 (SSP

/SP/IRGD), Já quallflcado no Agravo de Ins~rum.nto em trâm1te no
Suprema Tnbunal Federal (proc.n9 199.309-8/97). vim, re.peitou e

pessoalaente, Te!~onder ã lntlmaçio fel!. pelo Senado Federal (Re
querlmento nO 118, de 1999), oferecendo denÚnCl& e reauerendo oro
VidênCia! cantra os poderes Judlclárlo, Executlvo e o MlnlsterlO
Püb11ca Federal (por reslstincla i execução de sentença hOMologa..

tãr~a de acordo trabalh~sta, trans~tada em julgado CQn base em
alegações e decISões vedadas pela aTt. 250 do CPC clc o 153, § .3~

da EC 1/69 - erro de formA e ofensa a COlsa juIz_da), na forma da
s~nuta e razões anexas, que~ parte ~n~8Irante e inseparive1
desta pet~ção, ~ermos em que, sem o açodamentc que tea marcado
lltí~~o,com lsençâo de ãn~~o, pede Justlça, respelto, lnvestlga
çio e apuração dos fatos denunclados, conforme expôe, ressaltando
que não se questiona a sentença hOMologatórla em execução, porque
não se dlSCUte COlsa Julgada, mas porque o processo de execuçio
fOl Jurldlcamente destruído pelo despacho sobrestador tdoc.n9..Í
que, 3.0 adtllltlT converter a execuçio em açio de conhec1.m.ento

d processo para qu~lquer efelto jarfdico (cf.

4 :; DJU de 10.5.7", p. 3.659).

~~f-

~çópla para:-Senadores Eduardo SUpllCY, Rogeu 1u«a, IrlS Rezen

de, AntônIO earlos ~agalhães, Pedro Slmon; Deputados José Geno~no.

Paulo Kobayashl, Robson Tuma DelfIm ~etto,Jornall.ta Fernanáo Ce

'ar ~esqulta (assessor da PTesldêncla do Senado) e João ~arque5(1~

cutor do Senado - "A Voz do Bt'as~l").

~ (ccJ.&& Julgaela 'soberan.. - - l.ncJ.elenc..... ao U1:.49S do CiCl -"lIl:'
t:tJ • ÇCWIAJII!A lII'UJT!a P' 'T'!!""9'-a?'Yr (da qual a COMPANHU
H!CI0DL "DE ABASTECIXENTO-CONAB e ...use•••Ora no proc•••o de ex-c:!!.
çao - "ex "1" do J.nQ.1.S0 II, do a.r1:..16, da IA. 102!/90, nA disc.:.plJ.na
do 0.=.100 '4.944/90. COIll estatuto ..prov..da pa~o .e(""eeo 369/91) ....
cpcia ..... DL t'D"? ~ :rUd .". (por a..laqac;âe..... deC:l.Sõ.s vedAda.
jliIQ"~:i0ilD C1'C - ano ele fo"...· - ccnvardo i~.9'a~ ele execução
.,. ..ção l:rabalhia1:a ele conhec~to, ° 'iU" , l~te prc:Lbido,cf.
S'l7 llZ 11417 •.r=:.sc!".~ 88/108 - e o are.l!i3.5 3Q d.a EC 1/69 _ por
viobçio II&nifes1:a d.a dec:.sio d.a senunça bomal"'l..tã"ia _ execuçio
- cf. 5'n,ll"I'J 133/1.317), , "lpsc facta", -.m:rsa Ord1nido
~CQ~"Ii~=~..~..~r~·~;;~;~~ffi~e~s~- a•• i.n&turA)~ -. Q 7ri~ 1 'l'u%Za, proe ••9.03:nan=tn:JiI!;aãpoJ.s
de ODVl o K1nlsUr PUblico rederal/SP (om:.••o ao Juizo de pr:.ae!
ro qrill') , ~t:eYe, CCAtr.. o. are•• 2!i0 do CPC clc o 153, S 3Q d.a EC
1/5~ (""nei neia) ,Jb.!@DWS" (fraudul.lIn1:a! ,QIlriSlUld!>-g !J.ntarpo
s:LS"" da r-==- hiiiiilil (S'lJ'1 , ~1p!ÉP 1~2!!-iI!i!iIoI,
pab Pnl1d:ncu L~ local. no ·JllUO de &dã....ibiliclac:le li!r:l.mel
ro·. l:asIbtÍSI fo.raa ]~,~te~.~F.m~(STI" SilIauJ.a-
214 • no 'Ti; a d8~,m íirijiâOi .. Atrr!.1rpf
para. o SlIaar~ 4t ,zvsya., Aq.'~ :íJ7neqac!o provi
men'C.o .Uj1iIq&r wu.ec e... do aqravaD'C. ara requarent. e de... for-

lIl& de"ol"ido l corte locall e ao~~ redm:al. (21 TImu..
Aq.nQ 199.3D9-8/97 - AO qual, por~ho do Il.Rãl&~or, f 01 negado
prov"..nto COlll fun4ulsnto no ut.321 do RISTP - por OIU...io da.aU-
n•• "a",J.nc1s0 III, do art.102,da CF - que, paradOXA~nte, &1.. de
••r formalidade dispensiyal ou suprív.l Rm razia da matéria - a quas
tio fedaral, •ofensa, di..reta, da. aleqaçó.. e d.cisõ... c:cncord&nt:es
contra ... axecttçio, ao art.1S3,5 30 da EC 1/69, por ofensa ... COlosa
Julqa4a formal e material em ....cuçio -. nio i t .... da. parte. e foJ. •
• - di.cus.ão. suprida palo pr:.nc!li!io d.a in.trulDen1:aHd.ade d.as for....,.=a.... do dasp...cha indef.r1.:tor~o do RZ, .. &jusu proc••sU!l
nqulu: "QDaDdc " lei~ da"erwinad- fo:.a. _ =-inao&o
de m:a.l.id.ada, Q Ju..ís~ o ato se,~ _ out:ro
~ (a'traYás da 8C1t8nç& - leu-•• , n•••• caso, "atrAvés do d••pa
cho deneqAtório d. ua. lhe &.lcaD.c:ar &. 6.nalida4e (DO caso, &.~
siçio da Ua. - 1.1.1.-•• , "in c.su-, a compcs:Lcio formal do Agravo):
=iDcia da nnHda4e1" (AP.I0013.TAl!S.Ile~.A1:ho.carne=o. R1'
234/3141.110 _AlO .entido. STF, Il~J l2~17501. O. recur.o. contr.. u
.a dec::.sÃo sequar foram aprac1ados os 1:.... , mantando-.. ... deciaio
do Relator. Se o tema nÃo fo~ invocado pel•• _p~rte. n.. debatido p.!
la. cor":.. local, e •• i, uclusJ.v-.mente, III&t.r1.A reqular l."antada
pela 21 rurm.a da STF, ••que-•• que 08 t da_ partes e da corte
local (ofen.a a cOl... Jul.qaclal ficou Julg......to. equivalendo ..
nio Julqamento do aqravo através é- um ~f!c~o da própriA 'ru:rm&.
o aqrav&llt. ora requarenta intarpos, como ül.t.:J.mO recurso, ..aa.r9'Qs
da declAraçÃo no qual requer a retração d& Tur.m& do d.spacho • das
dec1.a•• concordantes. A CQNAB, a aqravada, que hav1A adm1t1do o
RE, quanto a forma, s. d....nt:L.u e .ada:r:.:.u .. 21 '!'Ul:ma do ST!'# ..OU 18-
~, &.ditou ao ••u ftmd.amento (coJ..sa Jul.qad.aJ~1U..l.S & r.).1I;&O da
:;Eo...... (que ante. llavu ilCsil:O, di.cordando ..pan... da aue.tio ele fun
doi. 1teaçãc JUX'idicA: a 2' 'rW:ma do S'rI' .... CORU 'S:ar:o que, peran

~ 'ta, o aqrav&n't••• r.'b:atar dass. :.Jaicão).

lIADIDlIDO 1IlJIB:rtl ALVES Cll.w.II;MI'rE. de.quJ.t..elo. RG.13.48•• G08-4
(SSP/SP/IRGD), or,1.unào da cJ.dach: ae são paulo,CapJ.1:al.domJ.c:.1J.ado,
t.-por&r:.am.ente, enquanto ilqua.rda. a dac1sio final ~, ~TF lobre o
obJeto da d.nunc~a fe1ta a es~a CPIl, na c~dadA sate_~te de Plana!
t:iaa, Dl' (Hetel da Praça, !l1.to ã Praç~ Coronel Salv1.ano Konta::LrO ,
Quadra nO 56 011 72, fone 388-4993), J& qt1alJ.f1.cado nt;5 autos do
Aqravo de Instrumento (STP/21 T •• 199.309-81. " também J.dentJ.f1c~
do e sob "observAção" (em razão da ma.tir1..& e lnter.~.e do .1udJ.cJ.a.
r~o nQ.. controla da l!5~tl1ação rel.ac:.onada. com a_,questaal pelas s~st..!
DIAS c!e sequrança do S'lT, STJ ,TS!:, -rST, Procurador.1.& Geral J!! Repübl!
ca (PGR) , COn.elho da Just~ça rederal, Senado Fed.ra~ ~~~a_do.
Oaeutadoa, ..., rasee1.tas& e pessoalmante, por ~t~aç&o do D1Ar:l.O
dc- Sanado (publlc..ç ..o do Rsquu=ent.o nQ .U81. ele 23.3.99, com
apQl0 no ~ter.ss. públJ.co e ~ causa propr1a,~

ll!:IIOJIC:tA A llSTA R. COHJ:SsKo PAllLAME1I'V>R DI! Il!Õbb!J:TO (CU)
DO JlIDICiIíifo

contra a Justiça l.de.ral. (SP1, STF, STJ' • Hinist:ir1o PÚblico (U),
na fot1D& 0& letra ood- elo menc.1.ona.do requer::.men1;o .~ apo.1.o no. per
DU.SS1.VOS laqaJ..5 :Lnaerto& nos Arts. 58, S JQ; lO, S un1co e 50, XXXIV,
Alina. "a~, todos da CF clc o 143 da La::L Federal nO 8.112/90, ~
~ .. !!S1;& r ..Cgp.1s.!Ãp qua, no use dAs atr:..bu1çÕ.S que llJe coa
fere .I. Le:1. Naqna. • as demaJ.5 normas Jurídicas qu.a lhe autor:L.za fa
zer A 1nY.Bti~açÃo inst1tuc10nal proposta ~la r.CP!,se diqp~ ip
"!:ar;hr;.r na sgt;,QQ de&y pqdcr l.gal • polí1:ic:g APRDITB c J'ASKR
ClSA!!. & lISl:iI'tlll&Udi 131 VIU l'sdar1!1 !li SjjQ PllI.lg A mrjjjjíj
DI !IIII'S.'IIQ 'PÇUYa:õíxAc '!2WUj:rn.DA g .muano, mpd."" no pro
c•••o da axecuçac n~ 81001305B-5, cgm bese cw 11egaç§Cg • deçiaoc'
'YWd.&c1As 2!.lP art... 2'0 de CPC (~.rrc de forma" - convers&o",d& exlllC.:s.
çao .. &çao da cãnhêC1JQen1:.o, rl!~tJ..ndc & ~tl!rior,Q' que- .proibido
por 181 - RI: 8..67 - Jurucivel 8S/10S1 e o art.1.53,S 3Q da BC 1/
'" rpor violAção maJu.fesb da deC.1.sio da san1:ençil em e.xeeuç:.&O -
cf. S'lF,RTJ 133/1.3171, antid.a s_ correção 21 'l'll:aa
do "rr1J:mnal"c:n 1 a lprcc.n ..~ - e a S1I&

.. ....""
Senhor Pres ldente J

Pelo requet'lment:o nO 118, de 1.999, o Senado Federal

lnCtmOU a. $Qclcdade a Se manlfestar, no prazo de cento e vlnte
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3DUSO de poder e de .tutOr1.d3de

las I sobre fatos enquadrávels aos termos que se subsume do § 30

do art. 58, da Carta polítlca, que, "ln verb1s". dlspõe:

"§ 30 _ As com1ssões parlamentares de 1nquéI'ltO. que

terão poderes de InveStlgação própr10s das autor1da

des J udlclals ~ ~lém de outros prevlstcf! :AOS regimentos
das respectJ.vas Casa.s t serão crladas pela Cãmara. dos

Deputados e pelo Senado Federal, em conJunto ou sepa

radamenl:e, rnedlante requer1mento de um ~erço de seus
membros, para apurações de fato deternllnado e por pr!,

=0 certo, sendo suas conclusões. se for o caso I~

rnlnhadas ao MJ.nlStérlO Púb11co, oa:-a aue promova a

responsao llldade C1Vll ou crJ.mlnal dos ~nf=atores".

EXJ.ge a menc.1onada norma c:onstJ. tllcJ.onal que a manJ.fes

tação deve se restTlng~r a. "fato àeterlDlnado'.

Xo mencJ.onado Reauer~mento a r. ComJ.ssão dellmJ.tou sua
aeão elencando a nature:3. dos fatos passívels de apu!"ações por

est:a CPI (da letra "a" usque "e").

E:ltende o denunClante, salvo engano, que a denúncla ora
oferec.1da se enquadra ã forma estabelec1.da pela letra "d" do
r. RequerlmentO (els que 'l:rata-se de reslstência ii ConstltulÇio

Federal - ?or violação ã atlvldade jurlsdiclonal do Estado
fraude ã. execução - c;. ar:. 593 do CPC na J.nter-pre-:aç3o de
Humberto Theodoro Jr., Processo de Execução, tEUD, p :::0:').

E:n conson5nc13 com os fundamen'tos ret.ro .::.:' =ldos por
me::.o destJ. pet1.çiio RAINU'lDO 'IONATO ALVES CAV~LC •.l....'aE oíereo::e 3-

est.:I. respel.tável Coml5são Paralament.3.r de Inauérlto (CPI) do

Jud1.CIárlO denúnc:l~ contra o Poder Jud1.C1.3rlO por re:::'1.5'tenCl.:l

Conse':':Ulc.70 Feder.ll (3 led.

~ J Fequerent. denunc,a

Infere-se dos fundament.os do Requer~mento que a CPI do

JudicI.ãrio cUlda de abuso de poder e :le autorIdade no sentido J~

rídl.co do termo.

Pensa o requerente que a denúncia. !ie enquadra ã. forma
se se_ considerar que

"O abuso de poder" é prerrogatlva da autoridade, mas o

poder h'i que ser usado normalmente. "sem abusol!. Usar normalmen

te do poder é empregá-lo segundo as normas !egaJ!4, a moral da

ins'C1.tulr;ão, a fJ.nalJ.dadc do ato e as exigêncl.a~~do Interesse pú
blico. Abusar do poder ê empregá-lo fora da lei. para satlsfaze;

Interesses pessoalS, sem utIldade públlca ( ... ). ),. utlilizac;ão

desproporcJ.onal do poder, o emprego arbItrárIO d.a força, a V1E,

lêncJ.a c:ontra o admJ.nJ.strado const:r.tuem formas abusIvas do uso

do poder estatal,não toleradas pelo cllrelto e nuliflcador dos
a 1:0S que as encerram ( .•. ) O uso do poder é 1íCI t.o; o abuso I

sempre llíC1.to. Daí porque todo a'to aOUS1VO é nulo por excesso

ou deSV10 de poder" (Hely Lopes Mel.relles, "in" Direl~o Adminis
tratIVO Brasl.leJ.ro, 3a. ed., edlção refundida, 19i5, RT, pp. 801

81) .

no aouso de poder ocorre quando a autorIdade I embora

competente para pratl.car o a1:o, ultrapassa os llmltes de suas
atribul,ções ou se desv13 das finalidades admlnlstratlVas. Abu-

so de poder, como todo ato :llíCltO, reveste as formas 'Oais dlVe!

sas. Ora. se apresenta ost.enS1VO com truculêncl.a, às ve=es dl.SS1
mulado como o estelJ.onato, e não raro encoberto na aparência ilu
sôn.a dos atos lega1.s. Em qualquer desses aspec'tos - flagran'Ce

ou disfarçado - o abuso do poder é sempre uma ilegalldade l,nval}.

dadora do at.o que o contém" (HeIy Lopes Melrelles, t'ln" Direlto
AdmIn1.s':ra.1:l.vo BraslleJ.ro. 3~ ed1.ção refundido, 1975, Ri, p. SI).

"Há abuso de poder, quando 1 3 :lut.orldade usa de um poder

dlSCrlC1.onár:lo para um flm estranho 3. ln'tençio do leglslador lf

(TFR •..lJ>15 n9 98.03l-RJ, DJU de 19.10.84. p. 17.492).

d/· Si! ass 1m é a denúncla procede *

~.

Trata-se de fato determlnado em que o Minlstério da

Agric:ultura, a Justiça Federal, o Superior Tribuna.l de Justic;a e

o Supremo rrlbunal Federal FRAUDAM (e resistem) ã execuçã.o de
sentença homologlltôrJ.& de acordo 'trabalhis ta, trans 1. tada em J ulg!.
do (c,gníonne doc. n9 - contra o qual co~lJ.dem todas as ale-
gações e decJ.sões contra a execuc;ão em referência).

Esses órgãos negam a prestaç;:ão jurlsd1.cional porque ad

ml tem fraudar a execução quando, em todas as f~~s do processo de
e~ecuc;ão e em todos os graus dI!!: JUl"lsd1.c;áo, se '!'ecusaram, llmJ.na!

mente, a.pr~clar nl!!:m fundamentar qualquer defesa contra eSsa fraude

oferec1.da pelo denunclante no processo de execueão e fera dele.

Quanto a relevâncla da matérJ.a têm-se a considerar que

a ofensa a C:Olsa Julgada tem categoria const~t.uclonal e proces
sual pOl.S tem como destlnatârJ.os o legl.slador e o julgador (cf.

asSlm Já Julga.ram o TST, Ag. E-RR ·1..919/84, (ac.1.931/18S). "1.n"

DJU de 25.10.35. p. 19.196 - STF, RTJ 128/364.), envolvendo, pois,

o Congresso e o JudlCl.á.rl.O em questões dessa nature::a.

A pres'taçio Jurlsdiclonal por conter o mesmo tratamento
conS1:J.'tuc1.onal que a coisa Julgada (liA lel não exclulrã ... " - "A

lel não pr~JudIcará•.. t1), da mesma forma tem como destlnat:árJ.o

o Julgador e o leglsIador (do legislador, promana; do Julgador,
vai expressa a ofensa li. coisa Julgada e a negativa de prestação

JurIsdIcional) •

Trat.a-se de abuso de poder do poder Judic1.árIo e do Mi

nl!t:érlo PúblICO Federal de segundo grau de São Paulo e por ISSO

atr'H a l.nciàênc:ia do § 3'l do art. 58 e o 12:', 'caput", ambos da

Constltul.ção Federal e da Lel Complemen'tar n!? 75 (Reglmento In
terno do Minlsterio PÚOllCO) que remete a ques~ão ao Senado Fe
deral que. depois de apurar o 31:0 abUSIVO. obr:.ga-se subme'ter

3. denúncl.3. e a apuração, se houver, ao crivo da ProcuradorIa Ge

ral da Repúollca para as provldênc~as cabívels. sob ?ena de res
p onsab):J.J.daãe C1Vll por abuso de poder e demals conseauenclas le-
~.

Assim, não se trata de simples fraude a execuç~ Judl.

cial, mas, além disso, de prlvac;ão de justiça per ação pessoal de

'lJgentes do Poder Público.

~ eer~o, porém, que o Estado nÃo reconhece como seu o
ato 'rega1 (STF, RE 94.530, RTJ 103/759. 1nC'50 3). Ele 1nexisti
rã como ato estatal. AssJ.m, até serla mais adequado dlzer aqui

se den~ncia ao Estado/Senado abusos de agentes do Estado/Judicl.í
T1.0. os quaJ.5, em nome Estado J mas contra as suas leis, pratl.ca

ram atos llegals que, a pretexto de serem legaDi~_clrculam a pr~
duzir efeitos negat1Vos contra o denunciante e rua prole e o ob

Jet1VO desta CPl, em relação a essas ilefalidades, ê coibir, re

p~~mir e fazer cessar todos esses abusos contra a causa e o de

nunclant.e.

A ques~ão é de conduta. Resolvida a aventura jurídIca

e a conduta '~era~ológ'ca do10.a denunc1ada o processo retornará
a normalidade e serenamente poderá ser corr1.g1.do. Pessoas agrupa

das e dispos~~a explorar indefin~damente a causa são os ImpecI

lho~r os entraVes contra a normalidade da causa.

Esse crJ.me envolve o Poder Legislat1.vo (porque os d1.rl

gentes da COBAL são indicados por partidos políticos do Congresso),
envolve o Poder execut,vo (porque a COBAL e a CONAB são órgãos Vl~

culados ao MJ.nJ.ster1.o da Agricultura) e envolve o Poder JUd.1CIá

rio (poroue fraudam e reSlstem, "contra leges", "fraudem legis",

a execução que deverla fazeT de ofícJ.O - art. 873, parágrafo únJ.

co, da CLT c/c o 153. § 39 da EC 1/69 clc o 128 do CPC clc o 26.
I. da Le, n9 8038/90).
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o prlmelro por ofensa a COlsa julgada e o segundo por

ofender dlrelto ao trabalho e a tudo o que dele ~esulta.

o crédIto trabalhlsta tem tratamento superprevllegiado

e tem prloTldade sobre os dema15 créd~tos, seJa de que natureza

for (are. 100 da CF _ T5T, ac. unan. 2.612 de SDI publ. no DJ
de :-.11.92 - RO em MS ~5.373/92 4).

EspeC1flca e obJetlvamen'te no\. C01.sa Julgada tem amparo

na próprla ÇOnseleulÇio (are.Sç, LXXVI). 0015 são os seu. funda
mentos. Um, Juríd~co, que busca alcançar a lmu~ab~lldade do Jul
gado. Outro, polí~lCO, que obJetlva a paz soc~al, a estabilldade,

a. segurança, a certeza" (do Mln1.stTo, do STJ, Sal V10 de Flgueire

do TelXel.ra, "l.n" Códlgo do Processo Cl.V1.1 Anotado, Saratva, p.

Z66) •

Na COBAL como na sua suscessor3, a atual CONAB, cada

~nteTesse sempre fOI d~spu~ado sob o slgno da vlalêncla (di5p~

ta entre os que tInham Interesses pela lmposlcâo da prloridade

do que cada um ali buscava (como se sabe em ~orno do preSIdente

de uma empresa como a CaBAL o lnd~cado Já ent..~~ crivado de
acordos fe~to5 com quem tinha pendenclas, negÓCIOS e esses ente~

dlmentos dependlam de toda a nova direção da empresa - um verda

deIro complô de Interesses) e essa corrIda ao cofre da CompanhIa
gerava escândalos, intrlgas, allc1amentos, ameaças.

~pressa em dlzer, entretanto, que não se negava direi
to de forma llmlnar, apenas era dIficul~ado D seu reconhecimento

ou reconhecldo pelas Vlas ob1íquas (por exemplo, um dl~elto era

Impugnado com base em laudo perlcial falso para permltlr que a
vítlma resgatasse esse mesmo dIreito, não contra o órgão que lhe

devesse, mas contra o Estado que farla, como sempre fez, a defe

<a do &gente f&leO'O (v., como exemplo, a RF 297/408-410). Todo
cidadão que fosse considerado indeseJado pelo sistema - e o SlS
tema respeitava qualquer apelo emoclonal de qualquer agente ae-

dío<re sem nenhum valor, mas encrencado co~ suas vítimas esse
apelo era sempre colocado em llnguagem de alto nível por esper

tos técnICOS do dlrelto e subscritos por respeltiveis au~orida

des cUJos carlos~dava'importãnclade alto grau a SImples roucu
ras de loucas e malandros oficials destemper~cs e afoltos qüe

se notabIl1zavam pelo delrr~o barulhento e pom~~so mas sem con
teúdo - sofr~a, desde logo, a marca lndelével do Poder Pública,
e aí a corrupção slstêmica era defendlda como ideologIa em defe

sa dos próprIOS faltosos, transformando-se em persegulção S15tê
mlca (tlpO de persegulção em que a pesso~ é perseguida pelos r~
los que lhe cravam, ~ndependentemente de eXlstir fatos ou se exi!.

tlr de ter 51do corrlg1do.

- eIS que nascera no regime mllitar, cujo regIme, ào se 5en~lr~

trallzado no Congresso e na SOCIedade pelos efeltos do confronto
entre a Unlão SOVIétIca e os Estados Unldo$ na busca da he,emonla

política no planeta e com tal obJetlvo faZIa de cada governo o

seu palco de manobras, crtOU a Justlça Federal como um apêndice
conect~dor do Poder Execu~lvo, que, por esse órgão, manipulava

e dlreclonava suas contendas admlnistrativas e políticas, crian

do víelos que só foram amenl~ados com o advento da Carta Políti
ca de 1988).

Re~ome~se 05 fatos, mas alnda na mesma linha de raC10

cínlo, encartanda a denúncla ora oferecida ao qoadrc1retro adu

:ido e nesse contexto pensar, slmultaneamente, no erro (de di
relto, que trá: o denunCIante a esta CPI) e na verdade desse

erro (que serl.a a soma da co~rupção e da perseguição 51stêmlca
con~ra a v1da do denunc~ante e de seus direitos), conSIdere-se,
i Vl.sta dlSSO, que no caso presente não haVIa oposlção ao dlreí

to nem à flgura do requerente. Das razões ~nstltuclonais que mo

tlVaram a persegulçâo s~stêmlca .' eVOlo.1U para a. exploração da
vítima pelo Sl.stema por Impulso e ~nteresse pessoal dos faltosos
(mas não por Interesse Instltuclonal é bom lembrar).

Quando a causa êhegou a um nível de saturação lnacei

tável, ao l.nvés da empresa resolver o confl~to recor~eu ã sua

sempre pres~atlva e solíCltA Justiça FedeT~l para malS uma ro
dada de eternas procrastlnaçóes. A questão poder1a ser admInIs
tratlvamente re.olvlda. Decidlu-se remetê-la ã e.fera do Poder
JUdlCláT10, onde o Jogo portelatórlo f 01 bem aceíto até mesmo

por falta de reslstenc14 compatível com a lmposição (o Estado

tem como braço armado o Poder Judlciárlo e, segundo Montesquleu,

só um poder poderia conter outro poder - sucumbindo quem dele

~ão pode dl.spor e nISSO se apóia o agente 'corrupto que, da mes
~ma forma que o margInal usa o revolver pa~a coagir, ele usa

instrullento procuratório que lhe autoria par~ o desemperko' da
função públ~ca para ret1rar, tomar, sacar, 5ubtra1r o qUE não

lhe pertence, sob a aleiaçâo atrevid~mente traves~ida de decisão

estatal (que se coloca apenas como a arma a serVlço pessoal do

faltoso), esquecendo-se que d~ mesma forma que o Juíz enquanto
razof não repre$ênta o Estado, representa-o enquanto lhe afirma
a vontade (e a vontade do Estado ê a vontade da lei), nenhum ato

nOC1VO de qualquer agente do Poder Público pode ser conslderado
(e a let 1nadmLte) a~o do Estado (que reconhece como seu o ato
legal. Tão somente nes~as condições).

Oc07re que a causa uma vez na Ju.tiça Federal a sua
execução foi artLflClalmente paralisada, mediante fraude e a
pretex'to de se cumprIr a lel ela vem sendo mantlda.

crlme contra a organlzacão do trabalh~:·

crlme contra a organ~zação judiclár1a, e

ZO)

la)

Esse amblente, pelas mesmaS razões, se refletla onde

a COBAL t~vesse Interesses, como, por exemplo, na JustIça Fede
ral que, como sempre fe: desde a sua crIação, favoreceu ao Poder
ExecutIVO (cf. bem lembrou, ã época, o MM Juí~ Federal Dr. Fleury

AntonIO Plres - o magIstrado que reconheceu o dlrelto em execu
ção fraudada por seu auxlllar, Dr.FauzI Achôa M dlsse ao reque
rente, numa das conversas que tlveram sobre como executar a

CaBAL contra a brutal1dade do Jogo politlCO, que, ao contrár1D

da JU<elça do Trabalho, na Ju.tlça Federal os favorecido. .ão
semore os patrões ou os poderes públl.cOS e que 15S0 seria um
víc~o dlfíC11 de ser corrlgldo em relação a de~e~mInados casos

Por pressio de gestões polít~cas Instaladas na COBAL te

depols na sua sucessora a atual CONABJ, essas empresa admitIram
e o Fade r JUd~CláTio aceltou fraudar e paralisar 3 e~ecução

porém, sem destrulr o direito nem o processo de ~xecução que,
são apenas~ maltratados (no sentido mal aplIcar ou omitIr a lel).
mas sem destru1T a causa ~rente a leI (a única a gerar dIreIto
contra vontades pessoais, polítIcas ou contra o dlreIto alternii.-

~~vo reglamnete condenado pela Carta Federal).
L/

A violação de sentença homologatórIa de acordo crabalhl!

ta constituI crIme imprescrItível (porque, no caso, o Judiclário
se recusou sem motIVO Julgar qualquer defesa do denunCIante contra

a fraude ora denunclada), do qual ressaltam duas acusações graves

d~ extr~ma relevãnc13 contra o Estado a refle~lr e a envolver seus

três pãderes, quals seJam:

A fraude ao dlrelto ao t~abalho, o que ê o caso, fere

tratados e convenções lnternac~onals ratIflcados pelo Brasll
acolh~dos pela Constltu~ção Federal e o reflexo desse cr~me atln
ge o Congresso porQue o dolo resulta de ação 1legal de uma empre

sa estatal; do Jud~c1árlo e do Mln~stérlo Públl.cO que se negam

a cumprlr a função constltucl.onal de cada um desses órgãos, prI

vando ~ exclulndo no cerTltôrlo brastlelro a Justlça para a v!~:

ma des,es órgãos, o denunClante ora requerente.

~ '-....~~I -

Nio havla fato Jurídtco con~ra nem se dUYlda~a do
dlre1to, mas a execução deste contrarIava Intere5ses em Jogo na

quela gestão polítIca e por 1SS0 essa reslstêncla decorrIa de

convenlénc13 polítlco-admlnlstratIV&, embo~a con~ra a leI.
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Tra~ando-se de créd~to de natureza al~mnetícia, essa

~legal~dad~ vlolou 1 além da Carta Federal (art.IOO), também a

Consolldação das L01S Trabalhlstas (CLT). Tratados e Convenções
InteTnaClona~s, como, por exemplo, a de nO 111 da Organlzação In
ternaclonal do Trabalho (OrT) - art.l o, 1, lia" e Hbll - " ••• dlS

cTlmlnação em razão da orIgem soclal que tenha por efelto des

trulr ou alterar a igualdade e oportunldade ou de tratamento em
profissão" - trezentos e quatro empresas recusaram ao requerente

no mercado de trabalho com base nas falsas decisões Judlclais ca~

tra a execução essas emuresas forneceram, cada uma, as mesmas ln

formações, mUltlpllcand~ e causando danos lrreparãvel~ ã vIda
do denunc~an~e e de sua prole. fa~o negat2vo que autor2za a apli
cação da Convenção da Organi:ação Internaclonal do Trabalho (OIT) ,
ar~. 39, "a" e "=". rat1.f1.cada pelo Brasll - por ser crédIto s!:!,

perprevllegiado - cf~ aSSlm Já dec1.diu o Tr1.bunal Super1.or do
Trabalho - "ln" ac. unan. :.612 da SDI, yubl. no DJ de 27~11.92,

RO MS 45.373{9:.4).

Por conta d~ tendênCla em manter procrastlnada a ação

Ce esse é um dos segredos do Poder Judlciârio onde eXlstem cau
sas que às vezes leva tr1.nta anos para ser deslindada e o moti

vo da ne~ora são, na sua malorla, conflitos entre julgadores, as
partes e funC10nár1.os subornados que, ao ser cobrado pelo que

~;cebeu, internamente, trava luta feroz para manter procrastlna
-aa ou favorecida determinada causa - e os complexos e intrlncados

'\&COrdOS entre eles os torna l.rracíveis e a 11nguagem do dlrelto

torna-se lnfantilidade, exigencia lngênua) a gestão polít~ in~

talada na empresa, por ocas1.áo da execucio, aprove~tando-s? das
fac~lldades que a Assembléla NaClonal COnstl~ulnte oferecia no
contexto do Jogo de barganhas no mercado persa que nela se Ins-
talou (cf. bem denunclou, ã época, o combat~vo Jornal da Tarde 

Jornal de Combate do ] ornaI O Estado de S. Pa-ulo - de 1- 2-88 - "0

maJ.or perJ.go dessa corrupção slstêmlca" - um dos dIagnóstlcoS
mais precisos Já produzido por um Jornal brasJ.lelro J embora

eSse ~dltorlal não tenha sido dado o destaque que merecia). con
segu1u um acordo com a 13 a Vara Federal de São Paulo e o M~n1S

térlo PúbllCO Feaeral de São Paulo no sentido~de. pela força m~

terIal, polít~ca e contra a 1e1, paral1sar a execução em questão
e retlrar, temporar1amente, a obrigação da empresa e remetê-la
contra o Juí:o de execução que administraria a fraude enquanto
durassem as razões dessa paralisação (já que, legalmente, ass~

m1rla a responsabJ.lldade pela execução, mas sem garantIas, que
se não podêrla ser a vlda do denunc1ante, caso se tornasse sé-
rJ.a as consequênc1as da fraude a v1.da dos envolvldos com o lití
glO nada ma~s valer~a no sentido real. Juríd~co e legal do
termo frente as consequenclas que da llegalidade adv1.r1.a (ou se
Ja, se de um lado a execução ter~a que ser fe~ta, do outro, a

pxecrastlnação dessa execução por ter sldo "comprada" atrala
reação pesada do corrupto contra o agente subornado que, conco
~ltantemente, sofr~a a cobrança do exequente e essas pressões sem

pre'resultaram em desfechos terríve~s - de belas funclonárlas
pedir,e~ moté~s,adelegados que mant~ve5se perseguldo e controla
do a vítima. sob pena de alguem perder o emprego ~ e essa ?eall
dade o denunclante V1.veu ~ntensamente esses anos todos).

Acordaram em, não destruJ.r o dlre1to nem o processo de

sua execução J mas, artific1.almente, SIMULAR um falso motivo CU) a
reação )urídlCa a~raiu a ~ncidênc2a de le1s (aT~.250 do CPC c/c
o 153, § 39 da EC 1/69) que 1nverte todos os fatos alegados e de

cldldos, contra 3 execução, contra o Min1stério Públlco Federal
de São Paulo. ret1rando, dessa forma, a obrlgação da COBAL, de~

~ando o processo de execução sem solução, sob controle conivente

do Juí:o de execução e do Mln1sterlo Públ1CO Federal de São Paulo
enquanto durassem as razões desse abuso de poder.

Pesa sobre a COBAL e a sua suscessora, a CONAB, em re

lação ao Poder Judic~árlo e ~stér1o PúbllCO Federal de São

Paulo todos crlmes, mais a responsab1.l~dade c1v1l pela exe'J;ão
e demaIS d1.reltos gerados dessa fraude, quals sejam:

a) 20\ do valor em execução (doze mllhões de reaIs), por
perdas e danos causada pela lltlgância de má-fê (aT~.18, § 29

do CPC), em valores est1mados em d01S m1.lhõ~s e quatrocentos mll
reais,

b) 1.200~ do mesmo valor a titulo de l~~os cessantes, es-
t~mados em cento e VInte milhões de reaIS,

c) cerca de Clnco milhões de reais, por perdas e danes

moralS e prOf1.SS10naIs (Upretlum dolorls") - o rótulo falsiflca
do de "fals1.flCador" lhe dest1"UlUpa1"a o mercado de t.rabalho
trezentas e quatro emnresas , com base nas falsas deCIsões )Udl

1315. lhe ~egaram acesso ao mercado de trabalho e essas empresas,
além de fornecer ao denunciante manlfestação neste sentido deu
as mesmas mot~vações a centenas de Outras (sendo aue essa foi e

tem sldo a fonte de renda dos agentes corruptos perseguldores que
fi=eram disso um me~o de v~da - que é o iCentlvo que mo~~va ao

perseguldor a explorar conflltos adm~nistrativos contra as

vítlmas, em beneficlo própr~o, sem proveito admlnlStrat1.vo para
o órgão estatal,

d) indenl:ação permanente em favor do requerente ora
denunClante (as ~n]UrlOSas declsões e alegações foram dIvulgadas
no Dlárlo Of~c1.al da Unlão - de clTculaçào naClona1 - a extensão
do dano - e de manuselO pe~manente - a duração do dano _ se na
perseguição slstêm~ca os agentes exploram conf11tos sem reg~stros

com maIor ra=ão se o confllto for divulgado certamente disporá

de um documento aue lhe pode serVlr como ca'ralo de batalha para
o seu "an~mus nocendl", independentemente de haver ou não corre
ção po~s o documento negatlvo e não este no contexto do processo
é eXlbldo individualmente e dessa forma produ= efeltos pessoals

graves porque a Vít1ma nunCa tem como controlar se está sendo
pre)UdlCada e quando ~sso acontece não sabe porque e talve~ nun_
C3. venha a saber e, aSSlm sendo. preventimante, "ad c.J.utelam lf •

-4Z.no~eJ:1tlanentes J.ndenl:ações permanentes.

Todas essas responsabilIdades contra o Estado, se ex
ploradas por esCrltór10 poderoso, poder1a liquidar com a v1da de
mUltaS dos envolvidos na fraude a execução ora denunciada, sendo

esta a razão pela qual, conscientemente, o denunciante preferIU
de1xar na causa um advogado humilde, honesto e sem poder.

o perigo da responsab1.lidade cIv~1 tem levado os fal
tosOS a se mobilizarem o tempo todo. São nervosos. Não pensam.
Agem, não pela razão, mas peln 1mpulso emoc1o~~. Quando ouvem
qualquer coisa de dire~to em rela~ão a causa, ~speram apenas o

term~no da fala, para dlsparar como br1.gador de rua expulsando
alguém de sua ãrea~

o abuso de poder de que trata esta petlção ê de tal

ordem que não se trata de questão processual (se o controle le
gal do processo foi totalmente perdido, deSv1rtu3do da sua fina
l~dade e des~ruído como ato Juríd1.co), mas de corrupção e forma

ção de quadr1.lh1 em processo Judlcíal (alegações e dec1sões ldeo
log1camente falsas contra sentença homologatórIa de acordo tra
balhlsLa, trans1tada em julgado). ã qual ader1u, da mesma forma,

o Pretórlo Excelso que de excelso Jã não tem malS nada, conforme
adiante se podeciconstatar. A prova ê objetiva: INCIDENTE DE

FALSIDADE CONT~~ COISA JULGADA SOBERANA g PICARETAGEM.

PROVA. - a cópla carbonada em que se baseiam a contes
tação e o processo Incidental com base no qual se declarou impug

nada a execuçâo. ê uma cópIa falsa - lhe falta a contra-fé e a
ruorica e aSS1.natura do denunc1.an~e - e essas duas provas por

ter sldo omlt1da pelos falsos laudos perlc1ais, os tornaram fal-
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sas ~eríClaS contldas num processo lnc~dental vedado pelo art.
133, § 39 d3 EC :/69 - e 1550 é a prova de formação de quadrl

lha confor~e a leglslaçao vlgente).

lnCldênCla dos arts. 250 do CPC clc o 1~3, § 30 da
EC 1/69 atralU e, consequentemente, contra os atos =ontrár10S a

e~ecuç~o, , lncldênc1a da vedação do 'rt.154 da EC 1/69 (3-, § 40
da CF), que retlra do campa da lel ordlnáTla a questão processual

e a remete :ontra ~ aam~nlstracio de cada órgão envolvldo, t~atan

do-se de acuso de ooaer por corrupção de Juí:es e 7~lbunals e :S5C
em razio da relevânc~~ Jurídlca e pat~lmonlal em aues~io e das

<4?nseQUenCljS Oat~lmonlals contra o EráTlo PÚOllCO, torna a ore-

sente denúncla matérla apreclável por esta ComIssão Parlam~tar

de Inquérlto (CPI) do Judlclárlo que poderá, Incluslve, começar
as apurações aLravés dos atos de Juízes e Trlbunals no processo

de execução (nO 880013058-5) e est~ nos Agravos dIrlgldos ao

STF (199_309-3;97) e ao STJ (69.270.1/95), a partIr dos qualS
se c1lmanda il fraude ao processo de e'tecuc;ão.- -\s declsões pro

cessualS são condlClonadas aos mOVImentos externos em relação
ao prçcesso.e as declsões se submetem às pressões externas.

ri'
Deve-se consIderar, "In lIJJl1.ne'· e "ad cauLelam", que

1) o valor em execução não está em dIscussão, por ser COIsa JUl

gada; :) deve~se apurar porque fel fraudado, eIS que sobre taIS

ra:ões não há lnquêrltos ou processos (válIdos - a processo In
cldental, o GnIco, ; vedadado pelo art.153, § 39 da EC 1/69 - ;

a base da fraude ora denuncIada, 3) cada declsão fraudulenta f 01

dlLada sob-acorde, no sentldo de se manter procrastlnada a exe

=~ção, ~) cada ~m desses acordos serVIU como lcentlvo ao acordo
segu~nte. 5) cabe a es~a CPI cu ã ProcuradcT13 Geral da Repúbll

=3. - "ex VI" do § 30 do art.. S8 da CF em aue se funda o Requerl

mento nO 118 que autoTl:OU esta COmIssão apurar depo1.s de lnve~

~l~aT cada acordo de fraude ã execucão.(os atos da 13 a Vara Fe

der~l de são Paulo: da :a TUTma do TrIbunal RegLonal Federal de
São Paulo e os da Pre5~dEncla desta Corte Local. do Suoerlor Tr~

bunal de JustIça (~a Turma), do Supremo Tr:~unal Federal (:a Tu!
:na) e do ~lnlst~rlo Púb).lCO Federa.l de São P3.ulc de segundo grau.

Todos esses órgãos negaram a prestação JurlsdIcIonal

tar~_5~,~XXV1 e ofenderam a COlsa )ulgaaa ~ar~ 153,) 39 da EC
~:6~), e essas normas constltuclonalS tem como destlna~ir1o o

legIslador (A leI - da Constltulçáo Feaeral ou ord~nárla, ou se

Ja de qualqueT dlTelto, Jâ aue essas ~ormas não e~c:uem de sua
vedação nenhuma lel se se só a lel gera dlrel:O são serla possí

vel reconhecer semprevlsão legal dlrelto contra essas duas nor

m3S da Carta ~agna - não exclu1rá da apreclaçâo Judlcial lesão

ou ameaça a. dlrelto U e " ••• :lào preJudlcarâ o "ilrelt.o adqU1.Tldo,

o ato Juridlco perfeito e a COlsa Julg~Qa··).

Demons~~3.ndo os contornos ~a :r3ud~ ora de~unc:aaa 1

esta CPI, Infere-se Que a sua ComIssão rest~ ?reparaãa para, ae

~od~-c~rcunspecto, sem o açodamento cue tem ~ar=ado o lltIglO.
, r ~
examlnaT a questão ora proposta de forma abrangente, a par r da

demonstração ana.lítlca do processo no "estado do processo" em

seus d01s aspectos fundamtntals 1) quan~o a r~gular~dade do
processo de execução; rI) e a es~e no contexto da fraude ora de

nunclada, conforme demonstra "quantum sat:ls" a. segulr para. ao

flna~ requerer, des~acando, preventlvamente, que o acordo JUdl
c~al, oDJe~o do processo de execução é lnquestIonável, pelas ra

zões a segulr adUZldas, "in l~mIne"

d' _
19) a deClsão admlnlstrat1.va escapa a aprecIaçao do Poder

Judlclirlo (TFR, em. RF 225:96),

20 ) resulta de Juízo arbl~ral das partes a decisão admInis-

tratIva e a lel nao confere ao' JudIclárIo poder de 1nter-

ferênola no domlnlo da vontade das partes (5TJ, REsp nO 1.964-~~,

3~ T., DJU'de Z~4_90, p~ 2.457), e sobretudo, no caso, tratando-se

de COlsa Julgada, uma vez manlfestada essa vontade pode ocorrer,
a exemplo do que ocorreu em relação ao: caso, obJeto da presente

denúncla, de uma das partes, unIlateralmente, se arr~pender de
decisâo Que tenham admitIdo por acordo em processo Judlcial

quândo lSSÕ acontece o Juíz recusa poroue esse arrependImento
não é cabível contra a COlsa Julgada (RJTJSP 94/277),

3 0 ) ademaIS e sobre~udo o d~relto fraudado é co~sa Julgada

mater1al, sendo, POUi, " ad eternltem", 1mutãllel.

o denuncIan~e demonstrou até aqUI que a matér1a ora

ofereclda enquadra-se ao obJetlvo constltuclonal desta Com1ssâo
desde qu~ ordenad.a e fundamentada a denúncla contra uma "fraudem
leg1s" (uma das aSi:ÚCIaS do abuso de au'torldade pa.ra se livrar do

cumprimento do dever - fraudando a lel, em fraude a le1 - que d1Z
se do ato que, embora aJustado ã letra da le~ se contrapõe ao

seu conteúdo ou mesmo a lnfrInge - segundo a definlção de Ronaldo

C31delra XaVler, "ln" Latlm no Direlto, Forense).

A "fraudem 19I5 11 pode ser subproduto da má-fê ou de

má lnterpreta~ão da lel por um Julgador hones'to, mas equivocado
e lS50 é tolerável pelo SIstema legal (v. ReV1st~ Forense 297/

~·HOl.

"Ad cautelam lf esta Com:tssão deve se basear nas vár1as

teses todas de autOrla do denunclante, mas apenas como orIentação
porqqe essas teses estão apenas rascunhadas, embora as informa

ções ~Jam preCIsas e. se for o caso, cada uma delas, poderá ser
tDans-!ormada em documento, bastando apenas q~e a Com~ssão dA~11o

grafe toaas elas que o reauerente subscreverá. Alêm delas o de
nunCIant~ sugere um questlonârlo preClSO sobre perguntas que po
derIam ser feItas a cada Julgaàor faltoso (do Juí~o de prlme1ro
grau ao STF)_

PREVD1TlVAMElITE

~ causa a aue se refere o processo de execução, obJeto
des~a COMISSÃO, andou mansa e paclflcamente. passo a passo, sem

aualauer oOJeção, da 1nstâncla admlnlstratlva ate a c2taçào exe
ctJ!l\'~ :udlclal.

JamalS se falou em lrregular~dade, qUan~o ao seu pro
cessamento, e~ceto em relação aos víClOS de forma11dade e de con
duta. no seu desllnàe que, realmente, está tumultuado e imperfelto,

tecn1c amente, mas válldos e eflcazes os seus atos constltutlvos,

porauanto as Imperfelções têenlcas na adJetlvação das declarações
de cada ato são tolerãve~5 pelo prIncípIO da lnstrumenLalldade

do 'D'tocesso, dos atos e formas processuaI.S (arts.154 e 244 do

CPC - 5TF, RJ, ReI. Mln. Soares Munoz, DJ de 19/1"/8", p. 11.787).

~llâ:, o prlncíplo da lnstrumentalldade do processo, dos
3tos e formas e processuaIS SUPRT~i (no sentldo completar o que

faltou em cada ato) parte dos abusos de poder, como, por exemplo,
3 negatlva de prestação Jurlsdlclonal, e aSSlm esses prIncfp10s
legals forçaram sempre g manutenção de cada ato no seu real en

quaaramento frente à lel (que separa os atos válldos dos lnváll
alts, lmpedlndo, assim, a. des'trulcão do dIrel to).

o que causou tumulto e confusão foram maldosas lnter-
pretações ~todas em causa próprla) das omlssões, do víCIOS e

dos abusos da COBAL, do ~lnlstêrlo Público e do Poder JudlclárIo,

como sendo llegalldades atrIbuIdas, excluslvamente, ao denunCIan

te, porém, sem f~~ontra a lel, Quando os erros dos prôprlos

intérpretes sugerem a man~pulação ao invés da c~;reçio

. g um dos cr~mes do Poder Público. No caso presente, na ~nstãn

Cla admlnlstrativa e na Judlc1ârla, o denunCIante travou luta
agressiva contra imperfe1.ções do servlçõ públ~co prestado nessa
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causa~ mas sequer foi ouvldo e nenhuma correção foi feIta, porque
a p~stação jUTlsdiclonal sempre f 01 negada ~u entregue de forma
lncompleta, forçando sempre malS um recurso que f 01 ficando cada

um se~ julgamento, como Julgamento estio.

A prova dessa denúncIa ê a prõprla atio trabalhIsta a
que se refere a processo de execução, objeta da pTesente denúncIa.
Nesse processo'estão todas (veJa, todas) as provas desses abusos,
o qual faz anexar a esta petIção, porque não s~ ~rata de denún
Cla estéTIca, estéril ou de um sofrido CIdadão abatldo pelas In
tempérIes da VIda, mas de um fato JurídICO enquad:rável como "caso

concreto" ~ eXIglr JustIça como dIreito InVIolável do denunClan
te em favor de sua prôpr~a V1da e a de sua prole.

I - QUANTO A REGULARIDADE DO PROCESSO DE EXECUCÁO, OBJETO
DA DENONCIA

1. A par~ir de uma decisão admlnlGtratlva (que resulta de
ttm processamento admInistrat1vo do t1pO ItAto Adminlstratlvo Com

plexo lt na interpretação de Oswaldo Aranha BandeIra de Mello, 11ln"
Prlncípios GeralS do Dlrelto AdmInIstratIVO, SaraIva, p. 474) a
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS-CaBAL, v>nculada ao Ministér>o
da Agricultura (da qual a COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
CO~~, também subordlnada ao menclonado ~inI5térlo, é a susces
sora da COBAL no r. processo de execução, onde sub-roga-se nos
dlreitos e obrigações Inerentes a COBAL - cf. a LeI Federal n9

80:9/90, art.16, lnC1SO 11, que determlnou o fato Jurídico,
sucessão de empresas, com a diSCIplIna de r. leI lnserta no Oe
cretO Federal n9 94.944/90 e estatuto da CONAB aprovado pelo De

cretO nQ 369/91, que autorl:am a consequente sucessão trabalhis
ta, conforme interpretação Jur1sprudenclal do Tr1bunal Superior
do Trabalho sobre a matérla "sucessão traba1hl.sta" - ac. unan.

1040 da SOl publ. no DJ de lZ_6_199Z_RO em AR "71/89.0 - Rel.l.f1n.
José Luí: Vasconcelos - publ. ADCOAS/1992, BJA de I a 36 Janelro
e dezembro - ano XXIV, ]ur1sprudêncl.a nO 137.626) D E C I D I U

pagar C:S 23.500.000,00 (vlnte e três mllhies, qUlnhentos ~11

$:ados _ a crédao de 31. 7 .1986) a RAI~U)lDO '10NATO ALVES

CAVALCANTE e, post.eriormente, depol5 de ter sido demi tldo~m
que esta pendência tivesse sldo re50lvl.da, incorporar a essa de

clsâo adnllnlstratlVa a sua admlssâo ao quadro de funclonânos da
empresa.

"( ... ) o art.244 do CPC afasta_se do pr1ncípio de

que escolhendo uma forma, a lel não exclUl quals
quer outras para a prâtlca do ato processual. Pre
valece a forma não preVlsta, se alcança a sua flna
lldade" (do voto do ac. segunda Turma do STF de
10-6-86, RE nÇ 108. 275-ll1', RTJ 121/750).

5. "tendo havido reslst.ências ã execução no processo de
conhecJ.men'to lmpôs-se. "ex vi legis". o procedimento adequado _
a execução forçada.

Assim sugerlu e exiglu o MM Juíz Federal DI'. Fleury
Antonlo P,res (cf. se lnfere da declsão par ~le proferida no
processo de conheclmento - fls. 136 do processo de execução),
porque

"ElimJ.nanda o litígI.O com o acer'tame1!tõ da relação
jurídica entre as partes, o direlt.o reconhecldo ao
vencedor pode ser satlsfeito voluntariamente pelo
venc1do, e não haverá mais enseJo para a atuação
da JustJ.ça_ Mas, sem em bargo do pronunciamen~o

]udiclal, a pretensão do credor pode Cont1nuar ln
satlsfelta. Surge, então, a nescess1dade de voltar

perante os órgãos JudIc1árlos e pedir novas provi
dênclas para que o dlreito proclamado na s~nt~nça

se] a tornado efetlvo. Esta tarefa eafinalidade, o

abjetIV!), do processo de execução. a execução for
çada, que e promovida nUma relação processual inde
pendente e autônoma diante do processo de conhecimen
to" (Hutnbert.o Theodoro JÚnJ.or, Processo de Execução,
LEUD, p. ZZ9 - TST, 3a Turma, AI nO 5.074/78, Il1n ll

DJU de 29.6.i9 (v.219, do CPC).

6. A inlcial do processo de execução compunha-se de duas

~atérlas. Uma, de dire~to, a sentença homologatôria em execução.
~ out.ra, mat.êrla de fato, ass1m, melhor esclarecendo.

la) DA :;!ATUrÃ-DE DIREITO - pelo de execução ng 880013058-5
o denunclante requereu da ação trabalhista de conhec~mento nO

66:.16.35 ~ execução da sentença homologatórla da deClsão adm!
nlstrat1va prolat~da pela lJ~ Vara Federal de são Pau10,(aoc.

2. - O advogado do requeren'Ce propôs ação trabalhlsta que,
apesar de procedente, nela nem em qualquer outra a menc10nada

decl.s~o fOl aJUIzada.

:9) DA ~~RIA DE FATO - no con~exto do processo da mencio-

nada execução havia matérlas de fato estraídas do titulo exeCU~l

VO, aua~s sejam:
.--

ser executada, reje1~ada ou negocl.ada en~re as par~es eXlg1a.
de qualquer forma, sentença de llquidaçâo decidindo sobre ~.

procedêncla ou não do pedido e só o Juízo de~~;cução (a 13~ Va
ra Federal de São Paulo) poder la proferí-Ia ("'ex V1" do art.a87i

da CLT).

.:/
b) a execução dobrada dos valores apurados em cálculos

llquidação, e

de

a conversão da readmlssão e~ ~e1ntegraçio,

os cálculos de 1~qu1dação propr~amente dit.o.

À matér1a de fato (ítem 6, § 29, retro) para que pudesse

c)

7.

3. Com anela no pr1ncíplo da lnst.rumentalidade do processo, ~a)

dos atos e formas processua1s, no prevl.lêglo do rito processual - ,~

(o trabalhlst.a) e no prlncíplo da economl.a e celeridade proces

Eual. em consonâncla com a vont.ade das partes e a aqulesclêncla
da Justl.ça Federal.e do Mlnlstérl.o Púb11.cO Federal, decidlu-se,
por acordo "l.nt.er-part.es", preJudlcar a sentença e aproveitar

o mesmo processo, ou seJa, lncorporar e homologar por sentença
a declsão aàml.nlstratlVa a que se refere o ítem 1. retrO (em Sl
tuação semelhante a ocorrlda em dec~são do TST - Pleno, RO-DC

228/78, "in ll DJU de 5.7~79. p~5.23l).

4. fOl um recomposlção aceita da lide de acordo com a
leg~slação vlgente~ embora lncomum, mas previsível, senão veja:

"Quando a lel. prescrever determlnada forma, sem
cominação de nulidade, o Juí: considerará válldo
o ato se reall:ado de oU~ro modo (através da

sentença), lhe alcançar a flna11dade (no caso.
a composlçâo da llde). Inocorrenc13 de nU11.dade"
(Ap. 10013, TARS, ReI. Athos Carneiro, RF :5~/3l~

- Salv10 de Flguelredo Telxe1ra, "1n" Código de

Processo CIVll .~otado, Saralva, p. 17;)~

8. Por erro de dlstrlbulçáo o processo de execução f 01 rece

bldo pela lS~ Vara Federal de São Paulo que decldiu (por força
da 1ncldência dos arts. Z95,V, do CPC c/c O :50 do mesmo dlplo
ma legal ~/c o 8:7 da CLT) o procedImento nos segu1nteS termoS:

ItCu~da a present:e reclama'tórla de execução de tí'tulo
JudIclal - sentença homologatórl.a de acordo. transltada em

Julgado.
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em

A ~xecução no processo tTabalh25ta é procedlda perante
o oróprlo Jur= em que o título executóriO fal CQnst~tuído,

Isto é, O Juízo que proferIu a sentença ou perante o qual as
partes se compuseram tt ex Vl" do art.87 7 da C.L.t.

Assim, o Juí:o competente é o do processo de conheclmento.

Ante o exposto, determ~no a remessa dos autos ao 11. Juízo

a 13 a Vara Federal desta Seção JudlcIárla com a consequente

balxa na dIstrIbuIção.

DIVA "UERBI

Jur:a Federal"

9. Essa deCIsão não fOl contestada e restou transltada

Jul~o, p;1-as segulnteS razõe!;"

19) se a 18. Vara Federal admitisse o processo como ~)o de
conheClmento, a exemplo do que fet, posteriormente, a 13. Va
ra Federal de São Paulo (o Juízo de execução), com base na
con~es~ação (que ser1a a mesma pet1ção que a COBAL en~Tegar1a

a 18' Vara Federal), reJulgarla a COlsa Julgada, obJeto da
sentença homologatória em execução, caracter1:ando-se, nesse ca
so~ 1ncompetênC1& absoluta do Juíz e por este fato o processo
não serla nulo, nem exceção, mas, s~plesmente, INEXI51IRIA;
nio $erla nem haver1a processo (cf. em tal sentLdo Jâ julgou o

T5T - Pleno~ RO-AR na 48.3/78, DJU de 10.5.79, p. 3.659'1 e aSs.UI

o processo de execução terla, como ~eTã, que~~~T ou recons~dera

do ou repet1do, eJ.S que a sentença precJ.54 ser executada e o

processo de execução ê apenas a "forma processual II da execução,
não gera direlto. Se a-ação de conheClmento trans1tou em JUlga
do não poderla ser repet1da, mas executada.

:0) pelo mesmo fundamento aduzldo ao parágrafo anterlor a
caBAL nem a l3~ Vara Federal de São Paulo poderJ.am contestar

a "forma do processo" (a de execução), cama o f~:'eram pos'terior
mente.

10. AdemaJ.s e sobretudo, o despacho a que se refere o ítem
6, retro, é a declsão do processo quanto a forma, que , "ln
casu lt

, trans1tou em Julgado pelas ra=ões, a.s qua1S adU!lU nos

parágrafos lº e 29, do ítem (8) anterior.

11. O MM Juí: Federal t1 tular (DI' FleuTv AntônJ..o P'J.res) rece
beu o processo com esse despacho da sua colega Dra. Dlva Milerol

e sobre ele se manlÍestou expressamen~e no processo de conhec!
mento (cf. í1s.136 do processo de execução), menc10nando-o pelo
número de distnbulção (nO 880013058-51.

l~. O respeltâvel mag1strado admltiu como processo regular
;grque antes h~via pedido ao requerente que aC10nasse a pres1

dência da Repúbllca e lhe forçasse a procurar a 13~ Vara Fede
ral de são Paulo que lhe questionarla sobre as protelacões do

ple1to (;;.t'. documentos anexos

13& C01ncldentemente, ao mesmo tempo em que o MM Juíz recebIa

da l8 a Vara Federal o processo, se afas~ava do Juízo pOT estar
envolvldo com os lftteresses do Poder Jud~c~ãr1o na AS5emblé~a

Nac10nal Const1tuinte (cuJos parlamentares tamb~m t1nham lnte
re~ses na COBAL e na Just1ça federal), dez~ando em seu lugar
dOIS Juízes que acabavam de ser empossados ao Corpo de Maglstra
dos da Jus~lça Federal de São Paulo, o Dr. Pedro Paulo Laxarano
~ettà e o DT. Fauzl Achôa (parente de um deputado Federal aue
tlnha, então, como assessor, um eX-d~retor d~(OBAL na gestãó'
Que demltJ.u e persegulu ao reauerente e J dest~'felta, =raudava,
tambem, um processo de execu~ão, através do Dr& Fauz1)~ que
deram prossegulmen~o ã causa (e desde então o Dr. Fleury não
malS teVe contacto com o processo - se, poster~ormente~ f 01

gUlndado ao posto de Jurz do Trlbunal local, onde o Dr. Célio
Benevídes, lnãicado pelo deputado Roberto Cardoso Alves, também

com lntere~s~ na CAUSA, por ser do PTS - que demit2u ao reaueren

te e, depols, na JustLça Federal, lhe fraudou a execução).

14. O Dr. Pedro Paulo Panla.Lazarano ~etto se revezava com o
DT. FaU:l Achôa. O Dr. Pedro recebeu do Dr. Fleury o processo
e a ardem de cltaçáo exeCU~lva, recusou o prévlo cilculo de

llqu~dação T~ouerldo pelo denunclante e mandou ci~ar a SucuTsal
da COBAL em São Paulo&

15. A Sucursal da CaBAL recusou o mandado de c1~ação.

16. Tal recusa, por ter s~do sem motlvo, atraiu a íncidêncla
do art. 185 do CPC 1nvocado no corpo do mandado, porQ4e quem

recusou a c1tação fora um das representantes legals da empresa,
conforme anUnC13 a certldão da oflclala de Justlça exarada no
verso da Cl 'taçio recusada.

1-. A lnc~dincLa dessa norma jurídica transltou em julgado.

13. Como o art. 285 do CPC é norma-gar3nt~a do Juíz e

"ult:ra partes". cabl3 a ele reconhecer, de ofíC10 J a sua lnCl

dência, porque quem recusou a cltação fOl um dos representantes
~eg~!i da emnresa (conforne consta na r c.er't1.dão) &

19. Paradoxalmente, o MM Juíz aux,l,al (Dr. Pedro Paulo), ao
1nv~s de aplLcar a sua coação legal pediu que sobre a re]e1çâo

da COBAL se man1festasse o requerente , segu1ndo a tende.cla do

Juízo no sentido de explorar, ao máXlmo, a fraqueza, omlssão DUl

lnsuficlêncla ~écnJ.ca das parLes, para manter procrast1nada a
ex~ução e aS51m tem agldo cada julgador em todas as fases da
ação, lncluslve. e apesar de tudo, no 5TF. No poder )UdlCláT10
{I func2onár~o corrupto aJuda a forçar o processo a IImoTTer" pe_
la coação (é quando o sJ..stema de segurança é a~lonado contra ·a

vítlma). Nessa processo, a histórla ê complet:t'.'''Tent:aram "maLar"

o processo e o autor da ação aTa denunclante que vem reslstln

do a todos os truques durante esses anos todos.

20. "A.., câl,ltelam", jã com outro Juí: no comanda da Vara, o Dr.
Fauzl Achôa, no seu revezamento com o Dr& PEdro, ambos subst1
1:ulndo ao Dr. Fleury, o denunClante pediu que, por car~a preca

t:ôr1a se f1zesse a cltação executIva da COBAL em Brasílla&

:!l. De fa'to.

~~ O presldente da COBAL. Dr. Pedro do Carmo Dantas, então,
1ndlcado pelo Senador Marco Maciel, atual vice-presidente da
República, com quem o Or. Fleury havla conversado sobre a

execução, recebeu, pessoalmente, car1mbou e aSS1nou o mandado
de cJ.tação.

:3. A empresa não qUl: nem mandou opor embargos à execução a~é

porque a caBAL estava deCldida a ser executada conforme aSSIm

se ma.nlfestou ao denunc:lante de forma expressa e por atitudes

lncluSlve no processo de execução aue era (e é) a sua lntenção
contra todos ~nteresses polítlcoS a :ervllhar na empresa.

2~. Mas, curiosame~-e, não estranhamente, surgJ.u um mOVlmen

to em torno do processo no sentido de questl0ná-lo totalmente,
redlscutí-lo e explorar os víC10s (Já praclusos) coma medlda

protelatõr~a. Quer1am apenas ganhar 'tempo poroue a execuçio con

trarlava lnteresses.

25. Pretendiam explorar os erros do processo (todos, exclu5J.-

~nte, da COBAL, do Juí:o e do MlnJ.5têrlO PÚOllCO).

26. Propôr ação resc~sõria, suspender o processo e a execução,

era a dlSCUS5ão.
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27. Mas esse tumulto tinha orIgem no Congresso, a partir dos
partldos que se proJetavam na empresa.

causa. A~sim, evita-se o hipnotIsmo das falsos adjetivos por
ela alegados.

I) ~o contexto das suas aparentes pretensões contestórias o

advogado da COBAl requereu, nesta ordem (sequência) processual,
28. Em atitude que o denunCIante, conhecedor profundo do

amb,ente da CaBAL ã época dos fatos, consIde~:ijaNE5TA, o advo
gado da COBAl entrou. lmedIatamente, com uma petIção com er~o

de direIto na qual aponta todos os víClOS da causa, mas o faz

contra a leI para ser rejeItada a petIção tornando preclusos
sem discussão, todos os fatos relaclonados com;a causa que p~_
dessemser motIVO de controvérsIas.

19) a conversão da cltação (da índole do processo

~ not1ficação (da índole da ação de conhe~imento)7

~:dl.U, em ato cOn1:ínuo e consequente,

de execução)

pela qual

29. Por não entender de dIreIto as polítlcas festejaram.

Mas entrIsteceram quando souberam que as denúnCIas atraIam le15
que ~ .~_. lnvertIa a acusação contra a prôpr~a empresa ~ e?
além de obrIgar ao Juí: a prender o preSIdente, sob pena do

próprlo Juíz ser preso, alnda dava garan~~as ~otalS ao reque
ren~e de proteção ã causa contra qualquer llegal1dade (como,

por exemplo, o abuso de poder, patrocínlo lnf~el entre outros
problemas que ~uàessem surglr no processo)

29) a convelsão da execução em ação de conheCImento, e néSta

forma processLal,

39) a modtficação do pedido (de execução) para ação de conhe

clme~to, forma em que

4g) o reexame da sen~ença homologatória em execução e a lmpug
nação do seu objeto, o documento contendo a declaraçio da decl

são admlnlstratlva, acusando, em tese, ao Ju~.e ao requerente
de estarem tentando uma execução ilícita contf;-empresa,

34. Cabla embargos a execução.

31. A COBAL forçou a sua perda de capacldade postulatórla,

~emo solução do ?roces~~ de execução por medIda obrlgatórla de
ofício até a execução, ou seJa, sem ser nescessário, maIS, qual

quer man1Íes~ação das partes, nem posslbl11dade de qualquer dlS
cussão a respelto do processo. -

30. AdJetivamente, contesta e se opôe ã execução. Substantlva_

mente, frente a leI, força a recusa da contestação e ã preclusão
dos seus fundamentos, forçando, "ex vi legis", o trânsito em

Julgado do processo de execução e, de ofíCIO, a sentença de 11
quidação e a sua ex~cução (art.S78, § únlco, da CLT).

33. A contestação ã execução ofendia a coisa Julgada ~~p1rtir
da reje1çf.o da CItação. O denunClante enfatlcamante demonstra
que a contestação ofendia a coisa Julgada em execução a partIr

citação executlva (momento processual em que inc1diu o art.2aS
do CPC - CUJO d2SpositlVO transltou em Julgado).

69) o arqu1vamento da ação. Só e tão somente.~ão se falou

em lnquérltos, pun1çães, etc.

37. Tanto fazla a COBAl confessar a execução como con~estã-la

com erro de dire~to, o resultado serla o mesmo. a procedêncla

da execução. Porque contestou'!. RESPOSTA: os :fa'tos alegados pe
la conte~tação poderla~ motIvar questionament~peloMinls~ê

rlo PúbllCO ou por tercelros. A contestação corrig1u ~odo o

processo e ~ncerrou qualauar conversa fora de hora.

39. Infere-se dos :fatos retro e a segu~r aduzidos, pelos
quals prova-se por presunção (art.136,V,do CC) que a COBAL só
qU1Z confessar a execução e a1nda dar todas as garantias ao

denunciante contra qualquer abuso de dlrelto ou de autoridade,
er~ judiciário ou mesmo o pa~rocínlo infiel poraue a contesta-

t
ção veda e ~orna 2nex~stente qualquer processo baseado nos
seus fundamentos, tornando válido e eficaz o processo de exe

cuçã~. :t a mensagem da reação JurídIca aos seus fundamentos •.,
I

38. Posteriormente, esse mesmo advogado fOI forçado pela em-

presa a paralisar a e~ecução com base num processo lnc~dental

(e aí da boa-fé da contestação passa-se a má-fê do processo In

cidental 'e decisões concordantes).

36. Sumartando, a COBAL requerlR a repetição da ação anterlor
com nova sentença alterando a prImelra em execução. Para quem
entende de direito e conhece o dialeto Jurídico da militânc2a

forense sab~ o que a COBAL qu~z dizer: "admito integralmente

a execuç~o".

S~) a imp:ocedência dos processos (de execução), Teque~ldo pelo

denunClante e o de conhecimento convertido (réquer~do pela par

te contrârla), e

19) Em primeIro lugar a matêr~a de fato (que obr~ga ao Juíz

prolatar sentença de liquidação), a qual demonstrou folhas a'tráz

(í'tem 6, § 2~. retro), não f 01 contestada pela petição contes
tatória d~ COBAl, sllênclo esse que tornou a r. matéria de

fato coisa julgada (cf. neste mesmo sentido já Julgou o STJ,
REsp n9 S_392-MT, 3~ T., DJU de 27.5.91, p. 6.963), e por isso

toda a l~~c~al passou ~ s~r cOI~a Julgada, apta a execução ple
na, porque a contes'taçao e ato lnex1stente, conforme a segu~r

se poder~ ver ã luz do dlrelto,

29) a contestação colide com o despacho ao qual aduz~u no

ítem 3, retro, e essa colisão atrai a Incldênc2a de leis que
vedam lntegral e inexoravelmente a contestação, senão veja:

que a execução,

"usque" 181, Já

Não qU1Z embargar porque, aparentemente, tentou relação

Jurídica litig,osa (art.5° do CPC) não admn""do o título ex":
cutórlo e por consequêncla, recusou o process~~de execução, em
bora adm1tisse o processo como ação de conhecimento, interpondo,
lIipso facto", não os embarggos (da índole do processo de execu

ção) e Slm uma contestação (da índole da ação áe conheCImento),

vedada, totalmente, pelo art. 250 do CPC por ,erro de forma do

processo na qual se quest10narla os fundamentos contestatórlos.

Como, coniorme adiante será demonstrado, os fundamentos da con
testação não poder~am ser dlscutldos no processo (de conhec~men

~o) por ela requer~do, segue-se que o pedião slmplesmente sequer
formou a relação processual.

35. Diz-se aparentemente, porque a parte can~rârIa, ao con
testar com erro de dlreito, forçou a incldêncla de le~s (o art.

295,V, do CPC,o 250 do mesmo Código e 153, § 3° da EC 1/69) que
elide, "ex radlce", a contestação sem considerar a nul~dade ou
exceção, mas, SImplesmente, a sua Inexlstência como ato, porque

eorna incompetente o Juíz para Julgã-la. AdJetIvamente, con~es

~a-se. Paradoxal e substantivamente, ao tornar lnexlstente a

contestação, força o seu desentranhamento físico do processo e,

consequentemente, a procedênc~a da execução, senão veJa, com

o espírlto preparado para entender uma contestação que teve como
único obJetlVo tornar procedente a execução e corriglr toda a

3:. Alláz, ela o fazla pela segunda ve=.~els

}-?la inc,dêncIa do art.:35 do CPC (v. ítens 16

'força o trinslto em Julgado da execução.
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I) Infere-se dos fundamentos contestatór~os dU=ldos r na fOI
ma ordenada 1nseTta no ítem 35,1, § 10 a 60, que, em resu~o a

COBAL requereu: 1) a conversa0 da execução em ação de conheci
mento e, ne~ta forma processual, o reexame da sentença homolo
gatoTla em execução e neste procedImento novo o reexame e al
teração do documento. obJeto da mencIonada sentença, requeren
do, expressamente, a modlf1cação do pedIdo.

A propósito, o art.1S0 do CPC: veda. "ex radice'· e rad~cal

mente a contestação no conteXto aa sistemátlca do atual Código

do Processo CIvil nio perm1tlndo, pois não como não há COMO

únICO fundamento contestatórlo pelo prlncíplo da lnstrumenta

lldade das formas e esse fundamento JamaIS preclui e man~ém-s~

a'tual pela l.ncldêncl.& da. ':IrÓprla lel ("cogente" e de ordem pú-

~llca , ou seJa, de nada adlantarla legar que nada alSSO fal
-'á: legada , até porQue tal norma d1.rl.ge-se ao Juí:. sendo "ultra
: par1:es" e "erga amnes lt

#

E que a conversão da execução em ação de conhecimento
é vedada pela a~ual s's~emá~,ca do CPC. Sobre essa vedação de
art~50 do CPC ~em-se a lnvocaT o que tem decldido os Tribunals
e oT1.entado a doutrlna domlnante.

a) "{ .... ) nem o Juíz nem as partes tem qualquer llberdade
de escolha de proced1mento" (Antonio Claudio da Costa Machado;
nin~ Cãd~go de Processo C1V21 Anotgdo, SgralVa, p. 221),

b) "O ano 250 do CPC ,ncide quando a forma escolhida pela
part:.e nã.o corresponder àquela que a lel estab~lece " (Alexan
dre de Paula, "J.n" Código de Processo Civil ~atado, RT, vol.l,
p. 1.296).

c) "Não há pOSSJ.bll~dade de conversão da. execução em ação de

canheClmento (v.g., ação de cobrança, ação de locupletamento

~lrc.to). A respe'to, Calmon de Passos (RMPr 14/17) e RE 88467
(Jur1scível 38/108)" (c1.tando t·hnlstro, do 5TJ p SalvJ.o de

FlgueJ.redo TelXelT'a, "J.nn Cõdlgo de Processo CíVJ.l Anotado. Sa
rilllva, p. 178),

d) 110 erro de forma a que se refere o art. :50 do CPC ê ape

nas o erro do ·'petl.tum" ou da causa de pedir. Revelando-se o
credor carente de ação execut1va, ~nadmlssível é a transforma

~io do processo de execução em processo de conhecimento, Vl.S

to que o próprIo pedido estarla sendo modiflcado, contrarlando
a s'lstemãtica do atual CPC" (ac. una.n. da 2& Cam. do TJMT de
6_8_96, na Ap. nO 17'.615, reI. Des. OdJ.les de freltas Souza)"
(cltando Alex.andre de Pa.ula; "in" CÓdlgO de Processo CiVll Ano

tado, Saraiva, val 1. p. 1296),

e) O art. 250 do CPC ê norma "cogen'te" e de ordem públ~ca di-

rlg~da, excluslvamente, ao Juí: pelo art.295,V, do mesmo Câd~

go, LS'tO ~, dl~ respelto somen'te ao Jur~, nunca às partes e,
por ~sso, o erro de deCIsão contra as paT'tes responsabiliza,

obje'tlva e diretamente ao Juíz pelo erro e, "en oassant lt
• é O

caso present~ a quese retere esta denúnc~á _ a sentença e o
:;tórdão proferIdos contra o processo são vedados pelo aTt.250

do CPC.

Vale d~%er· sobre o processo de execução inexiste a
sentenca de llquldaçáo (que não fal prafer~da) e lnexíste a
sentença prolatada por ser de conhecLmento (repetição de
aç!o) •

f) a lncldência do art.250 do CPC 'torna nulo Ilpl eno Jurelf o
ato'e para o reconheClmento dessa nulldade não se eXlge o
preques'tíonamento (nio exige declsão JudIcJ.al • passa a existir
por ac::ão da. própria leJo - cf. 5TF t RTJ 135/~SJ. "O ato nulo

Itpl eno Jure" lamais preclul, não se sujelta a C01S3 JUIz.da,
porque lmpede a formação da relação processual, podendo ser
reconhec~da e declarada Jud~clalmente em qua~uer época ou

via" (cf. Mín15tro, do STJ, SalvJ.o de Figueiredo !eixelra, "in"

Cõdigo de Processo CiVll Anotado, Saraiva, p. 172). O ato nulo
"pleno Jure" não se convalida. porque o Juíz decidiu, mas por
que, contra seu erro de assim proceder, a lei veda e lmpcde a
relação processual da sua decJ.são erTada.

Quanto ao reexame da sentença homologa~órJ.a com vistas

a alterar o seu obJeto, também essa pre~ensão não é possível
porque a Lei ~aina inc,den~e (o ar~.lS3. ! 39 da EC 1/69) ve
da a alteração pretend1da, conforme neste sentJ.do já Julgou

o Supremo Tribunal FedeTal:

"Violac::ão manifesta, no processo de liquldaçio, do que
se decldir8 na sent~nça condenatórIa implicando ofensa

ã norma const1tuc.onal que a pro~ege" (STF, RTJ 133/1.311).

A contestação, ao pedir a conversão do processo de execu

ção em açio de conheclmento pretendendo repetlr a ação Knte
r1.or tenCIonando reexaminar e alte~aT a sen'tença naquel~ pro
ferida e transitada em. Julgado, ofendpH a coisa julgada e co
lidiu com a jUTiSpTudêncla do STF em tal sentido, senão veja:

"1: lnviolável, por ofensa a coisa julgada, a propositura
de segunda ação, com o mesmo objetivo, fundada em nOVas
prova.s, não produzlda na prlmeira" (STF, 94/829).

E aSSlm, conforme a jurisprudência acima, o reexame da
sentença da ação trabalh15~a de conheclmento não ser1.a possível
em Qu~ra ação como pretendeu a contestação.

o despacho sobrestador de fls.94 do processo de execuçio
(doe. nO ), ao atacar a IIforma do processo' (ao pedir a

sua conversão da execuçio em ação de conhec~ento) e a sen-"

ten~a ho~ologatãrla de execução (ao pedir, n~~;a forma proces
sual ilegal, o seu reexame), e~ verd~de colidiu com o despacho
de fls. 19 da processo de execução (doc. na I e dessa co

l~são ressal~a a ,ncidencia de ar~.lS3. S 3b da EC 1/69 que
veda a contestação e o T. despacho sobrestador por ofensa a

coisa Julgada, porque o r. despacho de fls. 19 (que define a
"forma dt:l prooessol! - ar't.295,V, do CPC c/c o 250 do mesmo
CódigO), transltou em Julgado (incidênc~a do art.153, § 39 da
EC 1/69), antes da Jun~ada da con~es~ação e an~~s da prolaçio
do r. despacho sobrestador.

Os dispOSItIVOS incidentes (o al"'t.Z9S,V, do CPC c/c o
250 do CPC do mesmo Código), como norma de ordem públIca

mesmo nio ,nvocades. ~ransitaram em julgado (cf. Arruda Alvim,
"~n" \fanual do DIreIto Processual Civil, vol. 1, RT).

Adema15 e scbretduo, em síntese conclusiva, todo e qual

quer ato pratIcado ou que Vler a ser praticado, no processo de
eXecução ou em qualquer outro subsequente, contra a execução re
querida colidiu e cal1dirá, sempre, com o despacho de fls.19

do processo de execução, e em cada colsião.incldirã direta e
lmedlatamente o aT~.lS3, § 3° da EC 1/69 que vedará, sem deci

sio judicial, o processo, a alegação ou a decisão que se

apóie nos fundamen~os da con~es~ação inciden~e e de qualquer
deCIsão concordante com esses atos.

A con~es~ação ao ofender a coisa juliada e o fa~o de
a "res judicata" ser de cunho trabalhista, sezue-se que ..
fraude a execuçio gerou. por es~e fa~o, ou~ras acusações que

-aiTavaram alnda ma15 a culpa da empresa, qu&is sejam:

1) ,ncorre em fraude ã lei por infrigencia a dire'~o ~raba-

lhista. c~lidindo cem violência com a V1ia mestra da proteçio
ao d,re'to ~rabalhis~a. o ar~. 99 da CLT, por negar vigencia
aos ~rts. 836 e 876 do mesmo dlploIl& legal, ~ que autorizava. ao
Juí= apl.car a jurisprudência do TFR (l~ T., 3417. DJU d~ 28.1i.
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79, p. 8902), que condena ao ~nfrator ã multa de um ano de deten

ç~o e~mul:a. podendo Te~nc~dlT eM cada alegação e dec1são rein-
e. idente (da Juízo de prl!Ilel.rO grau ao STF).o

2) Se a Juíz adml.tlsse a acusação de que tentava fraudar

empresa "lU" pactum 5celeris I com o Juí-z t~tular e O denunClante.

a par~~r dessa declsão Jâ lhe cabla perda do cargo e a PT1São

oor ação do advogado da COBAL e essa pena só serla anula
da depoLs de apllcada a lel, com 5uspelta contra o Juíz no sen
t'llào je 5-: saber por quanto ele tentou ret~rar da COBAL urna obr1:,

3aç~o de doze mllhães de reais e remetê-la contra o Juízo ?

3) Essa pergunta JamaIS f 01 respondadlda nem apurada.

~~fere-3e dos fatos retro adu=~dos pelos quais prova-se

por presunçào fart.136,V,do CC) que a COBAL alegou e, concomltan
~emente. ou seJa. ao mesmo tempo, s~multaneamente, pelo erro de
dLleito, forçou a lncldêncla de le15 que veda e lnverte contra
e,us próprlos fundamentos a contestação , nada podendo provar,
por ~mpea~mentQ legal, e provando, por este fato, contra S1 mes

ma,

~ que, como a repetIção do processo ofende a colsa Julga-

da do que fora decldido na a~ão anterlor e se essa ofensa const~_

~c~onal caracterl:a ~ncompetêncla absoluta do Jui:. segue-se que
'o processo desenvolv~do nestas condições não serla nulidade nem

,exceção, ma~ além dlSSO, não haverIa processo. Seria ~enhum. Ine-
'(ls't2rla

A partlr do instante em que o Juíz aceitasse a contestação,

como de fato velO a acontecer, o magis~rado terIa elidido o pro

cesso pela destru1ção do processo de execução.

Serla morte súbita. Desaparec1mento lmediato.do aLo para
o mundo juridlco, porque a nulldade "pleno Jure" opera SEM deci

são ou Intervenção da autorldade judICIária (conforme deflnição

encontrada, entre outras fontes, na Enc~clopeQt~~do Advogado,
de autor~a de Leib SOlbelman, ed. Rio, p. 25~), mas pela prõ

pna lu.

Como não cab~a sentença de conhec~mento, cabla a de liqu~

dação dize-ndo:

e) (que) a execução se darla por quantia certa em relação aos

valores em execução,

a) (que) con~ra a sentença homologatórla em execução não haVla
ação resc~s6ria (a Vla ün~ca de lmpugnação ou de alteraçã~ da

C01Sa. julgada).

b) (que) a matérla de fato (no processo de liquldação ou de

execução), adUZlda no ítem 6. § 29. retro, por não ter sido CO~

testado, tornou-se COlsa julgada (ci. STJ, REsp n9 8.392-MT, 3~

T., DJU de :7.5,91, p. 6,965),

d) (que) a contestação colidia com o despacho de fls. 19 do
processa de execução e que por 15S0 ofendia a COlsa Julgada, cUJa

Le~ Maior inc~dente. o art.153, § 3g da EC 1/69 lmped~a a relação

processual iessa con~e5tação,

ac) (que) pelas razões aduzldas nas letras "ali e ub" toda

inlcial do processo de e~ecução tornou-se COlsa Julgada,

~s lnc~dências legais obr~gava ao Jui: reproduzir
~a se~tença de llquidacão, a declsão admlnlstrativa em execução

~ Q seu processamento Judiclal como atos regulares. tornando 1n
quesL~onãvel todo o processo de execução e plenamente executá

vel.

Se o Tui: ace~tasse, llegalmen~e, a contestação como vá

llda, lncorrerla nos mesmos crlmes que a COBAL e esses crlmes

relncidLr!3 em cada alegação e deCIsão concordante que VIesse a

relte~ar ~ ilegalidade contestatôrla.

'/-
~ ). m~nclonada petição ao tornar-se nula "pleno Jure" pela

própr~a leI, ou seJa. lndependent~mente de decisão judiclal im
pediu qualquer lnquér~to ou processo com v~stas a apurar

suas f~lsas alegações , forçando desse modo a preclusão lôg~ca

de todos os seus fundamentos no processo de execução da COLsa
Julgada snberana, s~tuação Jurídica eSta que tambêm veda

questlonanento dos mesmos fa~os na ação de conhec~ento, tendo

5ldo.~então. ultTapassado d01S anos do transito em Julgado da

dec_sãa.

Em dIaleto Jurídlco, a COBAL obrigou ao JUí2, sob pena de
pT~sao e resnonsab~lidade c~v11. a reJeitar a contestação e, por
sentença de liquidação, decretar a procedenc~a ~ a execução da

Sent5nça homOLogatória em em execução.

A CQBAL deu ao denunc~ante gaTan~~a legal plena de execu

ção mesmo aue a sua ~ntençãô (de contestar com e~ro de dlrelto)
nào fosse resp~~ta~a nem compreendida, e~s que, no processo de

execução, nenhuma alegação ou dec2são contrár~a a execução fOI

naria ~ relação processual , quer paTa concordar ,quer para
dlsc~rdar ia execução, porque a contes~açào , ao requerer a

repet~cão d~ ação, esta, ainda que tivesse o mesmo resultado que

a prl~e!ra , 15~O e~ que realmente confirmasse o dire1to em exe

cução. ser~a ofensa a COlsa Julgada, e~s que o reJulgamento da

COLsa Julgada ê proib~do (COQUEIJO COSTA, Ação RescisõT~a. LTR,

p 541. não l~portando o resultado do rejulgamento, a matérla

não ?ode ser reexam2nada~

De outro ângulo.

f) (que) àlante disso o Juí=o decre~ava, ordenando, de OX1

~10 a execução da ~entença de liquidaçâo Cárt,878, parág, único,
~da CLT)~ mandando a COBAL~-pagaT -Co valor total em execução), re1~

tegrar ao denunciante com efelto retroatlvo a Z3/S/l98~ (alliz,
desde esaa data o denunClante está desempre!ado com dlreito ao
trabalho, mas fraudado por a~05 que também lhe fecharam, aos 47
anos~ o mercado de trabalho),

g) (que) consoan~e requer1do pelas partes a atualização do
valor'nãc se submeterla a novos cálculos de liquldação, sendo a
aplicação da tabela de débltOS trabalh1s~as o~r~ção a ser felta

entre as partes, flcando, entretanto, penden~e o processo a

espera da notíclA final do denunc1ante, já que a CaBAL perdera

totalmente o dlreito a requerer no processo de _execução que con
fessara lntegralmente~

A COBAL Jã havla adiantado vales refelçâo e transporte
como 51nal, aparente, de que as r2xas antigas e a reslstencla
ao dire2to já hav~am s1do superados.

A contestação requer a repet~ção da ação de conhecimento

DaTa nesta nova ação reexamInar o seu objeto,

Ledo engano.

Nada disso aconteceu~

~a ,ealldade a r. petição requer ao Juí= a destru1ção do
processo de execução (ou a sua procedencla total).

ê que de repen~e, num passe de mágica, como que por encan
to, surg2ram, do Congresso, oponentes empunhando bandeiras, não
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can~ra o dlrêlto, maS ã execução naquele momento, pOIS o valor
e o fato do ~ndese]ado denunC1ante es~ar de volta depOIS de ter

sIdo demItIdo por denunCIar a corrupção na empresa, contrarlava
Interesses sobretudo com o advento da ~ova RepúblIca frente aos

arranJos da ALIança DemocrátIca que, em face da morte do Dr. Tan
redoc e5queceram as dIvergências de ordem polítlc~ e eventUR1S

transgressões legaIS contra o ErárIo Públlca para, sem revanchIs

mo, contInuar a andar mansa e paclflcament~.ssem qualquer obJeção

de ordem legal.

As reslst~nclas adm~nlstratlvas em relação ao pleIto con

tInuaram. pelos mesmos motIVOS, na JustIça Federal.

Atliz, foí aí que o denunc~ante enteLdeu a deferêncla do
mian~amen~o de vales refeIção e transporte. Eles quer1am apenas
delxar o denunCIante desarmado e concentrado na execução para

pegá~lo desprevenldo e de supresa com um at~~ue VIolento e lnes
pérado e aprovl~ar o seu torpor para empurrar o posterIor proces
so lnc~dental e uma for~ísslma sentença fraudulen~a e lhe manter
ps~coroglcamente coagIdo sob forte e constante pre~sio"enquanto

durassem as razões do jogo.

Como se vê o que denunc~ante encontrou, em todas as fases
do processo fOl exatamente isso: TRUCULENCIA, ~-FE, ABUSO DE
PODER E DE AUTORIDADE.E E O QUE ENFRENTA AINDA HOJE.

Resu!veram multlpllcar os CTlmes contra a execuçio, mas
sO:lnhos. PlaneJaram atralT cúmpl~ces e tornar a fraude acober
~ada por um complô lnvencivel formado por Juízes. Mlnls~ros dos
Trlbuna15 Superlores e Procuradores da Repúbl~ca • aditando ao
processo um ~ncldente de fals~dade con~ra a execução.

~as porque não abrIram ~nquér~tos an~e5 se hav~a nel~s a
s~ncerldade de que aSSlm procedIam como razão legal ~. RESPOSTA:
~ão poderIam destrUIr o processa nem o dIrelto, parques. aSSlm
o fi:essem não terlam o que barganhar. nem explorar. Tal como
estava o processo fIcarla pendente por uma medida de ofício
que se aplIcada levarIa a execução contra a empresa em três dIas
e essa era,]. pressão do Juíz para fazer pressões e consegulI.

pelo poder do processo. o que qUIzesse cargos, empregos, etc.,

etc •• e princ~palmen~e os etceteras).

O Juí: auxll,ar lncompetente (Dr. Fauzl Achôa) e um advo
gado da COBAL (sem autorlzação da empresa). contra a le~, con
tra a empresa e o Juízo, "sponte proprla", resolveram. "1.n

pactum scelerls", com a cumpllcldade de um per1to JudicIi1J (Cel

so Mauro RIbelro Del Picchia) e uma aSslstente técnica (Marla

Rosa Korona.~o Melkan) a.lega.r e decl.dl.r, "contra. leges" e incor

Tendo "ln fraudem ll!gl.s", que"

/<
(10) o ){M Juí~ Federal, tl.tular da 13~ Vara Federal de São Pa.!!.

lo (!iUbstltuto eventual de mln1.s'tros do TFR) tentava, uin pac

tum scelerls n
, com o denunClante uma execução contra a empresa..

o Dl'. Fauzl Achôa (Juiz aUX1.11arJ atacou. expTessam~nte,

sem valIdade Jurídlca.. ao Dr. Fleury An~onlo -Plres (tl!ular do
Jutzo) •

Ocorre, entretanto. que esaa acusação "~.se dava com bâ
se na contestatação (que não fo~ Julgada), masrcom base num pro
cesso incident.al.

Esse processo lncldental embasada em duas falsas períclas,
não ioi requer~do pela con~estação (vide seu r~em~. onde o
al'~~390 do CPC não foi Invocado). nem autorIzado pela COBAL con

forme mandà a lel (RSTJ 111/367), porque é um Jogo protelatôr~o

(da execução) e coat1.VO (à pessoa do denunclante) no sentldo de
fraudar (in~ernamen~e) e pressionar (externamen~e) ao denunc1an

t~ a part1r de cada envolvldo com a fraude ao processo de execu-

ção, 1mped1ndo-o de reagIr com base em apo10s que pudessem dar
ao denunclante condlções de superar a coação.pena disso colocar
em rISCO o cargo e 3. l1.berdade de cada envolVIdo.

Mas, veJa, a contestação além de ter s1do alegada com
erro de d1relto. alnda se apolava em uma cõpla carbonada falsa
(sem contra-fé e sem tUbrlca do requerente nas suas suas laudas,

provando ~ão ser a mesma cópla do or1g1nal. obJeto da sentença
homologatórIa em execução, mas Uma substituta da verdadelra). cu
Ja dIvergêncIa conSLS~la na ausêncla da declaração da declsão a~

mlnlstrat~va expressa no orlginal.

Qual fOI o truque do Juíz 1.

o mag1strado. em momen~o de fraque:a moral, seduzido pe

los benefíclos que a causa prometla. planeJOU um golpe.

Não notIfIcaria ao denunCIante da contestação, nem delxa
,rIa que a seu teor fosse ~onhecldo antes da Imposlção que farlam,

Já sabendo que nada do que fizesse ter~a valor e que serla ape

,nas um faz de conta para pTocrast~naT uma execução.

o Juíz planeJOU ~mpor os fundamentos da contestação (con

versão da execução em ação de conhecimento e neste procedlmento
llegal o reexame da sentença homologatória em execução e a al
ter~ção do seu obJeto), mas sem Julgar a petlçio e torná-la pre
clusa, ou seJa. convalIdar os seus fundamentos sem julgamento

nem defesa através de um truque processual.

Com tal obJetlvo, ao l.nvés de notifica~:ao denunciante

para sobre ela se man1fe5tar. o ~nt~mou a falar do Inc1den
tal sem deIxá-lo saber da contestação. então, sobrestada, estado

do processo em que as partes a ele não tem acesso só sabendo da
contes~ação depols da sentença (DETALHE· o den~nciante respondeu
à ~nt~mação do inc1dente e por ter matado o Jogo pela raii
quando invocou, contra seus fundamen~os c art~l53, § 39 da EC

1/69. fOl ~elo Juiz autorlzado a postular em causa próprla no
fase Instru~ór1a e, em aud1ênc~a. por medo de repetlr o mesmo
fundamen~o da resposta ao processo inCldental Impediu ao denun

c~ante a contlnuar a postular em causa próprla. Momento em que
~seus pa~roc~nadores adeT1ram aos lnteresses do Juíz a exem
plo do que flZerRm todos os dema1s exceto o a~ual, entregando

a causa a parte contrárla sem nada fazer.

Esse processo lnc~dental não ~eria (como não tem) nenhuma

llgação jurrdlca com o processo de execução se não fo~ autorl

:ado pela COBAL e adm1tldo dessa forma por Juíz incompeten~e

(TST. Pleno. RO-AR .183 "ln" DJU de 10.5.79. p. 3.659).

~as se se podia provar que. independenetemente de exame

perlc~al ou do fato ser ll.gal, a carbonada (objeto da contesta
ção e do processo lncIdental), ê cópla falsa (se lhe falta a

rubr~ca do denunc~ante e a contra~fê llgando-a ao ar~glnal), por

que um laudo perlcial para essa mesma prova sem nenhuma n~sces

Sldade ? RESPOSTA: cada perIto ganhar~a de cada laudo hum mI

lhão e duzentos Mll realS num total de dois mllhões e quatrocen
tos ml1 real!. A condlção para que pudessem ganhar e$sa fOTtUna
serla dar um Jelto de fazer o lmpossível, ou seJa, declara aute~

tlCa a CÓP13 carbonada e falso origlnal. obJeto da sentença
em ;xecucio. A rejel~ão pura e s~mples aos ~audos declarando-os
lmprestávels para serem p~rlclados e só o per1to pode fazer esse

reconheclmento, não o juíz, ~mpllcava em o peT1.to recusar uma

fort~na ofereclda pela CORAL e o Juíz.

Nlnguém ali estava i[ fim de voto de pobTe~a.

Eles seriam a1nda a defesa de todos. T~dos seriam açu~a

QOS ~o final. mas JogarIam tudo por culpa dos oerltos.
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Mas antes de começar esse jogo ~eriam que in~imar ao
requerent~ a responder, em dez dias, sob lias penas da le~"t ã
int1mação judic1al respondendo sobre as acusações inciden~ais.

Na respos~a, sem saber da contestação, o denunciante,

postulando em causa própria, portanto, sem advogado (que anos

a fio o vinha de1xando sem assistência advocat;c1a porque sem
pre cediam aO jogo da COBAL) , logo no primeiro ítem da resposta

"matou" a ga.linha. dos ovos de ouro", quando alegou tratar-Se de
execução de sentença ]udic2al, transltada em ~ulgaâo e por 1550
Q 1ncidente ofendia ao art.153, § 39 da EC 1/69.

Houve pânlco na multlàão.e por ~sso essa peticão foi

i gnorada e o jogo segulu.

o MM Juí: auxlliar. sem dar lmpor~ãnc~a, ã res~osta ao

incidental mandou fazer exames pericia~sl

A partir de então o Juí: alega e el~ mesmo se dá ratão

sem ouv~r as par~es nem Julgar ún1ca defesa do denunC1ante.

o processo eXlgla sentenç~ de 1~qu1dação. mas o Juíz
profer1u uma âe conheclmen~o, ~epetlndo ~ ação anterlor.

partlr ão lnstante em que o Juíz prorerlu o despacho

sobrestador (doc. n9 ) que forçava, sem Julgamento, a con

versão ilegal de procedlmento (lmposta por um truque ardlloso ào

Juíz auxillar e tanto é verdade que lmposiCão do processo incl
dental Slgnlficava dizer· não se faça pergunta nem se decide paI

que ã ação é de conneCLmento ao Invés de execução .•• ), de execU

ção em ação de conheCImento e neSte procedimento o reexame da
sentença em execução, o processo de execução restou JuridIcamen
te destruído, elS que na lncompetênc~a aosoluta do Jui: (por erro

de proced~mento e ofensa a COIsa julgada), o ~esso é NENHUM,

segundo o Tribunal Superlor do Trabalho (Pleno, RO-AR n9 483 "ln"
DJU de 10.5.79. p. 3.659).

A part~r de então não há processo a não ser que esse des

pacho sobrestador seja reconslderado ou repetldo o processo de

execução cpnforme sugerIU, à época, o ínclito Juí~ Federal DT.

Fleury .~tônl0 Plres através de uma de suas funcionárIas.

Embora certO de que a~nda que os laudos per~cIals provas

~em(e nunca provaram nem por reflexo) e realmente tlVessem ra
zão aInda assim serla apenas um llXO Jurídico refinado (cabível
no arquivo morto da prefeit.ura - 010 llXão"), J á que ofendeu a

C01sa Julgada formal e mater1al soberana.

Todavla, mesmo no contexto do erro âe dlrelto, os laudos n!
àa provam, por serem falsos, e po~ esta razãa provam contra 05
perltos, a empresa, o Judiciário e o MinlstêrlO PúbllCO que os
aceItou no " es tado do processo" (como reJeitas Jurídicos), sem

qualquer Julgamento, não tendo sido profer1do sobre seus elemen
tos dltO probatórios ONICA palavra, sobre os quaIS fet-se "ouvi_
dos de mercador", conforme a segulr demonstra.

'IEn passant", apenas por mera curiosidade ou prova de

má-fé de quem usou essa contestação Jurídica fabr~cada com esfo~

ço de 1ntellgêncla à falta de razões lega1s, cabem duas pergun
tas. 1) o laudo perlclal é a prova 1. ~) porque são falsos os

laudos .,

A segunda pergunta responde a primelra.

o Tr1bunal Superior do Trabalho Jâ decidiu a respeito da

matérla (prova perlclal) que "0 laudo pericial não fornece a pro-
va, mas tão somente oS elementos para a convicção quanto aos
fa~~s da causa, p01S é o Juíz quem, Com exçluslvldade, procede

a avalJ.ação do fato" (AR RR 330/79, Pleno, DJU de 27a6.80, p.

4.923).

Está corta o TST porque o perito não p~~~susbstituir ao
Juíz.

Mas, mesmo tendo sido posJ.tJ.vado esses falsos laudos, pe~

gunta-se: porque são falsos ?

Segundo o advogado escTltor Samuel Monteiro no seu livro

Da Prova PerIclal, Aduane~ras, p. 129 ·' ••. haverá falsa pericia

quando as informações lnverídlcas forem dolosas, prestadas,
COnSClentemente para prejud1car um e favorecer outro (ainda que

sem prova de auferir vantagem econômica ou flnanceJ.ra, pode ser
gratuita, por Ódl0, rixa antiga, vlnganCa, lnveja, etc.). A inv~

rac~dade pode ser provada pelo conxronto das respostas do perLto
com os dDcumen~os idôneos, tempestivos e pert~nentes ao fato per!

CIalS os quals contradlgam de forma ostens~va e notória àquelas

respostas)".

Na Slme~r~a do menclonado advogado os laudos pericia2s são

falsos, porque:

19) questIona documento transitado em julgado (sendo, pois,

idôneo se f 01 reconheCIdo pelo Estado antes dessa aferlCâo),

20) mesmo no contexto da ofensa a COIsa julgada t valida cópia

carbonada falsa, omItindo as duas provas de que eSSa carbonada
não ê a mesma cópla do orlglnal (a verdadeira suciu do mapa e ou

tra VelO em seu lugar), senão veJa'

---/a) lnexis~e, na r. carbonada, a contra-fé ligando-a ao origi-

nal, inqulnado na falso, nem existe nas duas laudas dessa cópía

a rubr~ca do denunCIante, a exemplo do que consta no orlglnal.

Esses dois detalhes foram omitidos pelos peritos e sendo
ambos as provas de que a cópIa não é a do orlginal, os laudos,
por tal razão p são falsos.

o perito JUdicial (Del Picchia _ o superprocessado perito
por falSIdade ~deológJ.ca e pericial - constante prestador de ser
~~os,ao Congresso e por 15S0 o que se lmpõe alí é o seu nome e
não o seu ~rabalho que é crirnlnoso e ele o fez ~ob encomenda ~
JustJ.ca Federal, apêndlce conectador do Poder~~ecutlvo) ao se

desvlar dessas dU2S provas fez uma montagem pe~J.cial ar~iculando
e denunciando à resultado com detalhes oc~osos, inúteis e engana

dores~ entorpece ao lelgo em assuntos juríd~co~ e pericials ou
aos tecnJ.camente insuficlentes. como, p.ex., os Juí~es, m~nistros

e procuradores, que lhes deram validade, a impressão, hipnotizan

do-os pela pomp~ das montagens fo~ográficas que fotografa o docu
mento e o mostra COmo o faz o dono da casa ao hospede quando
lhe mostra a sua res~dêncla mal construída a mais de vinte anos

e alnda sem reformas, habItável, mas cT2tIcando os seus moradores,
05 cons't.ru~ores e a economia do país pelo "es-cãdo da.casa".

~ada prova e faz apenas uma espécie de reportagem afoita
e sensac~onal15ta sem Julgamento nem prova, classificando a
má construçio da casa e os maus tratos que sofreu ao longo de

v~nte anos cono a prova de que o Bras11 não ganhou a Copa de
50 por problemas financelros do dono daquela casa.

Não diz Colsa com COlsa.

~ uma manchete sensacIonalista, panfletãrla e piroté~nlca

com o objetIVO de enganar leigos e medíocres assessores.

Fala da vida depols do fim do universo em detalhes, menos
do que deverla fazer, ou seja, a par~lr do Juí~ (ar~.~ZO,I, do
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CPC), o documen~o em em exame, por não ter contra-fê nem a rubrl
ca do denunciante, em caso de dúvida de autentlcldade frente ao

orillnal, nio Se'I"V1Tl& para Ser períc1ado e isso o Juí% e I:) perito

poderiam dizer se tal constatação nã~ge conheClmento técnico
(cf. norma "cilla refencuda). ~,

O ,olpe pericial foi adrede••nte preparado com requlntes
de maldades parque preVlram até mesmo o fato de não caber contra
os falsos laudos o 1ncidente de fals1dade.

Quanto a aSs15tente técnlca esta t~bém disse que o
Pelé JOiava futebol na seleçio brasile1ra, no S"ntos e que seu
erro foi ter saído do Brasil e ido para o Cosmos, conforme provam
as camisas da 5eleção que ele vestlu contra a~8 Cosmos.

o trataaento aClma é adequado às conclusões. Não é sé

~o e seria r{diculo, como o tem 5~do o denunciante em todo o

c~rso do ~Tocesso, tratá-lo com reverincla quando se trata de
e5~úpid& picare~age&, formação de quadr11ha deapudorada a envol
ver autoridades adJetlvamen~e honradas, substantivamente suspei

tas.

Os laudos induzem a. leJ.go em assunto! Jurídícos a quest1o
nar o mundo e todas ~s suas faces, lsto é, falar, falar, ~alar,

sem nada dizer, sem nadaco~mTQu dxaerque o mundo está errado
porque é essa I encoMenda.felt.a. a05 "expertslt.

Esses estúpJ.d05 laudos (o "lc:s bode espJ.taÓr1.C1l pelos qua1.s
a coitadinha da COBAL, magls~rados e procuradores ~erlam sldo en

ganados ••. " - em eventuais defesas), sugere " es t.órlas" de 1111 e
uma noites a Sharazade é a CaBAl que nio querla ser executada
e para eV1tar 1S$0 cr10U sharazades em todo o curso do proces-

so.

~o processo e fora dele as rl es tór1as" foram nascendo com
base no monstrO Jur!dico lnc~dent~l e Já ultrapassaram ma~5 de

três mil e qU1nhentas nOltes em que a empresa vem se livrando da
execuçio.

todo, enquadrar o processo às formalidades processuais, mas 5e
QuerfoTam Julgados, razão por que todos os atos contrir105 a
execução são vedados pelos arts. 154 da EC 1/69 (37, J 49 da CF),
por abuso de dlre~to, corrupção e abuso de aut.oridade.

Destruiram, embora temporariamente, o direito ao trabalho

e a tudo o que dele resulta reconhec,do em f"vor do denunciante

por sentença Jud~cla1.

A propôs'to, Já enS1nou Dosto,evsky qne a melhor forma

de se destTulr um homem é tornar inútil o seu trabalho.

~ g o que tentam os representantes do 'Estado, num processo

judicial contra o denunciante e sua prole.

E dose dupla, mesmo. para qualquer ser humano nas mesmas
que o denunc1ante. Sendo dose dupla já se cons1dera ca

so p~rd1do. A dose, aqu~, entretanto, extr~ola indefinid~ent

lLm1te humano no esquadro del~mltado pelo Estado, ou seJa,

homem preClsa ter a sua vlda em cond~ções de ser útil a S1 e
soc~edade como condição de eX15têncla normal do Estado (que ê a
socledade organlzada).

Aqu~ a sltuação se agrava porque é o própr10 Estado

crlmínoso a agir con~ra seus próprlos mandamentos.

No caso presente vem sendo acrescentado , a cada manifes
tação Jud1Clal no processo, m&lS uma dose além das Já eX1stentes
procurando enterrar def~nltivamente ao denuncian~e e sua prole

e a Irrltação dos envolv1dos é que Jâ se passaram mUltas anos e
denunClant~ alnda está reaglndo (qu~rendo dizer que o denunciante
deveria colocar o seu pescoço na boa e deV1da posição para que os

algozes pudessem dar o golpe certeiro e estarla sendo uma afron
ta a dificuldade que ele e sua prole vem colocando resist1ndo em
não entregar o pescoço ã degola deles).

~ão medem consequênclas.

1)

Resunlndo razões aSSlm está o processo de execução:

a c:ontest.açio não foi Julgada,

o processo 1ncidentâl não f 01 Julgado,

Como se sabe, como bem se falou em sentença sobre o trls
temente famoso caso BATEAU MUCH" "O ESTADO CONTnI ALTO PODER
LESIVO". Realmen~e, o Poder JudIc~âr~o, que ê o braço 3rmado
do Estado, ao se colocar como marglnal m1na o equilíbrio do

cldadão dependent.e de Justlça.

19) o acordo que resultou na sentença homõlogatórla em execu-
ção foi celebrado em 31.7.1986 ,

Tudo o que fOl Cc vem sendo)dlto contra 3 causa e o reque

rente são opin~ães falsas.

"As oplnlões falsas são como a moeda falsa que primeIro

é cunhad" por grandes crim,nosos e depo1s gastas por pes
soas honestas que perpetuam o cr~me sem saber o que estão
fazendo" (Joseph de Maistre).

3) a sentença de liqu1dação não foi prolat"da e a sentença
errada (a de conhec:imen~o) não se baseia na contestação nem no

processo lnc1.dental e aborda, em $ubst~tuiçio, a declsão admin15

trat1va que não é matéria do processo nem da competência do Pode
Jud~lárlo e talvez por isso não tenha sido ~5sinada, mas dessa

forma Itpsudoconfi1"llada" pelo Poder Judiciãr1o,

4) A COBAL não contestou ún1ca defesa do 4ehunciante, "s

q ualS também não foram )uliadas, J.m.pondo-se oi' ~~tivo5 do Juiz
que ele mesmo levantou e deu validade (E VEJA, foi uma at~tude

de fazer inveja a qualquer muçulmano em dia Ramadi - se açoita,

se Julga, se condena, mas culp" ao denunciante; porque as deci
sões contestadas foram extraídas de uma sentença judiclal trans!
tada em Julgado),

...--.
/

4Q. ~o enquadramento
risdicional dolosamente
vem sendo procras~lnado

sereno da lei trata-se de prestação ju
'mperfei~a (RF 297/408-410). O processo
de forma admln~s~rada.

S) A COBAL ace~tou todos os recursos que foram, contra as

partes, rejeitados pelo Poder Judiciário e o Ministério Públi
co Federal,

6) 05 pedidos das partes e5~ão no processo, mas sem Julga-

mento,

7) conforme demonstra 'todos os recursos do denunciante, to-

dos interpostos nas formas e pratOS legais, procuram, o tempo

29) a execução desse acordo Judic~al, por ~8ssão da Just~ça

Federal e da COBAL, sé f 01 requer1da em Z3/3/198á (do1s anos
dep01s) ,

39) depols de fraudado o processo de execução o recurso ordi-
nir~o só f 01 Julgado quatro anos depois,

40) tndeferldo os reCUTSOS especial e extraordinário os agra

vos contra os despachos 1ndefer'térios desses recursos demorar"t
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a) no STJ - dois anos. e

b) no STF - Já ultrapassa do~s anos.

:-lo STF e no STJ, da mesma forma que na corte local e no
Ju:i::o de pT'lmel.I'O grau, nenhuma tema das par~es foi Julgado

A luta toda tem sl.do esta:fazer com QueO art. 153, § 3Ç
da EC 1/69 seja cumpr2do. Con~ra essa pretensão fala-se de tudo
exceto o Que prevê a Lel Malor em referênc1a.

Os Julgadores Jogam com o processo e conseguem até meSmO
"arreglmentar prosélitos" alJ.cl.ando quem se.insurgJ.a con'tra o que

fi=eram e fa:em ainda contra a causa~ara mantê-los fora do Jogo.

41. Contra qualquer alegação sobre porque o denunciante não

entrou com as medidas adequadas, tem-se a cons'lderar que o Es
tado/JudlClárto colocou o denunciante e sua família sob grave

r'l5CO de vida 7 coag~do e lmpedido de reag~r.

~ EX1ste no vasto campo do dire~to preJulgamentos que bem

definem a situação, senão veJa:

a) o denunciante, ao Ser fraudada sob pesada e falsa acusa-

ção foi colocado sob coação moral lrreslstível.

"1: l.rresl.stíveI a coação moral, diz Ma~~r, quando não pode

ser superada senão com energia extraord~nária.e, portanto, jurÁ
~amente inex~gíveltl (Nelson Hungria 7 Comentárl.os ao Código Pena
R10, vol. 1, pp. 419/420).

ti :.
"A experiêncl.a eterna mostra que todo homem que tem poder

ê tentado abusar dele, vai até onde encontrar llmites .•• Para quo
não se possa abusar do poder é precl.SO que, pela disposl.cão das

cOl.sas, o poder frel.e o poder" (Montesqul.eu, Ba~ão de, "Do Espí
rito das Lel.s 7 Livro XI, Ca,ítulo VI).

"O alerta de Victor ~unes Leal ê bem presente quando diz:
"O àoutrl.nador protege melhor a socl.edade. bem como indivíduos,

presumindo a liberdade, em vez de presuml.r o poder6 O poder sem
pre se defende e, com frequeêncl.a, se excede] usurpando faculda
des que não tem" (RDA 144:13).

Vale lembrar, enfim, a lição maglstral do professor
Washington de Barros Monte~ro7 segundo o qual, cer~os casos,

como o presente, ora denunciado a esta r. CPI, "C .•. ) ultrapassam
as forças humanas; dl.ante deles as instltu2çães jurídicas, con
~blda~ para a bl.tola regular da vlda CO~rente devem Ceder.

Nesse! e em muitos outros casos, surge fato es~ranho, alhe
ã vontade das partes, cUJos efe2tos não se pod2a eV2tar ou impedi'
("vJ.s cui non potest - Digesto 7 Livro 19, Título 2, Fragmento 15,

§ ::9), que tolhe as partes a obtenção do resultado almeJado" CDOE
de 4-9-1982, p. 6).

Conduzindo esta pet2ção a um arrazoado jurídico produtido
sem a preocupação de ser uma obra prima em demonstração técnica,
para que sem esforço mental o intérprete possa entendê-lo Já que

o fato Jurídico puro e sl.mples ê slmples: pelo des~acho sobres-
tador (doc. nO ), o Juíz, ao admtir co~verter a execução em

;ação de conheclmento e neste procedimento reJu1gar a coisa julga-

da, destrulu o processo de execução e bastaria l.SSO para chegar ã

13a Vara Federal de São Paulo e a1í, dez anos depoJ.s, acel.tar o
conselho do Dr. F1euTY, feito em tarde ferV11hante sob o calor
da Assembléia NacJ.onal Constitu~nte, no sentl.do de repetl.r o

processo de execução, se não houvesse, an~es d1SS0, a nesceSS1
dade-de neutral~zar a ação depessoas que vem se aprovel.tando da
causa e lmpedlndo por J.SSo a solução da questão.

Assim, ainda, tem-Se a conderar que a ~aude a execução

fraudou o direlto ao trabalho e isso mina a est~~tura moral do

exequente e a Ae sua família. Ao fraudar o dire1to ao trabalho
e a tudo o que dele resulta, com emprego de violência e reqUl.nte

de maldade, de perversidade Cos atos judicia1s ilegais contrário,
aexecução além de fraudar direito patrimonial e trabalhista está,
além disso, sendo instrumento de ataque contra a honra e a moral

do exequente e a de sua prole), os atos fraudulentos atrairam

inc1dêncla de normas jurídicas integradas e consubstancl.adas no

mrelto positlvo brasllelro e InternaClonal, conforme se subsume
das Declaraçõe~ e Tratados ratlficados pelo Brasil, com a~oio

formali=ado na Carta Federal, quais sejam:

a) VO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO

1) arts. 19, "caput", 11, 111 e parâg. únl.co (por ferir prin-
clpios fundamentals do Estado refletldos no pleito fraudado ora
denunclado o i1íCltO, tais como soberanl.a, cldadanJ.a.e demals va
lores SOclalS como o do trabalho e da livre inic~atlva),

2) arts. 59, "caput", 11 7 V, VIII, X,XXXV, XXXVI , XLI, LIII,
LV e LVI, da CF;

fere prlncíplos isan~mlcos,

.:ontrarla a lel.,
deforma moralmente a lmagem 7 independentemente da ~ndenl.za

ção (incapaz de reparar um dano moral - apenas coíbe no se~~~do

dl.scl.plinar, cUJo benefíclárl.o acaba sendo a socl.edade e nao a

v~tlma do ponto de vista indivldua1 em relação ao conJunto),
prlva o exequente ora denuncian~e de. direlto trabalhis~a

Dor razões políticas e econôml.cas da empresa,
~I viola a lntegrldade física e moral do denunciante,

nega a prestação Jurl.SdJ.clona1 (contra todas assas Vl.ola

ções legals).
frauda direlto e COlsa Julgada, class~ficados, ]uridl.ca-

ment~, como atos Jurídicos perfeitos,
atenta contra dl.rel.tos e llberdades fundamentais,

o fato do Poder Jud~cl.ârl0 reJu1gar seu próprlo ato com
resul~ado diferente, coloca 500 suspeita pessoas honradas e de

moral inatacável.
além de pratJ.çados por autoTldades l.ncoapétentes e~ses

atos denunciam fato inexl.stente (a fraude que declaram sem fato,

nem causa).

3) art. 69, Ucaput", (por 19norar direJ.ta social relevante

no contexto do p1elto - direlto ao trabalho - fraudado pelo pró
prio Estada que di:, pela Le1 Ma~or. que é seu dever assegurar

o direlto ao trabalho. a proteção a famílla - e dessa proteção
não exclUl nenhum braSllelro - rlCO ou pobre, com ou sem poder),

~) art. 18, 111 (por crlar d1scrlmlnação entre brasilelros
11.tlgantes, agen~es do Es~ado envolv~dos. por dever de ofrcio,

e a sociedade),

5) art. 23,1 (por l.nabservâncla do cumpr~mento da lei),

6) art. 193 (por constranger a convl.vência pacífica do exe-

quente ora denuncl.ante em socl.edade das exigêncl.as do Estado, cu
JO representante é o próprlo Poder Judlciário que, no caso, ao

fraudar a execução, agTJ.de seus prlncíp~os e mandamen~os consti

tuclonalS

7) art. 2:6, "caput", § 80; 227. " caput"7 § 39, 11; 229; 230,

"caput" e 231 (por negar a. proteção do Estado contra Os reflexosd!J.

atos~lega~~ sobre e contra a fam1lía do denunclante),
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lTT'ltant.e,

no sentldo

8) art. 102, "caput" (pelo fato do STF se recusar cUllprlr a
sua =unção const~tuclonal no processa _ se recusa, sob falsa fun

damento, rececer o RE alegando om~ssão processual não invocada e
suprlda pela corte :ocal,

9) o ~rt. da ~C: (cOntrarla Intenção obJetiva do Brasil na

SUA conduta em relação aos direltos hamanos lnsplrada na Declaraç
UnIversal dos 01reltos Humanos, ratIficada pelo BrasiJ.

b) ~O DIREITO INTERNACIONAL

1) 1ntegrado ã Const1tU1Çáo Federal (arts.S, LXXVI!, § Zg) .
ConstltHlÇào da OrganIzação InternaClonal do Trabalho (preâmbulo,
art. 35, I; 40, 1 e anexo (e lnC:LSOS pertlnentes.l a Convenção Inter

nacIonal do Trabalho n9 173 e a Declaração Universal dos Dlreltos
Humanos (Preâmbulo, arts. I, rIr, V, VII, VIII, X, XI (1 e Z). XrI
XVI (3), XXII, XXIII, XXV (1), =, lCX.'CVIII), os quns fonm V10la
dos pela fraude ora denunciada.

o denunc~anteJ em todo o curso da causa e também na sua
VIda pregressa, andou mansa e paciflcamente, passo a passo em
conformIdade com as leIS do Estado. JamaIS houve qualquer fato qu

lhe desabonasse na vlda. Teve a. sua vlda acompanhada por pessoas be
sttuadas na VIda perante a SOCIedade e perante o Estado que hOJe s

as ~estemunhas de sua VIda pregressa, quer em relação ao plelto,

quer em relação ã sua VIda, conforme manda o Estado.

Projetou na causa e em quem com ela se envolveu como par
te ou Dor dever de ofíCIO o espírito que lhe conduzlu em todas as
suas fases, ou seJa, a boa-fé.

"~o comérCIO JurídICO, como na v:Lda SOCIal, há um elementc
SUbjetIvo aue lnforma, estrutura e VIVIfica todas as relações

é a boa-fé" (Andreas Von ThuI', "A boa-fé no DIrelto Romano e no
D~relto .\tua!" - Rev. de DlreJ.to, ;9/~69). E, alnda., nA boa-fé e a

honest1dade sâo pressupostos de todas as relações de d1re1to" (Frar
:en ae LJ.ma, "Curso", val.l, capo XXVII - cltado pelo \fJ.n15tra. do
STJ. SalvlD de Fl~uelredo TeixeIra, "in" CÓdlg0 de Processo Clvil
~not~do, Sara~~~, sobre os arts. 17 e 18).

Parado~almente, no caso presen~e, não é o Estado que age

de má-fê quando fraudou a execução e sim seus agentes, Ji que
Estaao ~Ó reconh~ce como seu o ato estatal legal (STF RE 94.530,

,.R.TJ 10:;/7,59, lnclSo 3).

S1m, agentes do Poder Público (Juízes e Procuradores c
Repúbllca), aglram contra do E~tado que representa por poder dele
gado, ou seJa, contra a socledade, porquanto o Estado, segundo 1\
Gandra Martlns, é a SOCiedade organlzada.

Repare que a prlmelra e unlca formalidade eXJ.gida pela 1
no proc~sso ê o recanheclmento e a declaração da ~ncldêncla do ar~

150 do CPC c/c o 153, § 3g da EC 1/69, quanto ao objeto e a forma
do processo de execução.

OcorTe,' entretanto, que a lnversão processual e de direl:
com base em fatos falsos e a lnversão dessas fals~dades contra

processo e o autor ora denunciante, s1gn1fica DESCUMPRIMENTO d<
formalldade legal, o que ~mpl~ca em Impor contra a causa...., odenun

Clante o falso rótulo impresso sob encomenda, o de falsJ.f1cador ".
pactum sceler1.s" com um Juíz Federal (Dr. Fleury Antônio Plt"es e

Procuradora da RepúblIca CeclIla HamatJ.), e 1SS0 quer dizer, subs
tantlvamente, perda de dlrelto e de liberdade por fraude proceS5ua

Sobre o enquadramento dessa aventura jurídica bem define
o lÚCldo e sempre-v1vo Barão de Montesqulcu segundo o qual nAs
formalidades da Just~ça são nescessáTlas para a liberdade" (UDo
Espírlto das Lels, Llvro 29, capo 1, citada pelo MinIStro, do 5TJ,

Salv10 de Flguelredo Telxelra, "ln" CÔdlgO de Processo C1Vl1 Anot.a

do, Saraiva. p. 17Z).

Vale d,1er: Se a formalidade da just1ça reclamada a esta
CPI for cumprlda, o denunClante terá seus dlre~tos satisfeltos con
forme a lel. A não não for cumprlda perderá a llberdade e os direl
~os. Só a le~ (e não as pessoas) gera direlt.o. O Juíz se vlncula ã

lei e não às pessoas.

Para o amblente da CPI, pela sua próprla natureza, pouco

afelt.a às formalidades legais e jurídicas no tratamento que dispen
sa a05 casos a ela sumbetldos a exame, até pelo fato dos apreciado

res normalmente serem leigos em assuntos Jurídlcos.O que diflculta

a conduta mental (emanada da exper1ênc1a e do tre1namento que crãz
o técnlco em direlto), delxando-os limltados,~ou seJa, às vezes a

~~plexldade de um assunto eXlge consciência técnJ.ca compat.ivel co~

~ 1nqulrldor que pode reduzlr o fato jurídico ao leu grau de enten

dlmBn~o, a forma despretenslosa e dispersa de abordagem dos fatos
ora denunclado5 poderla sugerlT kaposJ.cào (imposição de um assunto
complexo a pessoas com capacldade de compreensão restTlta aos llml

tes declarat.óTlos do que se pretende apurar).

Entende o denunclant.e que a Comlssão escapa com facilidad~

dessa probabllldade.

Trat.ando-se de um órgão essencialmente condu%~do pelas
formalidades legais não caber~a, apesar de tudo, até sob pena do

erro desse serV1ço público gerar direluo contra ~ Estado, outra

conduta.

o denunClante optou pela narração enfática e as vezes até

m~s veraz, dos fatos demonstrando-os em formas jurídica~
de torná-los acessíveis a doutos e lelgos em assuntos

juríd1cos.

~ que no exame Judicial do que na CPI se apurar a formali
dade pode ser a dlferença entre o erro e acer~o da inquJ.rição e is

so será o enquadramento a ser conslderaào pelo Judiclário.

"En passant" e "ad cautelam", "C ••. ) o direlto é clência

de detalhes ( •.• )" (MoacJ.T Ca~unda, eminente membro do ex~~nt.o TFR

no seu d,scurso de desped1da como m1n1stro aposentado). que não
podem passar desaperceb1dos pOTque são par~es 1ntegtantes e inse~

rávels dlrelto (é como uma máquJ.na que se faltar certas peças po

de não funClonar funcl0nar mal de forma engulçada.

~2. Ao tent.aT' um questlonamento elasticament.e interpretat.ivo

do proces~o, ~em obedecer qualquer !ormal~dade, manlpulando os
fatos de forma abs~ra~~vat t.endenclosa e d~Tec10nãvel (tornando o

processo como seTla ~ão Paulo sem semáforos sem guardas nem si
n&11:ações de trãns~tot delxando o trânslto livre a se conduzir de

acordo com as lntulcões de cada um), lnfere-se que buscou-se o
d~relto alternat.lvo, mort.o e enterrado ~m cova profunda.

o direito alternativo não é gerado pela lei, mas pela

pessoa (por dolo, inslflciência t.écnlca ou equívocos), o que fere
o pr1ncíp10 da reserva legal vigente no Brasil.

ê a voz corrente expressa em formas como a que abaixo
transc'feve:

... "O princípio da lega:l:'1.dade ou da expressa prevlsão leial

é norma const.ltuclonal que Vlsa a segurança jurídica aos cidadãos

residentes no Bras11. Ele lmpede que o Poder JuJi~1irio empregue o
direlto alternat1.vo ou obrigue alguém a fazer ou dar a1iuaa coisa
se. que haJa ler, albergando tal decisão.
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Isso quer dizer que sem leI, o JudiciárIo não pode obrlga~

nInguém, o que em acon~ecendo, equIvalerIa a se reconhecer a esse

?oder o dlreIto de erlar dlreito novo de lnovar no mundo Jurídico
?elas VIas oblíquas do dIrelto alternatIVO ImItando o pretor roma
no que tInha em mãos esse poder . ConfIrma-se a prOpÓSIto as re

comendações do Pretõrio Excelso contidas na RTJ 103/1.256 e 1.262.
103/1.119, RE 93.701-MG, l~ T., DJU de 11.10.8S, p. 17.861

o dIreito alternatIvo nunca vem invocado com esse ró~ul0

de forma expressa,dlzendo:"ê direIto alternatIVO". Ele vem expres

samente na forma em que ele ê reconhecido. ASSIm a forma é que de-

termIna se ê ou não direIto alternativo, se tem previsão legal
o seu reconheCImento

As lC2s braslleiras d2spôem da mesma maneira.

o processo lnciden~al, por es~a~ embasado em duas falsas
períci~s, ser vedado pelo art.lS3,§ 3~ da EC ltõ9 e admitldo
~omo a prova com base na qual a sentença homologatórla em execução

f 01 fra~dada e 2mpeãlda de ser executada em processo 1nexJ.stente,

por lncompetêncla absoluta do Juiz, é a prova, "ipso facto", de
que a COBAL, o Poder Judiciário e o Minlstério ~blico Federal d~

São Paulo, formou uma quadrllha, cujo fe~to audacloso foi o de

retirar uma obtlgação de doze ml1hões da COBAL sem-Jülgamento de
qualquer ale~ação das par~es. Os fatos julgafos ou não são
todos vedados pela Lel Malor acima 1nvocada.

t: JustIça pelas próprlas mãos, equJ.valendo aos "Juízos

de Deus", ao extlnto Supremo Trlbunal Judalco, contra o Slstema
Jurid~co pos~t~vo que os substituiu pelo qual o mundo é regJ.do nas
suas relações de direito.

Contra cada ato fradulento, a partlr da contestação, f 01
Ce está) vedado pelo art.154 da EC 1/69 (37, § ~9 da CF). A seguJ.r

05 órgãos e as pessoas envolvidas para efeito de possível invest~

gação.

~ esse o fato Jurídlco submetJ.do a esta CPI, na forma da
DA AUTORIA DA FRAUDE E COMPLICES

Os agentes que concorreram para fraudar o proces90 de exe

cução são:

Prat~caram atos dupl1cados e çontrad~tór1os apenas para

procrastlna~~ucãoconforme exg1a-se as gestões polítlCas ã

epoca.~~

Os mençlonados perltos se comprometeram fazer uma maquia

gem nos documentos em confronto, embele:ando a cópia carbonada e
desf1gurando o orlginal. Declaram autent1ca a falsa carbonada e

farsa o autentICO orIgInal.

19) Heitor Albertos Filho (ln~erpretou, subJetJ.vamente, sem

a autorl~ação da COBAL, como fraude um dlrelto regular), Raimundo

Nonato de Oliveira Santos (que produ:iu d01S documentos omissos
para ser validado o primelro, por ser COlsa julgada e reJe1tado o
segundo por ofensa a COlsa julgada~ porque a Sucursal da São Paula

se recusou a subscrever o acordo JudiCial. Como essa Sucursal dec!
diu, ao 1nvés de aSSlnar o acordo, Jogar cem o mesmo explorando o

jogo da empresa com os d01S documentos, a Dr. de Santos, por orJ.e~

taçáo da Companhla l ader~u ao Jogo nos laudos per1c~ais, fornecen

do, inclusive, a sua assJ.natura para a montagem da falsidade peTl
cJ.a1) e Adauto Passos Jr. (que, como um dos ind1cados ào PTB que

dernltlu e persegulu ao requerente, deu seql.lência ao Jogo).

Celso Mauro Ribeiro Del Picchia e Maria Rosa Koronato
(per~to ]udicJ.al, da conflança do Juíz, e asslstente técnl
conflança da COBAL) I que contrlbulram com d01S laudos falso

2~)

Melkan
ca, da

Vale dizer, ao se paralisar a execução por dez anos o Es
tado será obrlgado a pagar cerca de cento e vlnt~ e três mllhões
de rea~s além do valor prlnclpal.

Moralmente, "~ lei OU'tra co~sa não ê que a justa razão
Q~glnãrla do Poder D1vlno, que ordena a honesta e proíbe o con

trirlo (Clcero, Phll, 11, 12, 28 - "lex nihl1 aliud est, nlsi rec
ta li. nurnJ.ne tracta rat.1o, ímperans ho~s'ta~ohibens contrár1a ll

).

Esse abuso dá direlto pleno ao denunc~ant.e de requerer
aue se acrecente ã execução 20% do valor em execução (doze mllhõe~

de rea1S), perfazendo um total de d01S m11hões de reais e ma1S

1200\ desse valor a título de lucras cessantes,~~~orrentede 11
t~gânc1a de má-fé e perdas finance1ras.

Fl1a-se aqUI em rompJ.mento do equJ.líbrlo da ordem Jurí
dica, prov)cada pela ação obscura da autorldade a pretexto de se

cumprlr a 1., (TFR, AMS 95.929-SP, DJU de 24.3.83, p. 3.318), com
a lntenção COOSClente de pre]Udlcar.

leJ. •

Isso atra1 a lncidência da intJ.maçào do Senado e de leJ.s

(Requerlmento nO 118 clc o 58, § 39 da CF c/c o art. 143 da Lel n9

8.112/90 do Reglme Jurldico dos SerVidores Públicos da União),~ que
forçana esta CPI levar o caso apurado ã Procuradoria Geral da
Repúb11ca, sob pena de futura responsabilidade C1Vll solidárla

A lntimação do Senado a se manlfestar sobre as termos do
Requerlmento ng 118 cria obrlgação do órgão com a socledade que se

enquadre aos termos que se 5ubsume daquela lntJ.maçáo.

Coma ma~uiagem ela serla desfeita pela ação do tempo re

tornando tudo ao "sta.tus quo ante". A execução vo.Lta.rJ.a a ~er re

gular e lrreguldr os atos que a ela se opuseram.

43. Obje~lvamente a col~são despacho de fls. 19 do processo
de execução (doc. nO ) com as fls. 94 do mencJ.onado processo

(doc. nO ), caracterizou incompetência absoluta do Juíz e
por 1SS0 a dec~são proferlda no segundo despacho destru1u Juríà1
camente o processo de execução, conforme a ]urlsprudência do TST

(Pleno, RO-AR ~83/78, DJU de 10.5.79, p. 3.659).

O art.:SO do CPC c/c o lS3, § 30 da EC 1/69 remove a
pintura a~tisticamente produZlda para um show temporirlo.

30) ~ Juí= Federal (auxiliar) Dr, Fauzi Achôa (Juíz lncompe-

t en~e - nenhum dos seus atos ex~stem para o mundo jurídlco).

44. ~esse processo lne~~3tente o Poder Judlclár10 faz uma

slmu1açáo processual declarando a lnexlstencla do direito. O que.
signlfica 1550 jUTldicamente1.

~5. VeJa, recen~emen~e, a Rede Globo d1vulgou um caso em que

um Juiz, promotor e um aàvogado falslficaram ~ma ~rova pela qual
condenaram um 1nocente-réu ã morte. A fraude foi descoberta a tempo

~lpiilcada como FORMACÃO DE QUADRILHA pelas leiS americanas.

DA REI~CID~~CIA DA F~~UDE

~6. A corte local e o MinistériO Públlco Federal de São Paulo,
de segunàa grau, ao confirmar as falsas declsões do Juízo de prlme!

TO grau (?rotegeu os fraudadores de pun~ções lmedlatas - poderlam
ser presos pelo Trlbunal por formação de quadrilha e talvez seJa
eSsa a razão pela qual o Dr. Fauzl Achôa tenha partlcipado do JU!

gamento da sua [raude para 1mpõ-la também ao Trlbunal ao lnvés de
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3e SUDmeteT ã sua punIção). ~lí o ~ln~stérlO PúblICO terg~versa

com palavras InúteIs e se abstém de apurar qualquer fato, porque

concordou com a fraude e todos serem obrlgados, por força do

ar't.!':-, "ca.put", aa CF ele o 133 s: 3° da EC 1/69 c/c o 250 do

CPC, a se retratar pura e sImplesmente de seus atos Jã que IneXIS
tem para o mundo ]uridlco.

'iA CORTE ~OCAL

DE Bo\NDO, POR f.\LSIF:C.\ÇAú DE JOCtJ\1E:nl) ~ li seI -l[~"':E )i)Lr~'"\lE ii( r "._

50 EM PROCESSO JUDIeI -\L ;:ONTFU. 3E:JTE';Ç' -1,:,t.lnr..)l_J..r!5~"r· ~F ~.:,)f{DC

TRABALrlISTA, 7RANSITADA E'I JULG~DO.

Se o art. ~3,j. 5 !.;J da EC 1,1)':;) ~:.:-~..:; ~lJ1.t,r!.:J é lC~!._.l_'_'

contra cada ato fTaudador as 3.:05 nljlo~ .-5',,- 2'7l !? .::.:.r-j,., J. ::-~"'lI"J.

de formação de quadrl~ha.

l°) ~lnlstér10 PúblICO Federal ae são P2ulo ae segundo grau
~roc. n9 39.03.31028-.

Procuradores da RepúblIca

Paulo Eduardo Bueno, e

SIlvIa Helena S~elner,

PreslaênC13
\mérlCO ~asset Lacombe (preSIdente)

Sebastlão Ollvelra Llma (preSIdente em exercíCIO)

:~ Turma

Juí:es

Prac. 39,03.310Z8-~

José Kaláz (presláente da Turma)

(relator àa Turma)

Rômulo de Souza P~Tes

~~embro da Turma)

Ram=a rartuc~ (pTes~aente subst~tuta)

\rel~tcTa ~uostt~uca no processo de e~ecução)

Fauz~ ~chôa (pTeSldente Substltuto da Turma - tltular da 13 11 Vara

Federal de São Paulo, onde t~O Juíz auxlllar fraudou a execução)

rre~ator substltuta do processo)

:0) _ TrIbunal Reglonal Federal de São Paulo- (3 a Reglão)

_ essa a ra:50 pela oual o deftenClante i,'a ~~ t~i~~5

soare aoac3te e o JUQIClirlo responde ~n tr3nc~~ :'b~~ fornl;a

A 13 Turma do STF se recusa r,Lrt'" rrol)i!.!!!~i1::J .10 J~!'3.l.;·ú 'F"

farla sublr c RE sob o fundamenLo Lnsert~ ~0 d~:.~21 io ~rs~~

(omlssâo da alínea "a", do 1-;'C1SO 111. !" !!''t ~')':.:1 I:=: J~e l'JI.._

nÃa o extr30rdlnárlo. JcoTr~ ~ue ~ 21ínel dl(m ~~ dl~De~;d~e~, ~~

ra:io ad questio fed~ral 'ofensa a C~lsa lU!~3dai ~~rec:Eve! J~

ofíC10 (STF RTJ 09/571, ítem .1~, ~nd~rH~'n~e!d;~rr't~Tltê de ,;:u3.1t,Juer ,,:,~

malld.ade, e15 que o art.133,5 :9 da se 1 1,9 l~J,~~~':H!.êt1Lld

âa lel processual na apreLlaçào da .:{uest:iü. :E'J!.. ,:on-rudo, suDr ....>'

pela corte local, alim de nio 3er nat;rla ~~vo~add relas Dart~s ~

volvldas no processo 3e e~eçuç30.

o RE, quant.o a forma • .1 par':!.!" ·1,,) "'uí;:;:,; de :'-1lnlSSlbLl_

de prlme:LTO", ~ornou-';e regular e co"!.,;';a . ~.!lgJ.d,l. ?:rr,:;.doxaLJ:1ente,

=a Turma do STF dL: que não ná ~ssa r~~u~J~~ 1~1~ ~ por _~$O, :OIT

fundamento no art.321 do RIST: Legou ~r~~l~entG~o.dJ,~dV0 ~~ :~s:>

-nento. •

Vale dl:er' o art.153. 5 3? d3 se 1 ~~ ~j0 p~derla ser
~reclado e, portanto, de~xaTla de 3er dpl~c11o ~ ~5péc:~.

TRIBUNAIS SUPERIORES

• 0) 'ia SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

.H Turma
\gravo de Instrumento
proc. n9 69.:-0.1/95

m.lnlstros
RUl ~osado de Agular (presldente da Turma)

(relator do agravo}

Salv10 de Figue1redo Te1xe1ra
(membro da Turma)

Fontes de ~lencaT

(membro da Turma)
Ba:rros "1.ontel TO

(membro da Turma)
Asfor Rocna

(membro substltuto da Turma),

5°) NO SUPRE~O TRIBUNAL FEDERAL
211 Turma

Agravo de Instrumento

Proc, 199.309-8/97

mJ.n1.stros

~aTCo AUTéllO de Farlas ~ello (presldente dg Turma)
(relat"" do agravo)
'lelson Jobim.
membro da Turma)

Mauríclo Correa
(membro da Turma)
Carlos Velas o
(membro da Turma)
José ~erl da SilveIra

(membro da Turma).

Está erraJ~ o PretórIO E~cel~Q.

Ora, pO:LS, se 55 a lel gera dlreltJ. D~10 pr!nCíplO da
serva legal 'art.5 0 , TI,da CF). ~ 5e .:! -= '.il!'"rfld -f..l.!.'::"!' l.:.nvo.;..:;.da

;:omo a auest.ão federal motl'Jadora ';'0 ~= - :l drt 153. '} ,,3:) ,ta E":

69). veda todas (veja, todas, .;em nenhuma ,!"-l:e, 101 15 ~al'S !:lVCS':

V'e~s contra. o cumprlmenLo dessa LeI \la!lJl. se~ue-:e. ':nso !:i.:,)"

aue nenhuma formal~dade legal Joderá L~pedlr 3~ JU2~ !e apr~c~d~l~

(art.:67, § 30 do CPC), porque

.,~ leI - aa ConstltulÇiio Feo.er:l1 'JU ·.:'!'dl"l.in.. l, Jt! :elJ..

qua.lquer dlrelto, Já que essa 'Jorma LJnstl!W:l",;;llctl ilào ~'(C1Ul "'e

nhum :el de sua vedaç.io - não ore1udl,:ar5 .) i:l!..I""!!.ttJ a::auITldo.

ato 'urídlco Derofelt.o e a c::ns.l lulgaaa'·).

"En passant", essa Lel ~a10r te~ c,mo ~pstl~at~rl0 ~ Drr

?r10 Leglsl.dor ITST, Ag E·RR J.9198J, '1=. l.3:1!S~', )JU l. :'
10.85, p. 19 .. 196 w STF RTJ 128/364) e POt '.,;1:.) mesmo ], ~ua cienstÕl

remete ao leglslador/SE)lADO FEDERAL, cr~ J :1::1t';-:l ':11'<1 ·)rereclda

(art.38, § 39 da CF/Requerimento nO 113, Je "..I~91.

E aSSlm o STF não recebeu o ~E por~ue niQ ~3Lava çom \O~

tade (fazla calor ou mau teonpo no moment(l Q<" ":J.dJ. ·1ec!.3d"::· ~on~rl J

ren~tentes reCUTSOS do denunclanLe alr J.ir1vaDee'e~bdr~ante ~ na'~

falta de preVIsão legal).

De~xa estar.

Seus atos. bem como '.:odos )5 iema!.s pt":l!.::lC1.J,:;,.:; :;':;I'LrJ

execução nas lnstãnClas locals, no 3TJ e no ST>= !..rã'1 ~"T'l.basa.r 1:::;'

de de "tessarCl.mentoS lndenl:;,3,tóT10S en l-;Õ~$ Côl"ltn. ú Ci>'t.?ido

prestaçio ]UTlsdlc!.onal lneXls~en~e e :mperfeltd !PF :9~;JIJ3-JL')1

Todos esses Juí~es, mlnlstros e procuradores da repúbl~ca

foorm.am, !ln pact.um SCelel"lS" com dOlS a.dvogados da. COBAL, uma 4.í.

QUADRILHA no sentldo Juríd~co do termo. Pode até não ter 51do essa

a 1ntenção mas a le1 reage dessa forma: FO&~CÃO DE QUADRILHA E 19)

Ademal.s e sobTe'tuá.o são COiSa. )uig.::.1.1·ifl ~

a sentença homologatór:a em execuç.io l ':~:. ~i,:,,:. 11:J
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..,

29) a "forma do processou (como processo de :execução) J

39) os valores da in~clal do processo de execução,

~9) o despacho de fls. 19 do processo de execução (doc,n9

que deflne o procedimento (de execução), con~ra o qual colldem to

das as alegações e decisões concordantes proferldas contra a exe

c.ução, contra os qU31S incide, relncide {":rpSO jure") o a:rt.153. §

39 da EC 1/69 que veda cada alegação e declsào contrária a execução

48~ Em consonâncla com o retro adu:ldo e. objetlvamente t enfo-

cando o fato determinado (negativa de prestação jurisdicional

ofensa a COlsa Julgada) como matêrla apreclável por esta r. CPI do
JudiclárlD (sem a pretensão de substltulT a declsao da Poder Jud~

cláT~a pel~ dec~são do Senado Federal, mas denunc~ã-la como ~nexis

tente como ato estatal sem qualquer valor J~rid~co, o que sign~fica

trazer ao Senado em abuso de Poder da esfrra adm1n1stratlva (o que
não se confunde com dec~são Judicial se a prestação legal ~neX1ste

JurJ.dicamen'te, fat.o que remete, "ex Vl legls". o assunto ã esfera

do Senado Federal - clTt. 52, "caput" e 58, § 39 da CF).

o denunClante recuer lnveStlgaçáo, apuração e, além e/ou

~ndeuenaentemente desta, mas através desta Com~ssão, o aC10namento

~nco~dlclonal da ProcuradOrl3. Geral da Repúo11ca (PGR) , dirlg~ndo

se ao Chefe do ~lnlstérlo PúbllCO Federal (o Senhor Procuraaor Ge

ral), lnstâncla máxlma do ~tln.lster.lo Pub11cu ~Feueral (porque toaas

as ~nstãnClas do Poder Jud1c1ár1o ~ do .'1J.nl.ster10 Púb11co Federal

FRAUDAP~~ o processo de Execução, ou seJa, as instanc~as loca~

ua Just1c;a Federal ç do .u.nls'tério Pübllco Federal, o STF e o S7J~

iXIGI~DO. na forma dos arts. l:i, " caput' da CF c/c a te nO 75,
cumpr1meHto nas !elS, respeItando o prlncíplo da hl.erárqu1a da:,

normas ..,uTldlcas, lS ~o é, "lU casu", a começar_ pelo cumpl.1ID.t:n'to

dd prlmelra n~rma )uríaica ln~ld~nte ~onLra todos os atos traudu

lentos ~roíerld~s contra a exeCUç&o, o art. 153. § 39 da EC 1/69.
"cUJa ofensa a~ral a lnclaênc1a das dema15 lelS como, p. ex., a

Lt n9 -5, as do CC e do CP.

10) (Que) es'ta Com1ssào la a. PGR) são, "ex Vl legls", a partlr

do despacho de fls. 19 do processo de execução (dpc.n9 ), que
ê a dec1são do processo de execução con'tra o qual colldemtodos os

atoS pratlcados contra a execução, são obrlgadas a apurar as ra
:ões e conseQuênc~as de terem sldo subscrl'tos contra o processo de

execução de sentença homologatór1a, transl.tada em Julgado,

20) (que) o segundo documento ser considerado, depo1s do do
cumento aC1ma apontado, é O despacho sobres'taãor de f1s.94 do pro

CesSO de execução (doc. n9 ) ,que dec1de adm1tl~, contra a

sentença homologatór1a em execução, como co1sü Julgada. um proces

so 1ncldental,

39) (que) a collsão desses d01S aespachos (doc. n9 "versus 11

doc. n'? ), a que se refere os §§ 19 e zo, re~ro, por caracte

rl=a 1ncDmpe~ênc1a absoluta do Juíz, destTu~u Jurldl.camen~e

processa de execução, segundo a dec1são do Tribunal Su~e~~or do

Trabalho:

Significa, p01S, que o próprl.o Jui=, contra normas a ele

dir1g1das (os arts. 250 do CPC e o 155, § 39 da EC 1/69), destru1u.

num despacho de quatro l1nhas manuscr1tas no mencionado sabres~adoI

todo o ~rocesso de execução, lmpedlndo, de forma artíflClal, a

execução trabalh~sta, fa'to que, lt ex Vl leg1s", como reação pura da

le1, FO~Ç~O DE QUADRILHA (fraude ã le~ e a d1re1to patrimon~~l).

., .
49) (que) d~aIl'te da conslderaçào aduz1da no ... § '"39, an1:erior.

caberá, ao final. "ex VI legls". dep01s da aber~ura de todos os

processos pela PGR g as seguin~es provldênc1as com V1s~as a fazer a

execução contra a CONAB,

a) determlnar que seJamdesen~ranhados dos autos do proces-

so de execução trabalh~s~a a con'tesLação (doc. n9 e dema1s

alegações re2teradas e o despacho de fls. 94 (doc,n O ] e

demals dec1sões rel~eradas ou concordantes profer~das em todos as

graus de Jurisdição, por serem vedados pelos arts. :50 do CPC c/c
o 153, § 39 da EC 1/69 (erro de forma e ofensa a co~sa julgada),

b) proferir. com base na declsão que desentranhar esses atos,

santen~ de 11quldaçâo,

c) determ1nar a execução (art. S78, ~ Únlc.o, da CLT), observ3.n~

do oue a apl~cação da tabela de atualização de débltos trabalhlsta

será felta em oper~ção dlreta entre as partes no ata do acerta. CO~

~rme sugestão da empresa, da PGR e da Corte local, f1cando a pro

ceSso aguardando a notícla final do exeQuente ro únlco com direlto
a manlfestação no processo Já que a execução fol. totalmente acelta

sem nenhuma contestação), para, en~ão, encerrar, def!nltlvamente,

doze anos depo1s. após maJ.s de três m11 qUlnhentas nOltes de "estó

rlas" absurdamen~e protela'tórlas, a. causa "ad etern~l:em".

d) obrlgar, fl ex Vl. legls", que se re'tratem dos seus atos no

processo de execução (por =orça dos arts.25D do CPC c/c o 153, 5 j~

da EC 1/69 c/c 154 da EC 1/69 f3i, § 19 da CF), por fraude a exe

cução (lmpedimento da âtlVldade jurlsdlc10nal do Estado) e forma~io

2e qua~;llha os segulntes agentes do Poder PúbllCO:

1) os advogados da COBAL fCONAB), doutores He1tor Albertos

Fllho e ~ ~dauto Passos Jr. por falsldade ldeoléglca, falslflcaçào

de documen'to e uso de documento falsa contra sentença ]UdlClal tra~

5Itada em Julgado,

2) os per1tos Celso ~auro R1belro Del Picch1' 'Jud1c1al) e

~arla R&S3 Koronato Melkan (as51stente téçnlca da CaBAL e da Polí
ela Técnl.ca C1Vll do Estado de são Paulo), por ~!slficaçãa per~r

elal e, ·':.pso facto", falsldade ldeológlca com base na qual frau
dou-se d~relto patrlmonlal e trabalhlSta de relevâncla,

3) o MM Juíz Federal, então auxil1ar e nesta condição, Dr.

FaUZ1 Achôa, por fraude a execução, falSldade ldeológ1ca e abuso
de poder e de autoIldade,

~) os MM Juízes Federa~s doutores Ramza !~rtuce. Célio Bene
vldes e Rômulo de Sou=a P1res, da 2~ Turma do Trlbunal Reglonal Fe
deTal de São Paulo, por fraude a execução, falS1dade ldeológ1ca e

fraude a dl.Telto trabalhls'ta, abuso de poder e de autorldade,

6) os senhores mlnlstros do SupeLlor de Justlça doutores RU1

Rosado de Aguiar, SálvlO de Flgue1redo Telxelra, Barros Montelro,

Fontes de Alencar ~ Asfor Rocha (como SUbS'tl~uto na Turma do M~nlS

tro Salv~o de Figuelred01, por falsldade 1deolôglca, abuso de poder
de atorldade,

"A 1ncompetênc1a absoluta, em razão da ma'térla, pode ser

arguída a qualauer tempo e em qualquer grau de Jur~sdlção, vencen

do qualQuer exceção ou nul1dade processual em que se lhe 1nterponha.

porque, em tal caso, o processo é nenhUm" (Pleno, RO-AR ~83/7S, DJU
de 10.5.79, p. 5.659).

A partlr do despacho sobrestador, da sua declsão, o

processo de execução tornou-se ~E~HUM. ~ão há processo. Como a
sentença homologatór1a tem que ser execuLada '0 processo (a forma)

pode~~';; ser repeudo.

5) o )-fM Juíz Federal, então presldente, Dr.

011ve1ra L~ma, por fals1daáe ldeológlca, abuso de

tel e a execução trabalhlsta,

SebaStlão de

poder. fraude a
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") Os senhores minlstros do Supremo Tribunal Foderal doutore.
~arco Aurélio d. Farlas Mello, ~elson JOblM, Mauríclo Cu •• ea, Car
los Veloso e José Nerl da S11velra, por abuso de poder e falsldade
ldeolóiica.

Paulo Kobayashl
Robson Tuma
Romeu Tuma

Delfim Netto

(PSDB/SP) ,
(PFL/SP),
(PFL/SP) ,
(PPB/SP).

Se não ê processo segue-se que não cabe nenhuma ação

mas tão somente retratação do Estado.

Agora cabe sallentar um fato curioso: porque pessoas tão

Importantes, ~omo Juízes, procuradores e mlni~To5 de Estado do
Poder JUd~CláTlO usaram, contra essa execução é ~ le~, tanta alel

vosia

Os atos fraudulentos praticados contra a sentença ou co~

tTa o menclonado despacho llteralmente inex1stem para o mundo jurí

d1co. A conversão da execução em arão de conhecimento tornou lneX1S
te o processo por lncompetêncJ.a absoluta do Juíz - TST,Pleno,RO-AR-

~~~~:DXUv~;t;Oais~~'e~se~·~~~s- e se não há processo não o que re!
1) não precluem
2) nÃo se sUJeJ.tam COl.sa julgada,
3) não formam relacão processual,

4) o desentranhamento de cada um desses atos do processo de
execucão é lDcondlClonal e de responsabIlidade, excluslva, do Poder
Judlclárlo e do HinJ.stérlo Público Federal (obrigados a apurar, não

o que neles foi declarado, mas porque foram ~raticados contra a

~ão).

49. Selu. anexo 05 dacumen~cs pT~nclpa~s com comentárlcs sobre
~ada uma das acusações para melhor esclarecere facl1ltar a lnvestl
laç30, sela pela CPI, seja pela PGR ea relação ao processo de exe

,cuçio trabalhista.
propo5~OS nos recursos contra essa fraude a sentença Judiclal, tra:

s 1tada em j uliado •

- Essa fraude destrulU, 11teralmente, na· acepção real do

termo, embora, reconheça-se, temporarlamente, graças a perseveran
ça do autor do título executórlo, a vlda soclal, famíllar e a lma

28• do denunClante com reflexos sobre a sua a sua família, estl~

matizados pelos efeítos dos adjetlvOS de5quali.i~~~lVOS falsamen
te atrlbuídos ao denunClante.por agentes do Podér Público, cUJos

erros certa••nte serão debi~ados na conta do erro admlnistratlvo

sem responsabilidade CiVl1 para os agentes, conforme permite a

leils1ação (RF 297/408-410).

Retome-se os fatos, alnda sobre a destrulção de denuncian

te, trezento~ e quatro empresas lhe fecharam o mercado de trabalho
e certamente dlficul tar t) mesmo acesso â sua família, durante todos

eSses anos em qUI a causa esteve fraudada, em São Paulo, onde res!
de o denunClante e 5ua prole e em Brasília, onde se encontra a

tratar da que.tio no STF e aiora na CPI do Judiciário.

Em resumo, esses atos IlegaIs, tendo

Juíz incompetente sequer formou processo

Sldo admiudos po

o denunciante está a quatorze anos desempregado, sob forte

marcação de quem se aproveltou e explora essa causa e seu últlmo
empre&o foi a caBAL que ao informara essas trezentos e quatro empre
sI5 sobre sua vida func~onal forneceu cópias das falsas declsões

Judiciais contra a execuçÃo, fato que o tornou J.nidônec) perante o
mercado d. trabalho reiular, ou seja, contra esses falbos atos eXl!
te o documento de fls. 19 do processo de execução (doc.n9 que,

"in verbis". deCide que:

"CUlda a presente reclamatória de execução de título Judi.
cial M sentença homologatórIa de acordo trabalhista, tTansltada

em jUliado C, • •l".

E5se documento aCJ.ma DESMENTE, de forma indefensável. tudo

o que se falou ou que vier a ser dIto a respelto da causa. Ele não

declde o direlto, mas a forma processual de sua execução, 51gnlfi
cando que a sentença e o processo de sua execução são COISA JULGA-
-.DA~'sob.rana" _ lnc1dência do art_495 do CpéJ formal e materlal.

:e Wl docWlento do Estado com eficácl.a "ultra partes"
"eraa onmes", embasado por leis dlrigidas, com exclusivJ.dade, ao
Estado/Juiz (art.295,v, do CPC - que veda às partes qualquer lmposl
çâo em-relação ao teor do que nele foi decldld~ - 250 do mesmo CÓdl

go - que, por obriiação do prlmelro artlgo, força ao Juíz, sem de-
pendência das P4rtes. a decidir sobre o declara o menclonado des
pacho, D procedlmento - 153, 5 39 da EC 1/69 - que Justiflca a ln-
cldêncla das duas normas processuals retro aduzidas _ e o 877 da
CLT - que espefica processualmente o que delibe~~éssas normas JU
rídicas) •

o denunciante não adm1te suspe1~a em relacâo ao teor compro
~ desta petJ.cio, pelo motlvo grifado.

Alim'das provas anexas eXl§tem as testemunhas do calvár10
a que f 01 submetldo o denunc1ante e parte deles estão aqul mesmo
no Congresso~ que podem, se qUl.zerem, de Viva voz, atestar tudo is
so. Eis alguns deles.

Deputado Federal José Genoino (PT/SP),
Arnaldo Madelra (PSDB/SP).

RESPOSTA:- o dlnhelro tem suas próprlas 101S. Quando se
tem um patr~mõnlo a pessoa que lhe cob~ça ou dele usufrui

tem. pela lel do dinhelro, que dar algo em troca, exceto o margI
nal que, pela coação, dele se aproveita J se apodera, vai até onde

encon~rar reSistências, dentre outras, o Poder Judiciárlo (cuJos
aRentes subvertem a função do órgão. se lançam ã cob~ça e mercan

tilJ.zam o serVIço púb11co a ele requer1do - a prestação (le~al)
Jurlscll.Clonal-

No caso presente pessoas queriam se aproveitar desse pa-

trímônlo sob tutela judic1al, mas nada tendo para dar em troca e

como não terlam (como não têm) nenhum motivo para dessa fortuna
se aproveitar, tiveram que DISFARCARpesado o motivo usando o pró
prio Poder Estatal (que SUbstltUl a falta de motivo para ter aces-
• o ao d1nhelro). ao fazor uso da.' procuração que lhe deu o Estado p,
ra exercer a funcão públlca por mel.O da qual usufruem o patrlRõnlt
sob tutela 1udiclal Aluuns subtraem patr~mõnlo alhelo sob a Ra~
cara da 1ustlça ou da Tustlça pelas próprlas.ARem como ttiustlCelrc
E Ásslm, pessoas. por fraque:a moral, por lmaginar que serIa
fáCIl se locupletar do alheio, sedUZIdos por fortuna que não lhe
pertence, se valeram do Poder Público para a~Tavés deste, se apo

derar e usar o alheio~

Nio é o caso do denunclante e para provar que é honesto
jama15 qU1Z entregar a causa a pessoas de poder. EntreiOU a causa

às autorldades do Poder Estatal para ser .ubmetido ao crivo do
seu julgamento ao Invés de fazer dessa causa uma fonte de bem es

tar e da vlda fácl1 que tentaram quem da causa se aproveitou.

g assalto disfarçado.

Ao invés do revolver Usaram o lnstrumento procuratório pa

11:1ta!.: "mãos ao aI to! I.'.

A proposIto, a famílIa e amlgos do denunClante devem ter
em mãos apenas a cÓpJ.a do despa.cho de fls. (doe. ). Para re~

ponder a tudo o que qUlzeram dlzer dessa causa~contra Dual col~c

tudo o que foi ou que Vler a ser dito.

A adjetlvação ("falsificador") é lrresponsável, coatlva e

enganadora e a consciênc13 de que a fraude não tem apOlO legal fe:
com encomendass~ao Del PIcchJ.a um pesadísslmo e bem fahrlcado la~
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do perIclal para enganar a todos. Disfarçar o motIvo de usufruIr c
uma rlqueza ~ue não lhes pertence.

69) do J.;iz :ederal ...:~ :'Z'~bunal ?eglonal :ederal ..::e São Paulo

(3f Peglão), ?OMULO :Z ;::UZA ;:!R:E:S (dQcumem:o n'? 110, 01.1 e 43),

Final~zando~ a sItuação soclal do' denunCIante e a de sua

família resulta da ação fraudulenta desses órgãos do Estado que,
por se apolar em Ilegalidades, não conSIdera camo seu nenhum desse

atos fraudulentos contra a execução (STF RE 94.530, RTJ 103/759, 1

à::Lso 3).

70 } do ú'uíz. :ederal .:;:: :':'J.bunal ?egional :ederal .::~ ~ão Paulo

(3'!- Regl.ão), ':~LIO BE~E'l::ES <documen'tos n9 uO, ... 1 e 'l-3),

89) do J.Jlz :t:deral ':0 ::-:.bunal ?egl.onal :ederal ,:e São Paulo
(3<1- Regl.ão), .;OS~ ~ALÁ.: ldocumem:os n? !.ta, 41 e 43),

Nestes TErmos

P. a esta CP!

TE

99) do Senhor !Ainl.stro CiO Superl.or ~:r~;;'una.l de Jus~J.ça RUI ROSA

Di ElE AGUIAR JR. (documen1:OS 49 a 55),

109) do Senhor "hn1.5tro do Superlâr ':'!'J.bunal de Jus"tioa Salvl.o d(

FJ.gueJ.redo ~eU:el.ra (documentos n9 l.t9 a 55), SALVIC DE FIGUEIREDC
':'EIX:EIRA (do~umento5 ny ug a. 55),

~121 dô Senhor M~nJ.stro co Super~or :':-ibunal ce Jus't'.lça. BARROS

MONTEIRO (documentos n9 ~9 a 55),

~- segue-se anexo a esta petlção cópla (parclal) do proces
so com comentárlos lndlvIduais sobre cada um deles.

129) do Senhor Minl.stro do Superior Trl..bunal de JustJ.ça FONTES DE

ALENCAR (documentos n9 ~9 a 55),

DOCUMENTO )19 25
139) do Senhor Minl.stro do Supremo ':'ribunal :ede.ral CARLOS MARIO

DA SILVA VELLOSO (documemo n9 57 a 611,

Este documento r~fere-5e ao adltamento da denünc13 f~lta ã CPI do
JudicJ.ár1.o.

1lf9) do S!:.nhor '1l.nJ.st:ro jo Supremo ':ribunal :ederal :.1ARCO AUR:E:LIC

DE FARIAS MELLO <documen'tos n9 57 a 6}),

Requer lntlmações aos envolvldos na fraude a execução.

:hr!ge-se

ao Senaao :ederal C:P)

e nes~e repor~a-5e

ao ::'us't're ?res:'cem:e .:a CcrnJ.ssão ?arlamen-:ar :e I:-.qué!"':.to (CP!)

do JudJ.c:.ár~o

MD Senador ca ?e~úDl~c~

RAMEZ ::=:3E7
Brasí:.la-DF

RAIJ:lUNDO ';ONATO ALVES CA'lALCANTE, já qualí=icado nesta res
peitável Co~ssão, vem, pessoal e respeitosamente, comrapoio na

autoridade JudiciárJ.a e o Poder Jurisdicíonal de que dispõe a
CPI, aditar ã denúncia oferecida pedido fundamentado de intimaçã

e/ou depoimen~o (no senado ou fora dele, mas por int~ação sena

torial) das pessoas e na ordem a seguir (sugerlda):

159) do Senhor Min,stro do Supremo ::r,bunal Federal JOsl! NERI DA
SILVEIRA (documen~o n9 57 a 61),

169) do Senhor Ml.nJ.stro do Supremo T:"J.bunal Federal MUR!CIO COR

REA (documenta n9 57 a 61),

179) do Procurador da Repúo1ica do MinístérJ.o PúblJ.co Federal de

São Paulo de segundo grau, PAULO EDUARDO BUENO (documentos n9

311, 35, 37 e 38),

162) da Procul'"'adora da República do Minis-eérJ.o PúblJ.co Federal

de São Paulo, de segundo grau, SILVIA HELENA DE FIGUEIREDO STEI
NER (documento n9 38),

:!.99) ao_GenUc.c.:.aII1:e ::.-::1!:~!:lO ~:O~:;..:: ~!..VES :"WAL:.:':ITE (folha n'? 3

ja Vet:.ç:ão da .:1enúnc:..:.).

As pessoas ret'r'C' : "1dJ.cadas ;ara ':"''':t::.maçao .Jsaram o ins'tru=-

menro ;racur.:!'t"5r~o que :~es ou"tC:-5 0u o Estaco ::ara o desemoenno

regular ":21 f __ ncào púc:~=a como :.:-s-:rumen'to p:al"~:'='Jlat', pel~ oual,

a"través .:lO processo :.ld~c:'al, C.c:ê-::O ca presen~e cenúnc~a, c~bra

ram aa C'J3AL .Jm mJ.lhão e duzen't~s m:.lhàó e. B1:1z.entOs::lI1I.l::dóla.res

aemt'~canos "titulo:J.e honorár:,c::ii de perJ.to para pagar por dois

laudos falso~,_pelos ~ua.is paral:.:::;aram um execução e, a~nda) pas

saram a explorar o seu valor pat:r:.monial (est'J.:nado em doze tnilhôe
de dôlares americanos). t

19) dó peri~~ :udJ.cJ.dl CELSO HAURO FIBEIRD DEL PICCHIA (documen

to n9 17),

29) da assistente técnica da CaBAL XARIA ROSA KORONATO MELKAN
(documento n9 18),

39 do Juíz Federai~_ da 13~ Vara Federal de São Paulo (onde es
t~~er) =AUZI ftCHOA (documentos:=9 1; e 17),

~9) dos advogados da CompãnhJ.ã BrasJ.1eJ.ra de Alimentos-COBAL (o

a sua sucessora no processo de execucão, a Companhia Nac10nal de

AbastecJ.mento-CONABJ, da Sucursal da empresa em são Paulo, Heito
Alber~os Filho e Adauto PassoS Sr. (documento n9 12),

Esta :ornl.ssão p.rcdoz.~u uma exame c.ocumental (anexco e demons

trou :':leont:rc"lersamem:e a falsic:aae dos laudos per:!.c~aJ.s do prJ.
meJ.I'o e do segundo :.nt~mado.

Os aavogados da COBAL (Hel. 't:r Albêrtos ::.lho e Adauto Passos

Jr.), o Juiz. aux~liar (Dro. FauZJ. .'-\chÔaJ e os dois peritos (judi

cial - CELSO MURO RIBEIRO DEL ?:CCHIA - e a assistente técnl.ca _

MARIA ROSA KORONATo MELKAN>, com. .:ase no falso processo J.ncJ.den
tal, =raudaram, contra o docume.n't::) n9 1, o processo de execução

(com apOlO de gestores polítícas_ca empresa a -pa~'tfu de 1988).

A colisão do documento n9 :. =om o de n'? :3, :es"truiu o pro
cesso de execução, 'tornando-se I:1EXISTENTE.

59) darJQí~a Federal do Trlbunal Reglonal Federal de são Paulo
(3' RegJ.ão), Ramza Tartuce (documentos:-fl9 40, 41 ~e 43),

Em processo I~tEXISTENTE as pessoas mencionadas no parágrafo
anterior deram dois golpes:
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a) ::on'tra. a COBAL (por lhe t:irar hum m.1lhão e duzentos nu..l dóla

res arnerlcanos" a pre't'ex'to de honorários de per:Ltos), e

b) contra o denunClante (por paralJ.sar, com base elJt5àois la.udos

falsos, temporaI"J.a.m.em:e, uma execução 'trabalhista., es1:imada. e!t'

dou rulhões de dóla.res amel"lCaaCS - significando que dS faltas

períc::..as servU'aDl a.pehas para "~seuQoJusti..f'ic:arll a paI'a.l~saQão de

uma execução por 'tempo J.ndeterltl.nado Gl!.IL deSTruir o direl te em
execução) •

o processo ~nC::ldenta.l é ato vedado ;eJ.o art.153, § 39 da EC

1/69, ?or oiens.a a COl.sa :...!lgaàa ~m execuçao e está, além C1.SS0,

embasado em duas =alsas períClas. (qUê custou ã COBAL uma ...... erdade

ra fortuna - c.f. documen1:0 n? 2~) ~

A responsabll.1.daae ?or essas :rauaes (a execução e pericl.al)

ora denunciada é do JUlZ, da COBAL e dos peritos perante o Estado

sobre o qual ~eCâ~ a l"esponsabJ..lidade c:,vll t01:al pelo valor vul

toso pagos ,J..ndeVldamen'tl! aos per1.1:os pelos seguintes fundamentos:

I) a Jui'::z; não poderl.a. adnu:tJ.r um processo ~ncidenta.l con'tra â

co~sa Julga.da (art.153, 39 da. EC.l/69),

II) s. fzüsl.dade perJ.cJ.al ~O1. l.dealJ.zada pelo perlto Judicaal

e isso lmpôe ao Ju!z. cumplicídade COIR crime pDa'tícadã<.pemo "ex

pert ll
, da. masma forma a aSS1.stente técnica. em relacâo a COBAL,

el.S que t'A noaaaçâo e:a dest:i:tulr;ão do oe.rito co.sntituem atas

privativos: do Juiz, ~ã Que o "exoert ll (o oerlto) há de ser pessoa

de SOa 'canf'a:anca;_áss~m como os assistentes 'técn~cos (são) para

as partes" (TFR, AI n9 40.467-SP, DJU de 12.3.80, p. 1.293),

rII) Vê""se que o Juíz errou quando admitlu o procêsso incidental

contra a COlsa julgada (colisã.o do documen1:o n~ 1 com o de n9 13'

d1!~cuja colisão ressalta a incJ.dência do al't.l53, § 39 da EC 1/69

que tornou INEXISTEUTE o processo de execUçao (e assim os laudos

SII! dão em processo inexistente: :. pelo qual a COBAL pagou uma. for

tuna que deve ser apurada por esta CORllssão), com a cumplic~dade

e cQn~vênc~a de todos os int1..mado5 (que, 11 in casu", formam uma
quadrilha,. pe~c~que se l.nfere da reacáo da lel. - e veja,. pode nac

ter havido a lntençáo de formaoão de quadrI.lha, mas é-a8ssa a rea

ção da lei).

IV) Ao t'eceber uma denúncia sem valor legal, em processo judi

cial (instrumento monopolJ.zado pelo EstadO - art.19 do CPC), as~

sumiu,. deSde logo, a responsabilidade: civil pelo evento danoso

(art. 37, • 69 da CF - STF HC n9 68.422-DF. DJU de 15.3.91, p.

2.650 e RTJ lC3/759, ~nciso 3),

Con'tra qualauer obs'táculo con'tra as l.r1.'t1.ma.;ões requeridas

i importante ces'taCdr' ::~ f~t'ma ob]et'.::.va. e d1.retd. as lmplicações

legais que :l.5S0 trará a. esta Com~s5áo, as qUdJ.S serã.o aquJ. lembra

das sem a preocupa.çdO de uma ordem .':'rg~da de éibordageBs, mas lõ

gJ.ca e obJet:Lva, ;orrna adequada ao-ambl.en'te de uma CPI.

:e certo, :::orém, que o :iulgamen'to desta Comlssào Pdrlamentar

de rnqué;t";I.t:'o (CP!) do judlC~ár1.o r.ão subs't:.:.tu~ a decisão do Pode!"

Judic1.árJ.o nem é es'ta a J.ntençáo da denúncla.

A Coml.ss.io, expeclalmente, a.Justa-se, "ex VJ. legJ.s", como

órgão sl.nd.l,can1:e do Jud~c.J.ár~o, sobre ma.'té!:'2as, ãentre outra.s,

de processos jud~ciais com reflexos no dl.re~to administrat~vo,

já que o processo, ondf! se acolhem as razoes das part'es, é mono

pCllizado pelo EstadoIJudicl.ár::.o, pelo qual o Ju!z exerce, por or

dem adminJ.s'trat:lva do órgão, a atividade :I..lr:lsdl.cional.

Se essa a-rivldade :urisdiclonal não é exerc~da na foru da

lei, a questão sal. do campo do dU'eJ.1:o processual e jurisdiciona~

e cai na área do dil!elto administratl.vo por prevaricação (des'Ctlm!"

pl!lÍ.menilo ou=.ctmp~:tmento;"irl!f!lularda-funoÃo pública).

No caso presente c denunc~an'te "tem. como baae fixa o documen

to n9 1 con'tra o qual colldem o documento n9 13, 12 e dessa co

lisão ressalta a lncldênclA da vedação do art.lSS, S 39 da EC 1/6
a contestaõâo (documen1:o n9 12), ã. sentenQa (fraudu1.entaJ e de

mais alagações e deCJ.sões re~teradas em todos os graus de jurisdi

t;!ão, por pre]UdlCarem a coisa :u.lgada em execução (de que trata o

documento n9 1).

Ca.da a to processua~ é autorizado por le~, Çlara. que IJa&sa ge

rar o direl. to a sua eXJ.stênc:la processual, pois só a le~ gera di

rel.to (ar't.5!:',It, da. CF).

No oaso presente, o art.153. §. 3~ da EC lL69 (ouja violaQÃo

torna o processo dI!!! execucão mat:éria da CPI) veda toda e qualquer

lel. gera.r d::..!'e::.~o c::m'tra d cOJ.sa :.11gaaa, vez que não exclu.l dI!

sua vedação nenhuma i.el, r'azão ;cr q'Je sua Fr'ev.lsão tem COmo des·

t,lna:t:ár1.o o própr::..o leglslador (:OST .. Ag .. E-RR 4,319/84, (ac.1931

185), "in" DJU de 2S.1:.SS~ p. 19.196 - STr, PTJ 128/364).

Desse modo, ';'5 atos çt'ocessua:!.s .:on1:rár'los ao regular pro

cesso de ex.ecuc';o, oboJeto desta dentíncl.a, por não gerarem os

d,reuos que declaram eXlstir. ccnst ltU' ofensa, d,reta, dá

contêstaçâo (e do ~nc.1.den'tal) ao dr't.1S3, § 39 da. EC 1/69, por

ofensa a coisa :ulgada e nega"tl.va a prestação jurisdicional e
saem do campo do d lre1.to processual e caem no campo do direi

to constl.tuc~onal (o dr't.SS, ti 39 da CF), por ilegal.idade admi

nis'tratlva do ér:ogão do Jud~c ::...irio na ~I"estacão jurisdicional a

ele requerida.

o atos.:.precessuaIs~f:"audolentos (con'test'ação e processo in

c.1.dental, onde se agasalha as duas falsas ?eri:cias::- qUI! custaraJ

uma fO'l"tuna ã COBAL) J integram fisJ.cil:Jl1ente o processo de execuçã:,

mas sem relação processual (não havEmdo como falar em decisáo ju

dicial rejulga.d'l pela CPI se não integram o processo nem a decis.

jud).a.1.a~ que, ":to casu", resta negada - e S.J.m problema. adminis

tratlvo - matéria da. CPI do Judl.c1.árioJ.

~ o que en:!ana <! corrente jUI'J.5prudc:mc~al ma.jorJ.1:arl.,Ji sobre

a.t:o judJ.cJ.a.l .mexistente por lncompetêncJ.a absolut

do Juíz. ("O ato nulo !!?leno j..tre ll
- ou inex~stente - jamal.s pre

clui, n.io se sujeita a colsa julgada, porque lmpede ti formação d

relacã.o processual" - cf. Salvic de FiguelI'edo TeixeJ.ra, do STJ,

"in lf Código de Processo CJ.vJ.l Anotado; Saraiva, p. 172 - e o TST

Ag. n9 E-RR 4.919/8". DJU de 25.10.85. p. 19.196).

Se não forma a !'elacão processuêl, não se liga a.o processo

nem d dt:!C1Sâo J ..... dlc.!.al baseadd ne:;se 'tipo de ato (COlnO coisa jul

gada) e nesse caso dlZ. I"espe~to a CPI, mas não como qut!stão pro

cessual (e.)(cluslvldade do Judiciárlo), !'Ias como ques1:,io admini5
tra't'l.va (aber'ta à sJ.nd~cânc;.a. ~nstl.tucíonar do Senado Federal).

A létra ":,i" do ReqtleI"~en1:o nf' 116, de 1999, do Senado Fede

roal, que all'tor~zou a CPI, disc.!'lm.ina os tipos de ilícitos a.pul"á-

veis pala COmlssão passiva ll e "concussão tr ), indepen-

dentemente -::0 fÂ~o ':oi. naver cu rão J.antagêlXt econêmJ.ca ou finan

ceu'a ccn't!"a ,;I 2rárlo ?'Jblico ou o adm1.n_strado, o que impede a

seleção de cenúnclas pelo Cr'l tér_o da. convenlenCl.a, desse modo,

apena.s, o valor jurídlCo ca. denÚ:1Cl<3. e não o ?atrimonial ou de
~mpacr:) polít'.lcc.

Infere-se (e o 'QequeI'::.men'to n.;ão especif.!.cou, a se nã.o espe

cl.fJ.cau, ':em-se como ~e especlficado tlvesse 5.!.do, J.sto é, desde

que o fato se:'1a encartável ã prev~gao da l.ntimacao senatol'.ral

letra "d
ll

J que a corrup<:ão passJ.va e d. concussão são as prat:l.ca

das, também, pOI' ódl.o, l"iXâ, v~nganca, má-fé, p1:'evaricação" ínt'e

:roesses pol i tJ.COS, econômlcos e finanCl!lrOS, l.ndêpenden-remente de

existl.I' prova ou não de vantagens, sendo que a a.puração poderá

ser r'eservada, em plen.il.'lO ou em :ulgamento colêg.lado da. CÔ%l1~S~

são a patl!" da. denúnc~a.

Nesse caso t cabe sind:lCâncu que pode ser

prio Poder Judiciár1.o, pelo Hinl.sti'rio Público

mente, como é o caso, ;Jela CPI. do Judic1.ár~o.

fe i ta pelo t,rõ

ou, especial- SI!!! o Senado Federal in1:J.ma. a soc.ledade a se manifestar so.

bre fatos aontrâr~os ;j, ConstítU~cão, <!ssume, desde então, respo!!,
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sabilidade perante êl sociedade e por tal l"Iaz..io, sob pena de pre
varicação e responsabl.lídade civl.l t está Conu.ssão não poderá se

lec~onar, pelo cr~té1"~o pessoal, SUbjêtl.va.ou polítl.CO, as de

nuncias que ma1.5 interessar ã. CÓlIUssão, condicionando a apuração

e a. dl.vulgacão do resultado ã. conven1.êncl.as seja de que natureza

for, sob pena da incJ.dêncl.a da Lei n? a.112/90 e da Lei Complemer

tal" 09 75 qU!~, por lmposic;:.io da LC em t"eferêncJ.a, autoI'J.za pro

cessos con'tra a Com1ssâ.o (por lnteresse público e do prejudicado

que poderá cobrar .. eventualS omUlsões em relação a esses calõOS),

,xJ.gindo do Estado responsabilidade civl.l em favor do demincia!!,

te prejudiC!ado, até porque se tal não ocorrer o denunc~a.do pode
rá fazer da denuncia uma prova de perdas e danos contra o denun

c~ante, por- Om~Ssão da CPI).

Isso fa7. com que o Mini5tér~o Público seja o sindicante de.:

CPI do Jud~ciár~o, cUJo r-esultado será Julgado pelo Judiciário

(denunciado pelo prejud~cado ã CPI recorrente) ~

COJllo se vê sem o cwnpr~m.en'to da. 1el. desastres poderão ocor

reI' e a exig~r, futura e demoradamente, restauraceos de dJ.re1.tos

(JF, DJU de 21.9.1919, p. 'Z.OIlo'2), sem,do que o Estado será. sempre

p prejudicado pois pagarã por todos.

No caso presen'te, doJ.s temas apreC~áVe1.5 pela CPI dessaxtam

como matérla j:1rídica apI"oprl.ada: a ofensa a cOJ.sa julgada e a

vJ.olação da a:t:~v~dade j.lt"~sdl.cJ.onal do Estado, por fraude a exe

cução (e não aprec1.i-la será vl.olacão d.a a'tl.vidade 1tlrJ.sd~cl.onal

da CPI)

19) ofensa~a COl.sa :ulgada: - ":I STF tem. entendJ.do que a ofensa

a cOJ.sa julgada proscr~'ta. pelo art.::' 5,3, S. 39 da EC-l:i69: .,._dti~ Con~

t2tU2Ção, não só a que promana do leg.l.slado!', 'TIas ~gualmente a q

vai expressa em decisão judl.cial, posto que tem a sentença força

de 1eJ. nos 1:unJ.tes da lide (art.468 do CPC)" CSTF, RTJ 128/364).

29) fraude a execucão· - na fraude a execucao "( ..• ) o ato do

devedor execU1:ado vl.ola a próprJ.a atJ.Vl.dade :;ur~sdl.ClOnal d

Estado (art.S93 do Côd. ?rocasso civ~l)lI (Humberto Theodoro Júni

Processo de Exeeuoão).

A COl.sa julgada (decJ.são do Estado1 e. é1 prestacão jur~sdi

cional (obl".l.gação do Estado), são monopolizadas pelo Estado/Judi

Cl.arl.O e se ofendidas e/ou violadas, seus reflexos são adminis
trativos (e, em tal caso, aprecJ.ávei~por esta Cõml.ssâo).

A CPI do Judicl.á:rno não pode rejulgar a decJ.são jud.l.cial,

mas pode conde~r-a-v~olacao a.dmin1.stI'ãt:1.Vd do órgão na decisão

Judicial.

A CPL, que se orien"ta pela Le.l., deixa J.mplíc.l.ro que técnl.ca

mente o Estado é perfeJ.to e a prestacão Jurisdicl.onal tem que se

perfe.l.ta (RF 297/1lo0a-410J, quando não cons~dera como seu ato es

tatal ilegal (STF, RE 94.530, RTJ 103/759, l.ncJ.so 3).

Em censonãncJ.a com a decísao do STF se a prestação jurisdí

ciona~ legal foi requerJ.da e nao res'tou entregue na. forma legal,

não é ato do Poder Jud.l.cJ..ár~o.

Nesse caso, e é esse o caso presente, ao denunciante foi ne

gada (e negada tem sido .lnclusJ.ve pelo STF) a prestacão Jur~sd~

cl.onal (a execução da colsa julgada.), com. ofensa a coisa julga.da

e negat.l.va de prestação jurisdicional, o que torna esses "'fa:t'os'.:j

rídicos ap~eciâveis pela CPI ..

Alem da vJ.olacão Ga ':':Jisa :ulgaaa e da nega1:l.va de pres1:aoãc

jut'lsdic::.onal há, d~naa, d. vam:agem economlca auferlda em cima
dessas vJ.olacões const::..-;ucJ.onaJ.s.

o MJ.nJ.stério da Agrl.cultura, Q Poder ;udJ.c~árlo e o M~nlsté·

r~o da AgrJ.cultura usaram um processo de execucão para se locu

pletar, a.o l.nvés da prestacão lega.l.

o Processo Incl.dental (que contém duas falsas perícl.asJ J

foi interposto contra a Co~sa julgada para violar a prestação

jurisd~c~onal e custaram ao ErárJ.o PúblJ.co uma fortuna paga pela

COBAL ao perl.to judl.cl.al em troca de duas falsas períc~as (cuja

prova - da fals~dade perJ..cial - fol. produz,J.da pela própr~a. CPI,

conforme a.nexo e o denuncl.ante, entre outros, cl't:é ten1:OU fazer

melhor, mas a da CP! é l'nâl.Z obJet=.va - foi feita por sl.mpl.es mono

tagem xerográfica - ampl.l.aç.ões e reduções e comea'tárJ.os· _ para

provar a capac~dé1de de enganar de um perl.to e de um juíZo quando

deeidem subtra.l.r, por esses artifícl.OS, o alheJ.o, o que não lhe
pertence) .

o mais gra.ve ê que o prôpr10 atual Minl.s'tro do Supremo Tri

bunal Federal, Carlos Velloso, é um dos fraudadores e um dos in

tl.mados, cont1"a as suas próprl.as afirmacões declaradas ao Jornal
de Brasília (de 4-7-99), senão veJa:

"A..morosJ..da-je é o mal.or problema da Jusl;J.ça. A morosidade

beneficI.à a Ad~ais'trãêãã=-!áblicatl.

"Sei que entre os 11 mil Juízes deve haver alguns malandro

Os Juíz.es não são anjos, sã.o homens. O Poder Judiciárl.o tra

ta essas denúncias com cautela, faz. segredo de Justl.ça It.

liA CPI, pela Constl.tuiçào, tem poderes de autoridade jud!_

cJ.ária. Se a CPI tem Poder Jurl.sd~cional, tem que cumprl.r

a sua obrigação".

"De que ad~anta a CP! tomar atituds que não esteJa rJ.goro

samenta dentro da le~ se, para efe~to de l.nvestJ.gaçào, não

vai 'Jaler ll •

11( ••• ) ti cred~b~U.dade é a mater~a-prima do Jud~clárlo.

Você en'trega seus :':lteresses I:a~a üm·Juíz.. Se ele não tem

credJ.bl.lidade, como 'Jocê acel.1:3.rJ.a uma sentença dele con==:.'

trár~a a você -; 11 •

No caso da vultosa qUant"~a paga pela COBAL por duas falsa.s

perícias (mesmo o denuncian'te, antes delas, ter denllncl.ado que

se tratava de e.<:ecuçào de sentença j ü.dl.cJ.al, trans~tada em Julga

do (cf. documen-co n<;' 161, o que ':mpedia uo Juíz. de aceitar o

processo J.ncl.dentalJ trata-se de apropr~ação indébita com empre

go de um artl.fíc~o perJ.cl.al e processual, acobertado l.nclus~ve

pe10 presJ.dente do STF e os rnJ.nl.sl:I'Os da sua 2~ Turma.

o que é ma~s grave ê que essa ':raude resulta de acordos

polít~cos de part1dos gestores da COBAL e depoJ.s da sua sucessor.=.

a a'tual CONAB, ..l-par'tJ.r de Julho de 1988 (da'ta em que, pela con

testaçã.o - dOcunente n9 12 a execução tornou-se procedente), os
quais, pela manJ.pulacãn de li in'teresses" da empresa a par"tl.r do

COngresso, entre os quais a execução fraudada, exploraram o pro

cesso de execuçao em acordos da COBAL com o Poder Judl.caário e o

Ministério Público Federal.

o Judiciário tJ.nha, CO»lO tem hoje, as rédeas da medida. de

ofício, que, independentemente do que fol. decid1.do falsamente, ma

por este fa.to, poeerá ser apl~cada e res'ta.urar o processo de exe

cução. O Poder ce Pressão é do Juíz. (que tan't:o poderia, como po

de executar a CONAB, como também poder la manter a fraude como

med~da protelatórJ.a. Por quanto se vem protelando, a anos, essa

execuçã.o '?).

Nessa fraude ex~stem acordos. Cada ato fra.udulento se deu

sob acordo • C~e a esta CP! intimar as pessoas retroJ.nd.l.cadas

nes"ta pe"ticão compl.emen-rar e forçar o apa:t'ecimento desses acordo!

políticos contra a execução.

Se, per pressã.o de pól..i.tl.COS, es'ta Comissão reJei'tar esta

denúncia ou se negar a fazer a apuração dca conduta de Juízes, de

polít~cos de orocuradores da. república, J.ncorz:oeI'ão, por certo,

elT'·
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19) prevaricação (cescumprimenéo da f~nção ?ública),

2g) falsidade ideo19gica (iné~mação f~lsa à sociedade - obrigan

a cada denunciante gastar tempo, dinheiro e oferecer ao denuncia

do uma prova de perdas e danos contra o iB~imado pelo Senado que

certamente, não irá querer ressarcir a cada um dos preju!ios que

teve para processar a denúncia),

39) má-fé (se, no caso, a=denüncia está exaustivamente fundamen

tada e superfacilitada a investigação que, objetivamente, consis

tirá em colher o depoimento de cada envolvido na fraude (os ex

diretores da COBAL, os periéos, o~ Juízes Jederais, os Procurado
res da República, Ministros do s.r e do STJ e os P~rlamentares

que indicaram pessoas para cargos na COBAL, CONAB ou em outtos
órgãos, mas por conta- desse acordo e isso só irá aparecer pela

pressão sobre os intimados.

t: importante ressaltar, "en passant", que o art.1S3, §. 39 d.
EC 1/69 veda a esta CPI discutir a sentença homologatória frauda
da, porque esta é coisa julgada, mas apenas porque foi fraudada.

Deve-se apuraroa fraude e

1) obrigar aos peritas judicial e assistente técnica a se

»etratar de seus laudos e devolver ã CONAB o que a COBAL pagou

por duas falsas perícias (mai~ de dois milhões de dó~ares ameri

canos),

2) efetuar, na própria CPI, a pr~sao destodos os agentes que

participaram dessa fraude como agente do Poder Público, leasrân
do que os peritos são funcionários públicos equiparados,ecujos

serviços ipreguiareSEestão previstos no art.37, § 69 da CF.

Janeiro dt: 2000

3) econhecer que a contestação, o processo incidental e as
demais alegaçêos e decisões concordantes sao todas vedadas pele

art.154 da EC 1/69 (37, § 49 da CF), por abuso de direito e de
poder, o que retira esses atos do campo do direito processual e

os remete à:área do dipeito administrativo, sob o crivo desta
CPI.

Te~mos em que pede ao~Senhor Presidente da CPI do Judiciário,
Senador Ramez Tebet, adite a petição já dirigida a esta Comis-

são, este ~itam complementa o r. requerimento.
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A denúnc~a oferecida à CPI do Judiciário e, por esta
etiçáo, a esta Cámara Federal encontra apo~o na entrev~:ta do Senhor
~inistro-pres~dentedo Supremo Tr~bunal Federal e da ~at~r:a abordada

Sua Exceleência se poderá extrair o embasamento Jur~d~co nesces-
por 1 'tsário em favor do presente p e~ o.

JORNAL DE BRASÍLIA
DOMINGO. ~ DE JULHo'DE 199'

IENTREVISTAI Carlos Velloso

"

!Ã..J

'jUízes são homens,
, não anjos"

Ele ddxou cIam que. se Úlr preCISO, repete a
frase famosa do mlnistIo Ribeiro da Cosia,
que l frente do Supremo Tribunal Fedaal

durante o golpe nulitar de 196+, declarou: "Se
tocarem no Supremo, eu &cIjõ'e enaego ~"$
vrs". CuIoo Málo da SI1n VeIloso, de 63 anos (
foto), t pt<Sidente do SIF hi pouco mais déum
mes eJl,lUSUIIÚI1 ocargo rendo de enfrentar os rls
cos de uma grIIVe crI.!e Institudonal entre os t..eils
laIi'fo e o Judlc:Iúlo, ddlapda com a polem1ca
iD5ralaçio da ComlssIo Parlamentar de lnquáito
do Senado pua úmstigar a Justiça. O penzo'era
tJo iminente que o presuIente Fernando Henrique
CaIdoto resolveu intervir no UIUtIlO.

VeUosa-foi convuladõ na 1I1tIma quarta-feira
pelo PresIdente pua uma mmiIo DO Pa1kioAlro
rada com os pres>dentes do Senado, Antomo Car
los JofasaIhIes (PFL-IlA) - \MIma0 da CPI doJudi
CJúio -, da Cimara, depulado Michel Temer (.
PMPB-SP) e o w:e-presdmre, Marco MacIeL Foi
qaaPdo apresenIOI1aldBa de crlar uma comiIIio,

unmdo a comUDJdadeJurúlica e puIamenw, pua
lIII1pllar a cIIscus&lo da reforma. O fez com a~
nenca de quem coonlenou a reforma do Tribui.af
Supenor E1drDral., entre 199+ e 1996, a qual inSti,.
tulu o YOtO eIettomco. "NIo Úll umãrefoima fdii •
no gabinetede presuienre do PFl., nemDâ~
na de lnfonn&nC:l do TSE. Houve um debm&~;

explica. , ':~
Apesar CIo semestre contuIb.do, VelIoso rece

beu a repÕitagem doJornal de lruIIla esbmjm
do bom i1umor DO pnme.lro dia de recessõ do
JudícI'rIo~ "tudo está bem, quando acaba IJéiDO:
fala comó bom mineiro. brincando com o COIIfIito
que ameaçou • harmonia entte 05 Poderes. Reeó=
nhece os pmbIanas da JUlItiça - "jufUs DIo do
anjos, sIo homens" -, mas db: que. CP! do-:
dorAnllll1lo Carlos pouco ajndlripua resolYe-lo:
Apesar da c:aurda com as i!JlIbvras, deimu~
pu: "ê multo diffcl Jogar goela abmo na c:oJD}l
DldadejurfdIca uma reformL Ela ~ muito ciOIa~
suas prenop!h'as",
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o que imped~ a Justiça d~ 5U mais
rápida?
• A mOW5IClade é o mawr problema da
]usuça. E há duas causas para ISSO. A pn
metra deLas e o excesso de formalISmo das
1e15 processuns. Essa formalIdade provoca
a demora na conclusão dos processos. A
OUtl'll causa e que o SIStema de ttCUTSOS
processuaIS. na linha do formalIsmo pro
cessual. é írnClonal. Qualquer sentença
pode chegar ao Suprrmo Tnbunal Federal.

Porque há taDIOS reC1ll'SOS Dllma

açAo?
• Euma herança lanua. Oslannos gostam
de se envolver em dJsC1JSsões mternllIlá
VClS. Enquanto os anglo-saxoes Sào prag
mábeOS. nós, llltinos. somos rneWíslcos.
H2 inúmeros recursos que podem ser usa
dos, UnICamente. no senado protelatóno.
O que preasava é
elinunar o formalis-
mo das leIS proces-
S\WS e raClonahzar o
sIStema de recursos.
O número de tteur-
50S protelatónos só
causa mal. Essa 1cn-
ndlo c~.a causar
prejuízOS à econo-
mia naaolll1. OllI&
co Mundial tem um
relalóno em queafir-
ma que • lentidio da
Jusnça pode prejudi-
car o Produto Inter-
no Bruro (PIB). O
imestidor estralige11'O. que sabe que se
preasar daJusnça V'&1 demorar. tem pua o
Brasil uma taxa de juros tlWS elevada. O
q1K ocorre i que um advogado h4lnlleva
o processo para as ca1endas. DepoIS que
lenllJIIJI • açio começa OUtl'll. N05IIIS Ids
processuais do lia formalisw que temos
a chamada açjo de execuçio. Quando ter
mIna a açio. com todos os percalços,
começa OUEm açI.o para executar aquüo
que foi decdido na pnme1!2. Por que nlo
fazer tudo de uma~ só?

E.- _idade pode balcficiar o
GoftrDo Fedual?
• A morostdade beneficia a adnurusuaçao
pública. Mas. nesse caso. quero ttgt5trar
um elogw ao PréSldente da Repubhca. Ele
está empenhado. por exemplo, na msutul
çio do efeílo vuu:ulame. que acabana com
os recursos ttpendos. O STF julgou CeIa

de 129 mú processos nesses cmco meses.
o que dá uma média de 190 processos por
dia para cada JUIZ. Só é posstvel julgar esse
nJ1mero porque cerra de 85% dos casos
~. O STF foi cnado para dar a últi
ma p.Iavra !101m: o Dím.ro. ma5 está dan
do a última palavra DU1 vezes. Asaída sena
editar uma súmUla, quando o STF der seu
mtmdimenro virlai vezes. Ao juiz pouco
Ú1tem11a a súmula VInculante, já que, pela
resm. antes de dar uma sentença ele ven
fICa como os Tribunau de ]usnça e o STF
esrio deddmdo. O efeíto VInculante vai
annair sobretudo a admuusttaç;lo pública
e as pndes corporações. 510 elas que
levam a açio l5 I1ltiJJwi conseql1tnclaS.
esgotando o úlnmo recurso.

e-cJDU.ar_~1

• l'teasamDs eIiJlIinar a burocracía Judi
dai. As Ieís processtWs muitas vezes COI!

comm pua intelectualizaçio desaa hum
cnc:la. Uma regnnha podia, por exemplo.
mudIr o lZ5tema de m:uISQ5: quem peIde
o m:urso pega os honorários do advogado
de quem ganha. 1580 mibuía. em pane, os
recursos meramente protelatól1os. Seria
pm:uo também. instituir uma multa.
quIIbdo o 1iibunalpm:ebesreque o recur
so fOi ulillzado 8penM pera protelar o pro
c:c.o.

E. n-m tIe~ para
-...... ldl
• &Ia i uma questIO de Dimto compli
cada. Porque as normas costumam ense,pr
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nws de uma Interpretação. O Imponante
é ficar com a melhor das Inlerpretações ou
com a Interpretação maIS razoável.

o que mais poderia ser feito para
agilhar a Jusbçal
• Há trf$ medidas que devem ser tomadas
em lUve1 constitucional e o restante. sim
plesmente. reforma processual por meio
de leIS ordmanas. E mutlo maIS fáctl que
se pensa fazer a reforma do JudIetano. As
medidas consUlUclonalS a serem adotadas
são: efeito Vinculante, raclonahzar o sISte
ma de recursos e argutção de relevãncta _
que fana com que os TnbunalS Supenores
e o STF julgassem apenas questões que
Interessassem a nulhOes de brastleIrOs. A
argutção de relevãncta exISte na Suprema
Cone Norte-amencana e nos TribunaIS
ConsUlUclOnalS Europeus.

Como o sc:nhor vi: a proposta de se
aiaI' uma subcomissão da Comissão de
COll5tituição e Justiça do Senado para
acompanhar as denuncias que chega
rem ao Legislativo contra o Judiciario?
• Não sei se ISSO sena consutuclonal. Eu
penso que o Congresso esta cheiO de gen
te sensata. de parlamentares corretos e eles
vão raCIOCinar em termos de ConsutUtção.

Mas, ministro, assim como 05 juius,
os parlamentares são homens e não
anjos•.•
• Eu sei, mas eu estou falando em maio
na. Assim como eu falo que a matona e
honesta.

Na Suprema Cone Americana os
juiscs são conhecidos pelas suas sc:n
teDÇll5 e não por suas palavras. No Bra
sil, muitas ve::cs acontece o contrario.
IMo é 1UIUl deformação?
• O jUÍ% não pode falar. Os JUIzes do
Supremo Tribunal Federal falam nos
autoS. Voei: não vé nenhuma declaração
deles fora dos autos. Faia o presidente do
Supremo porque representa a IDStltUI
ção, porque não esta Julgando.

o senhor disse ter orgulho dos 170
_ do Snprano, III1JI5 QCOrttram epi
sódios como a deportação de Olga
Bmário para mom:r nas cãmaras de
gás nazistas, durante a ditadura de
Getúlio Vargas, e o apoio ao Pacote de
Abril no Governo Gt:isd.•.
• Toda lDSumição. composta de homens.
tem grandes momentos e lambem peque
nos momentos. Tem que olhar o saldo.
Eu acho que o saldo é positivo. Voces
menaonanun dois eplSOdios poltmicos
em 170 anos. Há outros grlllllhosos como
a advenencia do presidente do Supremo
Ribeiro da Costa, em 19&+. para os mili·
tares que assumtram o poder: "Se toca
rem no Supremo, ell fecho as ponas e
entrego as chaves".

O senhor rqJdiria essa &uc. minis
l1'Dl
• Eu vou lhe di:z:cr uma coisa. Eu 50 me
inspiro nos grandes exemplos (risos).
voas tiram as conclusões. Eu tenho a
História do Supremo na minha mesa.
Sempre que preciso, recorro a ela.
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Já existe um acordo formal para
que os parlamentaru não peçam li

quebra de sigtlo dos envolvidos na
invesllgação. mu a traDSfer~ncia de
sigilo bancario. telefônico ou fiscal?
• Não e um acordo. Eu presteI esses
esclareCImentos aos parlamentares Na
mmha OpInião. a CPItem que quebrar o
SIgIlo. mas na forma eXlgl(la pela Constl
tuu;ão. Antes de quebrar. tem que funda
mentar a declSáo. Eu fUI relator do caso
Magn - AntOmo Rogeno Magn, IIIlDlstro
do Trabalho e PreVld~ncla no Governo
Collor. que confessou. conforme fita gra
vada clandestinamente. ter cobrado USS
30 mil para l.tberar verbas para obra no
Acre. Num determmado momento a Polí
cIa Federal pedIU a quebra de SIgIlo do
MalU!. Eu nel!Uel DOroue não unha como

fundamentar. DepoIS. a PF armou um
lOquemo e me deu elementos. Então, eu
defen. Essa e uma garantia que as pessoas
t!m. Sou JUIZ, mas tambem sou CIdadão
Nós todos um dia podemos precISar des
sas garantias.

Henn'e alguma retaliação do Supre
mo, em relação ao l.cJislativo, no «:pi
sótIio das liminares contra a CPI doa
8aDcolIl
• N~o. O Supremo tem uma Iustõna de
170 anos. da qual eu me orgulho. Já l'esIS

nu a ataques senos. Nilo houve nada.

rOI' que 1JU CPIs do PC e do Orça
IDCIIlO nio houve inrerf.ermda do 5TF7
• Nas outras CPJs o Supremo rtão mterfe
nu porque rtão age de ofIcIO, 50 se mam
festa quando provocado. Eu pondem 1550

no ~ncontro~ o ~resldente. No caso

Collor, a CPI apreendeu o computador do
empresano Paulo Ctur FarJa5. No com
putador estavam provas multo séoas. O
Supremo às recusou na ação penal porque
foram obtidas iliCitamente. Vejam a canse·
qütncia: mnguém requereu uma liminar
contra aquela apreendo. no entanto. 05

resultados dela não foram unbzados. De
que adIanta a CPI tomar atitude que Dio
esteja ngorosamente dentro da lei se. para
efeito de invesngaçio. não vaJ nler. Isso
acontece por que Vivemos em estado
democranco de Dtrelto. A Alemanha
ttazllta Dio era l55IDL No duIe de Pino
chet Dio era assun. Mas. n05 Estados Um
dos e assun. na Inglaterra e na França tam
bém.

Euc consdho evitaria C3505 como o
do juiz Asdrubal Cruxen. responsaYd
pela nomeação dos administradores da
herança do menino de Bra5J1ia. que
p~ 5C1J5 bens?
• Esse caso e um caso contrOvenldo. que
encontra solução nos recursos proces
SuaIS. Eu não o conheco bem mas tenho
Informações de que e um caso podre des
de o IDICIO. A gente rtão pode fazer um
Julgamento fora dos recursos processuaIS.
Tem de esperar o Julgamento do Tnbunal
de Justiça.

o senhor não acha que sem a CPI
do Judiciário. e556 Ca505 enyolvendo
jUlUS nunca seriam julgados?
• N~o. O caso do Tnbunal RegIonal do
Trabalho de São
Paulo, por exemplo.
Já est3.vã' sendo
investigado antes da
ID5talaçio da CPI.
por detemunação do
JUIZ Flonano Vazo
Quando assumIU a
presld~ncla do IRT
paubsta. em setem-
bro de 1998, ele
abriu um procedI-
mento admmlStrJln-
vo, concluldo no Im-
CiO deste ano. A par-
ur disso, Vaz baIXOU
uma ponana anulando os contratos.
detemllnando devoluçio de dinheIro.
remessa de documentos ao Tnbunal de
Contas da União. COpia para o Mm15tenO
Público. para a Justiça Federal de São
Paulo. Até mesmo o caso do terreno do
nu da Paralha já estava sob mtervençio
da Jusuça. A CPI Dia Julga. Quando ela
encerrar a mvesngaçm vai enVIar todo o
makrJal para a JustIÇa JUlgar. A CPI exp05
05 casos à opllliio púbhca. A morosidade
esti _ casos. mas. está em todos. Se
u~mos o Conselho de Magutrados.
com um corregedor naCIonal legitimo
capu de invcsngar qualquer órgio. t:S5e5

casos nlo tenam aconteado.

A CPl taIIl o lIIáito de ter ampliado
a iiKaMio sobrr. rdonaa doJtutidá
do. _ foi o lIlCIOdo ackqlUldo pua
b'lIR:r' __ cpatio. toDIIl
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o encontro com o presidente Fer
nado Henrique Cardoso e os pr'C5lden
tes da Omara. depu12do Michel Temer
(PMDB-SPl, e do Senado. Anlllmo Car
los Magalhães (PFL·BA), ajudou algu
ma COl5ll para que essas medidas sejam
adotadas?
• Acho que ajudou multo. As conversas
foram sobre reformas do ]udlcrano, refor
mas poliucas. sobre o que se pode fazer
para fonalecunento dos parudos políticos.
frnanclllmento de campanha. slSrema eler
roral, voto drstntal. varo proporcronal.
Essas questões que chzem respeito ao for·
ra1eclmento das inStitUições políticas
Falamos multo e trocamos Idelll.

E o que se decidiu sobre as CPIs?
• Sem dUVIda. as CPls rem rmpomnc13.
Apresentei uma sugestão. FOI urna Idera
que sutg1u num debate promoVIdo pela
Assembléra LegISlativa de Mrnas GeraIS
As pessoas d= que a reforma do Judi
ciário estava sendo ferta dentro de gabme
tes, do gabrnete do rntntStro. do deputado.
Para que a reforma tenha a rruuor legrnm\'
dadc é preCISO que haja um debate nacro
naI. Então sugen que devenamos convo
car JUn5laS de todo o País. JUízes e parla
mentares para. sob a presIdencra do presi
dente do STF - e eu estam drsposto a acer
tar esse cargo -, dlScutrrmos durante
alguns chas quaIS as soluções para os pro
blemas do PoderJudiclJlno O PresIdente.
o deputado Temer. o senador Amomo
Carlos Magalhães e o VIce-presrdente.
Marco MaCIel, que lambem estava presen
te. receberam multo bem essa rdéla Freou
estabeleCido que eu e o presIdente da
Omara. com o depurado Aloysio Nunes
Ferrerra (PSDB-SPl. tentanamos VIabili
zar essa comtSSào.

E8a comissão Dáo teria o risco de
C5ft:Ía1' a comiSsão espcd.a1 da mor-

ma do judicial~oda Cãmara?
• Essas comrssão não esvazrana a CP!.
mas vma em carater de auxrlro do Con
gresso Nacranau. E ao Congresso que cabe
dar a palavra fmal Se eu fosse congressIs
ta gostana de receber trabalhos elabora
dos de JUnslaS de todas as regiões brasIlei
ras. Tem uma grande legmmldade nisso.
E depOIS eu sempre digo. a comunidade
Jurídtca e multo ciosa de suas prerrogau
vaso E multo dútcrl Jogar goela abaIXO na
comUnidade Jundlca uma reforma. Ela
não pega.

o Governo tem o Congresso para
fiscaliza-lo. assim como o Congresso
tem o povo e a propria justiça. Quem
6sealiza o Poder judiciário?
• Toda a sentença e recornvel. Todo ato
do JUIZ esta sob contra de uma aurondade
supenor No campo do Poder Juchclllno
da União. o mmlStro do STF esta sUjeito a
Impcachment por declSào do Congresso
ExIste fIScalIZação. mas reconheço que ela
é defiCiente. Eu defendo um conrrole de
qualIdade da Jusuça. que sena exercido
por um Conselho NaCIonal da MagIStra
tura - presidido pc/o preslden~e do SI!' e
formado por representantes dos quatro
TnbunalS Supenores, dos TnbunalS de
Jusuça dos Estados. dos TnbunalS Regra
rIlIlS da Jusuça Federal e da Jusuça do Tra
balho. por JUues de pnrnetra mstànclll e
por representantes mchcados pela Ordem
dos Advogados do Brasa (OAB) e nomea·
dos pelo STF O advogado fana o contato
enrre a socled.ade e o Conselho. sena a
ponte que apagana o estopim.

Já que se .oonhcce as soluçÕC5, por
que até hoje c.las lllÍo foram tomadas?
• É preCISo vontade política dos líderes do
Governo. Eu posso ter Idéras. mas náo
tenho prestlgre pollUco para fazer aCtonar
o Congresso Quem pode fazer ISSO é o
Presidente da Repúbhca. Afmal, no ~grme
prestdencraiIsta. ele é o grande lider políU·
co. Portanto. se o Prestdente tlvervonrade.
detemunação polina. realiza essa refor·
ma.
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• Acho que não. Ja expliquei ao senador
Antomo Carlos Magalhães: a credibilida
de e a matena-pnma do judlclano. Você
entrega seus mteresses para um JUIZ. Se
ele não tem credibilidade. corno você
aceltana urna sentença dele contrana a
você? A CPI vai expor a oplmão publica
maIS ou menos qualro casos. Nós temos
em aUV1dade permanenle cerca de 11 mil
magIStrados. 27 Tnbunals dejusuça. qua
tro Tnbunals Supenores. que estão per
dendo credIbIlidade com a exposição des
ses casos. Quem lê a manchete do JUIZ
Nlcolau dos Samos Neto generalIZa. Sei
que entre os 11 mtl JUIzes deve haver
alguns malandros. Os JUIZes não são
anJos. são homens. Quando ele decide.
agrada uma pane e desagrada a outra. A
pane que recebeu sentença contrana.
nem sempre Ítca sausfelta e se pesar qual
quer mancha sob a credlblhdade do JUIZ.
ela vai reclamar. O Poder Judlclano traia
essas denunCias com cautela. faz segredo
dejusuça.

A CPI dos Bancos pecou em não
saber preservar o sigilo das informa
ções. as individualidade do cidadão?

DOCUXENTO Nr;> 27

• A CPI, pela ConsntUlçãO. tem poderes
de autondade ]udlclana. Ela tem direitos.
mas tem lambem deveres. asSlID como o
numstro do 5TE que não pode apenas
dIZer que alguem está preso. ele deve
dtzer o mouvo que levou a pnsão da pes
soa. Caso contrano. sena abuso de auton
dade. Se a CPI tem poder ]undisclOnal.
tem que cumpnr sua obngação.

Na briga entre o Supremo e o Con
gresso. o Pais como o risco de uma cri.
se institucional entre Q5 poderes?
• Tudo esta bem. quando acaba bem.

•
TlUIO esta bem, mas a CPI'dos Ban-

cos continua aguardando uma decisão
em rdaçio a5 Umínares. O que vai
aCOD~agora?
• Começou o recesso do Juchciário e do
Legislauvo. Em à'gosto reínicia tudo. O
senadorJose Robeno Arruela (P5DB-DF) 
presIdente Intenno ela CPI • comprundeu
bem o espmto da questão. É DUnelro
como eu e esta tratando com multo CUIda
do esse caso. O imponante e acredItar que
o 5TF esta fazendo o que deve fazer.

A dec~são adm~n~strativa a que se refere o titulo exec~

tivo, objeto do processo de execução a que se refere a presente peti

ção, não sofreu nenhuma impugnação nos moldes da Jur~sprudência ora

comentada.

ADMINISTltATlVQ

APELAÇÃO CÍVEL N° 47598/98 - REG.ACÓRDÃO N° 115084
Apelante: FEDF - Fundação Educacional do Distrito Federal
Apelado: Divanda Luzia Ramos Pereira
Relatora Desa.: Adelith de Carvalho Lopes
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - REDUÇÃO DE
PENSÃO EM FACE DE REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO
DE.EX-SERVIDOR, INDICADO PELO rCDP -VIOLAÇÃO À
lRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - DEVIDO PRO
CES.SO' LEGAL - NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO
DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
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1. Malgrado ~eja dever-da Administração Pública velar pela
aplicação do princípio da legalidade, revendo seus atos quan·
do eivados de vício, não se pode olvidar que o ato de reenqua·
dramento compulsório do ex-servidor afetou direitos patri·
nmniais da impetrante, malferindo o princípio constitucional
da irredutibilidade de vencimento.

2. O poder de a Administração Pública anular seus Itrópnos
atos não é absoluto~ sendo imprescindível a instauraçªo de
procedimento administrativo disciplinar com a observância
dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa. Se. a Administração, no exercício de suas atividades,
vai criar limitações patrimoniais imediatas ao administrado,
inadmissíverque o faça fora das fronteiras do due process of
law.

3. Recurso a que se nega provimento.
ACÓRDÃO - Acorqam os Desembargadores da Quinta Turma
Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
Adelith de Carvalho Lopes - Relatora, Vera Lúcia Andrighi -

i Revisora, Romeu "Gonzaga Neiva - Vogal, em conhecer e
negar provimento ao recurso. Unânime.
Brasília(DF), 20 de maio de 1999.
Fonte: DJU~, 01/07/99. PÁG. 29

SGMlP nO 95 1/ 99

Prezado Senhor,

Brasília,06 de setembro de 1999.

Reportanda.me à Reclamação de sua autoria, a propósito de
fatos relacionados a acordo trabalhista envolvendo a antiga Companhia
Brasileira de Alimentos - COBAL (atual Companhia Nacional de
AbasteCImento - CONAB), informo a Vossa Senhoria que encaminhei o
expediente em apreço à Comissão de Trabalho. de Administração e Serviço
Público, nos termos do art. 253 do Regimento Interno.

Colho o ensejo para renovar a VOSSêl Senhoria protestos de
elevado apreço e distinta consideração. \

\\r~HEL~
---tresid:~:ER )

A Sua Senhoria o Senhor
RAIMUNDO NONATO ALVES CAVALCANTE
Hotel da Praça. Praça Cel. Salviano Monteiro. nO 72
Planaltina - DF
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

REÇLAMAÇÃO SIN°, DE 1999

A propósito de fatos relacionados a
acordo trabalhista envolvendo o autor
e a antiga Companhia Bl1lsHeira de
Alimentos - COBAL.

Autor: RAIMUNDO NONATO
ALVES CAVALCANTE
Relator: Deputado PEDRO HENRY

I - RELATÓRIO

O Sr. Raimundo Nonato Alves Cavalcante dirigiu à
Presidência desta Casa, cópia de extenso dossiê, de sua autoria,
também encaminhado à CPI do Poder Judiciário, no Senado Federal,
contendo denúncias sobre a atuação do Poder Judiciário. Ministério
Público e Advogados da COBAL ao longo da tramitação de uma
ação de execução de um acordo trabalhista realizado entre o autor e
a empresa COBAL.

Alega o Reclamante. em síntese que:

5. Que a cópia da denúncia feita à CPI do Judiciário
foi encaminhada à Procuradoria Geral da
República para conhecimento prévio (pág. 42);

6. Que tem sofrido constrangimentos por parte da
Segurança da Câmara (pág. 15/16);

Em razão dos fatos acima expostos, o Reclamante requer:

1. Conhecimento. apuração e parecer conclusivo a
respeito da denúncia, devendo a Câmara fazer
parte do processamento da denúncia oferecida à
CPI do Judiciário (pág. 2);

2. Infonnações, oficial e expressamente. sobre o
que há de concreto contra a pessoa do requerente
nesta Casa (pág. 17);

Janeiro de 2000
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3._ Que seja instaurada sindicância para apurar a
conduta dps parlantentares na denúncia (pág.
19).

Nos termos do que dispõe o art. 253 do Regimento
lntemo, a matéria foi distribuída à esta Comissão para análise e
elaboração de parecer.

É o relatório.

2. A petição e os documentos ora analisados fazem
apenas menção geral a um possívc:;:l tráfico de
influência por parte de parlamentares na decisão que
frustrou o cumprimento do referido Acordo realizado
pelo Reclamante. De qualquer forma, faltaria
competência a esta Comissã.o, pois cabe à
Corregedoria Geral da Câmara a avaliação sobre a
conduta inadequada de Deputados, a partir de fatos,
nomes e provas.

3. Por último, o Reclamante deseja conhecer; oficial e
expressamente, os registros que porventura existam
contra a sua pessoa nesta Casa, o que a nosso ver pode
ser feito através de Oficio da Presidência da Câmara à
Coordenação de Segurança da Casa encaminhando o
pedido do Reclamante.

In - CONCLUSÃO

A petição objeto desta Reclamação chama-nos a atenção,
primordialmente, para o fato de tratar-se o Reclamante de
pess'oa que vem convivendo já há algum tempo com um
enonne sentimento de injustiça que, independentemente das
raZões de mérito, precisa ser debelado o quanto antes. Não há
sentimento pior do que a constatação de que fomos ou
podemos vir a ser injustiçados.

A questão, porém, não encontra Ít::>ro definitivo nesta
Comissão do Trabalho e deve ser encaminhada à Presidência
da Câmara com as medidas sugeridas a seguir sem prejuízo de
outras que puderem ser acrescentadas:
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RELATÓRIO FINAL

A Comissão Externa destinada a averiguar
denúncias da ocorrência de pesca predatória e
trabalho escravo nas águas do litoral sul do Brasil,
nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina
foi constituída por Ato da Presidência da Cêmara dos
Deputados de 9 de junho de 1999, atendendo a
requerimento do nobre Deputado Fernando Marroni.

O requerimento fundamentou-se em uma série
de denúncias noticiadas pela imprensa da existência
de pesca predatória e, em alguns casos, de trabalho
escravo em algumas embarcações, no litoral dos
Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A reunião de instalação da Comissão Externa
realizou-se no dia 15 de junho de 1999, quando se
elegeram seu Presidente, seus Vice-presidentes e
seu Relator, a saber:

Presidente: Deputado Fernando Marroni (PT 
RS);

1° Vice-Presidente: Deputado Pedro Bittencourt
(PFL - SC);

Do Sr. Deputado Fernando Marroni, 20 Vice-Presidente: Deputado Vicente
Presidente da Comissão Externa destinada a Caropreso (PSDB - SC);
averiguar denúncias da ocorrência de pesca 3D Vice-Presidente: Deputado Luis Carlos
predatória e trabalho escravo nas águas do litoral Heinze (PPB - RS);
sul do Brasil nos Estados do Rio Grande do Sul e Relator: Deputado Renato Vianna (PMDB _
Santa Catarina. (externa - pesca predatória), nos SC).

seguintes termos: Os trabalhos da Comissão Externa
OFICIO N° 164/99-Pres. compreenderam a realizaçao de três reuniões de

Brasília, 13 de dezembro de 1999 audiência pública no Estado do Rio Grande do Sul, no
mês de junho de 1999, e outras no Estado de Santa

Senhor Presidente, Catarina, no mês de agosto de 1999, conforme
Tenho a satisfação de informar a Vossa cronograma abaixo:

Excelência que esta Comissão Externa, concluiu 24-6-99: reunião realizada na Assembléia
seus trabalhos em reunião ocorrida no dia 9 do Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto
corrente. Alegre (RS);

Na oportunidade encaminho a Vossa Excelência 26-6-99: reunião realizada na Câmara de
o Relatório Final aprovado por esta Comissão. Vereadores de Tramandaf (RS);

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência votos de 30-6-99: reunião realizada na Câmara de
estima e elevada consideração. - Deputado Vereadores de Rio Grande (RS);
Fernando Marroni, Presidente. 9-8-99: reunião realizada na Câmara de

Ciente. Publique-se. Vereadores de Laguna (SC);
Em 25-01-2000. - Michel Temer, 10-8-99: reunião realizada na Assembléia

Presidente. Legislativa do Estado de Santa Catarina, em
Comissão Externa destinada a Florianópolis (SC);

averiguar denúncias da ocorrência de pesca 11-8-99: reunião na Câmara de Vereadores de
predatória e trabalho escravo nas águas do Itajaf (SC).
litoral sul do Brasil, nos Estados do Rio Participaram dessas reuniões de audiência
Grande do Sul e Santa Catarina. pública, além dos Senhores Deputados Federais

membros da Comissão Externa, diversos Deputados
Federais e Estaduais, Vereadores, autoridades e
cidadãos convidados a depor.

Na reunião realizada em Porto Alegre (RS), em
24 de junho de 1999, o primeiro depoimento foi
prestado pelo Sr. Carlos Vagner, jornalista signatário
das matérias publicadas no jornal Zero Hora, que
relatam fatos que são objeto de averiguação por esta
Comissão Externa. O Sr. Vagner afirmou que as
embarcações utilizadas na pesca são precárias, mal
equipadas e suas tripulações, com freqOência, não
são habilitadas. Reconheceu que seria forçoso falar
de "trabalho escravo", mas que há pessoas não
habilitadas, trabalhando "pela comida" e "não
resguardadas por leis trabalhistas". Quanto à pesca
predatória, afirmou que vem sendo desrespeitada a
norma legal que profbe a pesca de arrasto a menos
de três milhas da costa; nessa operação, "estouram
redes de pescadores artesanais" e "levam os
berçários de peixes".

Reconhecendo a falta de condições dos órgãos
competentes para fiscalizar e reprimir a pesca
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pn~d,Jtôuj&l, g Sr. Carlos Vagner sugeriu'que se faça do Meio Ambiente. Acrescentou que a Capitania dos
urn convenio com a Fundação Cousteau, que, Portos exerce a inspeção naval, na qual se selecio-
í3e~jlJrtdo ele, "fiscaliza todo o norte do Atlântico, os nam aleatoria- mente embarcações no mar. Autu-
Estados Uilidos e tudo". am-se as embar- caçOes que, porventura, não dispo-

Em seguida, o Deputado Estadual Ciro Cimoni nha dos recursos necessários à segurança do tráfe-
lJeeiarou ser CÓlllurn a prática de pesca de arrasto por go, ou dos equipamentos de salvatagem obrigatórios.
parelhas de barcos, a pouca distância da costa: "em O Sr. Dilton Cardoso, Presidente da Federação
muitos dias, quando o mar e o rio estão calmos, dos Pescadores do Estado do RS, afirmou que, em sua
chegam 81 ser vinte ou trinta parelhas, se formos região, nunca ouviu qualquer comentário sobre a exis-
contê-ias; Olilélrldo de perto, não há como se contar tência de trabalho escravo. Entretanto declarou haver
as pan~ll1a8 pescando e arrastando à beira da praia". denúncias de que embarcaçOes que praticam a pesca

Segundo o Sr. Cláudio Langoni, Secretário Esta- de arrasto nas pl"Oximidades da costa estariam levando
dual do Meio Ambiente, "a realidade atual é que, em vá- as redes (de espera) dos pescadores arte- sanais, em
rias cidades e localidades do Estado do Rio Grande do toda a costa de Mostardas, até Tramandar ou Capão.
Sul, 1:1 pesca artesanal está desaparecendo". Criticou a
introdução de espécies exóticas de peixes, nas águas Também depuseram na reunião de audiência
interiores do estado, preconizando seja feito o repovoa- pública em Porto Alegre (RS), a sra Hilda Zimmer-
menta das lagoas, rios e arroios com espécies nativas. mann, Presidente da Sociedade Amigos da
Reconheceu que o Ibama tem feito a fiscalização da Amazônia Brasileira e Coordenadora da União pela
pesca no litoral brasileiro de forma "deficitária". Em fun- Vida; o Sr. Ari Sanhudo, Presidente da Colônia de
ção de sua reestruturação, o Ibama teria promovido a Pesca Z-4; e () Sr. Valdir Coelho, Presidente da
desati- vaçáo de uma operação de fiscalização prevista Colônia de PesGa Z-S.
para o último período de verão. Por conseqüência, "o Usaram da palavra os Srs. Deputados Federais
nOS!3O pessoal em terra, não só por conta das compe- Fernando Marroni (Presidente) e Renato Vianna (Re-
têncías legais, corno por falta de infra-estrutura, assistiu, lator); o Sr. Deputado Estadual Ciro Cimoni; e a sra
da praia, aatividade (pesca predatória), recebeu inúme- Deputada Estadual Maria do Rosário.
ras denúncias e sequer tinha a quem ativar'. Na reuniãe) realizada em Tramandar (RS), em

Afirmou o Sr. Secretário que "só tem sentido es- 26 de junho de 1999, o Sr. Miguel Batista Silva,
tabelecer uma estrutura federal regionalizada se a Presidente do Sindicato dos Pescadores de Torres
mesma tiVf3f um sistema de compartilhamento de atri- (RS), afirmou que ocorre a pesca de arrastão muito
buições que evite que os órgãos ambientais, além de próxima à costa, promovida por embarcações
terem urna estrutura deficitária, concorram entre si em vinculadas à pesca industrial. No intuito de impedir
algumas açoes e deixem outras descobertas". Acres- sua identificação, a tripulação desses barcos utiliza a
centou que "ê necessária uma discussão sobre a re- prática de cobrir o nome (pintado no costado) com
pactuação de atribuições, mas há algumas atividades tecido. Declarou: "Na época do peixe, eles vêm; em
especificas ~ parece-me que a principal é a fiscaliza- setembro, outubro, novembro é a época da anchova;
çao da pesca ~ que exigem vultosos recursos para
pessoal e trGinamento e uma articulação nacional". é proibido pescar anchova, por causa da piracema;
Sugeriu que a Comissão Externa exija do Sr. Ministro vão até lá, para verem se não está lotado; é isso o que
do Meio Aml1iente uma definição imediata quanto ao acontece, mas o nosso miserável pescadorzinho é
fato de "o Ibarl18, que já não cumprida bem suas atribu- quem sofre. E não há fiscalização!"
içôes, enfraquecêl-H.e ainda mais e parece não mais O depoente afirmou que teria ocorrido conflitos
desernpenl1á~las". entre pescadores industriais e artesanais em Torres

O Sr. Jlllio Cézar de Oliveira Laus, Capitão dos (RS), perto da Ilha dos Lobos. Esclareceu que os pes-
Portos do Estado do Rio Grande do Sul, informou que cadores artesanais utilizam redes de espera, que são
as embarcações pesqueiras devem ser inscritas nas colocadas no mar pela manhã e retiradas à tarde, ou
Capitanias dos Portos, na forma da legislação em vi- colocadas à noite e retiradas pela manhã. "Eles vêm
gor, para que a Marinha conheça sua existência, para com o arrasto e levam tudo pela frente". Para proteger
PO§:3Iveis efeitos de mobilização. Para que exerçam a suas redes, muitos pescadores artesanais estariam
atividade pesqueira, devem ser autorizadas pelo Mi- pernoitando no mar, com suas pequenas embarca-
nistério da Agricultura e do Abastecimento; a fiscaliza- ções. Apesar de reconhecer o conflito, declarou que
ção des&a 8t~vid~de é competência legal do Ministério "tiro nunca demcls, porque não temos armas".
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o Sr. Antônio Pereira da Costa, presidente da
Colônia de Pescadores Z-11, de Tavares (RS), endos
sou as palavras do Sr. Miguel Batista da Silva, e acres
centou: "O Ibama fiscaliza de bin6culo, mas não con
segue ver o nome; a mesma ooisa que ele falou, no ve
rão aconteceu lá também; peixinhos pequenos. Está
vamos no veraneio, eles encostavam na beirinha, pu
xavam os arrastões deles e largavam aqueles miudi
nhos. Não os pescadores da Colônia de Tavares, mas
sim os dos barcos, os que mais depredam a pesca".

O Sr. Carlos Roberto Mendonça Menegildo,
tesoureiro da Colônia de pescadores Z-11; afirmou
que "o nosso problema na Lagoa do Peixe, não é
pescado; pescado nós temos e até de sobra... o
nosso problema lá é o Ibama, que nos ameaça, nos
prolbe de pescar e um monte de coisas que
acontecem lá. .. eles querem nos expulsar de lá, sem
direito nenhum, sem direito de trabalhar, de nada".

Segundo o Sr. Menegildo, o atual diretor do
Parque Nacional em que se situa a Lagoa do Peixe,
cujo prenome seria Leonardo, estaria promovendo
uma perseguição contra os pescadores artesanais
que lá atuam, praticando abuso de autoridade.
Declarou que "ele tranca e ele libera; não vem nada
de Porto Alegre, não vem de Brasllia; ele é a lei, ele é
o xerife, ele manda".

O Sr. Dilton Cardoso, presidente da Federação
dos Pescadores do Rio Grande do Sul, acrescentou
que "é reconhecida a pressão do diretor do parque
sobre os pescadores, a fim de que retirem de lá e
deixem a área livre para alguma multinacional
explorá-Ia posteriormente".

Um Vereador de Tramandaf declarou que ali é
posslvel assistir-se, qualquer dia da semana,
"dezenas de traineiras que transitam durante a
semana, à noite e de dia, fazendo verdadeiro estrago
à nossa fauna, nas nossas margens. Infelizmente,
quando se telefona para o Ibama, não se tem retorno.
A única coísa que dizem é que não têm como fazer
esse tipo de fiscalização. O que nos causa surpresa e
dor é o fato de que, muitas vezes, quando um pobre
pescador dos nossos bairros se encontra na ponte
pescando uma sardinha para o sustento de sua
famllia, porque muitas vezes está desempregado, o
Ibama aparece e recolhe a sua tarrafa e lhe aplica
multa". Sua conclusão é que: "se é para ter um
instituto como o Ibama, que só serve para fiscalizar o
pobre e o pe~ueno, que ele seja extinto! Para os
grandes pescaCfores e grandes traineiras de grandes
empresas de pesca, ele não funciona"!

Também depuseram na reunião de audiência
pública em Tramandal (RS), o Sr. Paulo Roberto
Carra, professor aposentado; o Sr. Júlio César de
Oliveira Laus, Capitão dos Portos do Estado do Rio
Grande do Sul; o Sr. Firmo Trindade, representante
da Federação de Associações de Moradores do RS;
o Sr. Belo Falcione dos Santos Neto, do Centro de
Desenvolvimento e Tecnologia da Universidade
Luterana do Brasil; e o Sr. Osmani da Silva Barbosa,
Prefeito de Tramandal (RS).

Usaram da palavra os Srs. Deputados Federais
Fernando Marroni (Presidente) e Pompeo de Mattos
(Vice-Presidente) e o Sr. Vereador Joel Abrão, de
Tramanda! (RS).

Na reunião realizada em Rio Grande (RS), em 30
de junho de 1999, o Sr. AntOnio Bráulio Anderson
Elles, presidente do Sindicato de Pescadores do Rio
Grando do Sul, referiu-se à falência de indústrias pes
queiras no estado. De um número de 29 em um passa
do recente, restam apenas quatro. Referiu que "exis
tem alguns armadores que relutam em assinar a carte
ira do trabalhador para escapar dos encargos sociais,
porque está todo mundo falindo, está todo mundo em
dificuldades" e também a existência de "um contrato
sócio-parceiro de fato mas não de direitos". Desconhe
ce a existência de trabalho escravo. Houve redução da
produção pesqueira: "em 1995, o nosso município, Rio
Grande, capturou 59 mil toneladas; hoje, 1999, a pes
ca foi reduzida a 10 ou 12 mil toneladas".

O sindicalista declarou não ter conhecimento de
trabalho sem carteira assinada nas embarcações de
pesca industrial: "Neste setor, dificilmente algum
barco pesqueiro deixa de assinar as carteiras de seus
trabalhadores; todas elas são assinadas porque o
sindicato fiscaliza; existem barcos de 12 a 14 metros
que fazem a pesca de oceano e que não assinam os
documentos do seu trabalhador, porque não têm
suporte para agUentar os encargos sociais cobrados;
isso representaria mais um quebra-quebra para a
empresa pesqueira".

O Sr. João Carlos Gonçalves Ribeiro, presidente
do Sindicato de Pescadores de Pelotas (RS), refe
riu-se ao dano ambiental e socioeconômico causado
pela pesca de arrasto na barra da Lagoa dos Patos:

"Temos em torno de 8 a 10 barcos, cuja
tripulação é composta por pessoas da Colônia Z-3,
que trabalham no oceano; mas a grande maioria,
95% dos pescadores, depende da Lagoa dos Patos
Exclusivamente. Acredito que o nosso prejulzo hoje é
grande, pois os barcos que arrastam na boca da barra
não deixam o pescado vir para a Lagoa dos Patos.
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Sem dúvida alguma, esse problema atinge em cheio torno da barra do Rio Grande. A barra do Rio Grande
a Colônia Z-3". é o portal de 'entrada e ~afda das espécies oriundas

O Sr. João Carlos reivindicou a oferta de do oceano que para a Lagoa dos Patos se dirigem
financiamentos "para que os pequenos pescadores para crescer, alimentar, e depois saem para reprodu-
possam comprar novas embarcações, adquirir um zir novamente no oceano. Portanto, tem de haver
motor novo ou renovar a embarcação", aspectos que uma área respeitada de defesa permanente".
considera fundamentais para melhorar a segurança Acrescentou: "Considero da maior importância
do trabalho a bordo das embarcações pesqueiras. a criação de uma área de defesa permanente no en-

O Sr. Amilton Rodrigues, representante do torno da barm do Rio Grande. Nós que vivemos na
Ibama, afirmou que "o tema pesca predatória talvez Lagoa dos Patos e em seu estuário, as comunidades
seja mais extenso do que simplesmente a pesca de que dependem da pesca no estuário, sofremos com o
arrasto dentro das 3 milhas". Sugeriu avaliarem-se reflexo da ação desses barcos que arrastam na costa
seus efeitos por meio da "desorganização que o setor do oceano, dentro das 3 milhas, e literalmente em tor-
pesqueiro vem sofrendo ao longo dos últimos 20 no da barra do Rio Grande. É só chegar nos molhes
anos", fato que ilustrou com números: "até três anos da Barra à noite para se ver a infinidade de luzes dos
atrás, Rio Grande tinha uma média de 60 mil barcos que estão arrastando naquele local".
toneladas de desembarque de produtos provenientes O Sr. Onedir Unja, presidente licenciado da Colô-
da costa do Rio Grande do Sul; os números hoje são nia Z-1, reafirmou a falta de condições materiais para
assustadores: estamos exatamente na metade do que o Ibama proceda à fiscalização da pesca em al
que nós produzimos há três anos"!

to-mar, ou mesmo na Lagoa dos Patos. Formulou ape-
E prosseguiu: "Quando se questionam as ra- lo no sentido ele que a Comissão "lute a fim de que a

zões disto, temos algumas causas que são perfeita- nossa Marinha possa dar apoio à fiscalização; que ela
mente definidas, entre eles está a pesca predatória. não fiscalize s6 o pequeno, mas o grande tambéml É
Ninguém duvida de que uma das razões para essa di- muito fácil fiscalizar o pequeno, mas o grande, não!"
minuiçiJío se deu essencialmente pela participação
das embarcações chamadas de arrasto, especial- O Sr. Vereador Sérgio Sachi referiu-se a alguns
mente os arrasteiros de parelha, que siJío embarca- problemas relativos ao exercfcio da fiscalização am-
ções que fazem arrasto duplo, e que operam exata- biental pela Patram, uma patrulha da Brigada Militar
mente nessa linha costeira de até 3 milhas da costa, comandada pelo Sargento Benedito. Afirmou que se
considerada área de criadouro natural. Seguramente, trata de "uma lei malévola, injusta, porque toda lei que
isto está entre as razões de diminuição de produção". é aplicada para pegar somente uma parcela do

segmento não é justa!" ... "E nessa fiscalização, quem
Acrescentou: "O grande problema também que

me parece ser muito claro dentro das 3 milhas é a é pego? O grande, o graúdo, não é pego. Somente é
execução de fiscalização. Parece-me que regras pego o pequeno, que está ao alcance da fiscaliza-
existem: o problema é de cumprimento de regras. Mu- ção!" .. , "V. Ex

8
acha que é justo incinerar o material

itas vezes vimos o pessoal ligado à área de fiscaliza- de um pobre, de um pescadorzinho? Apreende, apli-
ção passando enormes dificuldades porque, para se ca-Ihe uma multa impagável e incinera o material,
coibir o que nós chamamos de atuação de arrasto, é pelo que temos ouvido falar'.
preciso que haja a possibilidade de se fazer a fiscali- A Sra. Vereadora Maria de Lourdes Fonseca
zação e o contato direto com essas embarcações no Lose afirmou que, nas embarcações que operam em
ato da infração. Se não há condições operacionais, é alto-mar, os pescadores trabalham "sem nenhuma
extremamente diffcíl fazer esse controle. Muitas ve- condição de prevenção de acidentes, muitas vezes
zes estamos vislumbrando uma embarcação passan- sem carteira" ... "Mas existe, por parte dos pescado-
do na nossa frente, a 200 metros da costa, sem condi- res, uma contribuição para a manutenção da embar-
ções de fazer o trabalho de infração"... "Hoje o Ibama, cação, com a sua quota para óleo, para alimentação,
especialmente na costa sul do Brasil, não dispõe de para gelo, para toda a forma de manutenção dessa
embarcação para fazer esse tipo de trabalho". embarcação, aquilo que eles chamam partes. E

O Sr. Afonso Pederzolli Cavalheiro, representan- quando voltam da viagem, tudo isso é descontado e a
te da Colônia Z-3, informou que "já foi incluída em força de trabalho do pescador se transforma em uma
pauta no Fórum da Lagoa dos Patos a necessidade insignificante parcela de recebimento, que é graduada
de criação de uma área de defesa permanente no en- de acordo com i:l atividade que ele faz dentro do barco".



Na reunião realizada em Laguna (SC), em 9 de
agosto de 1999, aspecto da maior importãncia foi re
latado pelo Sr. Deputado Volnei Morastoni, Presiden
te da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da
Assembléia legislativa do Estado de Santa Catarina,
apontando os graves prejurzos ocasionados ao ambi
ente lagunar e, conseqüentemente, à pesca nas lago
as, décadas atrás, quando da construção da rodovia
BR-101. Realizaram-se aterros, reduzindo a largura
do canal de comunicação das lagoas com o mar, de
1.200m para cerca de 120m, sobre a qual se ergueu
uma ponte. O fato prejudicou a troca de águas doces
e salgadas, reduzindo a salinidade das lagoas e, con
seqüentemente, a atividade biológica em seu interior.

Atualmente, procede-se à duplicação da rodovia
BR-101 e realizam-se estudos de impacto ambiental
(ElA), e o respectiva relatório (RIMA). Pretende-se
avaliar a situação e, se possfvel, corrigir as problemas
decorrentes do que se considera um "erro histórico'.

Cumpre assinalar que o ecossistema lagunar
vem senda também grandemente prejudicada pela
contaminação das águas por agrotóxicos (oriundos,
sobretudo, de lavouras de arroz irrigado) e polurdo por
resíduos de carvão mineral, extraído naquela região.

O Sargento Lúcia, da Polfcia de Proteção Ambi
entai, expressou a falta de condições daquele órgão
para o pleno exercício de suas atribuições, quando se
trata de coibir infrações à legislação ambiental no
mar. Declarou que, "devida à falta de embarcação
para adentramos mar aberto, na maioria das vezes
vamos até o litoral e observamos com binóculos as si
tuações descritas".

O Sr. Vitor Martins Neto, chefe da escritório local
da Ibama, com jurisdição sobre o litoral sul de Santa
Catarina (localidades de Garopaba ao Passa de Tor
res), abordou a questão da pesca predatória, pratica
da na modalidade arrastão no litoral sul da Estada par
barcos pesqueiros de Santa Catarina e também pro
cedentes de outras estadas. Não são as embarca
ções utilizadas na pesca de atuns e afins. Afirmou
que essa ação lesiva ao ambiente marinho "incide
nossas áreas em haras e perfodo de turbulência cli
máticas. quer dizer, mesma que houvesse estrutura,
nao poderlamos alcançá-Ias... Podemos ressaltar
também que eles só cometem crime ambiental, cama
lesam o patrimônio do pescador, levando à miséria
mais de vinte famflias do nossa litoral sul, anualmen-
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O Sr. Júlio Cézar de oliveira Laus, Capitão dos Sérgio Sachi, Maria de Lourdes Fonseca Lose, Paulo
Portos do Estado do Rio Grande do Sul, reafirmou o Renato Mattos Gomes, Mrriam Marroni e Adnelson
que dissera na reunião realizada em Porto alegre, sobre Troca.
a competência dos vários ministérios sobre as embar
caçOes, a pesca e sua fiscalização. Acrescentou: "Efeti
vamente, a Capitania dos Portos e o próprio Distrito Na
val no Rio Grande do Sul, quando solicitados pelo órgão
de fiscalização da atividade pesqueira têm prestado
apoio, embarcando representantes desses órgãos de
fiscalização, tanto nas nossas lanchas da capitania,
quanto nos navios do grupamento naval sul, e até nos
helicópteros subordinados ao distrito, para que se faça
a fiscalização da atividade pesqueira com o conheci
mento necessário para verificar se as embarcaçOes es
tão pescando de acordo com as regras estabelecidas".

Prosseguiu: "No que diz respeito à verificação
das embarcações em si, há duas vertentes da nossa
fiscalização: a segurança do tráfego aquaviário e a
salvaguarda da vida humana no mar, e sobre isso te
mos atribuição legal".

A Sra. Vereadora Miriam Marroni afirmou que "te
mos uma questão séria e de demanda social. Como
apreender a rede do pequeno, que vive daquela pes
ca, se as autoridades nao investem naquela grande
embarcação com sonda, radar, que passa a olhos vis
tos no litoral? Torna-se muito difrci! fazer essa fiscaliza
ção dentro do estuário com os pequenos e, simples
mente, observar os grandes, os que depredam signifi
cativamente, porque eles têm instrumentos podero
sos, cujos arrastos são violentos, acabam com o futuro
e o potencial pesqueiro da próxima safra",

O Sr. Adnelson Troca, Presidente da Câmara de
Vereadores de Ria Grande, manifestou sua apreen
são com o fato de embarcações não devidamente
aparelhadas estarem indo pescar em alto-mar, pelo
fato de não mais existir o peixe onde eles costuma
vam pescar, em volta do estuário. "Ontem, ele ia, tira
va 15, 20 dias e estava retornando; hoje ele tem de ir
para passar dois ou três meses, mais longe ainda.
Então, é uma preocupação para nós esse tipo de tra
balho". Entende faltarem polfticos governamentais
voltadas para a pesca, pois "há mais de 15 anos os
pescadores não recebiam um financiamento".

Também depuseram na reunião de audiência
pública em Rio Grande (RS) o Sr. Ricardo Alves, pre
sidente da Colônia de Pescadores Z-8; a Sr. Luiz
André Nassr Sampaio, pesquisador da Fundação
Universidade do Rio Grande; e o Sr. Osni Pinto, re
presentante do Prefeito de Pelotas (RS).

Usaram da palavra os Srs. Deputados Federais
Fernando Marroni (Presidente) e os Srs. Vereadores
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te. Levam todas as suas redes, âncoras, cordas, seus
pescadores tudo que existir pela frente".

O Sr. Obadias Gonçalves Barreiro, presidente
da Colônia de Pescadores 2-14, mencionou as gran
des perdas de redes de pesca sofridas pelos pesca
dores artesanais da regit:1o do Farol de Santa Marta e
de outras regiões. Mostrou-se indignado pelo fato de
não se encontrarem culpados ou responsáveis "pelo
que acontece na área pesqueira, muito especial con
tra nossos pescadores artesanais". Acusou a omis
são do Ministério do Trabalho e de todos os órgãos
responsáveis pela fiscalizaçt:1o da pesca. Declarou
que "esta Comissão foi muito bem informada quanto
ao fato de que existe pesca predatória, como existem
também pescadores que usam barcos industriais
sem registro. Houve casos de pescadores que perde
ram a vida e suas esposas perderam seus direitos,
porque não tinham registro os barcos".

O Sr. Renato Larofel, pescador artesanal do Fa
rol de Sana Marta, afirmou existir conflito entre o pes
cador artesanal e as grandes embarcações industria
is que realizam pesca predatória próxima à costa. De
clarou que, "em muitas situações, quando lançam
suas redes no litoral, os pequenos pescadores avis
tam barcos grandes e comunicam-se com eles pelo
rádio para pedir-lhes que se desviem das redes, e re
cebem a seguinte resposta: "Saiam da frente, sent:1o
os levamos também". É essa a forma como os pesca
dores industriais tratam os pescadores artesanais: na
base da ameaça, mesmo".

O Sr. José Emiliano Rebelo Neto, presidente da
Associação Ecológica José Emiliano Rebelo, decla
rou-se servidor aposentado do Ibama. Afirmou haver
detectado cinco áreas crfticas, que vêm sofrendo da
nos pela pesca predatória, em Santa Catarina; a prin
cipal seria a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo.
Chamou a atençt:1o para "um fato que estamos repe
tindo na história do Brasil, de que vamos dilapidar os
nossos recursos pesqueiros em funçt:1o de uma atitu
de maquiavélica, premeditada e nós, mais uma vez,
quer queiramos ou não, o nosso pescador artesanal
estará cada vez mais empobrecendo, os nossos re
cursos cada vez mais se depauperando e a
co-responsabilidade, volto a repetir, é do Poder Públi
co; do Poder Legislativo, do Poder Executivo e, por
via das dúvidas, até do Poder Judiciário".

O Sr. Pedro Hussein, Prefeito de Imaruf (SC), re
gistrou o clamor popular no sentido de que "sejam cria
das, de alguma forma, algumas condições para a ca
pacitação do pescador, uma polftica que dê amparo ao
pescador, que é uma classe muito grande neste Pafs".

Também depuseram na reunião de audiência pú
blica em Laguna (SC), o Sr. Athos Lufs Monteiro da Sil
veira, Capitão dos Portos do Estado de Santa Catari
na; o Sr. Antonnio Pedro dos Santos, Secretário de
Agricultura, Pesca e Meio Ambiente do municfpio; o Sr.
Leonardo Moreli, Presidente da Sociedade Amigos da
Lagoa de Imaruf e do Movimento Grito das Águas; a
Sra Hilda Soares Bica, Presidente da Associaçt:1o da
Mulher Lagunense; eo Padre Antônio Gerõnimo Hert.

Usaram da palavra os Srs. Deputados Federais
Renato Vianna (Relator); Vicente Caropreso (Vi
ce-Presidente); o Sr. Deputado Estadual Volnei Mo
rastoni; e o Sr. Vereador Hugo Bitencourt.

Na reunião realizada em Florianópolis (SC), em
10 de agosto de 1999, o primeiro a depor foi o Sr. Júlio
César, representante do Ibama. Começou a escassez
de recursos para uma atuaçt:io mais eficiente daquela
autarquia, a questão relativa ao canal de interligaçt:1o
das lagoas da região de Laguna (SC) com o mar, a pro
pósito das obras de duplicaçt:io da rodovia BR-101, e o
problema da pElSca predatória no litoral catarinense.

O represEmtante do Ibama mencionou as dificul
dades encontradas na tentativa de se estabelecer um
período de defeso para a pesca de camarão em La
guna. Promoveu-se um acordo com os pescadores
locais, que implicava a fixação desse perfodo em épo
ca diferente da mais indicada, posto que aquela coin
cidiria com o pE~rfodo de maior rentabilidade econômi
ca dessa pesca. Ainda assim, o defeso foi suspenso
por ordem judicial.

O Sr. Júlio César também comentou o descum
primento, por parte da Petrobrás, de acordo firmado
com o Ibama quando da autorização para a derruba
da de 56 ha dl~ mata atlântica, para a construçt:1o de
um oleoduto entre São Francisco e Biguaçú. O acor
do consistia no compromisso de a Petrobrás cuidar
da Reserva do Arvoredo, fornecendo inclusive uma
embarcação para o transporte do pessoal do Ibama.
Entretanto, apenas nos dois primeiros anos a referida
empresa teria fornecido algum recurso e confecciona
do cartazes que divulgavam a reserva, ao mesmo
tempo em que faziam publicações dos produtos Pe
trobrás. Posteriormente, não teria havido nenhuma
outra ação, no sentido de dar cumprimento ao acor
do.

Em seguida, o Sr. Athos Silveira, Capitão dos
Portos de Santa Catarina, fez uma exposição acerca
da atuação da Marinha. Explicou que, a pedido do
Governador do Estado, a Marinha cedeu instalações
na Ilha do Arve>redo, para a instalaçao de uma guarni
ção da Polrcia Ambiental. Com isto, minimizaram-se
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as invasões da ilha. Afirmou que a Capitania dos Por~ essa clandestinidade opera de fato em Santa Catari-
tos está "sempre pronta a cooperar e disponibilizar na e serve de modelo escravo para todo o Pars".
seus meios para a Polrcia Ambiental, o Ibama e ou- Na oportunidade, o Sr. Deputado Renato Viana
tros órgãos que deles necessitarem". registrou "a omissão, a negligência e, pela ausência,

O Capitão dos Portos informou que a Marinha o desinteresse das Delegacias do Ministério do Tra-
controla as embarcações de pesca "por meio de sua balho em prestar esclarecimentos a esta Comissão
inscrição e das inspeções para verificar sua qualida- Parlamentar externa... O que estamos vendo é a total
de e segurança, os meios de que obrigatoriamente negligência com relação à fiscalização do trabalho
têm que dispor para se fazerem ao mar'. Afirmou que escravo, violando a legislação trabalhista, a CLT, to-
essas açOes têm sido realizadas "inclusive nos feria~ das as normas trabalhistas, que a Delegacia do Tra-
dos, no sábado e no domingo, de forma inopinada, balho deveria permanentemente fazer cumprir".
para trazer esse nrvel de segurança a patamares ace- Prosseguindo, o Sr. Relator esclareceu que "rece-
itáveis". "Nosso apoio é total e irrestrito, dentro dos bemos uma denúncia do presidente do sindicato, Sr.
meios de que dispomos. Atualmente, estamos pres~ Osvani Gonçalves, sobre a existência de trabalhoe~
tando esse tipo de apoio à Polrcia Ambiental e à Dele- vo na região. Encaminhamos essa denúncia ao Ministro
gacia Regional do Trabalho e Emprego, de forma a vi- do Trabalho, para que tomasse as devidas providências.
abilizar a fiscalizaçao trabalhista em atividades de Infelizmente, nenhuma ação foi deflagrada. Essa de-
pesca em áreas que não dispOem desses meios". núncia, que julgo importante, serviu de origem e funda-

o Sr. Osvani Gonçalves, presidente do Sindicato mento para que constiturssemos esta Comissão".
dos Pescadores do Estado de Santa Catarina, defen~ Em seguida, o Sr. Osvani Gonçalves afirmou ter
deu a tese de que ocorra "trabalho escravo" a bordo em mãos a Lei n° 8.287, de 20 de dezembro de 1991.
das embarcaçOes pesqueiras. Afirmou que "numa em- Afirmou que "o art. 10 é bem claro; os documentos exi-
barcação, mesmo de pequeno porte, haverá quatro gidos para que o cidadão se habilite ao segu-
pais de famflia dentro dela, trabalhando para o patrão, ro-desemprego como pescador profissional são a
o dono da embarcação. O dono da embarcação, por- certidão de registro por um órgão competente, hoje o
tanto, mantém quatro pais de famllia sem o registro em Ibama, e um atestado da colônia de pescadores. A
carteira de trabalho, sem o FGTS recolhido e sem a colônia, como o sindicato, é instituição privada e não
contribuição previdenciária paga nas instituiçOes ban- tem poder legal de exigir documentos públicos... em
cárias. Para o sindicato, isso nada mais é que uma es- vez de haver essa exigência, deveria haver outra, de
cravidão, porque o cidadão trabalha durante a sua ju- um órgão público, provando que o cidadão não é fun-
ventude e, quando vai para a inatividade, nao tem dire- cionário público federal, estadual ou municipal". Pros-
ito de reivindicar aposentadoria ao órgão competente, seguiu afirmando que a colônia se beneficia dessa si~

porque não comprovou a contribuição previdenciária". tuação, para "obter fundos".

O sindicalista denunciou, também, o desvio do Sr. Vitor Dutra, servidor do Ibama responsável
seguro-desemprego que deveria ser pago aos pesca- pela Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, infor-
dores. Afirmou que boa parte dos que recebem este mou que aquele Instituto, juntamente com a Policia
beneficio seria "composta por pessoas que não têm Ii- Ambiental do estado, mantém uma guarnição de fis-
gação com a pesca. São comerciantes, donos de su- calização permanente na ilha, mediante um convênio
permercados, funcionários públicos". Esclareceu que de concessão de uso de casas da Marinha que lá
a fraude ocorre "porque o cidadão, antes de entrar na existem. Afirmou que, com essa fiscalização, ini-
vida pública como funcionário, tinha uns documentos biu-se "uma série de problemas, mas não temos con-
de pescador e manteve em dia esses documentos ... e diçOes, com apenas duas embarcaçOes, são dois bo-
a lei de seguro-desemprego apenas exige que o cida- tes infláveis de 3,80m com motor de 25 HP, de con-
dão comprove com documentos que ele é pescador". templar o art. 40 do decreto que delimita uma área que

O Sr. Gonçalves desafiou os fiscais da Delega- começa na praia de Taquaras, no balneário de Cam-
cia do trabalho a fazer "um trabalho honeste com rela- boriú até a praia do Santinho, em Florianópolis".
ção às 700 milhas de carta náutica catarinense, com Acrescentou que "há um equfvoco em tudo isso:
relação a esses patrões da pesca, que mantém suas nesse local é proibida a captura de espécies jovens,
embarcações sem registro na Capitania dos Portos, não de isca viva, porque todo mundo fala sobre a
na clandestinidade, sem registro do FGTS, sem o re- questão da isca viva, mas não é essa a questão"...
colhimento do INSS e assim por diante. Diga-se que "Então, o que ocorre? São as espécies jovens. Não
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pode nem o atuneiro trabalhar, nem o pescador que ar~ dou sobre a justificativa e nós fizemos uma outra situ-
rasta para a atividade de pesca de camarão se~ ação, que foi a diminuição do art. 4° em si, no tocante
te-barbas nessa área. É isso que devemos deixar cla- à área do entorno da reserva, porque a Resolução nO
ro". 13 do Conamajá estabelece que são 10km do entor-

O Sr. Vitor Dutra reafirmou que "há uma dificul- no das Unidades de Conservação para construções
dade muito grande e tivemos que usar a parceria dos ou edificações de grande porte. Já se tem uma legis-
três órgãos, Ibama, Polícia Ambiental e Capitania dos lação de um'E! forma, seria necessário ter uma outra
Portos, para fazer um serviço razoável, porque lá é que não trouxesse prejuízo ao pescador artesanal,
muito difícil". que temos próximos dessa área de restrição, que são

Declarou ademais: "Acontece que as pessoas aproximadamente 3 mil ... O que fazemos? Proibimos
ficam criticando o não-cumprimento do art. 40, que de pescar esses 3 mil pescadores artesanais, que
não tem nada a ver com a reserva, porque saiu embu- têm, na média, três pessoas por familia, ou mudamos
tido no decreto que criou a reserva. Mas há uma in- esse art. 4° para cerca de mil metros do entorno ou
correção nele, pois a área de proteção abrangida pelo uma coisa que seja mais viável"?
art. 4° do Decreto n° 99.142 vai da parte leste da re- O Tenente Wallace, da Polícia Militar de Santa
serva biológica até o continente africano! Olhem só a Catarina, informou que sua corporação possui um ór-
incoerência. Nós mudamos, mas não é oficial, porque gão de fiscalização ambiental, criado por força da
precisa passar pelo Congresso para ser oficializado. Constituição Estadual, que é a Companhia de Prote-
Essas coisas temos que deixar claro. Todas as penali- ção Ambiental, órgão que integra o Sistema Nacional
dades sobre a infringência ao art. 4° estão sendo ob- do Meio Ambiente - SISNAMA. Informou que esse ór-
jeto de recurso pelos advogados das empresas e dos gão procede à fiscalização da pesca por meio de um
armadores de pesca. E eles estão ganhando. Olhem convênio existente com o Ibama e que, ao longo do Ii-
só que estamos gastando duas vezes: uma para apli- toral de Santa Catarina, a Polícia Ambiental tem três
car a legislação, com gastos de combustível, de ali- unidades (Joinville, Florianópolis e Laguna). Afirmou
mentação e de pessoal; a segunda, para fazer a con- que "grandes são as dificuldades para a fiscalização,
tradita e dizeí que há um equívoco do art. 4°, que pre- haja vista o tamanho do nosso litoral. Não possuímos
vê a área até continente africano. São situações caó- nenhuma embarcação para alto-mar. Temos o dever e
ticas. E as pessoas jogam na imprensa que deve ha- a obrigação de fiscalizar e não temos as embarcações
ver a proteção do art. 4°. Claro que sim, mas deve, ideais para realizar essa fiscalização. Vou ter que con-
primeiro, ser corrigido. Nós que somos do Poder Exe- cordar em pctrte com Osmani, do Sindicato dos Pesca-
cutivo devemos proteger-nos para não ter problemas dores, que s6 podemos fiscalizar 80% dos casos, as
mais tarde. É uma dificuldade muito grande". embarcações costeiras, os pequenos pescadores".

O Sr. Vitor Dutra informou ainda que ele e o te- Conforme destacou o Tenente Wallace, a Polí-
nente wallace, da Polícia Ambiental, estiveram em cia Militar faz a proteção ambiental por meio de três
Santos (SP), tentando, sem sucesso, obter a cessão de ações: educação ambiental (palestras, sobretudo em
lanchas de uma massa falida. Também estiveram na escolas), prevenção (rondas) e repressão (autua-
Receita Federal, "onde há seis lanchas de porte e em ções, apreensões etc.). Faltam-lhe, entretanto, em-
condições excelentes para se utilizar aqui. Estão para- barcações que permitissem uma presença ostensiva
das no Bairro Vicente de Carvalho, em Santos, num gal- no mar. Afirmou que cerca de 90% da fiscalização de
pão... e pedimos a transferência desse patrimOnio para pesca em Santa Catarina é realizada pela Polícia MiIi-
o Ibama, para uso em parceria, Polícia Ambiental, Iba- tar e 10% pE~lo Ibama, que tem uma estrutura menor.
ma e Capitania dos Portos, para facilitar os nossos ser- Ao longo do ano de 1999, a maioria das autuações
viços marrtimos em si. Até o momento, não tivemos êxi- por infrações ambientais feita pela PM incidiu sobre a
to nenhum. Então, vejam os senhores que é difícil". frota atuneira. Os maiores problemas relativos à pes-

Questionado pelo Sr. Presidente se já teria havi- ca no litoral catarinense são, segundo ele, "as modali-
do alguma iniciativa, por meio do ministério a que está dades de pesca de arrasto e de captura de isca viva".
vinculado, relativa à regulamentação do art. 4°, o Sr. Segundo o oficial da PM, "a Capitania dos Por-
Vitor Dutra informou que "foram feitos dois posiciona- tos tem-nos propiciado treinamento e habilitação,
mentos; o primeiro está tramitando no Congresso Na- para os nossos condutores navais há mais de três
cional e pede a mudança de categoria da unidade ... a anos. Repetidas vezes disponibiliza embarcações e
outra situação foi a correção do art. 4° ... até o nosso pessoal para nos auxiliar no translado ao Arvoredo.
Departamento Jurídico. em Santa Catarina, nos abor- Inúmeras VElzes foram solicitadas à Capitania. As pró-
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prias instalações na Reserva do Arvoredo também
são disponibilizadas. Está em fase adiantada, em
fase final de estudos, um convênio entre a Polrcia Mi
litar e a Capitania dos Portos, para fiscalização de Po
licia Naval propriamente dita".

O Sr. José Emiliano Rebelo Neto, que já depu
sera em Laguna, afirmou entender que "por trás disso
tudo existe uma grande farsa". Acrescentou: "O Iba
ma está lá. Há 12 dias, está encostado um baita navio
de 26 metros de comprimento, que saiu para fiscaliza
ção durante o camarão. Hoje o Pocof de Itajaí não
tem embarcação, porque ela foi retirada. Antes de vi
ajar, passei lá. Tiraram a embarcação. Por quê? Tira
ram a embarcação porque não querem que se faça a
fiscalização. Isso é uma coisa lógica!"... "Não seja
mos tão ingênuos, meus senhores, de acreditar que
não há condições. Há, sim!" ... "O que não existe é
vontade, existe muito mais uma conivência com tudo
isso que está ai. Que fique registrada mais uma vez a
minha indignação. Dizer que não há condições é uma
grande mentira. Há condições sim. É impossível man
ter um navio daquele que está em Itajaí parado, uma
estrutura daquela? Por que não se viabiliza, se aque
le navio vai na mesma área que vai o atuneiro?" Con
cluiu sua intervenção afirmando: "os senhores preci
sam descobrir que as pessoas que estam por trás dis
so em vez de estarem ajudando o desenvolvimento
sustentável estão contribuindo para uma atividade
ecologicamente insustentável, desequilibrada, eco
nomicamente viável só para os grandes grupos".

O Deputado Estadual Volnei Morastoni comen
tou que "grande parte dos depoimentos aqui dados
reflete o descaso e a falta de condições, em parte, de
realizar também esse trabalho, embora o próprio
José Emiliano tenha dito em seus depoimentos que,
às vezes, mesmo nessas condições mais precárias,
um trabalho de fiscalização também pode ser feito.
Constata-se muitas vezes a falta de vontade para
exercitar esse trabalho de fiscalizaçao. Mas pelos de
poimentos da Polfcia Ambiental e do próprio Ibama,
há uma falta de equipamentos mais adequados para
exercitar esse trabalho". Acrescentou: "Sabemos que
direitos trabalhistas estão sendo desrespeitados, as
sim como sabemos que há muitas irregularidades na
área, tanto na frota industrial, quanto entre os pesca
dores artesanais, ainda que em escala menor".

Concluiu, então, o Deputado Morastoni: "Acho
que essa é a realidade que ficou comprovada: a pesca
predatória industrial acontece tanto pela isca jovem, a
chamada isca viva, que serve para a pesca do atum,
corno também pelo que ocorre no interior das baías, o
arrasto. Ficou claro, no depoimento prestado ontem em

Laguna pelos pescadores artesanais, que os barcos
avançam para a região litorânea e levam suas redes.
Depredam não só o meio ambiente, como também a
atividade de subsistêncía dos próprios pescadores".

Também depôs na reunião de audiência pública
em Florianópolis (SC), Sr. Antenor Aristides Souza, o
Presidente da Colônia de Pesca de Itapema (SC).
Usaram da palavra os Srs. Deputados Federais Fer
nando Marroni (Presidente); Renato Vianna (Relator);
Vicente Caropreso (Vice-Presidente) e o Sr. Deputa
do Estadual Volnei Morastoni.

Na reunião realizada em Itajaí (SC), em 11 de
agosto de 1999, um importante depoimento foi pres
tado pelo Sr. José Leonel de Miranda, Presidente da
Associação dos Moradores do Canto Grande, bairro
do Município de Bombinhas (SC). Afirmou ele: "Pedi
mos, em relação ao nosso bairro, à nossa área... a
preservação dos mangues, principalmente dos man
gues da área do Zimbro; o controle da poluição, me
lhor dizendo, do envenenamento do rio Tijucas por
pesticidas, agrotóxicos, lixos domiciliares e até lixo
hospitalar, que é jogado no rio... Queríamos das auto
ridades uma atenção especial em relação à poluição
do rio Tijucas, à maricultura, à ostricultura, que está
ameaçada por essa poluição. Atualmente, várias fa
mílias sobrevivem desse cultivo".

O Sr. José Leonel também abortou a questão
trabalhista a bordo das embarcações pesqueiras:
"Estamos falando em trabalho escravo. Participei de
todo o processo quando perdemos alguns moradores
do bairro, vítimas do naufrágio de dois barcos: Paulo
Imeri e Rio Nilo. Se não me engano, eles estavam a
sessenta milhas da costa. Assim que entrei em conta
to com meu contador, que estava responsável por
esse barco, ele disse que teve de correr para registrar
esses pescadores, senão a família ficaria desprotegi
da quanto à assistência por parte da Previdência.
Então, não podemos afirmar que existe trabalho es
cravo, mas podemos até afirmar que muitos barcos,
muitos armadores não registram seus pescadores".

Adiante, o mesmo depoente afirmou: "Agora,
por exemplo, estamos todos unidos contra o Projeto
de Lei n° 34/99, da Prefeitura de Bombinhas, que
pede a elevação da cota 20 para a cota 100, na coste
ira do Zimbro, para favorecer um loteamento... Esta
mos todos unidos e aproveitamos o ensejo para pedir
o apoio de V. Exas. Sabemos que as mudanças da lei
da cota 20 para a cota 100 acarretará a destruição de
toda aquela área de mata atlãntica, que hoje ostenta
fauna e flora ricas - até jacarés existem lá e um ma-

.nancial de água único, que um dia abastecerá Bombi
nhas, com nove cachoeiras e quatro praias.
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Outro depoimento da maior importância foi pres
tado pelo Sr. Manoel Xavier, Presidente do Sindicato
dos Pescadores de Santa Catarina. Afirmou ele que
"pesca predatória existe em todo o Brasil, sim, e em
todo o mundo. Quando se concede autorização para a
pesca de arrasto, de camaroeiro, de parelha, estão au
torizando pesca predatória, e não escondemos isso de
ninguém. Isso existe autorizado pelo Ibama, tanto no
Brasil quanto em qualquer outro país onde existe a
pesca de cerco e de arrasto. A pesca acompanhante é
enorme. Quem trabalhou no camarão e na parelha
sabe que 70% da pesca é jogada fora".

Ofereceu uma sugestão interessante: "Uma idéia
simples de ser colocada em prática para inibir o arrasto
dentro das 3 milhas, onde estariam as redes de espera
dos artesanais: coloquem inibidores de arrasto".

Quanto á captura de isca viva, asseverou que
os pescadores profissionais o fazem, mas que têm
autorização para fazê-lo: "Temos autorização para a
captura. Ninguém pode dizer que estamos cometen
do crime. Está no decreto do Ibama".

Questionado pelo Sr. Presidente se haveria
pessoas embarcadas sem relação de trabalho esta
belecida com os donos do barco ou com quem as
contratou, o Sr. Manoel Xavier respondeu: "Confirmo.
Tanto é que vou passar os documentos. Calculo uma
média de 20% na esfera da pesca profissional. Acre
dito que sejam armadores industriais... Só que eles
chamam de pescadores artesanais, ou seja, armador
artesanal, para o qual não existe necessidade de vín
culo empregatício, e estão amparados em lei".

O Sr. Giácomo Vicente Perciavalle, Presidente
do Sindicato das Indústrias Pesqueiras de Santa Ca
tarina, afirmou ser inverídica a informação de que es
taria comprovada a possibilidade de utilizarem-se es
pécies alternativas como isca viva para o atum. De
clarou que o Sindicato que preside "vem desenvol
vendo estudos exaustivos junto com a Univale e até
mesmo pagando esses estudos, mas ainda não en
contramos espécies alternativas... Esses organis
mos, além de não se adaptarem a bordo como deveri
am, quando são Jogados na água, por não serem ele
mentos da água, ficam bobos. E a sardinha, quando é
jogada na água, tenta se proteger do atum debaixo do
barco e chama o cardume de atum para o barco".

Considera o Sr. Perciavalle que "o problema da
pesca é estrutural, de cultura, educação, de instru
mentos, de polfticas, de leis. E se isso for o embrião
para a mobilização que corrigirá essa situação, ótimo".

No tocante à Reserva Biológica Marinha do
Arvoredo, comentou o erro existente na redação do

art. 4° do Decreto n° 99.142, de 12 de março de 1990,
onde se inverteram as coordenadas geográficas leste
e oeste. Afirmou que o Sindicato que representa já
manteve contato, a respeito, com diversas autorida
des, "mas Él vespeiro em que ninguém quer mexer. A
lei está errada. Todas as embarcações estão sendo
autuadas indevidamente nessa pseudo-área entorno".

Questionado pelo Sr. Presidente, o Sr. Perciavalle
afirmou ser proprietário de duas embarcações e estimar
que cerca de 45 barcos se dedicam à pesca de atuns e
afins, naquela região. Acrescentou que "Estudos do
Ibama informam que os barcos capturam em média de
1.500 a 1.aOOkg de sardinha juvenil por viagem".

Com respeito à aproximação da costa pelas em
barcações atuaneiras para a captura de isca viva, o Sr.
Perciavalle declarou: "Veja bem, a legislação da Mari
nha diz que o atuaneiro pode chegar a 200 metros da
praia e a 50 metros dos costões. Retornamos ao De
creto Presidencial ... que foi mal redigido e está legis
lando a costa da África ... Se o texto tivesse sido redigi
do corretamente e efetivamente tivessem demarcado
a área entorno no local desejado, nada poderia ser fei
to lá, porqUt~ está determinado que fica proibida a pes
ca de indivíduos jovens, sem delimitar percentual, mo
dalidade de captura, nada. Para cada quilo de cama
rão sete-barbas vêm junto 7 quilos de Iinguadinha,
pescadinha, sardinha, papa-terra e uma série de espé
cies, o que inviabilizaria o arrasto de camarão e o pró
prio cerco de traineiras que pescam sardinhas".

Indagado sobre a norma que citara, relativa à
distância de aproximação da costa pelas embarca
ções, o Sr. Perciavalle informou tratar-e do Regula
mento de Tráfego Marítimo, da Marinha, que não re
gula a pesca, mas sim o tráfego de embarcações.
Afirmou que "os atuaneiros estão autorizados a pes
car isca viva dentro das 3 milhas. Não é proibido o
cercado das 3 milhas, mas, sim, o arrasto de fundo
dentro das 3 milhas; não a pesca de isca viva".

Indagado pelo Sr. Deputado Edison Andrino so
bre a possibilidade de se fazer um acordo entre o se
tor empresarial, o Ibama e o setor artesanal, no senti
do de se limitar uma área para a captura de isca, o Sr.
Perciavalle respondeu: "Não vejo viabilidade nessa
primeira hipótese, porque os cardumes se deslocam,
e teremos de ficar esperando atrás dessa linha imagi
nária que ele saia daquela praia, venha para outra ou
vice-versa. Existe algo muito mais produtivo e que
pode atendl3r não só os empresários, mas também os
pescadores artesanais. Foi feita uma proposta ao Iba
ma há cerca de um ano. O Ibama, às vezes, complica
demais. Ele diz que o barco tem de ser auto-iscável,
ou seja, não posso comprar a isca do pescador A, B



03362 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

OU C, que está em Porto Belo. Tentamos fazer com
que esses pescadores fossem auxiliados pelos em
presários na construção de tanques-redes nas suas
praias, para que eles capturassem a isca viva, depo
sitassem nos tanques-redes. Se os atuaneiros che
gassem lá, venderiam a isca viva para eles. S6 que o
Ibama não se pronunciou. Enquanto ele não se pro
nunciar, isso é ilegal também. É tudo muito difícil, ou
seja, tem-se que brigar para trabalhar".

Prosseguiu o Sr. Perciavalle, dizendo: "Esta é a
proposta que trago a esta Comissão, para que tente
implementar, dentro do Ibama, esta possibilidade. Ga
ranto que, no mínimo, em três, quatro praias, esses
acordos estão maduros para cair; ou seja, criaria uma
remuneração para esse pescador. Volto a dizer: n6s,
empresários, estamos dispostos a pagar por essa isca
para não nos incomodarem. O nosso problema não é
querer economizar no que se refere à compra de isca
de cativeiro ou do pr6prio pescador artesanal; é, sim,
fazer cumprir o que o Ibama nos permite. Temos de ser
auto-suficientes na captura da isca. Um barco nosso,
que tem 25 homens, consome dois mil litros de 61eo di
esel por dia. Parado uma semana em Porto Belo pro
curando isca, quanto custa, sem podermos comprar
de um pescador artesanal que esteja num tanque-rede
na hora? E: simples fazer a conta".

Também depuseram na reunião de audiência pú
blica em Itajaí (SC), o Sr. Antonio Carlos Lopes, biólogo
e ambientalista; o Sr. Albert Stadler, representante da
Prefeitura Municipal de Porto Belo (SC); o Sr. Luiz
Alberto, representante da Associação dos Maricultores
de Bombinhas (SC); o Sr. CésarAlves Lopes, Presiden
te da Colônia Z-22, de Morrinhos; o Sr. Noemi dos San
tos Cruz, Secretário de Indústria, Comércio e Turismo
do Município; e o Sr. João Macanhã, Secretário de De
senvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Estado.

Usaram da palavra os Srs. Deputados Federais
Fernando Marroni (Presidente da Comissão); Rena
to Vianna (Relator); Vicente Caropreso (Vi
ce-Presidente); Edison Andrino; e o Sr. Deputado
Estadual Volnei Morastoni.

Correspondência:
A Comissão Externa destinada a averiguar de

núncias da ocorrência de pesca predatória e trabalho
escravo nas águas do litoral sul do Brasil recebeu as
seguintes missivas, consideradas relevantes:

a) carta datada de 20 de maio de 1999, do Sr.
José Emiliano Rebelo Neto, Presidente da Associa
ção Ecológica "José Emiliano Rebelo", em que formu
la denúncias idênticas às referidas em seu depoimen
to à Comissão

b) Ofício n° 1.531/99, de 12 de agosto de 1999,
pelo qual o Sr. Procurador da República no Estado de
Santa Catarina encaminha cópia do Informe Técnico
nO 41, de 6 de agosto de 1999, referente ao processo
nO 451/88 (Sudepe), da Representação do Ibama em
Santa Catarina;

c) Ofício nO 298/99, de 17 de agosto de 1999,
pelo qual a Delegacia Regional do Trabalo e Emprego
no Estado de Santa Catarina comunica haver deixado
de participar das reuniões de audiência pública na
quele Estado por não haver recebido em tempo a
convocação; que, havendo realizado reunião com li
deranças sindicais dos pescadores artesanais e in
dustriais em 9-6-99, aqueles afirmaram taxativamen
te que "no litoral catarinense não existe trabalho es
cravo", sendo reivindicada a fiscalização sobre o re
colhimento do FGTS e a ausência de registro em
CTPS; e que o Grupo M6vel de Fiscalização Portuária
elaborou plano especffico de trabalho, para o qual so
licitou o apoio da Capitania dos Portos;

d) Ofício n° 170/99, de 6 de setembro de 1999,
pelo qual o Sr. Procurador da República no sul do
Estado de Santa Catarina informa que vem recebendo
constantes denúncias por parte de associações de
pescadores, em que se comunica a existência de bar
cos pesqueiros utilizando redes de arrastão próximas
à costa, destruindo redes dos pescadores locais e rea
lizando pesca predatória. Considera o Sr. Procurador
ser este um problema de policia e, ante a alegação de
insuficiência de recursos materiais pelos órgãos de fis
calização ambiental, sugere que a fiscalização seja re
alizada em conjunto pelo Ibama e a Patrulha Costeira
do Ministério da Marinha, com base na Lei n° 2.419, de
10 de fevereiro de 1955.

Conclusões:
Encerradas as reuniões de audiência pública,

são as seguintes as conclusões a que chegou a Co
missão Externa destinada a averiguar denúncias da
ocorrência de pesca predatória e trabalho escravo
nas águas litoral sul do Brasil, nos Estados do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina:

1- Entendendo-se pela expressão "trabalho es
cravo" a utilização de força de trabalho por meio de
coação, violência física ou ameaça e sem contrapres
tação pecuniária, não se confirmaram as denúncias
de existência de trabalho escravo a bordo de embar
cações de pesca nos Estados do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina. Todavia, pela Comissão foi com
provado o que a legislação trabalhista vem sendo des
cumprida, sendo frequentes os casos de pescadores
atuarem a bordo dessas embarcações sem a devida
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anotaçao em carteira de trabalho e recolhimento do vivas em sistemas de aqoicultura, ou na autorização
FGTS, contribuições previdenciárias ,e outros encar- para que pescadores artesanais procedam à sua cap-
gos trabalhistas, bem como foram constatados indfcios tura no ambiente natural, as guardem e as vendam às
de atividade laboral cuja con~aprestação está limitada à empresas atuneiras.
comida consumida pelo trabalhador. Há, também, de- 7 _ Tem locorrido pesca predatória inclusive na
nüncias de exploraçao do trtabalho dO,menor. Cabe ao área da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, no
Ministério do Trabalho e doi.Emprego' realizar, através Estado de Santa Catarina. O art. 40 do Decreto n0
de suas Delegacias nos Estados, uma fiscalizaçao 99.142, de 12 de março de 1990, contém um grave
mais efetiva do trabalho no setor pesqueiro e, para tan-
to, esta Comissão indica que o Ministério do Trabalho erro de coordenadas geográficas que prejudica a fis-

calização ambiental na área dessa Reserva. É im
e do Emprego desenvolva ações conjuntas com o Iba-
ma, com apoio das Capitanias dos Portos nos Esta- prescindivel que o Poder Executivo promova a sua
dos, de forma a desenvolverações de fiscaJizaçao arti- correção com a máxima urgência.
culadas, utilizando a estrutura da Marinha para bem 8 - A poluição das águas do rio Tijucas, em San-
desenvolver sua atividade de fiscalização. ta Catarina, de outros rios, lagoas, lagunas e do mar,

2 - Há indicias de que a legislação trabalhista é é outro importante fator de dano ambiental, que preju-
mais freqOentemente desrespeitada em embarca- dica a pesca na região em foco. As principais fontes
ções de porte médio (traineiras), e de que o pescador de poluição são residuos da extração de carvão mi-
seja submetido a uma carga excesS?iva de trabalho, neral, agrotóxicos utilizados em lavouras de arroz,
em atividades penosas ou insalubres, tendo os seus lixo (inclusive hospitalar) e esgotos.
direitos desrespeitados. 9 - O complexo lagunar no sul do Estado de

3 - O beneficio do auxilio-desemprego concedi- Santa Catarina, em especial a lagoa de Imarui, teria
do aos pescadores nos perfodos de defeso da pesca sofrido grande impacto ambiental com a construção
para proteção das espécies, definidos pelo Ibama, da rodovia BR-101, quando o aterro para a constru-
tem sido indevidamente percebido por pessoas que ção da ponte da cabeçuda teria prejudicado o fluxo de
nêo têm na pesca seu principal meio de vida. É ne- água no canal de comunicação entre a lagoa e o mar.
cessário que o Poder Executivo encontre uma forma Recomenda-se que se busque a solução para esse
mais adequada de seleção de beneficiários e exerça problema quando da execução das obras de duplica-
uma fiscalização mais efetiva. ção da referida rodovia.

4 - Efetivamente, ocorre pesca predatéria-no.li- 10 - A construção de um novo acesso rodoviá-
toral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, sen- rio à praia de Zimbros, em Bombinhas (SC), a partir
do duas as principais práticas lesiv,as ao ambiente da BR-101, em área de ocorrência de mata atlântica e
marinho e estuarino: mananciais hfdricos, poderá causar grave dano ambi-

a} pesca de arrasto, a Imenos de 3 milhas náuticas ental, com reflexos negativos inclusive sobre a pesca
da costa, inclusive por parelhas de embarcações; e naquela regiã().

b) captura de grandes quantidades de sardi- 11- Foi constatado que a precariedade de fisca-
nhas e outros peixes em estágio juvenil, nas proximi- Iização da pesca predatória, sobretudo a realizada
dades da costa, pelas embarcações que se dedicam pelo sistema de arrasto, na zona de encontro entre a
à captura de atuns e afins, com a finalidade de utiliza- Lagoa dos Patos, no Estado do Rio Grande do Sul, e
ção como iscas vivas. o mar oceânicc" impõe relevante prejuízo de natureza

5 - A pesca de arrasto a menos de 3 milhas náu- econômica aos pescadores artesanais que desenvol-
ticas da costa deve ser eficazmente reprimida pela vem atividade pesqueira no interior da Lagoa dos Pa-
fiscalização ambiental, posto que é proibida, no Esta- tos, haja vista que a pesca predatória impede o fluxo
do do Rio Grande do Sul, pela Portaria da Sudepe n° de pescado para o interior da referida lagoa. Dado
N-26, de 28 de julho de 1983, e, no Estado de Santa que a atividade de fiscalização é obrigação que se im-
Catarina, pela Portaria Ibama nO 107-N, de 29 de se- põe à União por determinação legal, indica-se que a
tembro de 1992. União proceda à avaliação da diminuiçao do pescado

6 - Quanto à questão das iscas vivas, sugere-se disponível para captura no interior da Lagoa dos Pa-
ao Poder Executivo proibir sua captura nas proximi- tos e proceda :à indenizaçêo pecuniária decorrente de
dades da costa pelas embarcações atuaneiras. As omissão ilegal de atividade administrativa, estimando
principais alternativas consistem na criação de iscas os prejufzos, aos pescadores artesanais que compraR
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vadamente tenham seu sustento na atividade pes
queira desenvolvida no interior da Lagoa dos Patos.

12 - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que
tem a competência legal para proceder à fiscalização
da atividade pesqueira e coibir as práticas predatóri
as, encontra-se desaparelhado para realizar adequa
damente esse trabalho em alto-mar. Faltam-lhe recur
sos humanos e materiais, em especial embarcações
capazes de navegar em mar aberto, alcançar e abor
dar as embarcações infratoras.

13 - A fiscalização da atividade pesqueira, pro
movida pelo Ibama e pelos órgãos ambientas dos
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina,
incide com rigor sobre os pescadores artesanais, so
bretudo os que pescam desembarcados ou em em
barcações miúdas, ao contrário do que ocorre com as
grandes embarcações pesqueiras, sobretudo as vin
culadas às indústrias pesqueiras.

14 - O Ibama é credor de uma verba da Petro
bras, a trtulo de compensação pelos danos ambientais
causados à reserva de mata atlântica no Estado de
Santa Catarina, quando da construção de um oleoduto.
Espera receber esses recursos, que utilizaria para ad
quirir equipamentos necessários à fiscalização da pes
ca.

15 - Recomenda-se ao Poder Executivo que re
alize inventário de embarcações de propriedade de
órgãos públicos federais e que proceda à ceção des
tes ao Ibama, para fins de utilização nas atividades de
fiscalização.

16 - Ainda que reconhecendo o relevante apo
io que as Capitanias dos Portos nos Estados do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina vêm prestando
aos órgãos de fiscalização ambiental, recomenda-se
ao Ministério da Marinha que oriente essas Capitani
as, nos referidos Estados, para que se empenhem
na fiscalização da pesca predatória. Tal atividade é
de competência concorrente das Capitanias dos
Portos, conforme legislação em vigor: Lei nO 2.419,
de 17 de fevereiro de 1955, que "institui a Patrulha
Costeira", e seu regulamento (Decreto nO 64.063, de
5 de fevereiro de 1969). Observe-se que o art. 1°,
alfnea a, da referida lei, estabelece, como objetivo
do Serviço de Patrulha Costeira: "Defender, em co
laboração com o Serviço de Caça e Pesca, do Mi
nistério da Agricultura, a fauna marítima, a flora
aquática e fiscalizar a pesca, no litoral brasileiro",

17 - As Capitanias dos Portos deveriam inten
sificar o trabalho, que vem sendo feito por amostra
gem, de inspeção de embarcações pesqueiras,

quanto à disponibilidade de equipamento de salva
tagem e necessários à segurança da navegação em
alto-mar.

18 - A atuação de diversas Organizações
Não-Governamentais deve ser reconhecida como
um fator de grande importância na defesa do meio
ambiente, na região em foco.

19 - A instituição de programas governamentais
de estfmulo à aqOicultura mostra-se absolutamente
necessária para a preservação do meio ambiente, po
dendo constituir-se em eficiente alternativa à pesca de
captura, com relevantes repercussões econômicas e
sociais. A auto-sustentabilidade da atividade pesquei
ra impOe que a pesca de porte industrial por captura
torne-se complementar ao pescado oriundo da aqüi
cultura, excetuando-se a pesca de natureza artesanal,
por seu conteúdo cultural.

20 - O presente relatório da Comissão Externa
destinada a averiguar denúncias da ocorrência de
pesca predatória e trabalho escravo nas águas do li
toral sul do Brasil, nos Estados do Rio Grande do
Sul e de Santa Catarina, deve ser encaminhado aos
Ministérios do Meio Ambiente; da Agricultura e do
Abastecimento; do Trabalho e do Emprego; da Mari
nha; e à Secretaria dos Direitos Humanos, para co
nhecimento e adoção das providências cabíveis,
bem assim ao Senhor Presidente da Câmara dos
Deputados e ao Senhor Presidente da República.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado Renato Viana, Relator.

COMISSÃO EXTERNA

Destinada a averiguar denúncias da
ocorrência de pesca predatória e traba
lho escravo nas ãguas do litoral sul do
Brasil, nos Estados do Rio Grande do Sul
e de Santa Catarina. - (Externa - Pesca
Predatória)

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Externa destinada a averiguar de
núncias da ocorrência de pesca predatória e trabalho
escravo nas águas do litoral sul do Brasil, nos Esta
dos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em re
união ordinária realizada hoje, concluiu pela aprova
ção do relatório do Deputado Renato Viana.

Participaram da votação os Deputados Caio Ri
ela, Fernando Marroni, Osvaldo Biolch, Renato Vian
na, Vicente Caropreso, Veda Crusius, Hugo Biehl, Iris
Simões e Nelson Marchezan.
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Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1999 
'eputado Fernando Marroni, Presidente - Deputado
:enato Vianna, Relator.

REQUERIMENTO
Do Sr. Deputado Paulo Baltazar, nos se

uintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Baltazar)

Requer retirada da Proposta de Fis
calização e Controle nO 20/99.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 114, VII, do Regimento Inter
o da Ctlmara dos Deputados, solicito a retIrada da
reposta de Fiscalização e Controle nO 20/99, de mi
ha autoria, que ora tramita na ComIssão do Meio
\mblente, de Defesa do Consumidor e Minorias

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1999. 
)eputado Paulo Baltazar.

Defiro. Publique-se.
Em 25-1-2000 - Michel Temer, PresI

dente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR W 100 DE 2000
IDO SR DR HELIO)

Instltwo Funda de Umversahzação dos ServIços Postais EssenCIaIs - FUSPE

(AS COMISSÕES DE CII~NCIA E TECNOLOGIA CO~UNICACÃO E IN!,ORMATICA DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇAO IMERITO E ART 54), E DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E
DE REDAÇÃO IART 54))

O Congresso :"isclOnsl decreta'

Art 10 FIca Instrtuido o Funqo ae Umversallzação dos

Servlcos Postais EssenCiaIS - FUSPE sob a gestão ao Mlnlsteno das

Comunicações.

Paragrafo umco O FUSPE lem como finalidade captar

recursos para copertura de parcela dos custos destJnados ao cumpnmento das

obngaçôes ae universalização dos servll;:os postaIS essenCIaiS

Art 2° Cabera ao Mlnlsteno das Comumcações formular

polillcas. dlretnzes e pnondades onentadoras das aplicações dos recursos do

FUSPE

Art 3° Os recursos do FUSPE serão deposrtados no Banco do

BrasIL que se encarregara da manutenção de conta especial para receber os

depÓSitos do fundo bem como efetuar os repasses e aphcações determInadas

pelo órgão gestor

Paragrafo UnlCO Ao Banco do BrasIl compelJra a aprovação, o

acompanhamento e a fiscalização de programas met~s projetos e ativIdades de

cobertura universal dos serviços essenCiaIS dos correIOs em atendimento às

diferenças regionais

Art 4° Os recursos do FUSPE serão aplicados em programas.

projetos e atividades relaCionados com serviços essenCiaiS e não previstas no

Plano Geral de Universalização dos Serviços EssenCiais dos Comelos como

obngação do concesslonáno, que contemplarão. ,entre outros. os seguintes

obJetiVOs

I -Implantação de serviços postais em pequenas localidades.

cUJo atendimento não seja obngatóno por parte do concesSlonano de serviços

postaIs,

" - Implantação de serviços postaIs na zona rural.

111 - atendimento à população carente,

IV - Implantação de servIços postais em regIões longínquas e

de fronteira.

V - implantação de acessos publicas coletIVOS para o comelo

híbndo

Paragrafo ÚniCO Pelo menos, 50% dos recursos do FUSPE

serão aplicados nas areas da regIão Norte. Nordeste e Centro-Oeste

Art 5° Constituem receitas do FUSPE.

I - dotações deSIgnadas na fel orçamentána anual da União e
seus CréditoS adicionaIS.

" - 10% (dez por cento) dos valores pagos pela outorga de

serviços postais e respectIvas transferências,

111 - contnbulção de 1%(um por cento) sobre a receita

operacional bruta, decorrente da prestação de serviços postais. nos regimes

público e pnvado, exclulndo-se o Imposto sobre Operações relativas à Circulação

e Mercadonas e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

IntermUnicIpal e de Comunicações - ICMS. o Programa de Integração SOCIal _

PIS e a ContnbUlção para o FinanCiamento da Segundade Soclal- COFINS,

IV - doações.

V - outras que lhe vierem a ser destinadas

Art 6° Cabera ao órgão gestor a pubhcação de demonstratIvo
de receitas e aplicações do FUSPE

Art 7° As contnbUlções do FUSPE serão deVIdas BO

(sessenta) dias após a regulamentação desta le.

Art 8° O Poder ExecUtIVO regulamenta,,; esta Lei no prazo de
30 (tnnta) dIas de sua pubhcação

Art 9° Esta leI entra em vIgor na data de Sua publicação

JUSTIFICAÇÃO
Com aprovação de uma nova lei postal. cUJO projeto se

encontra em tramrtação no Congresso NaCional. se faz necessarla a InstItUição de
um Fundo de Universalização dos Serviços Postais - FUSPE. uma vez que a
concorrênCia legalmente Instltulda passará a exercer forte pressào sobre o
conjunto dos serviços postais

Haverá segmentos da população que deIXados sem
aSSistência não terão qaranlldo um acesso mlmmo aos servlCOs de que
necessitam Tal e o caso das populações de pequenas locahdades, cuJo
atendimento, ao menos num pnmelro momento. não serã obngação da empresa
concesslonána

o FUSPE poderá atender, amda. à população carente no
acesso ao correio eletrÔniCO. com a Implantação de terminaiS públicos onde esta
população podera enviar e receber suas mensagens. O alcance SOCial desta
medida e mUito grande

Como receitas do Fundo são preVistas como efetivamente
VlavelS o percent!Jal de 10% (dez por cento) dos valores referentes as outorgas do
serviço _postal e 1% (um por cento) da receIta operacional bruta decorrente da
preslaçao oe serviços postaIs por todos os operadores. no regime publico e
pnvado

Por estes motIvos esperamos contar com o apoIo de todos os
Ilustres parlamentares para a aprovação do nosso projeto

Sala das Sessões 25 de Janeiro de 2 000

" //' /

{;i:.(, L ~ ~ J-; "<....

OR. HÉLIO
DEPUTADO FEDERAL

PDT/SP

PROJETO DE LEI N" 2 339, DE 2000
(DO SR CORONEL GARCIA)

Altera a PenalIdade e a Medida AdmInistrativa previstas no art 231, mClso VIlJ, da Lei nO
9 503, de 23 de setembro 1997

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 2 107, DE 1999.)

o Congresso NacIOnal decreta

Ar! I" A penahdade e a medida admmlstrallva prevIstas no mClso VIII do
ar! 231. da LeI nO 9 503. de 23 de setembro de 1997. são alteradas. passando a
vIgorar com a segumte redação.

"Art 231 ..
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,/

Sala das Sessões. em~ de Janeiro de 2000

Vlll-

Pt!llalldadt! - milita t! apTt!t!IUi/o do vt!iClllo; (valor dll milita 86 UFIR)
Mt!dida admillistrativa - rt!moçllo do vt!iclllo;"

Art 2° Fsta lei entra em vigor na data de sua publIcação.

JUSTIFICAÇÃO

O CódIgo de Trânsno Brasiletro, no dispositivo que ora se propõe alteraçlio das
penahdade e medida administrativa cabiveis, estabelece a retenção de veiculos que
estejam efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for
lIcenciado para este fun, salvo casos de força maIOr ou com permissão da autondade
competente

Tul dl~POSltlvo tem. entretanto. se mostrado meficaz para que se evite tal
pratica de fonna Ilegal, VIS lO que, aplIcada a muha. na mmona das vezes,
partIcularmente quando se trata de transporte de pessoas, o veiculo tem que ser
lIberado. estunulando a contmuação da u;:gahdade

O transporte remunerado de pessoas ou bens dtve ser fiscalIzado pelo Estado
na salvaguarda do mteresse publIco •

VárIos fàtores. como o estado de conservação do veiculo. sua adequação ao
fim para o qual esta sendo utilIzado e o valor da remuneração, merecem o controle
dos orgãos competenles Visando a proteção da Vida e da mlegndade fislca das
pessoas, bem como de seu patnmõnto

Atualmente, algumas Umdades da Federação. como Dlstnto Federal e São
Paulo. estilo regulamentando o transporte de passageiros por velculos mdependentes,
denommado "transporte alternativo"

Desta lorma, .: Imperativo que o Código de Trânsito BrasileIro contenha
mecanismos legms que desestimulem a pratica Irregular desse lIpo de prestação de

serviço

"1 EGISUCÁO CITAOA ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE ESTUDOS LEGISLATrvOS _ ( <Dl"

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

IN5TITIJl () CODlGO DE TRÀN~ITO BRASILEIRO

CAPITULo XV
DAS INFRAÇÕES

• •••u· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•Art IS·A Os planos e seguros privados
a que se refere esta /el ollngam-se a enviar a seus beneficlanos ou

segurados extratos mensaiS dos serviços realizados em seus nomes
ou de seus dependentes'

Art 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

Os especialistas em Direito do Consumidor são unánlmes

em afirmar que a grande arma do Cidadão para fazer valer as suas garantias

legaiS e a Informaçáo

De fato quando deVidamente Informado o consumidor tem

condições de reclamar seus direitos Pelo fato de termos uma legislação moderna

e comprometida com a parte mais senslvel da relação vendedor-consumldor.

tem·se observado que a Simples menção dos seus dlr8ll0s faz com que o
IndiViduo conSiga fazer vale-los sem neceSSidade de recorrer a orgãos ou

JUizados da defesa do consumIdor

No caso espeCifico dos planos e seguros de saude,
eVldnecla-se que a legislação adotada no Pais em 1998. e ainda em Implantação.

propiCIOU um SignificatiVO avanço no ordenamento desse setor que fOI - e em

parte ainda e - o campeão de reclamações por parte dos consumidores

No entanto, ha que se conSiderar que os legisladores a

epoca da tramitação da materla no Congresso NaCional olVidaram-se de Inc/Ulr

entre os diSPOSitiVOS aprovados um que garantisse ao usuano o acesso ao

conjunto de procedimentos realizados em seu nome

Tal relação proplclana que se COibissem abusos e falsas

consultas e exames lançados no nome do usuano que mUitas vezes, e co

participe no pagamento das despesas

AS~lm estamos apresentando proPOSiçãO que acrescenta

diSPOSitiVO a Lei dos Planos de Saude obngando o envIo ao IItular de cada plano

ou seguro de extrato mensal dos procedimentos realizados em seu nome ou de

seus dependentes

Cremos que dessa forma estaremos contnbUlndo

deciSivamente para o fortalecimento do controle SOCial e da Cidadania neSs?ea

tão problematlca

Ante a relevânCia e oponurlldade oa matena. esperamos
contar com o apoiamento de nossos Ilustres Pares no Congresso NaCIOnal para
sua aprovaçáo

Art 231 Transllar com o \elculo Sala das Sessões em ~ ( d~] I de 2000

VIIl - etetuando transpone remunerado de pessoas ou bens quando não for
licenCiado para esse lim. ,alvo casos de torça maior ou com perrmssão da aUlondade
competente

Infração - media.
PenalIdade - muha
Medtda admlnlstratlva - relençáo do veIculo

......................................................
PROJETO DE LEI N° 2 340 DE 2000

iDO SR CLEMENTINO COELHO)

Acrescenta dispoSitivo a Lei n' 9 656 de 3 de Junho de 1998 que "dispõe sollre os p/anos
e seguros pnvaaos de aSSistênCia a saude"

(AS COMISSÓES DE DEFESA DO CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E MINORIAS DE
SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
(ART 54) - ART 24 11)

U Congresso NaCional decrela

Art 1° A Lei nO 9656 de 3 de junho de 1998 passa a vigorar

acreSCida do segUinte art l6·A

/----rL ~ r-- ', <.. c-~ _____
D~LEMENTINOCOELHO

I EGISI.Al,',\()('ITADA ,\NEXADo\ PEl.-\
COORIIE"\( \0 DE E~n'DOl:> I.EGISLHIVOS -CeDI

LEI N" 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

DTSPClE ')OBRE US P[ ANOS E "EGUROS
PRIVADOS DE .\~SISTÉ~CIA -\ o.;AL DE

,\rt I ó 1J0, contratos regulamentos uu Londlçõe~ gerais do,
produtos defiDldos no mClSo I e no S I" do ar! I desta Lei devem constar
dISPOSIlI\'OS <lue mdlquem com clareza

'* ~rllg(). ,juJpUI", l.om rl!dação dada ptf/u Itll!dldu !'rovl\orra n" ! 976-22, JI!
JI O/ ~IIIIII
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•o t/!XlO alll~tio' dizia:
f'Arl 16 Dos t.:ontratos. regulamentos ou condIções gerais dos p/anos e

\eguros tratados nesta LeI devem constar dlsposltrvos que indiquem com c!are=a,If

§ 20 A validade dos documentos a que alude o "caput" condiclOna
se à aposição da rubnca do consunudor ao lado de cada um dos dispoSiUVOS
mdlcados nos mClsos I a Xl deste artigo

Ar! 17. A mclusão como contratados, referencIados ou
credenCiados dos produtos de que tratam o mClso I e o § lOdo art. 10 desta
Lei, de qualquer entidade hospitalar unpltca compr~mlsso para com os
consumidores quanto a sua manutenção ao longo da vlgenc13 dos contratos

* Artigo. "caput" com redação dada pela Medida Provtsona nO /.976-22. de

11 OI 2000
• O tato allletior dizia:
"Arl J7 • A mclusão como contratados ou credenCIados dos p/anor prIVadof

de aSSIstênCIa à saúde, de qualquer hospital. casa de saude, clímca. laboratóriO ou
entidade corre/ata ou assemelhada de assIstênCIa à saúde Implica compromIsso para com
os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vlgéncla dos contratos "

PROJETO DE LEI N° 2 341. DE 2000
(DO SR CLEMENTINO COELHO)

Altera a LeI nO 7 827, de 27 de setembro de 1989. e dá outras providênCIas

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 118, DE 1999 )

o CONGRESSO NACIONAL decreta

Art 10 A Lei nO 7 827, de 27 de setembro de 1989, passa a vIgorar
com as seguintes alterações'

"Art. 1° Ficam cnados o Fundo Constitucional de FmanClamento do
Norte - FNO, o Fundo ConslltuClonal de FinanCiamento do Nordeste - FNE e
o Fundo ConstituCIonal de Fmanclamento do Centro-Oeste - FCO, por
mterméd,o dos quais se~o aplicados os recursos de que trata a allnea c do
mCISO I do art 159 da ConstitUição Federal n (NR)

"I - Das Fmalldades e Dlretnzes Gerais

Art 2" Os Fundos ConshluClonals de Fmanclamento do Norte,
Nordeste e Centro-Deste têm por objetivo contnbuir para o desenvolVImento
econOmlco e SOCIal das regllJes Norte, Nordeste e Centro-Deste, medlanta a
execução, através das mstltuiçlJes financeiras federais de caráter leglOnal, de
programas de finanCiamento defimdos em consontlncla com os respeclJvos
planos regIOnaIS de desenvolVImento

§ 1° Na apllCBÇ40 de seus recursos, os Fundos de que trata este
artIgo fica~o a salvo das restnçljes de controle monetáno de natureza
conjuntural e deVB~O desMar crédito diferenCiado dos usualmente adotados
pelas mshlUlç6es financeiras, em funçáo das reais neceSSidades das regllJes
benefictánas.

§ 2" No caso da região Nordeste, o FNE financíará, em condições
compatfvels com as peculiandades da área, proj6tos na região do seml-ándo,
aos quais destinará metade de sues dlspombllidades anuais para apllCBção •
(NR)

•Art JO Respeitadas as dlsfJOSlÇ6es dos planos regIOnaIS de
desenvolVImento, se~o, amda, observadas as segumtes dlretnzes IIIJ
formulação dos programas de finanCiamento de cada um dos Fundos'

I - ação integrada com mslltUlÇÕ6s federais sediadas nas Illglr ,

11 - /1C1T1ejalTll!ntõ p/uiíánual e orçamentação anual das aplic~
dos recursos,

11I - preservaÇ40 do meIO ambiente,

IV - aporo à cnação de novos centros, atividades e pólos dintlmlCOs,
notadamente em áreas intenaranas, que eshmulem a redução das
dlspandades mtra-reglonals de renda;

V - finllnclamento apenas mediante concessão de empréstimos ou
particIpação aClonána, sendo que

a) o uso dos recursos de que trata o mClso I do art 6" desta Lei
far-se-á apenas em programas de finanCiamento direcionados aos setores
produtivos;

b) o finanCiamento a projetos de mfra-estrutura estará, a cada ano,
limitado a 25% (VInte e cmco por cento) das dlspombllldades para aplicaçtIo
de cada Fundo;

C) o finllnclamento mediante partiCipação aClOnána estará restnto a
proj6tos de mfra-estrutura,

VI - nos casos de concessão de empréstimos.

a) tratamento preferenetal às atividades produtIvas de pequenos e
mlmprodutores rurais e pequenas e mICroempresas, às de uso mtensIVo de
maténas primas e mão-de-obra locaiS e as que produzam alimentos báSICOS
para consumo da populaÇ4o. bem como aos proj6tos de ImgaÇ4o, quando
VIBrem trazer beneficios aos CIladas produtores , suas assOClaçlJes e
cooperatIVas,

b) uso cnterioso dos recursos e adequada po/ltica de garantles, com
lImitação das responsabilidades de crédito por cliente ou grupo econOmlco,
de forma a atender a um umverso mBJor de beneficJános e assegurar
raCionalidade, eficléncla, eficáCia e retomo aos empréstImos;

c) adoçlio de prazos e carênCia, limites de finanCiamento, JUros e
outros encargos diferenciados ou tavoroodos, em função dos aspectos
SOCIaiS, econOmlCOS, tecnológICOS e espacts/s dos empreendimentos e de
sua ImporttlnCIll para o desenvolVImento da regitIo em que se Inserem,

d) conjugação do crédito com a aSSIstência técmca, quando a setores
tecnologlCBmente carentes;

VII - nos casos de par!Jclpaçlio aaonána.

, --a) limite por empresa beneficlána correspondente a 25% (VInte e Cln"l:8l
por cento) do seu capital SOCial,

b) limite total das psrllClpaçlJes BClonánas correspondente a 25%
(vmte e Cinco por cento) do patnmómo de cada Fundo.

Parágrafo úmco O limite de que trata a allnea b do mClso IV deste
artigo será redUZIdo para 10% (dez por cento) a partlrcto déCImo terceiro ano
após a entrada em Vigor desta Lei" (NR)

"Art. 4· SlIo benefiClános dos recursos dos FNO, FNE e FCO, desde
que localizados, respec/lvamente, nas regl6eS Norte, Nordeste e Centro
Deste, além das empresas, exceto aquelas a que se refere o alt 192 da
ConslJlulçâo Federal, os produlores rurais e as cooperahvas de produÇ4o
que desenvolvam atiVIdades produtivas nos setores agropecuáno, mineral,
industnal e agr!Hndustnal

§ 1° Os empréstimos com recursos dos Fundos pode~o ser
contratados com assOCIações e cooperativas de produtores ruraiS, podendo
estas repassarem a seus aSSOCIados e cooperatlvados, bens. produtos e
sefVIÇDS

(NR)

"//I - Dos Recursos

Art

//I - o resultado da remuneração dos recursos momenteneamente
ntIo aplicados, calculado conforme diSposto no § 2" deste artigo;

§ 10 Nos casos dos recursos previstos no mClso I deste artigo, será
obselVada a segumte dlstnbulÇ§o

I - 0,6" (seis décimos por cento) para o Fundo COnshluaonal de
Financíamento do Norte;

II - 1,8% (um mtelro e oJIo décimos por cento) para o Fundo
Constitucional de FinanCIamento do Nordeste; e

//I - 0,6% (seIs déCImos por cento) para o Fundo ConshluCKJnal de
FlnaTlClamento do Centro-Oeste.
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!{2-' Os saldos dlános dos mcursos dos Fundos, enquanto *'
desembolsados pelos bancos adminIstradores e optIradores, serlo
remuneredos com base na taxa extra-mercado dlVulgacta pelo Banco centrtll
do BraSIl' (NR)

Psrágrefo únICO O MmlSttino da Fazenda Informará mensalmente ao
Mlnlsténo da Integraç~ NaC10nal e aos bancos adminIstradores dos Fundos
ConstitUCIOnaIS de Fmanctamento a soma da arrecadaçAo do Imposto sobre
a renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos
mdustna/lZados, o valor das Ilberaç6Bs efetuadas para cada Fundo, bem
como a preVIsão das datas e valores das t~s ItbtNllÇ6es ImedI8tamente
subseqoentes' (NR)

'IV - Das ApllCBÇÕ8s fi dos Encsrgos Flnancetros

Art 9" Observadas as dlretnzes estabtll6adatt pelo MInistério da
Integração NBCIOnal, os bancos admmlstradores poderio repassar mcursott
dos Fundos ConstttUClOn8ls a outratt ms/ltUlçOOs autonzsdas a functanar pelo
Banco CentreI do BrsSlI, com capaadade técmcB comprovada fi com
estruture opereaonal fi admInistratIVa aptas a realizar, em segurança e no
estnto cumpnmento das d/retnzes e normas estabelecKlatt, programas da
crédtto espectficamente cnados com essa finalidade' (NR)

,Art 9"-A A parlrr de 14 de JanBIro de 2000, os encatr10s financetros
dos empréstimos conced1dos com mcursott dos Fundos ConstrtUCtOn8ls de
FmsflClamento do Norte, do Nordeste fi do Centro-Oeste, de que trata a Lm
n " 7 827, de 27 de setembro de 1989, ser60 os segumtes.

'Art. 7"

§!!' Por proposta dos bencos admmlstradores ao Ministério da
IntegrDÇlo NIICIOfltII, os ConBBlhos DelIberatIVos das Supenntend<§llCIss de
DeeenvoMmento da AmazónIB e do Nordeste e o Conselho DelIberatIVo do
Fundo Constit/JCÍOlM/ de FinaflClBmento do centro-Deste poderiJo, sobra os
encargol de que tn/8 este artrgo, conceder b6nus de adimplência de até
VInte e Cinco por cento para mutuários que desenvolvem suas atrvldades na
regllo do IlemHirido notrifJstmo ti de até qUinze por cento para mutuários das
delTl4lS reg/lles, de«ie que a parcela da divida stIjIJ paga até a ds~
raapectivo venamento. .

§ 8" Os bónu. de que trata o parágrafo antenor, IflCldentes sob~
taxas fixadas nos inci#os I e li, ser60 elevados em Cinco pontac percentu/lls
no caso de clientes que empre efetuaram em dIa o pagamento dos seus
débitos

§.,. No Cl!tlIO de desYtll na BpllCaç/fo dos recursos, o mutuáno
perderá, sem pl'tljuízo dali medKJlI$ JudiciaiS cablVflls, mcluSlve de natureza
execulóna, todo e qualquer benefICIo, especialmente os relatIVos ao b6nus
de adlmp/6llCla • (NR)

,Art 9"-B Os mcursott dos Fundos Constttucionllls de Financiamento,
desemboll!adoB para concesslo de empréstImos pelos bancos
admmlstradores, ser60 remuneradoB paios encargos pactuados com os
devedores, excluldo o dei crrKJere COITMpOfIC!ente ' (NR)

'Art. 9"-C Os bencos adlTl/nistrsdores aplicaria dez por cento dos
mcursott dos Fundos ConBhfuaonIW de FinMCI8mento das RegIÕeS Norte,
Nordeste e Gentro-oeste, para concemo de empréBhmos a assentados fi

colonos nos pro(JflIm.. oIicIaJs de aS6fHltamento, coIontzaçAo e reforma
agrána, aprovados pelo InBhtuto Naaonal de CoIooIZaç40 e Reforma Agráns
-INCRA

I - operaç6Bs ruraIs

a} egncultores famUlBres, suas COOpeflltiveS ea~s, excluldas
as opersçt5es decot7entes de proJetos de estrutumç60 de colonos e
essentados nos programas ofictals de assentamento, c%ntZaÇIo fi reforma
agrána, aprovados pelo Instttuto Naaonal de C%nIzlJçilO e Reforma Agrána
-INCRA' Cinco por cento 80 ano,

b) mml produtores, suas COOperatIVBII e aSSOClBÇlJe$' nove por cento
aosoo,

c} pequenos produtores, suas COQperlItivas e aSSClCl8ÇÕ8S. dez e lTHlIO

por cento ao ano,

d} médios produtores, suas cooperatIVas e aSSOClBÇl5lls' dezesseis
por~ao~ ~

e) grandes produtores, suas cooperatIvas fi aSSOCllJÇ6es dezesseis
por cento ao ano,

/I - operações mdustnma, agro-mdustnalS, de mfra-estrutura e de
tunsmo:

a} mICroempresa nove por cento ao ano,

b} empresa de pequeno porte' onze por cento ao fino;

c) empresa de mixJto porte: qUInze por cento ao ano,

d} empresa de grande porte dezeSIlf!lS por cento ao ano

§ 1" Os contratac de empréBhmo celebrados até 13 de j8nt11ro de
2000 ter§O, se do mteras" do mutuáno, os rrnpectIVos encargos finarteetros
ajustados a partir de 14 de jlJll6lro de 2000, de forma a compattbtlízá-los aos
custos preVIstos neste artrgo, observado o prazo de até 3D de Junho de 2000
para a formalizaçAo do re4pBC!tvo aJuste.

§ 2" O dei credere do banco admmlstrador, IlfTIItBdo a t~s por ctmto
ao ano, está conbdo nos encargos financtlllO. CObra!kJI pelos Fundos
ConstrtUClOnals e sará reduZIdo em perr;tlntual td4ntJcc 110 percentual
garanttdo por fundos de aval

§ 3" Os contratos de em~Bhmo~ cláutIuItI estabelecendo
que 05 encargos finarJcelros~ anualmente l"Il1IIstoI e tIIHTIpre que /I Taxa
de Juros de Longo Prazo - TJLP apresentar variaç40 lICUfTlulada, para mais
ou para menos, supenor a tnnta por cento

§ 4" No rrn§s de j8nelro de cada /lno, obllMVtteJu IJII d/spocIç6etI co
parágrafo antenar, o Poder Executivo, por proposta conjunta doi MlfIIsténos
da FlIZBf1da e da In18graçlo Nsaonal, poderá raailur B/UM8II nas tax.. dos
encsrgos financetros, limitados à vanaçAo perr;&ntUM da TJLP no perfodo.

§ 1" Os emprésttmos cancedidos ne forma deste artigo terso os
encargos finarteetfOS ajUstados para n~ exceder o IifTllle de doze por cento
ao ano e redutoras de até cinq08nta por cento sobre as parr;e{as da
Bmortrzaçla do pnllClpal e sobre 05 encargos financ6lfOS durante todo o
prazo de vtgéflClS da operBÇIkJ, conforme dellberaçllo do Conselho Monetáno
N8CIOnsl

§ 2" Os contratos de empréstimo de projetos de estruturaçllo miCIal
dos assentados e colonos, li que se refere o caput, Blnda nlfo benefíctados
com crédtto dlfflCIOnado exclulllvamente para essa cetegoría de agricultores,
serlio reataados por bancos ofíctats mderalll com nBCO para o respectIVo
Fundo ConstitUClOllBi, obf!J6rvadas as condIçlíes dBfiflldas pelo Conselho
Monetário Naaonal para essas operações de crédito

§ 3" Ap/Ica-se o dtsposto no perágrafo antenor aos contnltos de
empréstimo de projfltOI de estruturaçAo complementar daquelell IIAflrltados
e colonos já contemplados com crIJdIto da espécie, cujo valor financtáYel se
limita ao dtferellClSl entre o saldo devedor atual da operaç/lO e o teto vígente
para essas operaçt5es de crédtto, conforme dellberaçllo do Conselho
Monetáno N8CKJnal

§ 4" Os agentes financeiros apresentarllo ao Conselho NBCKXlBI de
DesenvoMmento Rural, Integrante do Mintst(mo do Desenvoivlmtfflto Agrário,
demonstratrvos dos valores que vterem li ser Imputados aos Fundos
ConBhtucloilBls de acordo com os §§ 2" e 3" deste artigo.' (NR) ~

'Art. 9"-D Os bancos admmlstradores poderllo apllCsr até VInte por
cento dos recursos dos Fundos Cons/ltUClOnals de FmaflClamento para
conce~ de emprésbmos a empresas do selor produtivo, para a produçlo
e comercli"lZ~ de bens deBhnados li expor/açOO

§ 1" Os recursos refendos no caput deste artigo, bem como os saldos
devedores dos emprástimos s que se detihnem,. serlfo referenCIados pelo
contravalor, em moeda naCIOnal, pela cotaç40 para compra do dia antenor do
dólar dos Estados Unidos da América, divulgada pelo Banco central do
Brasil

§ 2". Os recursos dos Fundos aplteados na forma deste artrgo, terllo
como remuneraçllo 11 Taxa de Juros para Emprésnmos e FmsnCIamentos no
Mercado Interbllncáno de LDndres (UBOR), mformads pelo Banco Central do
BraSIl, rB8JUstável na mesma penrx/ICIdBdIl da eXlglbtlKiade dos encargos e
estabeieCldas em ceda operaç§o da empréstimo, acreSCIda de dei credere
definido pelos bancos admmlStradores dos refendos Fundos, em funç§o do
risco do créddo '(NR)

"Art 9"-E Em cada opef'SÇlkJ de empréstimo dos Fundos
ConstltuClon8lS, contratada li parlrr de 1° de dezembro de 1998, excluldas as
decot7entes da renegot:JlBÇkJ, prorrogaçAo fi comptJSJÇlo de que tretam os
arts 21 e 21-A, o nsco optIraaonal da banco admInistrador será de cmqoenta
por cento, cabendo l(Jutti percentual ao respectivo Fundo

Parágrafo ÚfllOO EventuaIS prejuízos, decorrentes de valores nlfo
Itqutdsdos em CIJda operaçio dII emprétihmo, serlfo rateados entre as pa~s
nos percentuaIs fixados no caput' (NR)
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(NR)

"Art 13. A admrnistraç40 de cada um dos Fundos Constitucionais de
Fmanélamento do Norte, Nordeste e Centro-Oesta será dlstrnta e autOnoma
e, observadas as atnbUlções preVistas em leI, exeretda pelos SegUinteS
órg~os:

I - Conselho Dellberalivo das supenntendêncras de Desenvoivlmento
das RegllJes Norte e Nordeste e pelo Conselho Dellberalivo do Fundo
Constrfuaonal de FmanClamento do Centro-Oeste,

/1- Mmistério da IntegraçAo Nacional, e

11I - instrtUlção financeira de caráter regional e Banco do BraSil SA.•

'Art 14 Cabe ao Conselho DellberalJvo das Supenntendénctas de
DesenvolVimento da AmazOma e do Nordeste e ao Conselho DellberajMSJfo
Fundo ConslItuClOnal de Financtamento do Centro-Oeste' / ~

I - aprovar, até o dia 15 de dezembro, os programas de finanCiamento
de Cada Fundo,

/I - mdicar provldênctas para compalJblllZaçlio das respectivas
aplicações com as ações das demaiS mslituições de desenvolvimento
regIOnal; e

11I - avaliar os resultados obtIdos e determinar as medidaS de ajustes
necessánas ao cumpnmento das dlretnzes aprovadas" (NR)

'Art 15. S§o atnbuiç{Jes de cada uma das msflturçfJes financeiras
federaJs de caráter regIOnal e do Banco do BraSil S A , nos termos da lei

I - aplicar os recursos e Implementar a polflJca de finanCiamento de
acordo com os programas aprovados pelos respectIVOs Conselhos
Deliberativos;

1/ - defimr normas, procedimentos e condições operacionais propnas
da atIVIdade bancána, respedadas, dentre outras, as dlretnzes constantes
dos programas de finanCiamento aprovados pelos Conselhos Dellberaóvos
de cada Fundo;

11I - analisar as sollctlações de finanCiamento, defenr soliCitações e
enquadrar as sollctlações de empréstimo nas faIXas de encargos;

IV - formalizar contratos de repasses de recursos na forma preVista
no art. 9°;

v - prestar contas sobre os resultados alcançados, desempenho e
estado dos recursos e aplIcações ao Mlmsténo da Integração NaCIOnal, que
as submeterá aos Conselhos DellberafJvos, e

VI - exercer outras atrvidades Inerentes à aplicação dos recursos e à
recuperaçAo dos créditos.

Parágrafo únICO. Até o dia 30 de setembro de cada ano, as
mstitUlções financeIras de que trata o caput encamrnharlio ao Mmlsténo da
Integraçlio NBctOnal a propDSJçlio de apficaç40 dos recursos relaóva aos
programas de finanCiamento pal'a o exerolClO segumte' (NR)

"Art 15-A Até 15 de novembro de cada ano, o Mmlsténo da
Integraçlio NeClOnal encammhará ao Conselho Deliberativo das
Supenntendênctas de Desenvoivlmento da Amaz{)ma e do Nordeste e ao
Conselho DellberaitVo do Fundo ConstrluCIOnal de FlnanCIBmento do centro
Oeste as propostas de apllC8Çlio dos recursos ralaavas aos progra~~
financtamento para o exerofClO segumte" (NR) cY-

'Art.

Parágrafo úmco. O Banco do Brasil S A. transfenrá a admmlstraçllo,
patnmOmo, operações e recursos do Fundo ConstituCional e FrnaflClamento
do Centro-Oeste - FCO para o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste,
após sua rnstalaç~o e entrada em funCionamento, conforme estabelece o art
34, § 11, do Ato das DISpoSIções ConstitUCIOnaiS Transilónas.' (NR)

'Art. 17. Os bancos admmlstradores dos Fundos ConsbtuclOnaJs de
FmanClamento farlio JUs, a partir de 1° de Janeiro de 2000, à taxa de
admlmstraçllo de trés por cento ao ano, calcufada sobre o patnmonio liquido
dos respeclivos Fundos e apropnada mensalmente

Parágrafo único A taxa de admmlstraçllo de que trata o caput fica
limitada, em cada exerofClO, a partir de 1999, a vmte por cento do valor eias
transferét1Clas de que trata a aflnea c, IflCISO I, do art. 159, da Consfituiç4o
Federal, realizadas pelo Tesouro NaCIOnal a caáa um dos bancos
admlmstradores '(NR)

"VI • Do Controle e da PrestaçAo de Contas

Art. 17-A. Os Mfmstános da Fazenda e da Integraçllo NaCIOnal, em
conjunto, estabelecem normas para estruturaçllo e padronlzaçllo dos
balanços e balancetes dos Fundos COnlstitucionals de FmanClamento • (NR)

'Art. 19-A. Os bancos administradores dos Fundos ConstitUCionaIS de
Financtamento fomecerllo 110 Ministério eia fntegraçllo Nacionaf, na forma
que vter a ser por este determmada, as mformaç{Jes necessánas à
superVIsllo, ao acompanhamento e 80 controle eia aplicação dos recursos e à
avalJa~o de desempenho dos Fundos.

Parágrafo ÚnICO. sem preJUfzo das informaÇÕeS atualmente
prestadas, será facuffado aos bancos administradores perfoclo de adaptação
de até um ano para atendimento do preVIsto no caput. " (NR)

'Art. 10 Os bancos administradores cios Fundos ConstitUCIOnaIS eis
Financtamento apresentarllo, semestralmente, ao Ministério eia Integração
NaCional, relatório CircunstanCiado sobre as atlvKiades desenvolviáas e os
resultados oblKlos

§ 5· O Mmisténo áa Integraçllo Nacional encaminhará 80 Conselho
DeliberatiVO das SuperintendéllClas de Desenvolvrmento da AmazOma e do
Nordeste EI ao Conselho DellberatNo do Fundo ConstductO!!~

FinanCIamento do Centro-Oeste os relat6nos eie que trata ocaput: ~

- 'Art 21. Os bancos admimstradores dos Fundos Consbtucion~
FinanCJ8mento ficam autonzados a adotar, nas renegOCIações, prorrogaÇÕes
e comPDSJÇiJes de dfvtdas, as segumtes condições

I - o saldo elsvador da operaçlio, para efeito da renegOClaçllo da
dIVIda, será apurado sem computar encargos por madlmplemento;

1/ - benefiCJános mutuános de empréstimos concedidos até 31 de
dezembro de 1997, com recursos dos Fundos ConstrfUClOn8ls de
FmanCIamento,

1/1 - ~ncargos financeiros: os fixados no art. 9O-A com a iJICk:M17Cfa dos
bOnus estabelectdos no seu § 5";

IV - prazo:

a) até cinco anos, acreSCIdos 80 prazo final da operaçlio, admltmdo
se novo esquema de amortlZaçllo fixado de acorelo com a capacidade de
pagamento do devedor;

b) o prazo total da operaçáD, aSSIm considerado o prazo inICiaI, seus
acréSCImos efeó'vacios antenormente e o perfoclo adICIOnaI de que trata a
al/nea anteoor, nlJo poderá exceder a qUinze anos

§ 1· NIo silo passfV6/s de renegociBçAo, nos termos deste artigo, as
operaç{ies negOCIadas com amparo na Let n °9.138, de 29 de novembro de
1995.

§ 2" Os mutullr/os interessados na renegOCi8Çllo, prorrogaç!o e
. composiçllo de dfllldas de que trata este artigo deverllo manifestar,
formalmenUl, seu mteresse aos bancos admlmstradores até 28 de abnl de
2000.

§ ~ fÉ estabelecido o prazo de 31 .de Julho de 2.000 para
encerral1l6f1to dss renegocillçlJf!J$,~ ti composrçfJes de dfllicJas
amparadas em recursos dos Fundos ConstrfUCJOn8ls, mclusive sob a forma
altemaava de que trata o art. 21-A.

§ 4° As operações originariamente contratadas ao amparo dos
Fundos ConstrluClOn81S de Financiamento que se enquadrem no disposto
neste artigo ti que tenham sido rerompotllas com recursos de outms fontes
dos agentes ffna11CflÍfO$ poderio ser rénegociadas, a eriténo dos bancos
operadores

§ 50 Os saldos dtlvedoIrJs das operaçljes de que trata o parágrafo
anterior, para efeito de reverslo aos Fundos Consl1fUClOnals de
Financtamento, serlio atualrzados, a partir da data da exclusilo dos
empréSfJmos das contes dos Fundos, com encargos finaf/C9flOS~

superiores à Taxa de JulOS de Longo Prazo (TJLP) e sem imputar encargos
por inadimplemento e honorános de advogados.

§ 6" O disposto neste artigo nlJo se aplICa às operações em que
tenham SIdo constatados deSVIO de recursos

§ 7" Os bancos admmistradores dos Fundos Cons1JtuclOnals de
FinaflClamento fornec8rllo aos mutullrios demonstrativo de cálculo da
evoluçlo dos saldos da conta do empréstrmo.' (NR)
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'M 21-A Ficam os bancos adrmmstradores dos Fundos
ConstitUCIOnaIS de Fmaooamento, se do miBmtllJe dos mutuános de
emprãstlmos amptJrBdOS em recursos dos Fundos fi altematIvamente às
c:ondIções estabelecidas no arlJgo anterior, autonvtdos a renegoasr as
operações de cr6dtto rural nos termos de RsaoIuçkJ n.· 2741, de 26 de
fevtlrtJ!ro de 199B, do ConselhO MonetBno N8CKJfl3I, e suas alterações
postenores

Parágrafo Ú/lICO Nas renegociaçõtls de que trata este arlJgo, os
bancos admmlstradonJS poderio finlltlClllr, com recursos dos Fundos
ConstltuctOnBlS de FmaflClBmento, a aqulBlÇ/kJ de CBttJfic8do do Tesouro
Neaonal- CTN, adotando para elSSll operaçllo o prazo máximo de trils
anos e os Bncafl10S de que trais o ar! 9"-A '(NR)

'M. 21-8. O mutuáno que VIM a m8dimplir, CÍIlpoiS CÍIl ter
renegocJ&do, prorrogado ou recomposto sua diVIda nos termos dos ar/S 21 e
21-A, nilo poderiJ tomar nol'OS empr6s/lmos em /JIJfICOB 01'icllHs, enquanto
nlJo for reguIBnzadB a SJluaçlJ.o de respec1iV8 divida: (NR)

Art 2" O ar!. 4· da Llll n • 9 126, de 10 de novembro de 1995, paus
a vtgOr8I" com a segUInte rBdaçio.

'Ar! 4· Os saldos dlános dos rBCUnIOS do FINOR, do FINAM e do
FUNRES, bem como dos trlCUrsos depot1ltBdoB na tbrma do ar! 19 da LeI n •
8.167, de 16 dejsneiro de 1991, enquanto nkJ deflembolsados pelos bancas
adll1llllStradoRls e openscloRls,~ remul'ltJl'lldoa com base na taxa extra
mercado dtvuJgadB pelo Banco Central do BrBSl/' (NR)

Ar!. 3" O ar!. .,. da MedJda Provis6na n.· 1 968-16, da 13 de jalllllro
da 2000, passa a vlQOrar com a Hgl.lInte r8daçi0:

'Ar! .,. Os bancos admmls/radortls dos Fundos de Inll'8s/lmen/os
R&g1OlllJis rotnecer4o ao MimsténO da IniegraçlJo N8oon8I, fI8 forma que \IJIlr
a ser por este deteI:rnIll8da, as mformaç{les llfICeSsSn8s à supeMSiIo, ao
acompanhamento e ao controle da ap/lC8Çilo dos l8CllmOS e àa~
desempenhO dos Fundos ,><;L-:.

Parágrafô UnlCO sem preJuizo des mformações atuslme'ríír!;;.
prestadas, será facultado aos bancos admínistradores período de adaptaçilo
de até um ano para atendimento do preVISto no caput' (NR)

Art 4· O caputdo art 2" da Medida Provl!lÓI1a nO 2.001-4, de 13 de
janeiro de 2000, passa a vigorar com a seguinte rlldaçAo

'Ar! 2" Os finanClementos de prDJ/J1os de estruturaçlJo dos assentados
e colonos nos programas ot'iClalS de assenlsmento, CO/OIlIzaçAo e relorm8
agrána, aprovados pelo Insbtuto Naaonal de CoiornZIlçIJo e Reforma Agrária
- INCRA, seria concedidos com risco para o Tesouro Naaonal, exceto nos
casos enquadrados no ar! go-C da LeI n· 7 827, de 27 de setembro de
1989" (NR)

Art 5° Esta Lei entra em vigor no prilTllltro dia do ano subseqüente 80
da sua publicação

Art 6" Revogam·se as diSPOSições em conlrllno, em especial os arts
1°,3",5°,6°,7°,8",9" e 13 da Lei n° 9126, de 10 de novembro da 1995, os arts 1°
a 6",8" e 13 da Medida ProvI!lÓl1a n ° 1 988-16, da 13 de JlIfl6tro de 2000 e o art. 1°
da Medida Provlsóna n ° 2001-4, de 13 de Janeiro de 2000

Art. 7° No prazo de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, o Poder
Executivo provldenc1ará a republicaçAo atualizada das LBls n"!l 7 827, de 1989, e
9.126, de 1995, com todas as alterações nelas IntroduzidaS, InclUSIve as
decorrentes desta LeI.

JUSTlFICAÇAo

O quadro de difICUldades enfrentadas pela populaçAo da regiAo do
semi-ándo do Nordeste, afatada pelo flagelo das secas prolongadas, é da pleno
conhecimento de lodos, tomando desneceuáno aqui o uu detalhamento Basta
reflBl1ar a fal1a de condu;:Oss mínimas de dlgl1ldade hLmal'l8 em que vIVe a quaI8
totalidade desta populaçAo

Chega a ser vergonhoso que, num Pais com o polflflClal ecooorlllco do
Bralil, sejII possível a convlv6ncia, por anos a fio, com a degradante condiçéo.em
que Vive essa significativa parcela da SOCIedade brasileira (cammha para 15% da
populaçio lotai do Para), sem que tenham SIdo lll1C8UIdas ações voltadas á
obtançio d. soluções consistentes e duradouras para por fim a ftt. Inata
penorama.

Duas atitudes avultam como as pnncipalS rllSponsávels pela
vlllbdizaçio dessa convlv6ncla Elas têm pradOll1lnado ao longo dos anos e tendem
a se perpetuar, ocaslOCUllldo a perenlzaçAo do suprIICIIado panorema 9!

degl'lldaçao, se medidas fortes não forem tomadas, com rapidez, visando~
neutralizaçio. Estas atitudes Sl'lo: r........ /
./. - de um lado, a poslÇAo quase urufonne da tecnocraeta dominante,
que costuma analisar os problemas SOCIaiS com base nos aspectos financeiros das
soluções para enfrBnlá-los, de se opor á reahzaç;1o dos InvestllTlentos
estruturadores necessários para reverter o quadro vlgenta na região do seml-ándo
do Nordeste, sob o 8f'Qumento de que eles demandariam recursos em montante
Impossivel de ser suportado dlanta da 'esaenclaltdade' de sarem ~,
concomitantemente, o equilíbrio das contas públicas, sem elevação da carga
tnbut4rla (se poasivel, com raduçiO) e a reduçAo da dívida públlC8 acumulada, a
qual, 'por acaso", nunca cresceu tanto como nos últuTIOs Cinco anos, quando se
preserlClou, com todos os 88US mertos em termos de desemprego e
empobrecimento, a adoçãO de 'ações firmes' para raduzl-la,

- de outro, a postura da classe política dlngente, com uma Visto
'pragrnlilics' em relaçAo ao problema, qual S8j8 a da utilização doa recursos
disponíveiS (após Q 'cnvo" Qa-tecnoct'8Cl8) para coocessAo de 'csmlad.'
governamental, materializada em programas de cnaçAo de frentes de trabalho e de
dllslnbUlçAo de cestas de alimentos, os quais geram 'resultados renováveis' a cada
doiS anos (quando das elefÇÕllS), embora apenas minimizem, momentaneamentll,
as drticuldades da população do se<Tl1-ándo, sem criar condlç6eS sustentáveis da
viabilização da sua perrnanêrlcla em seu habitat natural, a partir do produto do seu
próprio trabalho.

A neutrallzaçllo dessas atitudes pressupõe uma atitude inversa,
post1Jva e coerente, com base em lIÇÕes p18f1f1jl1das de forma consistente e
responsável, que conSidere a partlcípeçêo do empreendedor pnvado, sem a qual
não sará possível a oblençAa, na proporçAo necessária, das condiÇÕllfl
sustentáveis de tixaçAo do homem nordestino, em pertlcular o da r&glia do semi
árido, em seu habttat.

Entretanto, pera que 8lI ações selam efetivamente conSistentes, faz-se
necessário que a partlClpaçAo do empreendedor privado Slljll conSiderada nos SfIIJS
exatos termos com otimismo, porém, sem utopIas. Em outras palavras, é prllClSO
que se tenha em mente doIS aspectos fundamentaiS

• que na essfJnCIa da atividade ernpresanal está o pressuposto do
retorno, de forma lucrativa, do capllallnvestido, e

- que a pertiapeç/lO pnvllda representa parcena euenCllIl li
partICIpação do Mtor público, mas nia elimina a necessidade e ImportAnCla da
participaçllo desta

Nessa linha, há que se considerar que,

- a mudança da slluação 8CO<lÔITIlca e social da rllQlia do semHÍrido
do Nordesta preslUpõe a Imp!llrnerJlação de Im grupo de proJetos estruturadores
básICOS, VIabilizadores das condições que lomarllo economicamente viáveis
Inúmeros outros emprealdlll1entoa produtivos, 08 quolI' irão, lIfelivllITllll'lt!,~r
a flX8Çio, de forma digna, do hornflm do serlll-ándo nordeStino no seu~I;)

- - - esses projetos de Infra-estrutura báSica, tits como os da Hldrovl& do
SIlo Frlll'1Clsco, da FerrOVia Trensnordestlna, de temunals hldrovlános e de
transbordo de cargas, de melhoramento de segmentos da atual malha ferrovlána do
Nordeste e de Infra-estrutura para prOjlltos de Imgaçílo, apresentam baIxaS taxas
de retomo, Bilravadas pelos elevados prazos de maturação decorrentes do seu
própriO carater Indulor;

- em prOjetos com baixaS taxas de retomo e elevados prazos de
maturaçêo, como eMes, a vlablhdade da partiCIpação da empresa pnvada
pressupõe, contorme o caso, linanc:lamento sob forma da capital de nsco por parte
dos fundos e ag6ncIBs ofiCIaiS de desenvolVimento, ou finanCiamento sob a fOOTlll
de empréstllTlOs com erlC8fgoS financeiros, no mínimo, competi_s com os
prallC8daS no mercado Intem8ClOllal pera este tipo de empreendimento, ou, ainda,
uma combmBÇio de ambos;

- os encargos financeiros hoje praltcados no País, mesmo no ilmbl10
das inStituiçõeS financeiras ofiCiaiS, como o BNDES, estão longe de atender às
caraeterísltcaS deJS8e tipo de empreendlrnsnto;

- o uso de recursos públicos para atende!" partICIpaçõeS BCIonánas ou
subsídIOS em operllÇÕfls de crédllo, quendo este atendimento esliver voltado á
vlabillzaçOO de InvestUTlentos pnvados na Implemen1ação da proJetos
eatruturadarss béSlCOS, é, certarnente, mais adequada, técl1lC8 e soclslmente
falando, do que para atender despesas com frentes de trabalho pera reahzação de
obras 'lll1Bgll1ánas' ou com aquislçAo e dlstnbulçAo de cestas básicaS Esta maior
adequaçio nAo se dá apenas no médio e longo prazo, em M1çAo de que a
exacuçio dos projlIItos estruIuradores tomaria econom ocamente vlllivels os
empreendllTlenlos geradores de llIT1prBgos pennanentes ou porque as partiCIpações
8CIonénas rsvsrterAo aos cofres públicos, mas, também, no curto prazo, pois a
resll28Çlio destas obras e servIÇOs geraria, direta e indiretamente, dezenas de
milhares de fIIllPItlllOS,
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- a manutenção do sertaneja em sua região de orrgem certamente
significará menos gastos publicos nas regiões metropolitanas e CIdades pólos,
prrnClpalmente em termos de segurança, saúde e equIpamentos urbanos Esta
redução de gastos significara um retomo do capital "Investido' com os subsídiOS,
retorno este que não ocorre quando os recursos são aplicados em frentes de
trabalho e em cestas báSIcas. Por IStO mesmo, pode-se dizer que, no caso em tela,
a subvenção econômica (subsídio) somente estarra ocorrendo no sentido estrrto do
jargão orçamentárro

Nesse contexto, é que se Insere o presente Projeto de LeI, que visa
combinar o bom, consistente e frutlficável dlrec1onamento dos recursos públicos
disponíveiS com o capital e a vontade e capacidade empreendedora e gerenciai do
setor prrvado, de forma a viabilizar Investimentos em Infr~strulura na região do
seml-árrdo nordestino, fundamentais e essenCiaiS para o seu desenvolvlm~
~ I Cabe destacar neste InStame, por oportuno, que o Projeto parte de
urna realidade na qual, anualmente

- mais de R$ 1,0 bilhão em recursos fiscaiS são destinados ao Fundo
Constitucional da Região Nordeste, do qual metade, mais de R$ 500,0 milhões,
Vinculada a aplicações na região do seml-árrdo, sem que um centavo I e destine a
atender a projetos estruturaaores báSICOS, em função de distorções InterpretatIvas
do texto constitucional que estiveram presentes quando da elaboração e aprovação
da Lei n °7 727, de 27 de setembro de 1989, que crrou os Fundos ConstitucionaiS
de FinanCiamento Regional, e que parmanecem vigorando até hOJe, e

- montante nunca Inferror a R$ 600 mIlhões de recursos fiscaiS
federaiS é destinado, direta ou Indiretamente, a programas de "aJuda' aos atingidos
pelos efeitos das secas, sob a forma de custeIo de frentes de trabalho, de aquIsição
e dlstrrbulção de cestas báSicaS, ou de outros programas na mesma linha
assistencial

Em síntese, este Projeto trabalha na direção da correção das
supracItadas distorções Interpretativas do texto constitUCional que se encontram
presentes, ImplíCita ou expliCitamente, na Lei n.o 7827, de 1989, de forma a
Viabilizar recursos para o finanCiamento de Investimentos em Infra-estrutura báSica
na região do seml-árrdo nordestinO É sobre estas distorções que comentamos a
segUir

A prrmelra delas diZ respeito ao slgmficado que fOI dado à expressão
'programasde finanCiamento' contida no art 159, I, "c", da ConstitUIção Federal

Há que se reconhecer que, no jargão do mercado financeiro a
expressão "finanCiamento' quase que se constrtUl um slnômmo da expres~ão
"concessão de empréstimo' Entretamo, esta é uma Interpretação Simplista e
restrrta do slgmficado da expressão, pOIS

• - segundo AuréliO Buarque de Holanda Ferreira, no NOVO
DICIONARIO DA LlNGUA PORTUGUESA, "finanCiamento' slgnrfica "ato de
finaooar", e "finanCIar', slgmfica 'prover as despesas de, custear, bancar finanCiar
uma obra, um empreendimento', e

- o provimento das despesas com a execução de uma obra ou de um
empreendimento (custeio da obra) não se faz apenas mediante recursos orrglnárros
de concessão de emprestlmo, mas, também ou alternativamente com recursos
própnos ou com recursos de terceiros sob forma de capital de ns~ ou mesmo de
doação

Portanto, a expressão •programas de finanCiamento' contida no art.
159, I, "d', da CF, não poderra, por SI só, ser conSiderada como determinativa de
que os recursos correspondentes aos 3% (três por cento) do produto da
arreca~~~~~ e do IPI, e mUito menos os demaiS recursos que allmentam~

MOs ConstitUCionais, somente poderram ser aplicados sob a forma~
concessão de empréslrmo

Mesmo da leitura maIs abrangente do Citado diSPOSitiVO constitUCional,
em particular da expressão" para aplicação em programas de finanCiamento .,
através de suas mstltUlçooS financeiras de caráter regional, de acordo com os
planos regIonaIs de desenvolVImento. ", a máxima restrrção que se poderra admitir,
ainda assim não Isenta de questionamento, sena a utrlização dos recursos a fundo
perdido, na medida em que se Interpretasse que para tal não haverra neceSSIdade
do constituinte haver estabeleCIdo a Intermediação das InstitUições financeiras
regionais Não há qualquer espaço para a Interpretação de que, como decorrênCia
do disposto no art 159, I, "c·, da ConstitUição, os recursos da repartição do IR e do
IPI não podem ser aplicados em finanCiamento sob a forma de capital de rrsco.

Assim, considerando a preocupaçllo do constituinte com o
financiamento de soluções definitivas para as regiões subdesenvolvidas do
Pais, expressa na própna determinação de assegurar recursos espeCiaiS para as
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em partIcular para o seml-árrda
nordestino, contIda no art 159, I, "c', da ConstitUiçãO, bem como as
caracterllltlcas dos projetos de infra-estrutura (baixa taxa de retomo e elevado
prazo de maturação), que constituem elementos essenciais à Implementação dos
empreendimentos geradores de emprego na proporção necessána para reverter o
quadro vigente em regiões como a do seml-ándo nordeslino, 8 diante da acima

comentada inel<ist6ncia da impedimento constitucional à apllcaçllo dos
recursos dos Fllndos Constitucionais sob a fonna de capital de risco, , que
julgamos necessário deixar expllcita, na Lei nO 7.827, de 1989, a possibilidade,
assim como as condições bflsicas, de aplicação destes recursos dos Fundos
Constitucionais, de quaisquer origens, sob a fonna de participação acionária

Ressalte-se, aqUi, que a expliCitação aCima gerou a neceSSidade de
alteração do texto de Inúmeros diSPOSitiVOS legaiS que tratam das aplicações dos
recursos dos Fundos ConstitUCionais de FinanCiamento das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste e de seus encargos financeirOs, grande parte constando
da Le. n °9126, de 10 de novembro de 1995 e das Medidas Provlsónas nOs 1988
16 e 2001-4, ambas de 13 de Janeiro de 2000. Em Virtude do exposto, achamos
que sena de boa técnica leglslatrva trazer pera o texto da LeI nO 7 827/89 as
normas que Sê encorrtravem esparsas nos Instrumentos legaiS antes Citados, nos
termos do Projeto de Lei que ora justrficamos

Em relação às normas conlidas hoje na Lei n.°9.126, de 1995, e nas
MP's nOs. 1 988-16 e 2001-4, cuJa transposição pera a Lei nO 7827 estamos
propondo, cabe, ainda, dizer que somente foram modrficadas no estrltemente
necessáno para destacar as duas modalidades de finanCiamento, empréslimo e
aporte de capital de nsco. Em outras palavras, cabe destacar que não estamos
propondo mudanças nas normas relativas às operações de crédito com recursos
dos Fundos ConstitUCionaiS que foram "definidas' pela eqUipe econõmlca do
Governo Fernando Hennque Cardoso, embora discordemos de algumas delas,
como, por exemplo, as que estabelecem uma taxa de admInistração de~
~ o palrunônro liqUido e um deI credere de 3% a a para os agentes financeirOs
repassadores dO!; finanCiamentos (dedutlvel da remuneração dos Fundos).

A segunda dIstorção a ser comentada diZ respeito à Interpretação de
que recursos dos Fundos Regionais não podenam finanCiar projetos de Infra
estrutura báSica

Em prrmelro lugar, cabe dizer que a expressão '. apllcaçllo em
programas de finanCiamento ao setor produtiVO " por SI só, não exclUI a
POSSIbilidade do finanCiamento de projetos de Intra-estrutura báSica e que não
eXiste nenhuma outra expressão no texto do art. 159, I, "c', que autonze tal
Interpretação restntrva Afinal, não eXiste consenso doutnnána no sentido de que O
setor pro~utlvo saJa composto apenas dos subsetores relaCionados às produçães
agropecuarra, mineral e Industnal Não são poucos, mUlto pelo contráno, os que
falam e escrevem, com conheCimento de causa, sobre produção de serviços
(transporte, energia e outros tantos) e, ao que se saiba a Implementação de uma
via férrea, de um terminal portuáno ou de um terminal de transbordo de cargas
estão para a produção de transporte como a Implantação da planta Industnal está
para a produção de teCido ou de equipamentos elétncos

Além diSSO, há que se conSiderar que, se limitação houvesse no texto
do art 159, I, "c', e não há, esta estana se refenndo apenas aos recursos da
parcela da arrecadação do IR e do IPI, ou seja, não estana se refenndo aos demaiS
recursos dos Fundos ConstitUCionaiS, entre os quais os orrglnános dos retomas e
resultados de suas aplicações, ainda que estas tenham Sido efetuadas com
recursos da parcela da arrecadação do IR e do IPI.

Não se trata, neste caso, de sofisma ou de criaçãO de novo cnténo
Interpretativo Trata-se de repetir a Interpretação que vem sendo dada desde os
pnmórdlos da VigênCia da Constituição de 1988 para o caso dos recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador - FAT, cuJa orrgem báSica está nas arrecadações das
Contrrbulções para o PIS e para o PASEP, as quais estão constituCionalmente
Vinculadas (art 239) ao pagamento do Seguro-Desemprega e do Abono Salarral
aos trabalhadore:; com renda mensal até dOIS salános-mínlmos (o denominado 14°
saláno) e à aplicação, por IntermédiO do BNDES, em programas de
desenvolVimento econõmlco

O que se verifica nas programações do FAT contidas nas leiS
orçamentánas anuais da Unrão é o respeito às Vinculações estabeleCIdas no art
239 da Carta Magna apenas no que tange aos recursos da arrecadação do
exerclclo de referênCIa, ficando livres para gastos diversos (desde programas de
amparo ao trabalhador até o custeio das ações-melo do Mlmsténo do Trabalho
passando pelo finanCiamento a outros órgãos para pagemento de díVida) o;
recursos orrglnárlos do retomo e dos resultados das aplicações antenormente
efetuadas pelo Fundo

Diante diSto, cabe a pergunta por que no caso dos Fundos RegionaiS
não se pode utilizar os recursos dos retomas e resultados de suas aplicações para
finanCIar projetos de Infra-estrutura, ainda que admitida como correta (en~

••a mterpretação de que tais finanCiamentos não podem ser conSiderados
como finanCiamentos ao setor produtrvo· ?

O errtendlme~to favorável a essa utilização, ao que parece, finalmente
começou a pro~parar no amblto da eqUIpe econõmlca do Governo, na medida em
que, por Inlermedlo da supramenclonada Medida Provlsórra n ° 1 988-16. passou a
~dmltrr o uso de recursos dos Fundos ConstitUCionais de FinanCiamento para

empreendimentos n~oi1ovemamentalsde mfra-estrutura econOmlca até o limite
de dez por cento dos recursos preVistos, em cada ano para os respectivos
FundoS' '
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Contudo, essa 'permIssão' veio acompenhada de restnç6es a que os
empreendimentos 5ejBm de tltulandade não-govemamental e a que o montante de
racursos destinados a taiS empreendImentos nAo ultrapasse a dez por cento dos
recursos previstos, anualmente, para os Fundos, restnções que, todavia, nAo fazem
o menor sentido, haja Vista que'

- o desenvolvimento de regll5es como a do seml-ándo nordestino não
pode, em nenhuma hlpêtese, prescindir, pelo menos por enquanto, como Já
afirmado, de eX9Cl.lção de empreendimentos de Infra-i'Jstrutura eeonônllca de
tltulandade estatal, sem os quais não será passlvel o surgImento, em escala
adequada, dos novos empreendimentos de ongem não-govemamental, que
perrnJIl rã<> a geração sustentada de empregos,

- a lImItação a dez por cento dos recursos previstos, a cada ano, além
de pr8Judlcar as regiões Norte e Centro-Oeste, que Já contavam com um lImite de
vinte e cinco por cento para aplIcaçâo de recursos nesses empreendimentos,
Impede que hajB uma dIsponibilidade de recursos compatfvel com a demanda
potenclal Id&r1trficada nas duas regiões Citadas e na região Nordeste, nesta em
especIal no seml-ándo

0esH modo, considerando ae i6 citadas preocupaçlo do
constituinte com o flnanciamentc de soIuçoe* det'lnltlvas para as regillcs
subdesenvolvidas e essencialidade doe projetos de infra_trutura como
elementos IndispensáveiS à Implementação dos empreendimentos geradores de
emprego sustentável nestas regiões, e diante da inexist'ncla de impedlmento
constltuciOlHlI à IIVR apllcaçlo dos I"llCUI'llOS origlnárloe dos momos e
resultados das aplicações dos FllI1clos Constlluclonals de FlnanClsmento das
RegIÕeS Norte, Nordeste e Centro-Oeste e da nllc_ldade de evitar dlscUU6es
acad4mlcu sobre o significado de expresslio ·setor produtivo", , que
estemos propondo, no presente Projeta, deixar eJ(pllclto, na lei n" 7.827/88, que
a aplicsçlo exclusiva em programas de financiamento dll"llCionadoa ao setor
produtivo estaria restrlta aos 3% do produto da arreoadaçlo do IR e do IPI
entregues pela Unilo, na forma do ..rt. 1511, I, ·c",

AdemaIs, estamos propondo

- que nos próximos doze anos, os recursos dos Furidos possam'p
aplicados em prOjelOS de Infra-estrutura até o limite de vinte e CInco por~das.

lIIIilIS' respectivas disponibilidades financeiras anuaiS, de forma a Viabilizar a
Implementação dos projetos estruturantes para o desenvolVimento dessas
"safndas" regiõeS, e

- que o finanCiamento mediante partiCipação aCionaria fique restrito a
projetos de Infra-estrutura, de modo a neutralizar as notórias baixas taxas de
relomo e elevados prezas de maturação de grande parte destes proJetos. tomarido
efehvamente posslvel a sua Implementação

Por fim, cabe destacar que tivemos a preocupação de propor a
Vigência da lei para o exercíCIO subsequente ao da sua publicação, para eVitar
sobressaltos à programação dos Fundos, bem como eventuais Inadequações à lei
de dlretnzes orçamentánas em vigor

Temos a conVicçãO de que a presente PrOjeto, converlldo em Lei,
constitUirá um das componentes fundamentais do alicerce no qual se apoiará 8
solução definotlva para a superação das dificuldades vlverlCladas pela população da
reglAo do semi-ando do Nordeste

Ressalte-se, por fim, que o PrOjeto em foco está sendo
complementado por um outro Projeto de Lei que apresentamos, que autoriza o
Poder ExecutIVO a conceder equalização de taxas de Juros em operaçães de crédito
Vinculadas a Investimentos em Infra-estrutura naquela regIão Ao mesmo tempo,
eslá complementando a este última, num esforço de Interação para oferecer
melhores condiçõeS para o desenvolvimento do seml-ándo

Esses, Senhores Parlamentares, as argumentas que, confiamos,
serAo sufiCientes para a obtenção das votos favoravels a aprovação do Projeto de
LeI, pnnclpalmente entre os meus pares da Bancada do Nordeste AdernaiS, temos
certeza de também contar com o apoio dos parlamentares das regll5es Norte e
Centro-Oeste, da mesma fOfTTlB beneficlãnas das novas COndiçõeS de
finenclamento nele estabelecldes, e de todos aqueles que, mesmo representando
Estados de outras regiões, se preocupam com a degradante condição de VIda da
maioria esmagadora das populações de areas como a do seml-ándo nordestino

sata das S8s!õH, em de de 2000

~
! .

~ ~./. I/
~ - ---- o<-:. j Ot.. cb;v

•CLEMENTINO COELHO -

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOllDENAÇÃO DE ESlUDOS LEGISLATIVOS - C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO VI
Da Tnbutação e do Orçamento

CAPITULO I
Do SIstema Tnbutano NaCIOnal

Seçio VI
Da Repartiçio das Receitas Tributárias

Ar! 159 A Umão entregara
I - do produto da arrecadação dos JIDpostos sobre renda e proventos de

~UJllquer natureza e ,obre produtos Industnallzados. ~uarenta e sete por cento na
seguinte forma

a) vinte e um mterros e cmco décJIDOS por cento ao Fundo de PartiCIpação
dos Estados e do Dlstnto Federal.

b) VInte e dOIS InteIros e cmco decnnos por cenlO ao Fundo de PartICIpação
dos MuruClpIOS.

cl três por cento. para apltcação em programas de tinanClamento ao setor
produltvo das RegIões None. Nordeste e Centro-Oeste atreves de suas mSltlUlçães
financelIas de carater regIOnal de acordo com os planas regIOnaIS de
desenvolvunento. ficando assegurada ao serm-ándo do Nordeste a metade dos
recursos desttnados a RegIão, na forma que a leI estabelecer.

II - do produto da arrecadação do nnposto sobre produtos mdustnalIzados,
dez por cento aOS Estados e ao D.l!Unto Federal, proporcIOnalmente ao valor das
respectl.vas expui'ifLÇfh.." de. tltoó'u..ü.) u...JU:)"1:naluados

§ 10 Para eteno de calculo da entrega a ser efetuada de acordo com o
preVIsto no inCISO I, exC!UII-se-a a parcela da arrecadação do unposto de renda e
proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados. ao Distnto Federal e aos
MumClplos, nos termos do dtsposto nos Art. 157, I. e 158, L

~ 20
.. nenhuma unIdade federada podera ser destmada parcela supenor a

vinte por cemo do montante a que se refere o mClso lI, devendo o eventual
excedente ser dlstnbUldo entre os demms partiCIpantes. manudo. em relação a esses.
o cmeno de partilha nele eSlabelecldo

~ 3" Os Estados enrregarão aos respecltvos MunlClplOS vinte e CinCO por
cento dos recursos que receberem nos termos do mCISO li. observados os cntenos
eSlabelecldos no Art 150 lJaragrato Untco. ( e II

TITULO VII
Da Ordem Econólntca e financeIra

CAPITULO IV
Do Sistema Fmancelro NaCIOnal

"rt 192 O sistema fmancerro naCionaL estruturado de forma a promover
n desenvolVimento eqUIlibrado do Pms e a servIr aos Interesses da colenvldade. sera
regulado em leI complementar. ~ue dlspora mcluslve. sobre

I - a autonzação para o tunClOnamenlO das msulUlções tinancerras.
olSsegurado oiS mSltlUlçõeS bancanas oticlals e pnvadas acesso a IOdos os
mstrUmentos do mercado tinancerro bancano. sendo vedada a essas InSltlUlçÕeS a
partICIpação em auvldades não prevtstas na autonzação de que trata este mctso.

li . automação e funCIonamento dos eSlllbeleclmentos de seguro.
resseguro. preVIdênCIa e capIlaltzação. bem como do órgão oticlaI tíscahzador.

• fncno /I <:om redação dada p~'a Emenda COTL<;wuclOnal n J 13 de 21 Ol'J 1996
1II - as condIções para a parnclpação do caplJal estrangerro nas InSlttulÇõeS

~ que se reterem os mClsos antenores. tendo em Vtsta. especialmente
aI os mteresses n3CtOnms.
b) os acordos internacIOnais.
IV - a organIZação, o functonamento e as atnbUlçôes do Banco Central e

delIllUs msUlUlÇÕC5 financetrBS pubhcas e pnvadas.
V - os requIsitos para a desIgnação dG mem\r.os da dtrw,,;a do Banca

Central e demats tnsttlUlÇões fmancerras, bem como seus JIDpednnemos apos o
exerCICIO do cargo,

VI - a cnação de fundo ou seguro. com o obJeltvo de proteger a economIa
popular. garannndo credttos. apltcações e deposltos até determmado valor. vedada a
partICipação de recursos da Umão;
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VII - os enlenos restrlllVOS da transferêncIa de poupança de regIões co"lh:
renda mfenor a media nacIOnal para outras de mator desenvolvunento;

vm -o funclOnamenlo das cooperatIvas de crédllo e os reqUIsitos para que
possam ler condições de operaCionalidade e estrururação propnas das InsltlUlÇÕes
fmancelras '

il 1° A aUlomação a que se referem os mCISOs I e II sera megoclável e
mtransferivel. permlUda a transrmssão do controle da p".~oa Jundtca ulUlar, e
concedIda sem ônus. na forma da leI do Slslema fina:- 'na~,onal. a pessoa
Jundlca cUJos drrelores lenham capacidade lecmca e reputação Iltbada. e que
comprove capacidade econômIca compatível com o empreendunento

§ 2° Os recursos fmancerros relatiVOS a programas e projetos de caráter
regIOnal. de responsablhdade da Umão, serão deposllados em suas mSltlUlçõeS
regIOnaIs de credito e por elas apltcados

il 3° As taxas de Juros reaIs. nelas lIlclUldas comIssões e qUaIsquer outras
remunerações drrela ou mdlretarneme refendas a concessão de credito. não poderão
ser supenores a doze por cento ao ano. a cobrança acuna deste Imure sera
concelmada como cmne de usura pumdo. em lodas as suas modaltdades, nos
lermos que a lei determmar

1Tf\JLO u<. s Gerais
_ constituCIonal .

Das DIspostÇoes .' .... .'

AI! 239 A arrecadação decorrente das contribUIções para o Programa de
Integração SOCial. criado pela LeI Complementar nO 7. de 7 de selembro de 1970. e
para o Programa de Formação do Patrunômo do ServIdor Públtco. cnado pela Lei
Complementar n° 8. de 3 de dezembro de 1970. passa. a parur da promulgação desta
Conslttulção. a fmanclar. nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro
desemprego e o abono de que trata O § 3° deste arltgo

il 1° Dos recursos mencionados no "CapUI" desle artigO, pelo menos
quarenta por cenlO serão destmados a fmanclar programas de desenvolvunenlo
econõlfUco. atraves do Banco NaCIonal de Desenvolvunenlo Econônuco e SOClaL
com enlenos de remuneração que lhes preservem o valor.

§ 2° Os parrunôruos acumulados do Programa de [ntegração SOCIal e do
Programa de Formação do Parrunômo do SetVIdor Públtco são preservados.
mantendo-se os enlenos de saque nas Sllttações pre\llstas nas leIS especJficas. com
exceção da reurada por mOllvo de casamento. ficando vedadll a distribUição da
arrecadação de que trata o "CapUl" deste arltgo, para depOSito nas contas mdl\lldualS
dos parltClpanles

!l 3° Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem pari!
o Programa de Integração SOCIal ou para o Programa de Formação do Patrlmômo do
ServIdor Públtco. ale dOIS salanos mímmos de remuneração mensal é assegurado o
pagamento de um salano mmuno anual. compulado neSle valor o rendrrnento das
contas mdlvlduals. no caso daqueles que ja particIpavam dos retendos programas.
ale a data da promulgação desla Conslttulção.

li 4° O finanCiamento do seguro-desemprego recebera uma contribUIção
adiCional da empresa cUJo mdlce de rotallvldade da força de trabalho superar o
mdlce medIO da rOlallvldade do setor. na tarma estabeleCida por leI

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TR1-NSITÓRIAS

AI! 34 O sIstema trlburano nacIonal entrará em vIgor a parttr do pnrnerro
dia do qumlo mês segumle ao da promulgação da ConstitUIção. manlldo. ate então.
o da ConslllUlção de 1967. com a redação dada pela Emenda n° 1. de 1969. e pelas
postenores

li I° Entrarão em vIgor com a promulgação da Conslltulção os artIgos 148.
149, 150. 154. l. 156. 111. e 159. L "c". revogadas as dISpOSições em contrano da
ConslllUlção de 1967 e das Emendas que a modIficaram. especIalmente de seu An.
25. III

& 11 FIca enado. nos termos da lei. o Banco de Des~volvrrnenlo do
Centro-Oesle. para dar cumprunento. na refenda região. ao que determmam os
artigos 159, L "c". e 192. ~ 2°. da ConslltUlção ,

§ 12. A urgênCia prevista no AI! 148. n. nào prejudIca a cobrança do
emprésllmo compulsono msolUldo. em benefiCIO das Centrais Elétricas Brasllerras"A. (Eletrobras), pela LeI n' 4156, de 28 de novembro de 1962. com as allerações
postenores

LEI ND 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989.

REGULAMENTA O ART 159. INCISO L ALÍNEA
C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTITUI O
FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO, O FUNDO
CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO
NORDESTE FNE E ° FUNDO
CONSTITIJCrONAL DE FINANCIAMENTO DO
CENTRO-OESTE FCO, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS. no exercícIO do
cargo de PRESIDENTE DA REPVBLICA, faço saber que o Congresso NaCIonal
decreta e eu sanciono a segumle LeI.

Ar! lD Ficam cnados o Fundo CODSmuclonal de FinanCIamento do None •
mo. o Fundo ConsutucIOnal de Fmanclamento do Nordesle - FNE e o Fundo
ConstitucIOnal de Ftnanclamento do Centro-Oesle - FCO, para tins de aplicação dos
recursos de que trata a aIlnea c do mClSO r do ar!. 159 da ConslllUlção Federal, os
qUaIS se orgamzarão e funCIonarão nos termos desta LeI.

I - Das Finalidades e Diretnzes Gerats

Ar! 2° Os Fundos ConslllUclonalS de Ftnanclamento do None. Nordesle e
Centro-Oeste têm por obJellvo contrlbutr para o desenvolVImento econômico e SOCial
das regIões None, Nordesle e Centro-üeste. atraves das 1fJSlllUlções financeiras
federaIS de carater regIonal medIante a execução de programas de financIamento aos
selores produltvos, em consonância com os respectivos planos regtonals de
desenvolVimento.

§ lONa apltcação de .seus ll."A:UrSQS os F''"1o~ ConsIttuciomus de
Fínancmmento do Norte, Nordeste e CeOlí-0esa: ncarào a S&H'U das restrtções de
controle moneláno de natureza conjuntural e deverão deslUtar crédito dtferenclado
dos usualmenle adotados pelas IDStltutções financeIraS, em função das realS
necesSIdades das regtões beneficlanas

&2° No caso da regtão Nordeste. o Fundo COnslttuClOnal de FínlDlcl3Il\ento
do Nordeste mclUl a finalidade espeCIfica de finanCIar, em condições compallvelS
com as pecultandades da área atiVIdades econônucas do seml-àrido, as q\lalS
destutara metade dos recursos mgressados nos lermos do art. 159, mclSo I, allnea c.
da Consntutçào Federal.

An 3° RespeItadas as diSpOSições dos Planos RegIonaIs~
Desenvolvrrnento, serão observadas as segmntes dtretnzes na formulação dos
prograInas de fmanclamento de cada um dos Fundos

I - concessão de fmanclamentos exclUSIvamente aos selores produl1vOS das
regIões benefiCiadas.

II - ação mlegrada com IDSltlUlÇÕes f-der" '''diadas 'las regIões;

III - tratamento preferenCial as allvldades produllvas de pequenos e
mmlprodulores rurats e pequenas e microempresas. às de uso mtenslvo de malenas
pnrnas e mão-de-obra locms e as que produzam alrrnentos básICOS para consumo da
população, bem como aos projetos de rrngação, quando pertencenles aos cllados
produtores. suas associações e cooperallvas:

rv - preservação do meIo ambiente.

V - adoção de prazos e carênC13. Irrnttes de fmanclamento, juros e outros
encargos diferenCiados ou favoreCidos. em função dos aspeclos SOCIaIS, econômicos.
lecnologtcos e espaClats dos empreendimentos.

VI - conjugação do credito com a asslslêncla lecmca no caso de selores
lecnologIcamente carentes;

VII- orçamentação anual das apltcaçõcs dos recursos;

. VIlI - uso enlmoso dos recursos e adequada política de garanl1as. com
Irrnltação das responsabilidades de credIto por cliente ou grupo econômICO, de fonna
a atender a um unIVersO mmor de beneficiários e assegurar raCIOnalIdade, efiCIênCIa.
eticácla e retomo às apltcações.

IX • apoIo à enação de novoS centros, a1t\lldades e polos dmâmlcos.
notaclamente em areas mtenoranas, que estunuJem a redução das dispandades miro
regtonals de renda;

X - proibição de apltcação de recursos a fundo perdído

II - Dos Beneficiários

Ar! 4° São benefiCIários dos recursos dos Fundos ConsltlUCIOnms de
FinanCIamento do Nane. Nordeste e Centro-Oesle os produtores e empresas. pessoas
fislcas e jundlcas, alem das cooperativas de produção que desenvolvam al1vldades
prodUlIvas nos seto,res agropecuano, mmera1. mdustrlal e agromdustrial das regtõcs
None. Nordeste e Centro-Oesle.
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§ 1° No caso de areas plOnetras e de expansão da Fronterra Agrícola~
regIões Norte e Centro-Oeste, poderão ser fmanclados projetos de mfra-estrutura
econômica ate o limite de 25% (vmte e cmco por cento) dos recursos prevlS!os para
os respecuvos Fundos

~ 2° 'lo caso de produtores e empresas benelic13nas de fundos de
mcentlvos regIOnaIS ou setonalS, a concessão de fmanc13mentos de que esta LeI fica
condiCionada a regularIdade da Situação para com a Comissão de V"j.,Tes MobilIár,os
- CVM e os CItados Fundos de mcenlIvOS

Ar! 5° Para eleito de aplIcação dos recursos. entende-se por

I - Nane. a reglão compreendIda pelos Estados do Acre. Amazonas.
Amapa, Para. Rorauna. Rondôma. e Tocantms:

U - Nordeste, a regIão abranglda pelos Estados do Maranhão. PlaUl. Ceara.
RIO Grande do Nane. ParaJba. Pernambuco. Alagoas, SergIpe e Balua, além da Parte
do Estado de Mmas Genus mcluída na area de atuação da SUDENE:

III - Centro-Oeste. a regIão de abrangênCia dos Estados de Mato Grosso
Mato Grosso do Sul. Galas e DIstnto tederal.

IV - Semi-ando. a regIão msenda na area de atuação da Supenotendêncla
de Desenvolvrmento do Nordeste - Sudene. com preclpllação pluvlOmetnca medIa
anual Igual ou mfenor a 800 mm (Ollocentos mdlmetros), definIda em ponana
daquela AutarqUIa.

III - Dos Recursos e AplIcações

"ut 6° ConslItuem fontes de recursos dos Fundos Conslltuclomns de
Fmanclamento do Nane. Nordeste e Centro-Oeste

1- 3% (três por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza e do unposto sobre produtos mdusmalIzados
entregues pela Umão. na forma do art 159, mclSo 1, a1mea c da Conslltulção Federal.'

II '-'''l. "'n,~ e resultados de suas aplicações.

1II - o resultado da remuneração dos recursos momentaneamente não
aphcados, calctdado com base em mdexador ofiCIai.

IV - contrlbull;ões. doações, fmanetamentos e recursos de outras ongens
concedIdos por enlldades de drrello publIco ou pnvado. nacIOnaIS ou estnlttgetras. •

V • dotações orçamentanas ou outros recursos prevIstos em lei.

Paragratô Untco Nos casos dos recursos previstos no mclSo I deste artigo
sera observada a segutnte distnbUlçilo •

I • 0.6% (seIs declmos por cento) para o Fundo ConstitucIOnal d~
Fmanclamento do Nane.

U - I 8% (um mtelro e 0110 declmos por cento) para o Fundo ConsutuclOnal
de Fmanclamento do Nordeste. e

[IJ - 0,6% Isels déCImos por cento) para o Fundo ConsutuclOnal de
FmDnclar..·to do Centro-Oeste

Ar! 7° As liberações. pela Secretana do Tesouro NaCIonal. dos valores
destmados a cada um dos Fundos ora U1SlItuldos serão feitas drretamente em favor
das mslltulções financeIras federaIS de carater regronal, nas mesmas datas e, no que
couber, segundo a mesma Slstemauca adotada na tnlttsferéncla dos recursos dos
Fundos de PartIcIpação dos Estados do Dlstnto Federal e dos Mumclplos.

Paragrafo umco A Receita Federal mformara mensalmente as msttlUlções
financeiras tederals de carater regional a soma da arrecadação do rmposto sobre renda
e proventos de qualquer natureza e do Imposto sobre produtos mdustrlalIzados, o
valor das lIberações eletuadas para caoa Fundo. bem como a preVIsão das datas e
valores das 3 (três) lIberações unedlatamente subsequentes

Art. 8° Os Fundos gozarão de Isenção lt1butana. estando os seus resultados
rendimentos e operações de t1nanclamento lIvres de qualquer mbuto ou contrlbwção.
mcluslve o Imposto sobre operações de credito. unposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e as conlt1bwções do PIS, Pasep e Fmsoclal

Ar!. 9° A cnteno das InstItuições fmancerras federaiS de caráter regIOnal.
poderão ser repassados recursos dos Fundos ConstttuclOnats de Fmanclarnento do
Nane. "lordeste e Centro-Oeste a bancos estaduaIS com Capacidade tecmca
comprovada e com estrutura operacIonal e admUllstrattva aptas a realIZar. em
segurança e no esmto cumpnrnento das drretrlZes e normas estabeleCIdas, programas
de crédIto espeCIficamente cnados com essa finalidade

IV - Dos Encargos Fmancerros

Ar! 10 Os fmancllllllel1J9S ClllloCedJ",," = recursos dos Fundos
ConstllUclonllls de Fmanclamento ao Nane, Nordeste e c.entro-Oeste estão sUJenos
ao pagamento de juros e encargos de atual1zaçilo monetana.

Ar! 11 As altVldades pnontanas e de relevante mteresse para o
desenvolVimento econômico e SOCial das rell1ôes Norte, Nordeste e Centro-Oeste
terão redução de encargos fmancerros referentes a juros e aruaJlZIlÇão monetana.

~ I° Para efeito do beneficio preVIsto neste artigo, deverio ser
estabelecidas faIXas dIferenCIadas de pnonrlades e de encargos financeltOS. de acordo
com a natureza do empreendImento. a finalJdade dos fmanclamentos, a 1ocaI1ZlIÇ!o e
o porte da empresa finanCIada

§ 2° Os benefiCIOS preVIstos neste artIgo serão concedidos excluslvam~
a produtores mdlV1duaIs e empresas brasIleIras de caPItal nacIOnal

§ 3° Sem prejulZo das medidas JUdlClatS cablvels, mcluslve de natureza
execulona. o mutuano tica sUJeito. no caso de desVIO na aplIcação dos recursos. a
perda de todo e qualquer beneficIO t1nancelro, espeCIalmente os relattvos a juros e
atuallzaçilo monetana

Ar! 12 As taxas de juros. nestas mclUldas comIssões e quarsquer outras
remunerações, drreta ou mdrretamente retendas a concessão de credito, não poderão
ser supenores a 8% (alto por centol ao ano

V - Da Admrrustração

Art 13 A AdminIstração de cada um dos Fundos COIISUtucI011lllS de
Fmanclamento do Norte, Nordesle e Centro-Oeste sera distmta e autônoma e.
observadas as atribUições previstas nesta LeI, sera, exerCida respecl1vamente pelos
segumtes orgãos

I - Conselho DelIberalIvo das Supenntendênctas de Desenvolvrmento das
RegIões Nane. Nordeste e Centro-Oeste. e

II - mstttulção t1nancelra federal de carater regIOnal.

Ar!. I~ Cabe ao Conselho Dehberauvo das SupenntendêncIas de
Desenvolvrmentó das RegIões Norte. Nordeste e Centro-Oeste:

1• aprovar os programas de fmanclamento de cada Fundo. harmomzando
os com os planos regloams de desenvolVImento. a VISIa de proposta da respecuva
Insutulção fmancerra tederal de carater regronal:

II - mdlcar prOVIdenCiaS para compatibIlIZação das respectivas aplicações
com as ações das demaIS U1SlIlUlções de desenvolvlffiento regIOnal. e

III - avaliar os resultados obndos

PaDgffifo UOlCO Até o dIa 30 de oUlUbro de cada ano, as msl1lU1ÇÕC5

fmancerras tederals de carater regIOnal encammbarão, a apreclllÇlO do Conselho
DelIberatiVO da respecttva supenntendêncla de desenvolvrrnento reguJna!, a proposta
de aphcaçilo dos recursos relattva aos programas de financiamento para o exerciclO
segumte. a qual sera aprovada ate 15 de dezembro

Ar! 15 São atnbUlçôes de cada uma das U1SltlUlções financerras fedenus de
carater regIonal, nos termos da lei.

I - genr os recursos.

II - defirnr normas, procedimentos e condições operactooais,

d
III - enquadrar as propostas nas faIXas de encargos tixar os Juros e de'eV.·,

Oscre ItOS. • I':mo:

d d
lV - formahzar c~ntratos de repasses de recursos para outras mstttuleões

cre enCta as como agentes IInancerros do Fundo •

V - prestar contas sobre os resultados alcançados desempenho e estado d
recursos e aplIbações. e . os

VI - exercer outras alIvldades merentes a função de orgão adminIstrador

~ A B";;: J 16 O Banco da Amazôma S A - Basa, o Banco do Nordeste do BrasIl
- e o Banco do BrasIl S A - BB são os admlO1stradores do Fund

ConstituCIOnal de Fmanclamento do Norte _ FNO do Fundo C o

~;n~:~~t:to FdCoONordeste - FNE e do Fundo Cons~ltuclOnal de F~:~~~:~~ ~~
• • respectivamente •

~ 1° O Banco do BrasIl S A transfenra a adm ã •
~~gções e recursos do Fundo ConstttuclOnal de FlDancIame~;~rr:~ ~~::~~~~o:
entrad~ara o Banco de Desenvol~lmento do Centro-Oeste apos sua mstalação e

em funCIOnamento. conlorme estabelece o an 34 § 11 d A d
Dlspostções COnStituCIOnaIS Transllonas " . o to as

d F d!l:o ObedeCida a tnlttsferêncla prevlSla no paragrafo antenor. os recursos
o , un o ConstitucIOnal de Fmanclamento do Centro-Oeste _ FCO od ~

cmeno do Banco de Dos I d P ema, a
. envo vrrnento o Centro-Oeste. ser repassados a bancos

OllClalS tedemls que atendam aos requIsItos do 3ft 9° desta LeI

t An 17 Cada lrISlltutção fmancerra federal de carater rell10nal fara us a
axa d~ admmlstração de ate 2% (dOIS por cento) ao ano. calculada s06re o

pammoOlo llquldo do Fundo respeClIVO e apropnada mensalmente

fi de Paragra[o UOlco Na aplIcação dos recursos, as mstllUlçõeS financelrllS
eedtaIS de carater regIooal e os agentes fmancerros credenCIados poderão cobrar dei

cr ere c~mpatlvel com os nscos assumidos pelos finanCIamentos concedIdos e
adeqfixadosuadD a [unção2desSOClal de cada llpo de operação. respeItados os luntres de encargos

no ar! I ta LeI
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VI - Do Conrrole e Prestação de Contas

Art Ig Cada Fundo tera contabilidade propna. regJSrrando todos os atos e
fatos a ele referentes, valendo-se. para tal. do sIstema contahll da respectiva
mStlOllçdO fmancetra tederal de carater regIOnal. no qual deverão ser cnados e
mantidos subtitulos especlficos para esta fmalldade, com apuração de resultados a
pane

Art 19 As mstttuIÇões financerras federaiS de carater regIOnal f~
publicar semestralmente os balanços dos respecttvos Fundos. deVIdamente audltados

Art 20 Cada mstltulção financeIra federal de carater regional apresentara.
semestralmente. ao Conselho Dehberauvo da supenotendêncla de desenvolvimento
de sua respectiva regIão. relatono cIrcunstancIado sobre as auvldades desenvolVIdas e
O" ~~,ultados obttdos

§ 1° O exerclclo financeIro de cada Fundo com~ldlra com OanO cIvIL para
fins de apuração de resultados e apresentação de relatonos

~ 2° Devera ser contratada audltona externa. as expensas do Fundo, para
certIficação do cumpnmento das dISpOSições consutuclOnalS e legaIS estabelecidas.
alem do exame das contas e outros procedImentos usuais de audltagem

§ 3° Os bancos admmlstradores deverão colocar a dIspOSIção dos orgãos de
fiscalIzação competentes os demonstrattvos. com posições de tinal de mês, dos
recursos, apltcações e resultados dos Fundos respectivos

li 4° O balanço, deVIdamente audltado, sera encammhado ao Congresso
'Jaclonal. para eleito de tiscallZação e conrrole

VII - Das DISpOSIções GeraIs e Transnonas

Art 21 Ate a aprovação da proposta prevIsta no mCIso I do ar!. 14 desla
LeI, ficam as mstttutções t1nancerras lederaIS de carater regIonal aUlOnzadas a aphcar
os recursos dos respectivos Fundos de acordo com as diretrtzes gerats estabeleCIdas
no an. 3° desta Lei

~ I° Dentro de 60 (sessenta) dIas. a parttr da pubhcação desta LeI. as
mstttulções fmancerras federaIS de carater regIonal apresentarão. aos Conselhos
Dehberatlvos das respecttvas supenntendênclas de desenvolvrmento regIonal, as
propostas de programas de tinanclamento de que trata o paragrafo umco do an 14
desta LeI. as qUaIS deverão ser aprovadas ate 60 (sessenta), dIas apos o recebrrnemo

§ 2° As operações realIZadas antes da aprovação de que trata o paragrato
antenor, pelas mstttulÇÔes !ir;b.'c"'j1~ :erlel= t! • .<1r""dier regIonal, com os recursos
dos Fundos ConstitucionaIs de FinanCIamento do Nane. Nordeste e Centro-Oeste.
liclllIl ao abngo desta Lei. mcluslve para efeno de eventuaIS beneficIOS linancelIos

Art. 22. Esta Lei entra em vIgor na data de sua pubhcação

".rI 23 Revogam-se as dIspOSições em contrano

BrasI1la. 27 de setembro de 1989. 168° da independênCIa e 101° da
República

LEI N° 9.126, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1995.

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA TAXA DE
JUROS DE LONGO PRAZO - TlLP SOBRE
EMPRES rIMOS CONCEDIDOS COM RECURSOS
DOS fUNDOS CONSTITUCIONAIS DE
FINANLlAMENTO DAS REGIÕES NORTE.
"ORDESTE E CENTRO-OESTE E DOS FUNDOS
DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE E DA
AMAZÔNIA E DO FUNDO DE RECUPERAÇÃO
ECONÔMICA DO ESPIRITO SANTO. E COM
RECURSOS DAS OPERAÇÕES OFICWS DE
CREDITO, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI N°
7827. DE 27 DE SETEMBRO DE r989, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA REPUBLICA

Faço saber que o Congresso NaCIOnal decreta e eu sancIOno a segumte LeI

Art. 1° A pamr de 1° de Julho de 1995, os linancllllUentos concedIdos com
recursos dos Fundos ConstttuclOnaIs de Fmanclamento das Regrões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, de que trata a LeI n° 7 827, de 27 de setembro de 1989, terão como
custo básICO a Taxa de Juros de Longo Prazo - TlLP

§ 1° Os bancos adnurustradores dos Fundos de que trata este anlgo
poderão, nas operações contratadas a panrr de I° de Julho de 1995. cobrar dei credere
compan~el com os nscos asswmdos pelos financlllIUentos concedidos e adequados a
função SOCIal de cada tipO de operação, aillclOnalmente aos custos previstos no caput
deste anlgo, de ate seiS por cento ao ano

§ 2° Os contratos de fmanclamentos COm recursos dos Fundos de que trata
este artIgO, celebrados ate 30 de Junbo de 1995. terão os respectivos encai"gos
fmancelIos ajustados. a partIr de I° de Julho de 1995. de forma a compattblliza-los
aos custos prevIstos no caput e no !l I° deste anlgo, observado o enteno pro rata
tempore

~ 3° A taxa mensaltzada da TJLP, mCldente sobre os fmanCIllIIlentos
prevIstos no caput deste arngo, celebrados até 30 de Junho de 1995. sera redUZIda em
OitO decrmos de um pomo percentual. no penodo de 1° de novembro de 1995 a 31 de
maIO de 1996

Art 2° As debêntures subscntas com recursos do Fundo de InveslrrneniõS
do Nordeste (FINaR), do Fundo de InveslImemos da Amazôma (FINAM), e do
Fundo de Recuperação EconômIca do Espmto Santo (FUNRESl. de que trata a LeI n°
8167. de 16 de Janerro de 1991. terão custos baslcos eqUIvalentes a TlLP, acrescIdos
de ourros encargos linancelros de quatro por cento ao ano

Paragrafo umco As debêntures de que trata este anlgo ter"- prazo de
carênCIa eqUIvalente ao prazo de Implantação do proJ~to. conforme COl",__• ~~ pdfecel
da Secretana E'(eCulIVa aprovado pelo Conselho DehberatIvo da Supenntendêncla de
DesenvolvImento RegIOnaL podendo este prazo ser prorrogado em penodos de ate
doze meses pelo refendo Conselho. desde que consubstanCiado em parecer tecmco

An 3° A panrr de 1° de Julho de 1995, os recursos dos Fundos
ConslItuclonals de FmancIllIIlento das RegIões Norte. Nordeste e Centro-Oeste.
desembolsados pelos bancos admmlstradores aos mutuanos, serão remunerados pela
Taxa de Juros de Longo Prazo - TlLP. com os redutores preVIstos nos fmancllllIlemos
realIZados.

Art 4° Os saldos dlanos dos recursos dos Fundos ConstItucionais de
Fmanclamento das RegIões Nane. Nordeste e Cenrro-Oeste. do FINaR. do FINAM e
do FUNRES. bem como dos recursos depositados na fonoa do an 19 da LeI n'
8167, de 16 de Janerro de 1991. enquanto não desembolsados pelos bancos
adnurustradores e operadores, serão remunerltdos pela Taxa de Juros de Longo Prazo
-TlLP

Art 5' O an. II da LeI na 7 827, de 27 de setembro de 1989, passa a
VIgorar com a segumte redação

"Art 11 As atiVIdades pnománas e de relevante mteresse para o
desenvolVImento econôrmco e SOCial das Regrões Norte. Nordeste e Cenrro-Oeste
terão redução nos encargos financerros, correspondentes a Taxa de Juros de Longo
prazo - TJLP e ao dei credere

§ 1° Para efeito do benellclo prevIsto nesle arngo serão estabeleCidas faIXas
diferenCiadas de pnondades e de encargos fmancerros. de acordo com a naurreza e
10callZdÇão do empreendImento. a fmalldade dos linanclamentos e o porte do
mutuano

§ 2° Nas operações com mml e pequenos produlores rurais. suas
assocIações e cooperattvas. com recursos dos Fundos de que trata o caput do ar! 1°,
os encargos tOtaIS mctdentes sobre os contratos de credito rural. neles mcluidos taxas
e comissões de qualquer natureza. serão mfenores aos vIgentes. para essas categonas,
no credito rural nacIOnal.

~ 3° Para as operações contratadas com mml e pequenos produtores rura~
suas associações e cooperallvas. ,era concedIda uma redução adiCIOnal de encargos
linancelros de ate cmco por cemo. como compensação dos custos decorremes da
asslstêncm lecmca

~ 4° '>em preJulZo das medIdas JudICiaIS cablvels. mcluslve de natureza
executona o mumano tica su]elto. no caso de des,,:lO na aphcação dos recursos. a
pcrda de todo e qualquer beneticlo tinancelro. especralmente os relatiVOS aos
encargos t1nancelros "

Art 6° As operações contratadas ate 30 de Junbo de 1995, com recursos dos
Fundos de q"e trata o an l°. terão os saldos devedores apurados nessa data
renegoclados medlanle alonglllUemo de prazos por mais três anos para os mmt e
pequenos produtores ruraiS, suas assocIações e cooperatIvas e por maIS dOIS anos para
os demaiS produtores ruraIS e empreendImentos agropecuanos a contar do termmo do
prazo prevIsto no contrato em vigor. com reprogramação do esquema de reembolso.
ticando os valores renegoctados sUjeItos aos custos tinancerros previstos no ar! 10
desta Lei e redutores làcultados pela LeI n' 7827. de 27 de selembro de 1989 e
det1mdos nas normas dos respecllvos Fundos

Paragrafo úmco. Os cnténos geraIs de renegOCIação de dIVidas decorrentes
de operações de credllo rural poderão ser aplicados. por opção do mUlUano. as
operações de credIto rural contratadas por produtores ntraIS. suas asSOCIaÇÕeS e
cooperattvas. com recursos dos Fundos ConslltuclOnaIS de Financlamemo das
Regrões Norte. Nordeste e Centro-Oeste

Art. 7° Os bancos admmlstradores aplicarão dez por cento dos recursos dos
Fundos ConstitucionaIs de Fmanclamento das RegIões Norte. Nordeste e Centro
Oeste. para fmanclamento a assentados e colonos nos programas ofiCIaIS de
assentamento, colomzação e reforma agrana. aprovados pelo inStituto NaCIOnal de
Colomzação e Reforma Agrana - !NCRA
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Parágrafo umco Os linanclamentos concedidos na lorma deste amgo terão
os encargos fmanceIros ajustados para não exceder o limite de doze por cento ao ano
e redutores de cmqu~Ja por ~el1lO !"lbre as oarcelas da amomzação do prmctpal e
sobre os encargos fmanceIros, durante todo o prazo de vIgência da operação

Art 8° Os bancos admmlstradores poderão aphcar ate vmte por ceoto dos
recursos dos fundos mencIOnados 00 capUl do art. I° para o financiamento de
mveSllmentos em projetos do setor produllvo, para a produção de bens
manufaturndos e semlfnttnufaturndos desttnados exclUSivamente à exponação

§ 1° Os recursos refendos no caput deste arugo, bem como os saldos
devedores dos fmancIamentos a que se destmem. serão referencIados pelo
contravalor, em moeda nacional. pela cotação para compra do dia ilI1tenor do dolar
dos Estados Umdos da Amenca, dIVulgada pelo Banco Cenual do BtllSU

li 20 Os recursos dos Fundos mencIOnados no caput do art. la. aphca~
forma deste artIgO, terão como remuneração a Taxa de Juros para Emprestlmos e
Fmanclamentos no Mercado lnterbancano de Londres I LlBOR), mformada pelo
Banco Central do BrasIl. reaJustavel na mesma penodlcldade da eXIgIbIlidade dos
encargos e estabeleCidas em cada operação de linanclamento acrescIda de dei credere
defimdo pelos bancos admmlstradores dos refendos Fundos. em função do nsco de
credito

li 30 Os recursos aphcados na torma deste artigo não terão a redução de
encargos financeIrOS a que se refere a Lei na 7 827, de 27 de setembro de 1989

Art 90 Os finanCIamentos com recursos dos Fundos ConslttucIOn3lS de
FmanclaJnento das RegIões Norte. Nordeste e Centro-Oeste poderão ser contratados
com assocIações e cooperativas de produtores ruraiS, podendo estas repassarem a
seus asSOCIados e cooperallvados. bens, produtos e servIços

,\rt 10 (VETADO)

Art 11 (VETADO)

Art Il (VETADO)

Art 13 O art. 17 da LeI n° 7827. de 27 de setembro de 1989. passa a
VIgorar com a segumte redação

"Ar! 17 As mSl1lUlçôes linanceIras gestoras dos relendos Fundos farão JUS
a taxa de admmlstração de três por ceoto ao ano. calculada sobre o patrrrnõmo líqUIdo
do Fundo respecllvo e apropnada mensalmente"

Art. 14 A partIr de I° de Julho de 1995. os fmanclamentos para
mvesttmentos agropecuanos e agromduslrtals. contratados 30 amparo das Operações
OfiClIllS de CredJlo - Recursos sob SupervISão do Mmlsteno da Fazenda, constantes
do Orçamento FIscal da Umão. terão como custo baslco a Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP

Paragrafo umco Os contratos de fmanclluneoto para mvestrrnentos
agropecuanos e agromduslrtals. com recursos das Operações Oficí81S de Credito,
celebl1ldos ate 30 de Junho de 1995, com base na Taxa ReferenCial - IR.. terão os
custos baslcos ajustados. a partIr de 1° de Julho de 1995. de torma a COmpatlblhzá-los
aos custos preVIstos no caput deste artigo, observado o cnteno pro rata tempore

Ar!. 15 Além dos casos preVIstos no art 31 da Lei na 8 171. de 17 de
JaneIrO de 1991. o Poder Pubhco. OUVido o Conselho Monerano NaCional. podem. em
casos emergencl3ls. mcluslve para atender problemas reglOn3ls, adqutrlf. com
recursos do Orçamento das Operações de CredIto - Recursos sob a SupervIsão do
\-hmsteno da Fazenda, produtos rtlf3IS, para entrega futura, utlhzando-se da Cédula
de Produto Rural - CPR.. cnada pela Lei 0 0 8 929, de 22 de agosto de 1994

Art 16 Os financl3lDentos de operações de investImento ruraL sob a eglde
dos Programas de Recuperação das Lavouras Cacauetras Baiana. do Espmto Santo e
da RegIão Amazômca. concebIdos pela ComIssão Executtva do Plano da Lavoura
Cacauelra - CEPLAC. para controle da "vassoura-de-bruxa" e Simultânea recuperação
de produtivIdade. poderão ser concedIdos com nsco para OTesouro NaCIOnal. desde
que, cumulatlvamenre

[ - Sejam lasrreados com recursos orçamentanos das O "ações Oficlals de
Credito sob SupervIsão do Mmlsleno da Fazenda ou com reclIIbos repassados pelo
Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Banco da Amazôma S A - BASA e Banco
NaCIOnal de Desenvolvlmenro EconômIco e SOCIal- BNDES.

II - Tenh3ID Sido Julgados tecmC3IDente mdlspensavels ao êXito do
programa sob referéncla. apesar de não atenderem mtegralmente as eXigênCias
bancanas

§ 1° O diSposto no art. 27 da LeI nO 8 036. de 11 de mato de 1990. nã~ se
aplica aos finan.clamentos a que se retere este artigO, quando concedIdos a produtores
rurws pessoas lIStcas

~ 2° O Conselho Monetano NaCIOnal expedira as mstruções necessanas ao
cumpnmemo do dISposto neste artIgo

Art 17 FIcam convalIdados os atos praticados com base na MedIda
Provlsona n° I 105, de 25 de agosto de 1995

Ar! 18 Esta Lei entra em vIgor na data de sua publicação

Ar! 19 Fícam revogados os arts 10 e 12 da Lei na 7827. de 27 de
setembro de 1989. e o ar! 41 da Let na 8177. de 1° de março de 1991

Braslha. 10 de novembro de 1995: 1740 da independênCIa e IOT da
Repubhca.

FERNANDO HENRlQUE CARDOSO

LEI N° 8.167, DE 16 DE JANEIRO DE 1991.

AI-TERA A LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA RELATrvA A INCENTIVOS FISCAIS,
ESTABELECE NOVAS CONDIÇÓES
OPERACIONAJS DOS ~S DE
INVESTIMENTOS REGIONAIS. E DA OU'fP_A.S
PROVIDENCIAS

Ar! 19 As empresas que tenham., empreendrrnentos mdu;lrtals e
agromduslrtatS. em operação nas areas de atuação da Supenntendêncla de
Desenvolvunento do Nordeste - SUDENE e da Supenntendêncla de
DesenvolVimento da Amazôrna - SUDAM. poderão deposJlar no Banco do Nordeste
do BrasIl S/A, e no Banco da Atr!azôma S/A. respecttvamenre, para remvest~ento.

quarenta por cento do valor do hnposto sobre a Renda deVIdo pelos retendos
empreendimentos. calculados sobre o lucro da exploração. acresCIdo de cmquenta
por cento de recursos propnos. ficando. porem., a hberação desses recursos
condiCionada a aprovação. pelas AgênCIas do Desenvo1VtrDento Regional. dos
respecltVOS projetos tecrncos econômIcos de modermzação ou complementação de
eqUlp3lDento

1:1 l° Os recursos de que trata este arngo, enquanto não aphcados, serão
comgtdos mOllelllrtamente pelo Banco Operador. com., bllSe na V3Ilação do BTNF

li 2° Podera ser dedUZida a quantta correspondente a dms por cento do
valor de cada parcela de recursos hberado. a ser diVIdIda. em partes IguaiS, entre a
AgênCia de DesenvolVimento RegIonal e o Banco Operador, a titulo de custo de
adrnmlStraçâo do projeto

§ 30 Na htpótese de Oprojeto não ser aprovado. caberà ao Banco Operador
devolver a empresa depostlante a ]larce!a de recllISos propnos e recolher a Utulio
Federa! o valor depOSitado como mcennvo

LEI N° 9.138, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1995.

DISPÕE SOBRE O CREDITO RURAL. E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Ar! I" E' ••v;luda. "ara o credito rural. a equahzação de encargos
linancellOs. observado o dIsposto na LeI na 8 427. de 27 de mato de 1992

~ 1°Compreende-se na equalIZação de encargos fmanceIros de que trata o
"caput" deste artIgo o abatimento no valor das prestações com vencnnento em 1995,
de acordo com os Imutes e condições estabeleCIdos pelo Conselho Monetano
NaCIOnal

92° O Poder Executivo e o Poder LegIslatIVO proVIdenCIarão a alocação de
recursos e a suplementação orçamemana necessanas a subvenção econômica de que
trata este amgo

o\n 2° Para as operações de credito rural contratadas a parttr da
pubhcação desta Lei e ale 31 de Julho de 2000. não se aplica o disposto no li 2° do
Art 16 da LeI na 8 880 de 27 de maIO de 1994

• ~rtI~o com redaçfio dada pela LeI YH48 de 26' /0'1999

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.988-16, DE 13 DE JANEIRO DE 200tr.:

DISPÕE SOBRE AS OPERAÇÕES COM
RECURSOS DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS
DE FINANCIAMENTO DO NORTE. DO
~ORDESTE E DO CENTRO-OESTE. DE QUE
TRATA A LEI N'! 7 827. DE 27 DE SETEMBRO DE
1989. E DA OUTRA" PR' 'lDÊNCJAS
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o PRESIDENTE DA REPUBLlCA. no uso da atnbmção que lhe conlere o
art 62 da ConstltUlçào. adota a segumte MedIda Provlsona. com força de leI'

An I" A partrr de 14 de JaneIro de 2000. os encargos fmancerros dos
financIamentos concedrdos com recursos dos Fundos ConstitucIOnais de
Fmanclamento do None do Nordeste e do Centro-Oeste. de que trata a Ler n" 7 827.
de 27 de setembro de 1989. ,erão os segumtes:

[ - operações ruraIs

aI alrrlcu!tores farmlrares. suas cooperativas e assocIações. exclU1das as
operações decorrentes de projetos de estruturação de colonos e assentados nos
programas olicIals de as,entamento. coloOlzação e reforma agrana. aprovados pelo
Instttuto NaCIOnal de Colornzação e Relorma Agrana - [NCRA cmco por cento ao
ano.

bl mInI produtores. SU3S cooperatIvas e assOCIações nove por cento ao ano

CI pequenos produtores. ,uas cooperattvas e assocIações. dez e melO por
cento ao ano.

d) medlOs produtores. ,uas cooperattvas e assocIações quatorze por cento
ao ano.

e) grandes produtores. suas cooperativas e assocIações dezesseIS por cento
ao ano.

1I- operações mdusmats. agro-mdustmus. de mfra-estrutura e de tunsmo'

a) rrncroempresa. nove por cento ao ano.

b) empresa de pequeno pone. onze por cento ao ano.

c) empresa de medto porte. qumze por cento ao ano:

d) empresa de grande pone dezesseIs por cento ao ano

li '" Os contratos de linanclamento celebrados ate 13 de janerro de~
lerão, se do mteresse do muruano, o, respectivos encargos tinancerros ajustados a
parttr de 14 de janeIro de 2000 de forma a compatlblliza-Ios aos CUStos preVIstos
neste artIgo. observado o prazo de ate 30 de junho de 2000 para a formahzação do
respectivo aluste

~ 2" () dei credere do hanco ddmmlstrador. lrmltado a três por cento ao
dOO. esta contIdo no, encargos tinancelros cobrados pelos Fundos Constltuclomns e
sera redUZido em percenrual Idêntlco ao percenruaJ gdTantldo por fundos de aval

li 3" Os contratos de finanCIamento conterão clausula estabelecendo que os
encargos tinancellos serão revIstos anualmente e sempre que a Taxa de Juro, dc
Longo Prazo - TJLP apresentar \ anação acumulada. para malS ou para menos.
,upenor a trmta por cento

'i 4" No mes de JaneIro de cada ano. observadas as diSpOSIções do paragrato
antenor. o Poder E,ecunvo por proposta conjunta dos Mlmsrenos da Fazenda e da
Integração NaCIonal. podera realizar ajustes nas taxas dos encargos tinancelros
limuados a vanação percenrual da TJLP no penodo

li 5" Por proposta dos bancos admmlstradores ao Mlmsteno da Integraçáo
'laclonal, os Conselhos Dehberatlvos das Supenmendénclas de DesenvolVImento da
Amazôma e do 'lordeste e o Conselho Dehberallvo do Fundo ConsuruclOnal de
Fmanclamento do Centro-üeste poderão. sobre os encargos de que rrata este artIgo.
conceder bõnus de adunplêncla de ate vmte e cmco por cento para muruanos que
desenvolvem suas atlV1dades na regIão do semI-ando nordestmo e de ate qumze por
cento para mutuanos das demaIS regIões, desde que a parcela da díVIda seja paga ate
a data do respectivo vencunento

&6· Os bônus de que trata o paragrafo antenor. mCldentes sobre as taxas
fixadas nos mClsos I e 11. serão elevados em cmco pontos percenl1tals no caso de
cliemes que sempre efetuaram em dIa o pagamento dos seus débitos

'i 7' No caso de deSVIO na aphcação dos recursos. o mutuano perdera. ,em
prejulZo das medIdas judictals cabíveIS. mcluslve de natureza executona. todo e
qualquer benet1cio. espeCIalmente os relallvos ao bônus de adImplênCIa.

An 2" Os recursos dos Fundos ConstItuCIOnaiS de FinanCIamento,
desembolsados pelos bancos adrrnmstradores . serão remunerados pelos encargos
pactuados com os devedores. excluldo o dei credere correspondente

Ar!. 3" Os bancos admmlstradores dos Fundos ConstitucIonaIs de
FinanCIamento ficam aUlonzados a adotar. nas renegocIações. prorrogações c
composIções de divtdas. as segumtes condIções

~I - o saldo devedor da operação. para etelto da renegoCIação da diVIda, sera
apurado sem computar encargos por madunplemento.

II - beneficlanos mutuanos de finanCIamentos concedIdos ate 31 de
dezembro de 1997. com recursos dos Fundos Cooslltuclonals de Fmanclamento.

1[\ - encargos linancelros os fixados no art 19
• com a mCldêncla dos bônus

estabelecIdos no seu'g 5'.

IV - plaLO

J 1ate cmw anos. acreSCIdos ao prazo t1nal da operação. admnmdo-se novo
esquema de amortIZação fixado de acordo com a capaCIdade de pagamento do
devedor.

b1 o prazo total da operação. asSIm conSIderado o prazo tnIClal. seus
dcreSClmos elellvados antenormente e o penodo adlclOnaI de que trata a almea
.lIltenor. não podera exceder a qUll1Ze anos.

~ I" Não sdo passlve,s de renegociação. nos termos deste amgo. as
operações negOCIadas com amparo na LeI nl 9 138. de 29 de novembro de 1995

~ 2" Os mutuanos mteressados na renegocIação. prorrogação e composIção
de dIVIdas de que trara este artIgo deverão manIfestar. tonnaImeme. seu mteresse aos
bancos admmlSlradores ate 28 de abnl de 2000

§ 3" E estabeleCIdo o prazo de 31 de julho de 2000 para encerramento das
renegoCIações. prorrogaçães e composIções de díVIdas amparadas em recursos dos
Fundos Constltucwnals. mcluslve sob a forma alternativa de que trata o art. 4·

~ 4° As operações ongmanamente contratadas ao amparo dos Fundos
Constltuclomus de Fmanctamento que se enquadrarem no dIsposto neste artlgo e
tenham SIdo recompostas com recursos de outras fontes dos agentes fmancerros
poderão ser renegocIadas com base nesta MedIda Provlsona, a enteno dos bancos
operadores.

li 5" Os saldos devedores das operaçães de que trata o paragrafo antenor.
para eterto de r~versão aos Fundos ConstituCIonaIS de FinanCIamento. serão
aruallZados. a partIr da data da exclusão dos fmanclamentos das contas dos Fundos.
com encargos fmancerros não supenores a Taxa de Juros de Longo prazo CTJLP) e
sem unputar encargos por madunplemento e bonoranos de advogados

~ 6· O dIsposto neste artlgo não se apltca as opemções em que tenham SIdo
constatados desvIO de recursos.

li 7" Os bancos admmlstradores dos Fundos Constttuclonals~
FinanCIamento tornecerão aos mutuanos demonstrativo de calculo da evolução dos
,aldos da conta do fmanclamento

An -lo FIcam os bancos admmlstradores dos Fundos COnStituCIonaIS de
FinanCIamento. se do Interesse dos mUTIlanos de fmanctamentos amparados em
recursos dos Fundos e alternativamente as condIções estabeleCIdas no anrgo antenor.
autonzados a renegocIar as operações de credltn rural nos termos da Resoluçao n"
2.471. de 26 de teverelro de 1998. do Conselhc ·~tano NaCIonal, e suas alterações
postenores

Paragrato Untco. Nas renegocIações de que trata este artIgo. os bancos
admmlstradores poderão linanclar. com recursos dos Fundos ConstituCIonaIS de
Fmanclamento. a aqUl'lção de Certificado do Tesouro NaclOnal - CTN. adotando
para essa operação o prazo maxuno de três anos e os encargos de que trata o art I"

An. 5Q
() mutuano que vIer a madunplIr. depOIS de ter renegocIado.

prorrogado ou recomposlo sua dIVIda nos termos dos arrs 3" e 4". não podera tomar
novos tinanclamentos em bancos oliclals, enquanlo não tor regulanzada a slruação da
respectiva dIVIda

Ar! ó" Em cada opemção dos Fundos COnStituCIonaIS. contratada a panIr
de I" de dezembro de 1998. e,durda a decorrenre da renegOCIação. prorrogação e
compostção de que trata o art 3°. o nsco operactonal do banco admmlstrador sera de
cmquenta por cento. cabendo Igual percentual ao respectivo Fundo

Parngrafo I1I11CO Evenruats prejulZos. decorrentes de valores não hquldados
em cada operação de tinanclamento. serão rateados entre as partes nos percentuats
lixados no caput

Art 7' Os bancos adrmmstradores dos Fundos ConstlruclOnals de
Fmandamento e dos Fundos de Inveslunentos ReglOnals fornecerão ao Mtrusleno da
Integração NaCIonal. na torma que VIer a ser por este detemunada. as mfonnações
necessanas a supeMsão. ao acompanhamento e ao controle da aphcação dos recursos
e a avalração de desempenho desses Fundos

Parngrafo unICO. Sem prejUIZO das mformações atualmente prestadas. sera
facultado aos brocos adrnll1lstradores penado de adaptação de ale um ano para
atendrrnento do prevIsto no caput.

An 8Q OS Mmtstenos da Fazenda e da Integração NaCIonal em conjunto.
estabelecerão nonnas para estruturação e padromzação dos balanços e balancetes dos
Fundos ConStituCIOnaIS de FlnanCtamenIO

An 9" A LeI nQ 7 827. de 27 de setembro de 1989. passa a vIgorarco~
segumtes alterações'

"Art 4·



03378 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUrADOS JIIDCiro de 2000

q I" Os Fundos ConstlUlclOnalS de FmancJamento poderão tínanclar
empreendImentos não-govemamentllls de mfra-estrumra econômIco
ate o hmlte de dez por cento dos recursos prevIstos, em cada an'J. r"
os respectivos Fundos

"(NR)

"Art 7'

Paragrafo umco O Mmlsteno da Fazenda mfonnara. mensalmente. ao
\1uusteno da Integração NacIOnal e aos bancos admmlstradores dos
Fundos COnStlmClOnals de Fmanclamento a soma da arrecadação do
Imposto sobre a renda e proventos de qualquer namreza e do Imposto
sobre produtos mdustrlallzados. Ovalor das liberações etemadas para
cada Fundo. bem como a preVIsão de datas e valores das Ires
hberações lffiedJatamente subsequentes " (NR\

., -'lrt 9" Observadas as drretrlZes estabelecIdas pelo Mmlsleno da
Integração NacIonal. os bancos admmlstradores poderão repassar
recursos dos Fundos Consuruclonllls a outras mStltUlções aUlonzadas a
hJnclonar pelo Banco Central do ,BrasIl. com capacIdade tecmca
comprovada e com estrumra opeJ;l1CIOnal e adrmntstrattva aptas a
realtzar, em >egurança e no estrito cumpnrnento das drretrl2es e
nonnas estabelecidas. programas de credIto especlficameme cnados
com essa fmalldade " (NR)

"Art 13 A admuustração dos Fundos COIlSttUlclonals de
FmancIamento do Norte. Nordesle e Centro-Oeste sera dlstmlJl e
autônoma e. observadas as atribUIções prevIstas em leI, exercIda pelos
,egumte orgãos.

I - Conselho Deltberanvo das Supertntendênc13s de DesenvolvIDIento
das Reglões Norte e Nordeste e pelo Cooselho Dehberatlvo do Fundo
COIlStlUlclonal de FinanCiamento do Centro-Oeste.

II • Muusteno da Integração NaCIonal. e

rrr . mslllulção fmancerra de caraler regIOnal e Banco do BrasIl 5 A "
,NR)

Ar! 9" A Lei n' 7827. de 27 de setembro de 1989. passa a vIgorarco~
segumtes alterações'

"A.rt .Iº

q 1" Os Fundos Consutllclonals de Fmanclaruento poderão tinancIar
empreendlmemos nào-govemamentats de Inrra-eStrllUlra econômIca
ate o lrrmte de dez por cento dos recursos previstos. em cada ano, para
~s lespecuvos Fundos

"(NR)

"Art 7"

Paragrato umco O Mmlsleno da Fazenda mfonnara. mensalmente. ao
Muusteno da Integração NaCIonal e aos bancos admuustradores dos
Fundos ConsllIDclOnalS de Ftnanclaruento a soma da arrecadação do
Imposlo sobre a renda e proventos de qualquer naUlreza e do unposlO
,obre produtos mdustrlalIzados. o valor das lIberações eteUladas para
cada Fundo bem como a preVIsão de datas e valores das tres
liberações ImedIatamente subsequentes " (NR)

"Art 9" Observadas as diretrIZes estabeleCIdas pelo \1tnlsténo da
Integração NaCIOnal. os bancos admmlstradores poderão repassar
recursos dos Fundos ConstlUlclonllls a outras mStlUllções autonzadas a
hJnclOnar pelo Banco Central do Brasil. com capactdade tecmca
comprovada e com estrUmra operacional e admlDlstrallva aptas a
realIZar. em segurança e no eStrilO cumpnmento das dtretrtzes e
normas estabeleCIdas. programas de credito especllicamente cnados
com essa tinahdade " (NR)

"Ar!. 13 A admtn1stração dos Fundos ConsllUlCIOnatS de
Fmanctamento do Nortc. :--Jordeste e Centro-Oeste sera dlsttnta e
autônoma e. observadas as ambUlções prevIstas em ICI. exerCIda pelos
segumte orgãos:

[ - Conselho Dehberatlvo das Supermtendênclas de DesenvolVImento
das RegIões Norte e Nordeste e pelo Conselho Dehberallvo do Fundo
ConsllUlclonal de FmanClamento do Centro-Oeste.

II • Muusteno da Integração NaCIOnaL e

rn - mSllUllçào fmancerra de carater regIOnal e Banco do Brastl S A "
INR)

".-\rI 14 Cabe ao Conselho Dehberatlvo das SUllenntendêncl~
DesenvolvIDIento da Amazônta e do Nordeste e ao Conselho
Dellberallvo do Fundo ConstituCIOnal de FinanCIamento do Centro
Oeste

[ - aprovar. ate o dia 15 de dezembro. os programas de fmancl3ltlento
de cada Fundo.

!li - avahar os resultados' 'Idos e detennmar as medidas de ajustes
necessanas ao cumpnrnento das drretrlzes aprovadas " (NR)

"Ar! I5 São atnbU1ções de cada uma das mstltulçõeS fmancerras
têderllis de carater regIonal e do Banco do Brasil S A.. nos termos da
lei

I - aphcar os recursos e rmplementar a po!itlca de concessão de credito
de acordo com oó prograruas aprovados pelos respecllvos Conselhos
Dehberauvos.

II • defmlr nonnas. procedrrnentos e condições operaclOnllis propnas
da allvldade bancana. respeItadas. dentre outras. as drremzes
constantes dos programas de finanCIamento aprovados pelos
Conselhos Dehberallvos de cada Fundo.

1lI - enquadrar as propostas nas faiXas de encargos e defem os
credltos.

IV - formalIZar contratos de repasses de recllrSOS na fonua prevista no
ar! 9".

v - prestar contas sobre os resultados alcançados, desempenho e
estado dos recllrSOS e aplIcações ao Mtn1steno da Integração NaCIOnal.
que as submetera aos Conselhos DehberatIvos:

VI - exercer outras atIVIdades merentes a aplicação dos recursos e a
recuperação dos credltos.

Paragrafo único Até o dia 3Ode setembro de cada ano, as mslIUllçõcs
fmancelras de que trata o caput encammharão ao MínlSténo da
Integração NaCIOnal a propostção de apltcação dos recursos relatIva
aos programas de financl3ltIento para o exerCIClO segwnte." (NR)

"Art 15-A Ate 15 de novembro de cada ano, O Mmisteno da
Integração NaCIOnal encammhara ao Conselho Deliberativo das
SUpertnlendênclas de Desenvolvrrnento da Amazônia e do Nordeste e

ao Conselho Dehberallvo do Fundo ConsllUlclOnal de Financlamentir
do Centro-Oeste as propostas de aplicação dos recursos relativas aos
programas de fmanclamento para o exerClClO segumte " (NR)

"Art 17 Os bancos adnu.mstradores dos Fundos ConslltuclOnalS de
Fmanclamento tarão JUS. a partrr de I· de JaneIro de 2000 a taxa de
admimsrração de três por cento ao ano sobre o patnrnômo iíqutdo dos
respectivos Fundos. apropnada mensalmente

Paragrafo umco A taxa de admmlsrração de que trata o caput fica
IUIlttada. em cada exemclO. a parttr de 1999. a vmte por cento do
valor das transferênCIas de que trata a alínea "c", mClso L do ar!. 159
da COnstlUlIÇão Federal. realizadas pelo Tesouro NaCIonal a cada um
dos bancos admmlstradores " (NR)

"Art. 20 Os bancos adrntmstradores dos Fundos COnstltuCIOrunS de
Fmanclamento apresentarão. semestralmente. ao Míntsteno da
Integração NaCIonal. relatono crrcuoslJlnctado sobre as atIVIdades
desenvolvIdas e os resttltados obtidos

~ 5° O Mmlsteno da Integração NaCIOnal encanunhara ao Conselho
Deltberatlvo das Supenntendênclas de DesenvolvIDIento da Amazônta
e do Nordeste e ao Conselho Deliberativo do Fundo ConsUtuclOnaJ de
Fmanclamento do Centro-oesle os relatonos de que trata o eaput"
(NR)

Ar!. 10 A Lei n" ') 126. de 10 de novembro de 1995. passa a vIgorar com
as segumtes alterações

"Ar!. 4" Os saldos dlmos dos recursos dos Fundos CODSl1tuclOruns de
Fmanclamento das RegIões Norte. Nordeste e Centrl}-Oeste, do
FINOR, do FINAM e do FUNRES. bem como dos recursos
depostlJldos na fonoa do ar!. 19 da LeI n" 8 167, de 16 de Janeiro de
1991, enquanto não desembolsados pelos bancos admuustradores e
operadores, serão remunerados com base na taxa exrra-mercado
dívulgada pelo Banco Central do BrasIl" (NR)

1
1 ..\rt_ 81:1 Os bancos adImmstradores poderão apltcar ate vmte por cen~
dos recursos dos Fundos COnStitucionaIS de Fimmclarnemo no
fmanclarnento de empresas do setor produtIVO. para a produção e
comerctalIzação de bens destmados a exportação

.. " (NR)

Ar! \ 1 O ar!. 1° da Lei n" 9 808. de 20 de julho de \999. passa a \Igorar
C· .u. a segumte redação
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"Ar!. I"

§ I" A aplIcação de que trata este artigo poderá ser realIZada na forma
do art 9" da LeI n· 8167, de 16 de Janetro de 1991, ou em composIção
com os recursos de que trata o art 5" da mesma LeI.

§ 4· Na hipótese de utlllzação de recursos de que trata o art 5· da Lei
n· 8 167, de 1991. o montante não podera ultrapassar cmqllenta por
cento do total da participação do Fundo no projeto, e as debêntures a
serem subscntas serão totalmente mconverslvelS em ações. observadas
as demaiS normas que regem a matena.

§ 5· A subscnção de debêntures de que trata o parágrafo antenor não
sera computada no ltmne de trtnta por cento do orçamento anual
flXadono§ I·doart.5·daLeln"8.l67,de 1991 "(NR)

Ar!. 12 As dIspoSições do art I" da Lei n· 9 808. de 1999, na redação dada
por esta Medida Provlsóna, apltcam-se aos projetos aprovados até 27 de setembro de
1999.

Art 13 O ar!. 2" da Lei n" 8.167. de 16 de Janetro de 1991, passa a vigorar
com a segumte redação

"Art 2" FIcam mantidos. até o exercICIO fmancetro de 2013.
correspondente ao penodo-base de 2012, os prazos e percentuals para
destinação dos recursos de que traram o ar!. 5· do Decreto-Lel n"
1 106, de 16 de Junho de 1970, e o ar!. 6" do Decreto-Lel n" 1 179, de
6 de Julho de 1971, e alterações postenores, para aplIcação em
projetos relevantes para o desenvolvimento da Amazôma e do
Nordeste, sob a responsabLlidade do Mimsténo da Integração
NacIOnal" (NR)

Art 14. FIcam convalIdados os atos praticados com base na Medida
Provtsonanº I 988-15, de 14 de dezembro de 1999

Art. 15 Esta MedIda ProVIsona entra em vigor na data de sua publIcação

Art 16 Ficam revogados o ar!. 11. o § 2" do ar!. 16 da Let n" 7 827, de 27
de setembro de 1989. os arts 1·,3", 5". 6", o § 3" do art 8" e o an 13 da LeI n" 9 126,
de 10 de novembro de 1995 .,

BrasllIõ., 13 de Janetro uC 2000, 179" da Independêncta e 112· da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.001-4, DE 13 DE JANEIRO DE 2000.

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE
CONTRATOS DE FmANCMNffiNTO DE
PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DOS
ASSENTADOS E COLONOS NOS ~ •JGRAMAS
OFICIAIS DE ASSbNlAMENTO, COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRAR\A. APROVADOS PELO
mSTlTUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA - rNeRA, COM RISCO
PARA O TESOURO NACIONAL OU PARA OS
FUNDOS CONSTlTUCIONAJS DAS REGIÕES
NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE

O PRESIDENTE DA REPúBLICA. no uso da atnbulção que lhe confere o
::tIt 62 da ConstitUIção. adota a segumte Medida Provisória.. com força de leI.

Art I" O art. 7" da Lei n" 9 126. de 10 de novembro de 1995. passa a
vIgorar com a segumte redação

"Art.7" .

§ \" Os fmanclamentos concedidos na forma deste artigo terão os
encargos fmancetros ajustados para não exceder o Itrmte de doze por
cento ao ano e redutores de ate cmqllenta por cento sobre as parcelas
da amortIZação do pnnclpal e sobre os encargos fmancetros, durante
todo o prazo de VIgênCia da operação. conforme deltberação do
Conselho Monelano NaCIonal.

§ 2" Os contratos de financIamento de projetos de estrutJtração mtClal
dos assentados e colonos, a que se refere o csput, amda não
benefiCIados com credito dtreclOnado exclUSivamente para essa
categona de agncultores, serão realtzados por bancos oficms federatS
com nsco para o respectivo Fundo ConstitucIOnal, observadas as

condições defmtdas pelo Conselho Monetano Nacional para ""","
operações de credllo

§ 3° AplIca-se o disposto no paragrafo antenor aos contratos de
financIamento de projetos de estruturação complementar daqueles
ossentados e colonos Já contemplados com credito da especle, cUJO
val"r Imanclável se ltrnlta ao diferenCial entre o saldo devedor atual da
opelação e o teto vIgente para essas operações de credito, conforme
deltberação do Conselho Monelano NaCIOnal.

q 4" Os agentes fmancetros apresentarão ao Conselho Nactonal de
Desenvolvunento Rural, mtegrante da estrutJtra do MmlSléno do
Desenvolvimemo Agrano. demonstrativos dos valores que vierem a
ser unputados aos Fundos COnStltuclOnlllS de acordo com os §§ 2" e 3"
deste artigo" (NR)

Art 2' Os fmanclamentos de projetos de estruwração dos assentados e
colonos nos prograrnos ofiCiaIS de assentamento. colomzação e reforma agrána,
aprovados pelo Instlwto NaCional de Colomzação e Reforma Agrána - rNCRA, serão
concedidos com mco para o Tesouro Nactonal exceto nos casos enquadrados no ar!.
7" da Lei n" 9.126, de 1995, com a redação dada nesta Medida PrOVISOria.

§ 1Q Para efeito do disposto no c"pu!. as operações de credito serão
realIZadas por bancos OfiCllllS federaiS e de acordo com as condições estabeleCidas
pelo Conselho Monelano NaCIOnal

q 2" O Mmlsteno da Fazenda.. por mtermedio da Secretaria Federal de
Controle. afenra a exatIdão dos valores que forem Imputados ao Tesouro NaCIOnal de
acordo com este artIgO, podendo soltctlar a participação de outros orgãos e entidades
da Adnu.mstração Pública Federal

§ 3' Venficada mexatldão nos valores de que trata o parágrafo antenor. fica
a Umão autonzada a promover, por mtermedlo do Banco Central do BrasIl, o débIto
automatlco da diferença apurada a conta de "Reservas Bancanas" do agente
fmancetro, com a tmedlata transferênCIa para o Tesouro NaCIonal

§ 4" Os agentes fmancetros apresentarão ao Conselbo NacIOnal de
Desenvolvtmento Rural, mtegrante da estrutJtra do Mimsterio do Desenvolvunento
Agrano, demonstrativos dos vaiores que VIerem a ser tmputados ao Tesouro NacIOnal
segundo este artigo.

Ar!. 3" Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provlsóna n· 2.001-3, de 14 de dezembro de 1999.

Art. 4· Esta Medida ProVIsona entra em vigor na data de sua publicação.

BrasI1ia, 13 de janetro de 2000; 179" da IndependênCIa e 112· da
RepúblIca

FERNANDO HENRIQlJE CARDOSO

RESOLUÇÃO BACEN N° 2.471, DE 26 DE FEVEREIRO DE
1998

DISPÕE SOBRE RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDAS ORIGINÁRIAs DO CRÉDITO
RURAL, DE QUE TRATAM O ARTIGO 5°, §
6°, DA LEI N" 9.138, DE 29 1I.I995, E A
RESOLUÇÃO N" 2.238, DE 31.0LI996.

O Bancll Central do BrasIl, na forma do artigo 9" da Lei n° 4 595, de
3 LI2.l964, toma público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão
realizada em 19.1)2.1998, tendo em vIsta as dispOSições dos artigos 40, IDClSO
VI, da citada Lei, 4° e 14 da Let nO 4.829, de 05.1 LI965, e 8° e 10 da Lei nO
9 138, de 29 11.1995, resolveu:

Art. la. Autonzar a renegociação de diVidas onginánas de crédito
rural sob condições especiaIS, vedada a equalização de encargos financeIros
pelo Tesouro NaCIOnal.

§ 10 A renegociação pode abranger dividas:
I - passiveis de enquadramento na Resolução na 2.238, de

31.01.1996, renegociadas ou não, mas que não tenham sido objeto de
alongamento/secuntização com base naquele normallvo;

II - de valor excedente a RS 200.000,00 (duzentos mil reais),
referidas no artigo 50, § 6°, da Lei na 9.138. de 29.11.1995, e no artigo l°,
mciso IX, da Resolução n° 2.238/96;

m - decorrentes de empréstimos de qualquer natureza, vencidos ou
VIncendos, cUJOS recursos tenham sido utilizados para amortização ou
liquidação de operações de crédito rural formalizadas até 20.06 1995,

§ 20 A renegOCiação estã condiCIOnada à aqwsição, pelos devedores,
por mtermédio da instituição financetra credora, de tiltLios do Tesouro
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Nacional, tipificados no anexo desta Resolução, com valor de face
equivalente ao da divida a ser renegociada, os quais devem ser entregues ao
credor em garantia do pnncipal.

Art. 2° Para fins da renegociaçio de que traia esta Resoluçllo, o
saldo devedor ser apurado com obscrvAncia das segumtes condições:

I - os valores lII'lo renegoclados com base no arbgo 5° da Lei n°
9 138195 e na Resoluçllo nO 2.238196 sujeitam-se:

a) até a data do vcncuncnto pactuado no instrumento de crédito ou
da repactuaç!o de que trata esta Resoluçllo, a que ocorrer prunerro: aos
encargos financeiros previstos no InStrumento de crédito oogma! para a
Situação de nonnall(lade;

b) do vcncunento pactuado até a data da renegociação: a mCldêncla
da remuneraçlo básica dos depósItos de poupança mais taxa efetlva de juros

de até 12% ali. (doze por cento ao ano), ficando excluídos os encargos
relativos a mora, multa e madunplemento;

II - 05 valores rcnegoclados com b8SC no artigo 50, § 6°, da Lei nO
9138/95 e no artigo 10, mClso IX, da Rcsoluçio n° 2 238/%, contemplando,
inclusive, o diferenCIai de indices vcnficado por ocasião do Plano de
Estabibzaçllo Econômica editado em março de 1990, sujeitam-se'

a) a partir da data da rcnegoc18Çio antcrionnente formahzada e até
igual dia do m~ de janeiro de 1998. à remuneração básica dos depóSitos de
poupança maus taxa efetiva de juros de 12~. a.a. (doze por cento ao ano),
procedendo-se aos acertos contábeis deVidos;

b) sobre o saldo devedor apurado na forma da alinea anterior' à
inci~cia dos encargos, mclusive atualização, definidos no artigo 3D

, mC1SO
I1, desta Resolução,

Art. 3°. A rcnegoclaç/lo de que traia esta Resolução serâ efetivada
cont obscrvAncia das seguintes condições cspecÍ1Us.

1- P11lZOS:
a) contrataçilo: até 31.07.1998;
b) reembolso: 20 (vinte) anos, contados da data da renegociação;
II - eIIl*"gos financcrros'
a) sobre o valor de até R$ SOO.ooo,OO (quinhentos mil reaIS): IGP

M (Índice Gcra1 de Preços de Mercado), divulgado pela Fundaçilo Getúlio
Vargas - FGV, acrescido de taxa efctlv8 de juros de até 8"1. a.a (Oito por
cento ao ano);

b) sobre o valor da parecia supcnor a R$ 500 000,00 (qwnbentos
mil teaII) e lIlé R$ 1.000.000,00 (um 1I111h!o de reais): lGP-M acrescido de
taxa efetivll de juros de até 9O~ a.a (nove por cento ao ano);

c) sobre o valor da parecia supcnor a R$ 1000 000,00 (um mil11ão
de reaiI): IOP-M acrescido de taxa efetiva de juros de até 1(101o a.a (dez por
cauo ao ano); (Redaçilo dada ao inciso pela Resolução BACEN nO 2.579, de
23.12.1993, DOU 29.12.1998)

Nota: Assim dispunha o inCISO alterado:
"ll - cocargos financeiros:
a) sobre o valor de at6 R$ SOO 000,00 (qUInhentos nn1 reais)' IGP

M (Índice Geral de Preços de Mercado), divulgado pela FundaçAo Getúlio
Vargas - FOV, acrescido de taxa efetiva de juros de 8% aa (oito por cento
ao ano);

b) sobre o valor da parcela supcnor a R$ 500.000,00 (qwnhentos
nn1 rearn) e ate R$ 1.000.000,00 (um mI1hilo de rems): IGP-M acrescido de
taxa efetiva de jurai de 90/0 (nove por cento ao ano);

c) sobre o valor da parcela superior a RS 1.000 000,00 (um trn1hIo
de reais)' IGP-M acrescido de taxa efetiva de Juros de 1(lOIo ali. (dez por
cento ao ano);"

I11 - no caso de valor tota1 superior a R$ SOO 000,00 (qumhcntos mil
reais), os encargos financeiros serAo calcu1l1dos pela média pooderada,
observados os intervalos fixados 110 inciso II deste artigo;

IV - garantias;
a) do pnnclpal, cessão, sob condIçIlo resolutiva, dos títulos emitidos

pelo Tesouro Nacional, tipificados no anexo esta Resolução, os qU8lS devem
pcnnaneccr bloqueados enquanto constituircm garantia da operaçio e não
houver manifestação do Tesouro Nacional, acerca do exercicio da opção de
recompra,

b) dos juros: as usuais do crédito rural, na proporção de s(lO~

(cinqüenta por cento) do valor do pnncipa1 renegoclado, adrnítindo-se
obrigações federaIS registradas em SIBtem8S centralizados de liqUidação e
custódia;

V - reembolso:
a) do principal: no vencuncnto final, mediante resgate dos títulos

oferecIdos em g8llUltia:
b) dos Juros' de acordo com o fluxo de receitas do mutuário, desde

que nau ultrapasse o pcrlodo anual;
VI - pagamento antecipado: na amortização ou IIquidaçllo

antccipllda secA0 liberados os titulos que excederem ao saldo devedor

remanescente atualizado, observadas as condições da aIinea a do inciso IV
deste artigo.

Art. 4°. Alternativamente, a critério das partes, ll'l operações já
rcncgoci8das nos tennos do artigo 50, § 60, da Lei n° 9.138195 e do artigo l°,
inciso IX, da Rcsoluçllo n° 2.238196, podem ser repactuadas nas seguintes
condições:

I - revisilo do saldo devedor: mediante a aplicação, no pcriodo
compreendido entre a data de renegocillÇlo anterionnente formalizada e até
igual dia do m~s de Janeiro de 1998, da remuneraç!o básica dos depóSitOS de
poupança mais taxa efetiva de juros de 12% aa. (doze por cento ano),
procedendo-se aos acertos contábeis devidos;

II - encargos financerros incidentes sobre o saldo devedor apurado
na forma do inCISO anterior' remuneraçllo básica dos depósitos de poupança
maIS taxa efetiva de Juros de 8% aa (oito por cento ano anos).

Art SO Os saldos das opcr8ÇÕes renegociadas nos termos desta
Resolução podem ser computados para cumpnmento das eXIgibI1idadcs das
fontes de recursos que vIerem a lastreá·los.

§ 1° No caso da exigtbI1idade de aplicação em crédito rural de que
trata o MCR 6-2, as operações nllo podem comprometer além do
correspondente a 15% (qurnze por cento) do saldo médio diário das rubricas
contábeiS de recursos à VISta sujeitos ao recolhimento compulsóno, da
respcctlva instituição financeira

§ 20 Os saldos das operações renegociadas cont base no artigo 1°,
mClso IX, da Resoluçllo nO 2.238196 e amparados na eXIgibilidade do MCR
6-2 devem ser COIIBldcrados para fins do lumte fixado no parágrafo anterior.

Art. 6°. O disposto nesta Resoluçlio não inibe a possibilidade de
renegoclllÇão de dividas sob condições lYustadas entre as partes, na forma
prevista no artigo 10, mClso IX, in fine, da Rcsoluçllo n° 2.238196 e
regulamentaçllo suplementar.

Art. 7". (Revogado pela ResoluçAo BACEN nO 2.S68, de
06111998,OOU09.11 1998)

Nota: Anim diJpaaba o arfilo revogado:
"Art. 7". Alterar, de 02.01.1998 para 31.07.1998, os prazos

estabelccldos nos artigos 1° e 2° da Rcsoluçllo n° 2.322, de 15.10.1996.
Parágrafo único. A autorizaçllo de que trata o artigo l° da Rcsoluçllo

nO 2.322196 passa a contemplar operações de crédito rura1 contratadas até
20 06.1995 e venCidas ou vincendas até Julho de 1998."

Ar!. SO. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçilo.
Ar!. <J' FIca revogada a Rcsoluçllo n° 2.457, de 18.12.1997.
GUSTAVO H. B. FRANCO
PreSidente

PROJETO DE LEI N° 2 342. DE 2000
(DO SR CLEMENTlNO COELHO)

DISpõe sobre a equalização de taxas de Juros em operações de crédito VinCUladas a
Lnvesbmentas em Infra-estrutura na região do seml-áfldo do Nordeste

(AS COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR. DE ECONOMIA.
INDUSTRIA E COMERCIO, DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART 54); E DE
CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24. 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta •

Art 1° É o Poder Executivo autOrizado a conceder, com recuraas da
União. subvençllo econ6rmca. sob a fOlTTlB de equalização de taxas de JUl'OS. nas
operações de creditO Vinculadas a Investimentos em InfrlHlstrutura na rllQlio do
seml-ándo do Nordeste.

Paragrafo ÚniCO A equalização de taxas de Juros ficará limitada ao
diferenCIai de taxas entre o custo de captação de recursos. acreSCIdo dos custos
administratiVOS e tnbutárlos a que estio SUJ6llaS as InstlfUlçOes financelllUl nas suas
operações atIVas, e os encargos cobrados do tomador finei da operação

Art. 2" A concessão da equalização de taxas de JUros obedecerá a
limites e nonn8ll operBCIonalS estabel4tCldos em atos conjuntos dos MIniStros da
Fazenda e da Integração Nacional. eSpecialmente no que diZ resperto a custos de
captação e de aplicação dos recursos

Art 3° Cabe ao Banco Central do Bras,1 fiscalizar as operações de
crédito beneficl8nas das subvençOes concedidas por este Lei

Art 4° Esta Lei entra em Vigor no primeiro dia do ano subsequente ao
da sua publlcaçAo
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JUSTIFICAÇÃO

o quadro de dificuldades enfrentadas pela população da região do
sem/-Mdo do Nordeste, afetada pelo flagelo das secas, é de pleno conhectmento de
todos, tomendo desnecessáno aqUi o seu detalhamento Basta ressaltar a falta de
condIções minimas de dignidade humana em que vive a quase totalidade desta
população

Chega a ser vergonhoso que, num País com o potencial econômICO do
Brasil, seja possivel a convivência, por anos a fio, com a degradante condição em
que vIve essa significativa parcela da sOCIedade braSJleITa (camlOha 15% da
população total do País), sem qu& tenham sujo encetadas ações voltadas à obtenção
de soluções consistentes e duradouras para por fim a este tnste panora~i

.~

~ Ressalte-se aquI, por oportuno, que o seml-ándo nordestino constituI
uma exceção aos demaiS semí-ándos ao redor do planeta. haja vista que açOes
públicas consIstentes e efetivas proporcIonaram o d.esenvolv/mento das regIC5es
seml-ándas da Australla. de Israel, da Espanha. da Afnca do Sul e dos Estados
Unidos

Duas atitudes avultam como as pnnclpals responsáveis pela
vleblllzação dessa conVivênCia Elas têm predominado ao longo dos anos e tendem a
s9 perpetuar, ocasionando a perenrzação do supracitado panorama de degradação.
se medidas fortes não forem tomadas, com rapidez, Visando a sua neutralização
Estas abtudes são

- de um lado. a POSiçãO quase uniforme da tecnocracul dominante, que
costuma analisar os problemas SOCIaiS com base nos aspectos financeiros das
soluções para enfrentá-los, de que o volume de Irtvestlmentos necessános para
reverter o quadro VIgente na regIão do semI-árido do Nordeste demandana recursos
em montante Imposslvel de ser suportado diante da "essencIalidade' de ser obtida,
concomitantemente, a redução da diVida publica acum~lada (que, 'por ac:as?', nunca
cresceu tanto como nos últimos CIrtCO anos) e o eqUlllbno das contas publicas, sem
elevação da carga tributária (se possível, com redução),

- de outro, a pOSição predomInante na classe POlítica dirigente, com
uma VISão "pragmatlca' de resultados renováveiS a cada quatro anos, no sentido da
ultlização dos recursos dlSpOnlVels (após o 'cnvo' da tecnocracia) apenas para
concessão de "candade' governamental, matenallzada am programas da cnação de
frentes de trabalho e de dlstnbulção de cestas de alimentos, os quaIs apenas
minimIzam, momentaneamente, as dIficuldades da população do semi-árido, sem
cnar, no entanto, COIld/çOes sustentáveIs de Vlablltzação da sua permanênCIa em seu
habitat natural, a partir do produto do seu próprio trabalho

A neutralização dessas atltudas pressupõe uma atilude Inversa, POSitiva
e coerente com base am ações planejadas de forma consIstente e responsável, que
considere';' a partiCipaçãO do empreendedor privado. sem a qual não será possível a
obtenção, na proporção necessána, das condições sustentáveiS de fixação do
homem nordestmo, em partIcular o da regIão do semi-árido, em seu habilat

Entretanto, para que as ações sejam efettvamente conSistentes, faz-se
necessáno que a partiCipação do empreendedor privado seja conSiderada nos seus
exatos termos com otimismo, porém, sem utopias. Em outras palavras, é preClso
que se tenha em mente a ess&ncla da atlvldede empresarial, qual seJ8 o retomo. de
forma lucrativa, do cspltallnv8stldo

Nessa linha, há que se considerar que

• a mudança da situação.econômica e SOCial da região do seml-ándo do
Nordeste pressupõe a Implementação de um grupo de projetos estruturaclores
báSICOS, Viabilizadores das condições que tomarão economicamente ViáveiS~s~m
numero de empreendimentos produtiVOS, os quais, efettvamente, perrmtlrão~.
Wllfíne digna e não como esmolador, do homem do seml-arido nordesttno no seu
torrão natal,

- esses projetos de Infra-estrutura báSica, tais como os da Hldrovla do
São FranCISco, da FerroVia Transnordestlna, de terminais hldrovlárlos e de'
transbordo de cargas, de melhoramento de segmentos da atual malha ferrOVIária do
Nordeste e de Infra-estrutura de múltiplo uso para projetos de Irrigação, apresentam
baIxas taxas de ratorno, agravadas pelos seus elevados prazos de maturação,
decorrentes do seu próprio caráter Indutor;

- em projetos com baixas taxas de retomo e elevado prazo de
maturação, a vlablltdade da partlclp<>ção da empresa privada pressupõe, conforme o
caso, finanCiamento sob forma de capital de nsco por parte dos fundos e agênCias
ofiCiaiS de desenvolVImento, ou financiamento sob a forma de emprésltmos a taxas
no mínimo compatíveis com as praticadas no mercado Intamaclonal para este tipo de
empreendImento, ou, ainda, uma combinação de embos,

- as taxas haja praticadas no Pars, mesmo no âmbito das InstItUições
financalras ofiCiaiS, como o BNDES, estao longe de atender a estas características,

- os desembolsos do Governo Federal com finanCiamentos sob forma
de capital de riSCO (que. de alguma forma, retomará), ou com subvenção econômica
em finanCiamentos sob forma de empréstnnos, de forma a vlab/ltzar a partiCIpação
pnvada na Implementação de obras e serviçoS báSICOS de Infra-estrutura, certamente
são maIs adequados, técmca e sooalmente falando, do que os desembolsos com o
finanCiamento de frentes de trabalho para realtzação de obras 'imaglnánas' ou de

aquIsição e alstnburção da cestas báSicas. Esta maIor adequaçãO se dá numa Visão
de curtlsslmo prazo, poiS a realização destas obras e serviços gerarão, direta e
Indiretamente, dezenas de milhares de empregos, e de médiO e longo prazo, POIS,
como já dito, a sua dlsponlbtlldade tomará economicamente Viáveis os
empreendimentos geradores de empregos permanentes;

- a manutenção do sertanejo em SUa região de origem, certamente,
Significará menos gastos púbhcos nas regIões metropolitanas e Cidades póros, em
termos de segurança, saúde e equipamentos urbanos, prinCipalmente Estas
reduções de ga$tos correspondenam ao retomo do capilal 'Investido" com
subvenção econàmlca, retomo este que nao há quando o "investimento' se faz em
frentes de trabalho e em cestas báSicas. Por IstO mesmo, poder-se-Ia dizer que não
estaria havendo uma subvenção econômica no verdadeiro senlldo da expressão,
mas, apenas, no sentido estrito do jargão orçamentáno

Nesse contexto, é que se Insere o presente Projeto de Lei. que visa
combinar o bom, consistente e frutrficável dlrBC1onamento dos recursos públicos
disponíveiS com o capital e a vontade e capaCidade empreendedora e gerenCiai do
setor privado

o PrOjeto trabalha na direção da cnação de mecamsmo qUe~labllia
redução do custo real das operações de crédito para finanCiar empreend õ~

voltados à Implementação de obras e serviçoS de infra-estrutura na regi !:lo se~
""-do Nordeste, a exemplo do que já õCorre em relação às operações de crédito
voltadas ao finanCiamento dos setores agropecuário e exportador de todo o País
BaSicamente, ele autoriza o Poder executivo Federal a conceder subvenção
econômica, medlanta a equalização das taxas de JUros dos empréstImos, dentro de
limite máxImo que estabelece

Sobre a concessão dessa subvenção, fazem-se ainda pertinentes e
oportunas as segumtes conSiderações

- no que tange ao mérito, se não bastassem os argumentos aCima
colocados, cabena lembrar o efeito multIplicador dos investimentos em Infra-estrutura
na região do seml·ándo nordestinO, inclUSive sobre os setores agropecuáno e
exportador, que tomar-s&-Iam mais competitiVOS e, conseqüentemente, menos
dependentes da tratamentos diferencIados em termos das própnas pOiftlcaS
naCionaiS de sub',anção econômica a estes setores da economía,

- no que diZ respeIto à compatibilidade da nossa proposição com as
políllcas econômicas do Govemo Federal, presentes e futuras, cabena ressaltar o
disposto no art 2" do ProJeto, que remete para as autOridades competentes do Poder
executiVo. no caso os Mlmstros da Fazenda e da Integração NaCional, o poder e a
responsabilidade ae detalhar os limites e as condições em que deverá ser concedida
a equalização de taxas de Juros. de forma a assegurar que estes limites e condições
sejam mantIdos em consonâncl8 com estas políticas,

- com relação a propoSição, em slntese, conSistir em uma autonzação
para o Poder executiVO conceder a subvenção, cabenam lembrar a neceSSidade de
autorização legislatIva para a concessão de recursos da UnIão a fundo perdido e o
fato de que as leiS orçamentárias tratam de destinação anual de recursos e que um
projeto de Infra-estrutura, em geral, demanda mais de um ano para o seu
desenvolVImento ASSim, de um lado, o empreendedor necessltana ter a garantia de
que a equalização da taxa de JUros do seu empréstimo ocorrena normalmente até o
final do seu pagamento, enquanto. de outro, o Governo preCisaria ter a competente
autorização legislativa para garantIr esta equahzação plUrianual

Por todo o exposto, é que temos a convicção de que o presente Projeto,
convertIdo em lei, SIgnificara componante fundamental do alicerce no qual se apoiará

. a solução definitiva para a superação das dtliculdadês vlvencladas pela população
da região do serm-árldo do Nordeste

Es5Ss, Senhores Parlamentares, os argumentos que, confiamos, serão
sufiCientes para a obtenção dos votos favoráveiS à aprovação do Projeto de Lei,
pnnClpalmente Entre os meus pares da Bancada do Nordeste e todos aqueles que se
preocupam com a degradante COndiçãO de VIda da malOna esmagadora da
população do semi-árido nor no

PROJETO DE LEI N° 2 343. DE 2000
(DO SR L1NCOLN PORTELA)

Determma a prOibição de dlspomblllzar comercIalmente o bronzeamento artifiCial

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA, E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) -ART 24,11)

O Congresso Nacional decreta'

Arl 1° Rca determinado que nenhum estabelecimento

comerCiai poderá dJspombllizar ao público qualquer tipo de câmara

bronzeamento artJfiClaL
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Art 2" o dlscumpnmento das normas contidas no Ali1" desta

LeI, acarretará em multa de 30000 ( tnnta mil ) UFIRs e perda do alvará de

funcJOrulmento

Ar!. 3° Es1a Let entra em vlQOl' na daIa de sua publlC8Ç6o,

Justificativa

o refendo Prtlfl'lo JUStifica-se pela comprovação do aumento doa C880S de

clIncer de pele. Dados estalisIJcos comprovam que o bronzeamento artJfiCIaI também

contnbul pera aumenúlr o numero de C8llOS da doença.

O c{mcer de pele é o Itpo de câncer maIS comum e tem aumentado ll1lKto no

Brasil nos últimos anos, a ponto de preocupBr os dermaloIoglstas Para e1M, UllI8

oprnlOO é UnanllTle "O que protege não bronzllla, e o que bronzeia não protege"

Para estes profissionais, as cllmaras de bronzeamento arltfiClal devenam ser

condenadas. pots são tão maleficas quanto a exposlÇáo abusiva ao sol Ecomprovado

que estas cãmaras além de emitIrem os raIOS UVA (que não quetma nem delX8 a pele

vermelha, mas são mUito pengosos, POIS. além de !leUS efettos não sersm sentidos na

hora. causa o envelhoomento das células e conseqUl!11temente o câncer de pele).

ermtem lambém os raIOS uva (que bronzeia l8pldamenle, quellTlam, causam bolhas e

silo os pnnetpals rl'Spol1sávels palas lesões cancerigenas)

No Brasil, é um absurdo perrnlllr que eS88l5 clIlTlaf8S elllejam por todo o lado.

sem nenhuma fiscalIZaÇão que controle a porcentagem de rachação qua estão

emitindo

Por ISSO trago esta InlClaltva, COIbindo a comercIalização destas, tilo

queslJonávels. câmaras de bronzeamento artifiCIal

Na certeza de contar com o apoiO dos nobres Pares, a esta tão oportuna

IlllClalJva. agradeço.

Sala das Sessões, em.:25 de f-'>-Q 1.0' de 2000

Depu~PORTELA

PROJETO DE LEI N° 2 344 DE 2000
(DO SR BISPO RODRIGUES)

Acrescenta paragrafo ao ar! 2" da Lei nO 9 294 de 15 de lulllo de 1996. que"d~ !!Obre
as restnçôes à propaganda de produtos fumlgeres. bebJdss alcoólocas. medlC8Jnentos.
teraPias e defenSIVOs agncolas, nos termos do § 4° do art 220 da ConslttulÇáo Federar'

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N° 4 846. DE 1994 )

o Congresso Nacional decreta:

Art 1° - Acrescenta § 6° ao art. 2° da Lei nO 9.294, de 15 de Julho
de 1996'

"Art. 2°-

§ 60 - Nas embalagens dos maços, carteiras e pacotes de qualquer
produto fumígero habitualmente comercializados diretamente ao consu
midor deverão ser publicadas fotos de órgãos destruídos pelo fumo

Art. 2" - O Poder Executivo regulamentará esta Lei em sessenta
dias, contados da data da sua publicação_

Art 3° - Esta Lei entra em vigor em noventa dias, contados da data
de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

O fumo e seus denvados são a causa pnncipal de Inúmeras doen
ças fataIS, como alto tipos de câncer, impotênCIa sexual, problemas res
plratónos, alergIas, mfarto do miocárdiO

o Brasil é o pnncipal exportados de fumo, estando também entre
as países com maior Indica de mortalidade por doenças causadas pelo
fumo, tomando-se uma preocupação não só de espeCIalistas da área 
de saúde, como das pr6pnas autoridades govemamentais.

No dia 31 de mala, Dia Mundial sem Tabaco, diversos jamais pu
blicaram matérias alartando para o crescente perigo que representa o
fumo, que está-se tornando a prinCipal causa mortis dos próximos anos
e que os nscos estão aumentando para os Jovens fumantes

Hoje, no Brasil, há 33 milhões de fumantes Destes, 5 milhões são
jovens, um em cada quatro jovens que começa a fumar aos 15 anos,
podem morrer depoiS dos 34 anos por causa do cigarro. Ainda, segundo
a reportagem, em 2020, 10 milhões de pessoas vão morrer por ano de
Vido ao tabagismo; até 2025, 200 milhões de jovens podem morrer de
doenças relacionadas com o tabaco.

Estes são números assustadores projetados pela OMS, Organiza
ção Mundial de Saúde, e precisam ser do conhecimento dos principais
in18ressadoll. Há 25 doenças relacionadas com o cigarro, sendo que ele
o responsável pelo cllncer de pulmão em 90% dos casos.

Em cada tragada são ingeridas, além da nicotina, 4.700 substAn·
Clas tóxicas como o arsênico, monóxido de carbono, elementos radioati
vos, corantes e agrotóxicos.

No entanto, apesar da LeI nO 9294, as indústnas tabagistas c0nti
nuam fazendo propagandas em horários nobres da TV, vendendo a ilu
são de que quem fuma é mais bOnito, sensual, nco, coraJoso, tem estilo,
entre outras bobagens. Por estes motivos, apresento a proposição em
tela visando Impedir o IlUSIOnismo, obrigando as Indústrias a publicarem,

nas embalagans dos cigarros, fotos de órgãos danificados pelo consumo
do tabaco.

Pelo exposto, peço o apoiamento dos nobres pares ao projeto de
lei que ora apresento.

SaladasSess6es,em.,25' de ~."O" de 2000.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULOVITI
Da Ordem SOCIal

CAPITlJLOV
Da Comunicação Social

Art 220 A manifestação do pensamento. a criação. a expressão e a
mformação. sob qualquer forma. processo ou veIculo não sofrerão qualquer
reslnção. observado o dIsposto nesta ConstIIDlção

§ 10 Nenhuma lei conterá disposl1lvo que possa constltlur embaraço a plena
liberdade de mformação Jornalística em qualquer veiculo de comurncação SOCial,
observado o disposto no ar! 5°, IV, V, X, XIII e XIV

§ 2° E vedada toda e qualquer censura de natureza políllca, IdeolÓgica e
artística.

§ 30 Compete a lei federal.
I - regular as diversões e espetáculos públtcos, cabendo ao Poder Público

mformar sobre a namreza deles, as faIXas etárias a que não se recomendem, lOCaiS e
horanos em que sua apresentação se mostre madequada.

II - estabelecer os meIOs legaiS que garantam à pessoa e a famílta a
pOsslblhdade de se defenderem de programas ou programações de rádIO e teleVisão
que contranem o dIsposto no ar! 221, bem como da propaganda de produtos,
pratlcas e servIços que possam ser nocIvos a saúde e ao meio ambiente

§ 4° A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólIcas, agrOtóXICOS.
medicamentos e terapIas estará sUjeIta a reslnções legaiS, nos termos do mClso II do
paragrafo antenor, e conterá, sempre que necessàno, advertênCia sobre os maleficlos
decorrentes de seu uso.

§ 5° Os meIos de comunicação SOCial não podem, drreta ou mdrretamente,
ser objeto de monopólio ou oligopolto.

§ 6° A publicação de veículo IIDpresso de comunIcação mdepende de
licença de autondade

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996 - DOU 16/07/1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO E À
PROPAGANDA DE PRODUTOS FUMIGEROS.
BEBIDAS ALCOOLlCAS. MEDICAMENTOS.
TERAPIAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. NOS
TERMOS DO ~ ..(0 DO ART 220 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 2° É prOIbido o uso de cigarros. clgarnlhas. charutos. cachlIDbos ou de
qualquer outro produto fumígero, denvado ou não do tabaco, em recmto coletlvo,
pnvado ou público, salvo em área desttnada exclUSIVamente a esse f!Dl. deVIdamente
Isolada e com arejamento convemente.

§ 10 Incluem-se nas dIspOSIções deste artIgo as repartIções públicas, os
hospitaiS e postos de saude, as salas de aula. as bibliotecas, os recmtos de trabalho
coletIvo e as salas de teatro e cmema.

§ 2° E vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e
veículos de transporte coletivo, salvo quando transcomda uma hora de VIagem e
houver nos refendos meIOs de transporte parte especIalmente reservada aos fumantes

Art. 3° A propaganda comercial dos produtos refendos no artigo anterior
somente será permItida nas emIssoras de rádIO e teleVIsão no horàno compreendIdo
entre as vmte e uma e as seis horas.

MEDIDA PROVISÓRIA NO 2.000-12, DE 13 DE JANEIRO DE 2000.

AJ.TERA DISPOSITlVOS DA LEI NQ 9.782. DE 26
DE JANEIRO DE 1999, QUE DEFINE O SISTEMA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANlTARIA. CRIA
A AGÊNCIA NACIONAL DE VTGll..ÃNCIA
SANITARIA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

oPRESIDENTE DA REPúBUCA. no uso da alnbuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a segurnte MedIda Provlsóna, com força de lei:

Art. 1° Os diSpOSItivos a segurr mdlcados da LeI nO 9 782, de 26 de janeIro
de 1999, passam a vIgorar com as segumtes alterações

"Art 79.

VII - autonzar o funCIOnamento de empresas de fabncação,
dlstnbmçilo e unportação dos produtos menCIOnados no ar! 8° desta
Lei e de comercIalIZação de medicamentos:

XXV - monttorar a evolução dos preços de medIcamentos,
eqmpamentos, componentes, U1Sumos e servIços de saúde, podendo
para tanto.

a) requISitar. quando julgar necessáno. mformações sobre produção.
msumos, maténas-primas, vendas e qW1lsquer outros dados, em poder
de pessoas de drrelto púbhco ou privado que se dediquem às
atividades de produção, dlstnbUlção e comercialIZação dos bens e
serviços prevIstos neste mCISO, mantendo o SigIlo legal quando for o
caso.

b) proc~der ao exame de estoques, papéiS e escritas de quaIsquer
empresas ou pessoas de drrelto público ou pnvado que se dediquem às
allvldades de produção, dlstnbuíção e comercialização dos bens e
servIços prevlslos neste mCISO, mantendo o slgtlo legal quando for o
caso,

c) quando for venficada a eXlstêncta de mdicIOs da ocorrênCIa de
mfrações prevIstas nos mClsos ITI ou IV do ar! 20 da Lei nO 8 884, de
I! de junho de 1994, mediante aumento mjustIficado de preços ou
ImpOSIção de preços excessIvos. dos bens e servIços refendos nesses
mClSOS, convocar os responsavels para. no prazo maxtrno de dez dIas
utels. jusllficar a respectiva conduta.

d) aplIC<!r a penalidade prevIsta no art 26 da LeI nO 8.884, de 1994.

§ 4° A AgênCIa poderá delegar a órgão do Mimstério da Saúde a
execução de alnbUlções prevIstas neste artigo relaCIOnadas a serviços
medlco-ambulatonal-lIospltalares, prevIstos nos §§ 2° e 3° do ar! 8°,
observadas as vedações defmldas no § 1° deste artigo.

§ 5° A AgênCIa deverá pautar sua atuação sempre em observânCia das
drretnzes estabeleCidas pela LeI nO 8 080. de 19 de setembro de 1990.
para dar segulIDento ao processo de descentralização da execução de
atlvldades para Estados, Dislnto Federal e MIll1IClpIOS, observadas as
vedações relaCIOnadas no § 1° deste artigo.

§ 6° A descentralIZação de que trata o paragrafo antenor será efetivada
somente após manifestação favorável dos respectivos Conselhos
Estaduais, Dislntal e Mwuclpais de Saúde." (NR)

"Ar! 8°.... . ...

§ 5° A AgênCia poderá díspensar de registro os Imlll1obiológicos,
insetictdas, medicamentos e outros insumos estratégtcos quando
adqumdos por rntermédio de organIsmos multilaterais internacIOnais,
para uso em programas de saúde publIca pelo Mnusténo da Saúde e
suas entldades VInculadas

§ 6° O Ministro de Estado da Saúde poderá determinar a realização de
aÇÕes prevIstas nas competências da AgênCIa Nacional de VigilânCIa
Sanítána, em casos específicos e que implíquem nsco à saúde da
população.
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§ 7" O ato de que trata o parágrafo antenor deveni ser publicado no
Diário Oficial da Umlío." (NR)

"Art. 9" ....

Paragrato umco A AgênCia contara. amda, com um Conseffie..
COnsUltIVO. que devera ler. no mmImO representantes da Umão, dos
Estados. do Dlstnto Federal, dos Mumclplos. dos produtores, dos
comerciantes. da comunidade Científica e dos usuários. na forma do
regulamento" (NR)

"An.15

vm - encammhar o relatóno anual da execução do Contrato de
Gestão e a prestação anual de contas da .Agêncla aos orgãos
competentes e ao Conselho NaCional de Saúde I,
§ \2 A Dlretona reumr-se-a com a presença de, pelo menos. três
Diretores, dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal, e
dehberará com. no mínImo, três votos favoravels

§ 22 Dos atos praticados pelas Duetonas da Agência cabera recurso â
DIretona Colegiada. corno iIlttma mstâncla admmlstrauva, sendo o
recurso passlvel de efeito suspenstvo. a cnténo da DIretona
Colegiada." (NR)

"An 19 A AdImmstração da Agêncta sera regida por um contrato de
gestão, negOCiado entre o seu Diretor-Presidente e o Mímstro de
Estado da Saúde. OUVIdos previamente os Mlmstros de Estado da
Fazenda e do Planejamento. Orçamento e Gestão. no prazo máxImO de
cento e vrnte dias segumtes a nomeação do Drretor·Presldente da
autarqUIa.

"(NR)

"Art.22 .

X - os valores apmados em aphcaçães no mercado fmancerro das
receitas preVIstas nos mClsos 1a IV e VI a IX deste al1lgo

"(NR)

"An 23

~ 6" Os laboratonos mslltuldos ou controlados pelo Poder Públ~;
produtores de medicamentos e msumos sUjeitos a Lei n2 6 360, de 23
de setembro de 1976. a ViSta do Interesse da saude pubhca. estão
Isentos do pagamento da Taxa de Fiscalização de VIgIlânCia Sarntana.

g 7" -'.s renovações de registros. automações e centficados aplicam-se
as penodlcldades e os valores estipulados para os atos iniCiaiS na
tonna prevista no Anexo 11

~ 8· O disposto no paragrafo antenor aplIca-se ao contido nos §§ I· a
8" do ar! 12 e paragrafo umco do an 50 da LeI n" 6 360. de 1976, no
S2° do ar! 3" do Decreto-Lei nO 986. de 21 de outubro de 1969. e 93·
do ar! 41 desta Lei" (NR)

"An 30 Constituída a AgênCia NaCIOnal de Vlgtlâncla SamtárIa. com
a publIcação de seu regImento mIemo pela DIretona ColegIada, ficara
a AutarqUIa. automaticameme. mvesnda no exercícIO de suas
atnbUlções. e extmta a Secretana de Vlgl1ânCIa Sanltána." (NR)

"An 41.

~ Ili A AgênCia poderá conceder aUlonzação de funCIOnamento a
empresas e registro a produtos que sejam aphcavels apenas a plantas
produtiVas e a mercadonas destmadas a mercados externos, desde que
não acarretem nscos a saude pubhca.

§ 2· A regulamentação a que se refere o c.put deste artigo aunge
mcluslve a Isenção de regIstro

§ 32 As empresas sUjeItas ao Decreto-Lei n2 986. de 1969, ficam.
também. obngadas a cumpnr o an 2· da Lei n" 6 360. de 1976. no que
se refere a autonzação de funCIonamento pelo Mmlsteno da Saude e
ao lIcenCiamento pelos orgãos sanllános das Unidades Federattvas em
que se localizem" (NR)

al1lgos.
An 2· A Lei n· 9782, de 1999, passa a VIgorar acrescida dos segumtes

"Art 41·A O registro de medicamentos com denommação
exclusivamente genénca teni priondade sobre o dos dem8ls, contorme
dIsposto em ato da Diretona Colegiada da AgênCia NaCiOnal de
VlgdânclaSamtána." (NR)

"Art 41-8 Quando ficar comprovada a comerclahzação de produtos
sUjeitos a VigilânCia samtána. lmpropnos para o consumo. ficara a
empresa responsavel obngada a veicular publICIdade contendo alerta á
população. no prazo e nas condições mdlcados peja autondade
sanltana. SUjeitando-se ao pagamento de taxa correspondente ao
exame e a anuênCia previa do conteúdo mformauvo pela AgênCia
NaCIOnal de VigIlânCia Samtana." (NR)

An 39 O Instituto NaCIOnal de Controle de Quahdade em Saúde ficará
subordmado tecnicamente a AgênCia NaCIOnal de VigilânCia Sarntána
e adJ.nmlstratlvamente a Fundação Oswaldo Cruz

Paragrafo umco. As nomeações para os cargos em comissão e as
destgnações para as funções gratificadas do Instituto NacIOnal de
Controle de QualIdade em Saude serão de competência do MmJstro de
Estado da Saúde. por mdicação do Diretor-Presidente da AgênCIa
Nacional de Vigilância Sarntána.. OUVido o PreSidente da Fundação
Oswaldo Cruz.

An 4· Os alimentos Importados em sua embalagem ongmal terão
como data lumte para regulanzação de sua Situação de registro junto a
Agência NaCIOnal de VIgtlâncta Sanltána o dia Ili de março de 2000

An 5· Os servidores efeltvos dos quadros de pessoal do MmJsténo da
Saude e da Fundação NaCIOnal de Saúde. em exercícIO, em 31 de
dezembro de 1998, na Sccretana de Vlgdâncla Samtána e nos Postos
Aeroponuanos, Portuanos e de FronteIras ficam redistnbuidos para a
AgênCia NaCIOnal de Vlgtlâncla Samtána.

§ 1· Os servIdores da Fundação NaCional de Saúde, redlstnbuidos
consoante o dIsposto no eaput, serão enquadrados no mesmo plano de
cargos dos servIdores onundos do Míntsteno da Saúde

§ 2· Caso o resultado do enquadramento de que trata o parágrafo
antenor gere valores mfenores aos antenormente percebidos, a
dIferença será paga como vantagem nommahnente Identificada.
aphcando-se-llJe os mesmos percentu8ls de reVIsão geral ou
antecipação do reajuste de venCImento

An. 62 O Anexo I. na parte relativa ao Quadro Demonstrativo ~
Funções ComiSSIOnadas de VigilânCia SamtárIa da AgênCia NaCIOnal
de VIgilânCIa Samtána. e o Anexo 11 da Lei n2 9 782. de 1999. passam
a vIgorar. respectivamente. na forma dos Anexos I e 11 a esta Medida
Provlsona

An 7" Os arts 2" e 3· da Lei nO 9 294. de 15 de )ullJo de 1996. passam
a VI gorar com a segumte redação

"An 2·

§ 2· E vedado o uso dos produtos menCIOnados no caput nas
aeronaves e veiculos de transporte coletIvo" (NR)

"An 3·

§ 22 A propaganda contera. nos meIOS de comumcação e em função de
suas caractensllcas, advertênCia, sempre que posslvel falada e escnta,
sobre os malefícIOS do fumo. bebidas alcoolicas. medicamentos.
terapias e defensiVOS agncolas, segundo frases estabeleCidas pelo
M1msteno da Saúde, usadas seql1enctalmente, de forma sImultJlnea ou
rotatiVa.

§ 6" A Agêncta Nacional de VIgIlânCia Sarntána, para Impedir a
veiculação de propaganda enganosa de produtos e serviços submetidos
ao seu controle, podera eXIgir apresentação previa de CÓpIas das peças
pubhcltánas referentes a esses produtos e servtços, conforme
regulamento aprovado pela sua DIretona Colegiada n (NR)
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Art 8" Os arts. 3º e 57 da Lei n" 6 360. de 23 de setembro de 1976,
alterados pelo art I" da Lei nº 9787, de lO de fevereiro de 1999,
passam a vigorar com a segurote redação

"Art 3" .

xx - Medicamento Similar - aquele que contem o mesmo ou~
mesmos pnncíplOs ativos. apresenta a mesma concentração. forma
farmacêultca. Via de admmlstração. posologia e mdlcação terapêultca.
prevenllva ou diagnostica. do medicamento de reterêncla registrado no
argão tederal responsavel pela vigilância samtána podendo dlfenr
somente em caracterisllcas relativas ao tamanho e forma do produto.
prazo de valtdade. embalagem. romlagem. eXCIpientes e velculos.
devendo sempre ser Identificado por nome comerciai ou marca.

"(NR)

"Art 57

Paragrafo umco Além do nome comercIai ou marca, os
medicamentos deverão obngatonamente eXibir, nas peças refendas no
caput deste artigo, nas embalagens e nos matenaiS promoclOn31S a
Denommação Comum Brasileira ou, quando for o caso. a
Denommação Comum InternaCIOnal. em letras e caracteres com
tamanho nunca mtenor a metade do iamanho das letras e caracteres do
nome comerCiai ou marca." (NR)

Art. 9" O caput do art 2º da Lei nº 9 787. de 10 de fevereiro de 1999. passa
a vigorar com a segurote redação

"Art. 2" O orgão federal responsável pela vlgl1ânCla sarutána
regulamentará, no prazo de cento e oItenta dias. contado a partir de 1i
de fevereiro de 1999'" (NR)

Art. 10 Às distribUidoras de medicamentos aplica-se o disposto no art 15
da Lei n" 5991. de 17 de dezembro de 1973

Art 1i Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provlsóna nº 2 000-11. de 14 de dezembro de 1999

Art 12 Esta Medida Provlsóna entra em vigor na data de sua publicação

Art 13 Ficam revogados o art 4º do Decreto-Lei n2 986. de 21 de outubro
de 1969, o an. 82 da Lei nº 6 360, de 23 de setembro de 1976, o art 3º da Lei n"
9 005, de 16 de março de 1995, o parágrafo unico do art. 52, os mClsos XI, XII e XIII
do art 7", os arts 32 e 39 e seus paragrafos da LeI n2 9 782, de 26 deJaneiro de 1999

Brasllia, 13 de Janeiro de 2000, 179" da independênCia e 112" da
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

PROJETO DE LEI N· 2 345, DE 2000
(DO SR JAQUES WAGNER)

Altera o art 146. inCISO 111. da Lei n· 4737, de 15 de Julho de 1965 - CódIgo Eleitoral,
eXigindo documento com fotografia no ato da votação

(A COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO - ART 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° o inCISO 111, do art. 146. da Lei nO 4 737, de 15 de julho de
1965, passa a vigorar com a segUinte redaç/lo

"111 _ admrtldo a penetrar no recinto da Mesa, segundo a ordem
numenca das senhas, o elertor apresentará ao Presidente seU titulo.
acompanhado da Carteira de Identidade ou outro documento com foto. os quais
poderao ser examinados por fiscal ou Delegado de Partido, entregando no

mesmo ato, a senha;"

Justificação

Mesmo com a Implantação do processo eletrôniCO. que tem
contnbuldo para redl!Zlr a fraude eleitoral, toma-se fundamental aperfeiçoar o ato
de Idenllficação do eleitor Não se pode permitir a violação e a falSidade Ideológica
que se prabcam no momento da votação, onde traudadores votam no lugar do
verdadeiro elertor A SOCiedade é enganada coletivamente, pOIS, no momento do
voto, burla-se a escolha dos seus representantes legais

As eleiÇÕeS para os cargos majoritános e proporcionaiS, nos nlvels
muniCipal, estadual e federal, tomaram-se um dos mais Importantes pllares para
sustentação dos regimes democráticos e de dlrerto É no momento da eleição que
tem IniCIO uma verdadeira aula de cldadama, poiS numa elelçao Justa e sem
fraudes, podemos depOSitar maiores esperanças de gestOes publicas também
Justas e honestas

Em ConstrtUlção e POlltlca, Temer (1994) esclarece que "o vot}
slgmfica partiCipação EspeCialmente. co-responsabllldade Aquele que escolhe.
passa a ser responsavel pela escolha D,Vide a responsabilidade pelo governo.
Votar e governar. Da compatlblildade entre o pensamento do elertor e do
escolhido A regra pela qual 'o poder emana do povo' e atendida pelo voto, porque
em nome dele, povo. o poder é exerCido . Responsabilizam-se todos. votando"

Também lembra o reconheCImento que devemos ter quanto ao
voto, que, "no sistema democratlco, eXiste precisamente para a eventual
renovação dos governantes faltosos ou manutenção dos que se portam de acordo
com as aspirações do Cidadão. É exerciclo paruclpatlvo do qual não se pode abnr
mão ..se corponfica no Instrumento do voto'

Entllo, o combate à conheCida forma de fraude, onde elertores são
substrtuldos por pessoas que tomam posse de seus titulos eleitoraiS votando em
distintas sessões e por mais de uma vez, deve ser bamda Esse será mais um
passo na tentativa de debelar a perniCiosa forma de corrupção que observamos
em eleIções de mllhares de mUnlClplOS espalhados pelo Brasll A eXIgênCia de
apresentação, no momento do voto, de documento do qual conste fotografia do
CIdadão. sera mais um Instrumento no combate à fraude eleitoral

Esse pode ser, então. um elemento fundamental para o combate à
fraude elertoral Dessa forma, esperamos contar com o apoIo de nossos nobres
colegas

Sala das Sessões, em$de Janeiro de 2000

LEGISLAÇÃO CtTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTLlJOS LEGISLAflVOS - reDl

CÓDIGO ELEITORAL

LEI N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965.

INSTITUI O CODIGO ELEITORAL

PARTE QUARTA
Das Eleições
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TÍTULO IV
DaVotaçio

CAPiTULO IV
Do Ato de Votar

Art 146 Obsefvar-se-â na votaçllo o segumte.
I - o eleitor receberâ, ao apresentar-se na seção. e antes de penetrar no

recinto da mesa, uma senha nwnerada, que o secretárto rubncara, no momento,

depois de verificar pela relação dos eleitores da seção. que o seu nome consta da
respectiva pasta:

li • no verso da senha o secrelâno anotara o nwnero de ordem da folha
mdividual da pasta, número esse que constarâ da relação enviada pelo cartório a

mesa receptora;
III - admitido a penctrar no rectnto da mesa, segundo a ordem nwnénca

das senhas, o elcitor aprcsentarâ ao prcsidente seu titulo, o qual poderá ser

examinado por flSCll1 ou delegado de partido, entrcgando, no mesmo ato. a senha;
IV - pelo número anotado no verso da senha, o presidente, ou mesâno,

localizará a folha individual dc votaçio, que sera confrontada com o título e poderâ
também ser exammada por fiscal ou delegado de pamdo,

PROJETO DE LEI N" 2.348. DE 2000
(DO SR ALBERTO FRAGA)

0Isp6e BObre • ubllZllÇâo da Bandelr8 br8sde1l1. nOll Uniformes das eqUIpes esportrvas
amlldoras e proIisllOnals.

(APENSE-SEAO PROJETO DELEI N"3174, DE 1997)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA.

Art. I' AJ equipes eaportivu bruiltlfU. sempre que se .prelellblrem em confrontol
intemacKJnaJI, al1U.ItOIOI ou oficl&Is. deveria penar a bandeira brasdeua, na forma de
minill1n, llOI ..... unIformes.

§ " A bondeira dev.... ser colocada nu condiçlln e.tabelecid. no regulamento desta
I...

§ 2' A modIIidadel desportlVu que nIo ulluum C&Illlsetl, deverio ser colocadas na
toca. no sbort ou no abrigo, no. tenno. da regulamentaçio desta lei

Art :!! O descumprimento desta lei Implicara em sanção adourn.tratlv, e filW1CClra,
no.t~ l'ii!uJamentaçio

Art. 3' O poder ExecutiVO regulamentará esta lei estabelecendo as corldiçõea do UIO

da Bandetra brasileira, bem como as sanções pelo descumprimento

Art. 4' Esta lei entrara em VIgor na data de sua publicaçio

JUSTIFICATIVA

A Bandeira do Brasd e um do. nosso' S1mbo!o.. orgulho d. no... palria. e temos
VIsto com multi alegna a forma como ela vem sendo erguida e usentuaduncntc: pelo saudoso
campeio Auton Sena, que ao ternuno de cada comda ergUia o pavdhlo naCIonal

Ew atitude tem Sido segwda pelos outros despontsta5. como ocorreu no! recentes
JOgos Panameri<:ano, onde mclusive a nataçio emocionou toda a nação

Esta lei vem Justamente normatizai' • otdlZlÇio do p.vtlhlo nICIonal nol trajes, quer
lIClJ& em aliVldades IJIUItosas ou oficla11, deode que sqa um evento mtern&Clona!. para que de
unedíato PC'" ser .dennficada a eqwpe brasileira

Temo. a certeza que com .'~taçioda propositura, ela será aperfeiçoada e o Bruil
cada vez nws pro,etado no cenano desporttvo intemaClOnal

J5
SaladlSSCSIÕeS,ern ede~

~"'G<~._--------------

PROJETO DE LEI N· 2 347. DE 2000
(DO SR DAMIÃO FELICIANO)

InstitUi ,"centrvo fiscal do Imposoto de renda para a contrataÇl\O de trabalhadores em NU
pnrnetro emprego, e os com idade I\lual OU supenor a quarenta anos

(APENSE·SE AO PROJETO DE LEI NO 7 DE 1999)

O Congresso NaCIOnal decreta:

Art. i' As pessoas juridicas que efetuarem a conlralllçio de

pessoas em seu primeiro emprego. e de pessoas com Idade 19uaI ou superior

a quaranta anos, poderao dedUZir. do imposto de renda devido na declaraçio

de rendimentos. os valores despendidos com os salários dos empregados

contratados com base neste arttgo

Parégrato únICO. A comprovaÇl\O de pnmeiro emprego d*_

pela pnmelra anotaçlio na carteKB proflsSlonal, e a comprov8Çilo de Kleda

pela carteIra de IdanlKlade ou certldllo de nascunento.

Art. 2· A deduçlio a que se refere o artlQO i' nilo poderá

exceder, em cada exerclclo financeiro, a 20% (vinte por cento) do imposto de

renda devido

Ar! 3·. Esta lei entra em vigor na data de sua publtcaÇl\O

JUSTIFICAÇÃO

Os Jovens sem nenhuma experiênCIa profiSSIonal e as

pessoas com mais de quarenta anos de Idade enfrentam dificuldades para

encontrar ocupação no mercado de trabalho, deVido ao preconceito e resIstências

,"fundadas que mUitas vezes as empresas têm em relação a esses

trabalhadores.

Em vista diSSO. o presente' projeto da lei visa a penmbr a
deduçlio dos salanos de empregados nessas condições, do Imposto de renda

devido na declaração de rendimentos das empresas, até a limite de vinte por

cento do montante deVido, como forma de IncentIVO à contrataçlio dessas

pessoas sem expenénclas profiSSionaiS ou com maIs de quarenta anos.

Par se tratar de proposição de grande alcance social,

esperamos contar com a aporo de nossas eminentes Pares'" para a sua

aprovação

Sala das Sessões, em",,"'S de
/l

, /;7;
t/,,-_·- -

Deputado DAMIÃO FELlCIANO
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PROJETO DE LEI N' 2 348, DE 2000
(DO SR LUIZ BITTENCOURT)

Concede Isenção do Imposto sobre Produtos Industnallzados (IPI) aos tratores, maquinas,
equipamentos e Implementos agrlcolas

(APENSE-SEAO PROJETO DE LEI N'4674, DE 1994)

O Congresso Nacional decreta

Art 1° Ficam Isentos do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) os tratores, maquinas, equipamentos e implementas

agrlcolas, bem como os respectivos acessonos e sobressalentes, Importados

ou de fabncação nacional, relaCionados em ato do Poder Executivo

-,
§ 1°~ãO asseguradas a manutenção e a utilização dos

créditos do refendo- Imposto, relativos a matenas pnmas, produtos

-1ioi'tl'lrmedlános e'" /";atenal de embalagem, efetivamente utilizados na

Industnallzação ~os bens refendos neste artigo

§ 2° O disposto neste artigo aphca-se aos fatos geradores

que ocorrerem até 31 de dezembro de 2001.

Art 2° O Poder Executivo regulamentará o disposto

nesta leI em até noventa dIas da data de sua publicação

Art.3° Esta leI entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

A LeI nO 9 493, de 10 de setembro de 1997, que VigOroU até

31 de dezembro de 1998, concedIa Isenção do Imposto sobre Produtos

industnallzados. IPI na aquls[ção de uma ampla gama de equIpamentos,

máqUInas, aparelhos e Instrumentos, aí Incluídas as maqUInas e equIpamentos

agncolas,

Atualmente, está em vIgor o Decreto nO 3 102, de 30 de

Junho de 1999, que fixa as seguIntes allquotas do IPI para os eqUIpamentos,

máqUinas. aparelhos e Instrumentos relaCIonados em seu Anexo ),

a) 0% no periodo de 01107199 a 31107199;

b) 1% no perlodo de 01108199 a 31108199,

c) 2% no período de 01109199 a 30109199;

d) 3% no penado de 01110199 a 31110199;

e) 4% no período de 01111199 a 30111199,

f) 5% a partir de 01112199.

Entendemos que o regime tnbutáno do IPI, previsto no

refendo Decreto, no que tange às máqUInas e Implementas agrlcolas, não atende

aos anseios e necessidades dos nossos produtores rurais.

Por estas razões é que propomos a concessão de Isenção

do IPI aos refendos produtos, no presente projeto de le.

Esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares
para a aprovação da proposta

Sala das Sessães, em :z.Sdet~'--o de 1999

rJ'-vl!.<_~/
Deputadq/LUIZ BITTENCOURT

I

LEGlSL~ÇÃO CITADA ANEXADA PEL~
cooRDeNAçÀO DE ESTL'DOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.493, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997.

lONlTDE l'iI.N<:Ao DO IMPU'; I () ';OBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IP[:--JA
AQUISiÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MAQUINAS.
.·\PARELHOS E INSTRUMENTOS. DISPÕE
SOBRE PERÍODO DE APURAÇÃO E PRAZO DE
RECOLHIMENTO DO REFERIDO IMPOSTO
PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, E ESTABELECE SUSPENSÃO
DO IPI NA SAlDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS.
ACONDICIONADAS PARA VENDA A GRANEL,
DOS ESTABELECTh4ENTOS PRODUTORES E
DOS ESTABELECIMENTOS EQUIPARADOS A
[NDUSTRIAL

Art [0 [icem I$ento~ do Imposto sohre Produtos Indmtnallzados - IPI os
~qulpam~ntos. maqumas. aparelhos e Il1strumenlo~ novo~. relaCionados em anexo.
Importados ou de Iahncação nacIOnal. hem como o~ respectivos acessonos.
sobres~alentes e lerramenla~

§ [0 São asseguradas a manutenção e a utthzação dos credItas do refendo
Imposto. re[atlvos a maténas.pnmas. produtos intermediános e matena[ de
embalagem, efetIvamente empregados na mdustnahzação dos bens referidos neste
artigo

112° O dIsposto neste anIgo aplica-se aos fatos geradores que ocorrerem até
31 de dezembro de 1998

Art 2° As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme
defimdas no An 2° da Lei nO 8.864. de 28 de março de 1994, recolherão o IPI da
~egumte forma-

. I - o período de apuração passa a ser mensal. correspondendo às saldas dos
produtos dos estabe[eclmentos mduSlnais. ou eqUIparados a mdustrtal, venficadas
no mês-ca[endárlo,

II • o pagamento deverá ser efetuado até o ultimo dia util do mês
subseqtlente ao de ocorrênCIa dos fatos geradores

DECRETON" 3 I02,DE30 DE lUNHO DE 1999

Fixa allquow do Imposto sobre Produtos InduJtnalIzadoo
(IPI) locldente sobre equ'parnenros, mAqUlllU, apareJhoa e
Instrumentos..

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da ab1bulç!o que lhe confere o arL ,!!,
me.sos le n, do Decreto-U:I n' 1,199. de 27 de dezembro de 1971.

DECRETA:

Art. I! Ficam estabeleclllu U JeJUin... allquOlU do Imposto sobre ProdulOl
lndustnabzadOl (IPI). com relaçlo ao. prodUIOl rellClona<!oa no Anela I. de acordo com ....
cluJlfic:açlo na Tabela de InCldene,a (I1P1) aprovada pelo Decreto n' 2092, de la de de%embto de
J996:

1- 0% no perlodo de 0107.99 a31.07.99:
n· 1% no perlodode 01.08.99.31.08.99:
m· 2% 1)0 penodo de 01,09.99 a30.09.99:

IV.3%nopenodode01 1099a31 10.99.
V.4%nopenododeOII1.99a30.1I.99,
VI· S%. panlrdcOI 1299.
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Art 2! Ficam fix.adl1.5 as allquow do IPI abaixo indicadas. com refe:rênclil lOS ptodUlOS
c!aulficados no codlgo 9508 00 00 da TIPI

I· O," no penado de 010799.310799.
lI· l% no penado de 0108.99.310899.
lIJ· 4% no penado de OI 0999.3009 99.
IY·6%nopenadodeOII099a311099
Y . 8% no penado de OI 11 99.30 11 99.
\'1· 10% 3 p:u1Irde OI 1299

CóWlOINCM CódoJosNCM üIdopNCM C6d>IOINCM
143910 144520 845521 14793000
J.439 20 00 144530 1453.22 14794000

843930 144540 845530 84795000

1440 10 ....5llO 8456 1479 60 00

"'-'110 1144610 1457 '4791100

14412000 1~2 ...50 1479121D

..... 130 144630 8459 1479 '2llO
14414000 .....7 ....., 1479191

'--
I"" ,o 00 1'44' 11 1'461

A.rt -'~ Ficam cnado" na TIPI os desdobramentos dos cexhgo!li de clas5lficaçlo de
produtos. etetu:Jdo~ sob B forma de de!!.Aque "ex". observadas as respecllvas allquo!Jls. conforme
rndlcado no Anc~o U

Art 4.! Ficam 5upnmldos na TIPI 05 desdobramentos efetuados sob.ll. forma de destaque
"ex,Il, relacionados nm Ane"os lfI e IV, II partir de I! de Julho de 1999 e de te. de dezembro de 1999.
respeCtiVamente

Art 'li! Esle Decreto enJTll em vIgor na data de sua pubhcnçJ1o. produzmdo efeitos I
paI1lr de I! de Julho de 1999

Braslha. J~ de junho de 1999. 178! da Independenclll e III! da Republu:a

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Celso Larer

ANEXO I

CodJl!lOINCM CodUIOS NCM.H • CO<h~osNCM CodlR:OsNCM
2073000 .14163000 - 84222000 84289090

11402.1. - ___ "".10 ___ M2230 1.429

14022000 1.4172000 142240 S<430 1000
840] 10 141180 1-423 :2000 1.4103

8404 10 141861 142330 1.4)04

1400000 14116990 E, 02 14231 84305000

14051000 '41g 11 00 84242000 84306

'406 • 1..19 ] 142430 "'321000

14079000 841940 142411 84322

14019090 14195010 14251100 ''']230

14101 14195021 14251990 .-4324000

14111100 14195022 142.5 20 00 1021000

84111200 14195029 142531 143320

14121000 141950 llO 14253910 14333000

1412 21 10 14196000 1-42539llO 1034000

14122190 14191110 14254200 14335

14122900 14191910 14261 10360

84123 14198920 14262000 14341000

14121000 .4191930 14263000 143420

141) 4000 14191940 14264100 14351000

841l 50 14191999 14264900 14361000

841360 1420 la 14269100 14362

&41370 J.42111 142710 1061000

84131 14211910 14272.0 14371000

8-4141000 14211990 14279000 14]710

141" -40 14212100 ...211000 I4l110 00

141459 14212200 142120 143120

141410 I 14212930 84213 14313000

MI4103 14213920 84215000 14315000

1"161000 14213930 142160 00 84116000

141620 84213990 8421llO10 843110

.....21000 1....11900 11462 147<18940

84421000 !''''900 lO 1.463 84798991

1.$42 ]000 1.4490020 r'4'" 14798999

8..1431100 I U4900S0 : 14M 84801000

1-f4) 1200 84501100 84671 84803000

U4] 19 11-1501200 &4bB la 00 84104100

lI44] 2 lHO 1900 84612000 84BO"91O

14·0 lO 00 845020 846110 848001990

U4}40 MS 1 1000 1414 la 00 8410 Sooo

1«) S 14512100 1414:0 114806000

844360 84512900 84743 84107

844400 U5130 147410 8411 10 00

144511 145140 84151000 84112010

1«51200 845150 8475 .2 14112090

144513 84518000 147710 141H 1021

1445 19 10 84522 8417 20 14111092

84451921 845310 8477 30 84134010

U45192:! 8453 ~ooo 84714000 85013120

8445 1923 84538000 8477 5100 85013210

'«5 IQ 24 84541000 1-471 S9 15013220

140451925 145420 ....711000 15013310

&-44S 1926 845430 1-47910 15013320

14451929 84551000 114792000 SSOI 34 11
CodUi!Ol NeM C'odlgosNCM Codigos NeM Coále:osNCM

IIS0I34 19 15142020 901180 9011 lO 30

15013420 85143019 901210 903111040
150140 I1 85143019 QOIS 20 90311050

ISOI -1021 851430QO QOI6oo 9031 11060

.50151 85104 4000 901730 901110 90

150152 85151900 9022 19

850153 85152 902410

15016 85153 002480

IIS02 I 1515 BO 90261020

1150220 853010 9026 20 10

15023100 8532 la 00 9026::10 90

S~02 3900 85351000 9027 la 00

I~02 40 85352 902720

1150.4 1000 ISJS lO 902730

IIS04 2 15359000 90274000

SS04 32 BSl641 00 902150

8504 3l 00 85364900 Q02780

35043400 8537 10 1 902810

1504 40 10 8oSJ720oo 9023 20

ISO", 40':::1 85432000 <fOlI3D

11504 4022 854] 30 00 90]0 10

150440;:9 8701 10 00 903020

U04 40 lO 870) 2000 Ex 01 90303

UM 4040 87013000 903040

A.S04 4050 810) 90 00 903011

!504 40 90 1104 lO 00 9031 lO 00

1504 50 00 87051000 9031 :!O
150S 20 10 17052000 90JI 3000

I~OS 20 90 87162000 9OJI4

85059010 90061000 90]18011

IS14 1090 90111000 9031 lO I:!

1~14 20 19 IQ(lI! 20 '10)18020

............................................................
..........................................................................................
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PROJETO DE lEI NO 2 349 DE 2000
tDO SR lUIZ BITIENCOURT)

PROJETO DE lEI N° 2 350. DE 2000
(DO SR LUIZ BITIENCOURT)

Dispõe sobre a meia-entrada nos espetaculos culturais e esportivos para trabalhadores e Modifica o Decreto-lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967 que "complementa e mOdifica a
da outras providências lei nO 4 117 de 27 de agosto de 1962", estabelecendo tempo mlnlmo para a veiculação de

programas educatiVOs
(AS COMISSÓES DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO. E DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24 11)

O Congresso Nacional decreta

Art 1° E assegurada aos trabalhadores que percebem um
salano mlnlmo a redução de 50% (clnquenta por cento) nos preços cobrados

para o Ingresso em espetaculos culturais e esportivos

Art 2" Para os efeitos desta lei, a condição de trabalhador

sera provada mediante a apresentação da carteira profissional assinada pelo

contratante e com trabalho e remuneração definidos

Art 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICAÇÃO

o salano mínimo quando fOI cnado pretendia permitir a todo
trabalhador brasilelfo acesso as suas neceSSidades vitais baslcas e as de sue

famlha com moradta. alimentação educação saude. lazer. vestuáno. higiene.

transporte e previdência social Sabemos, entretanto que há mUito tempo ele ê

insufiCiente para atender a todos estas condições

MUitas IniCiativas tem Sido tomadas objetivando oferecer

alternativas para a sobrevivência deste significatiVO gruDO de assalariados Que

representa a grande malona dos trabalhadores brasIleIros

O lazer Integra a relação de neceSSidades mas fica

geralmente renegado pOIS pela ordem de pnondade e o ultimo a ser atendido

Embora mUitos ainda o conSiderem superfluo, hOJe sabemos da sua releváncla

para a saude mental das pessoas. e para o bom desempenho dos trabalhadores
em su as 8tlVIdades

Com a apresentação deste projeto pretendemos levar o

entretemmento e a POSsibilidade de diversão saudável e conVIVIO fraterno ao

maior numero posslvel de trabalhadores O cinema o teatro, a muslca, a dança,

o esporte são manifestações culturaiS e esportivas Que permitem não so maior

Illformaçáo mas tambem prazer e descanso

o trabalhador ao poder participar de atIVIdades culturaiS e

esportivas tera oportumdade de desenvolver mecanismos de adaptação e

convíVIO A sua Integração no trabalho e, consequentemente, a sua satisfação

poderão InflUir diretamente na produção A diversidade de Informações lhe

permllirá uma participação ativa na sociedade

Pelo exposto espero contar com o apoio dos nobres Pares

para a aprovação Oeste projeto

Sala das Sessões, em ;:;derj de 2000

Ij...",,-,~

Deputado/LUIZ BITTENCOURT
!

(AS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMATICA, E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E
DE REDAÇÃO (ART 54) - ART 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:

Art 1° Esta lei modifica o art 16 do Decreto-Lei nO 236, de

28 de fevereiro de 1967, que "complementa e modlflca a Leí nO 4,117, de 27

de agosto de 1962', estabelecendo tempo mínimo para a veiculação de

programas educatiVOs

Art 20 O art 16 do Decreto-lel nO 236, de 28 de fevereiro de
1967, passa a vigorar com a seguinte redação

•Art 16 As emissoras de radiodifusão de sons e Imagens

reservarão, dlanamente, um terço do seu tempo dláno de operação para a

veiculação de programas educaCionais obngatonos

§ 10 Os programas educaCionaiS de que trata este artigo

serão transmllidos no horáriO compreendido entre as cinco horas e as vinte e

três horas

§ 2' Caberá ao Poder Público supelVlslonar a veiculação de

programas educaCionaiS obngatorlos •

Art 3° O Poder Execulivo regulamentará esta lei em

sessenta dias, contados da sua publicação

Art 4° Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a sua

publicação

o CONGRESSO 1\ACIONAL decreta:

Ar! 1" Todos os medicamentos prodUZIdos no pais que exijam medidas
lixas para o consumo deverão trazer copo ou colher dosadora que

Identifiquem de mam:lra clara a medida a ser consumida

t\rt, 2", Os labncantes ou Importadores de medicamentos terão prazo de
180 dias para se adaptar às novas regras.

Ar! 3" A lei entrará em vigor na data de sua publicação,

PROJETO DE lEI N° 2 351 DE 2000
(DO SR DARCISIO PERONDI)

Obriga Que os medicamentos prodUZidos no pais ou Importados tenham obngatorlamente
copos e colheres dosadoras

(APENSE-SE AO PROJETO DE lEI N° 2 311 DE 2000 )
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JUSTIFICAÇÃO

Tem sido nOllciado que mUltas pessoas estão consumindo medicamentos
em altas ou baixas dosagens tendo ~m vista a falta de uma orientação
mais esclarecedora sobre qual a dosagem correta a ser tomada.

\1ullo~ rcmedlo~ trazem em sua hula ,omcnlc a indicação quc a dose do
medicamento de\ e ,er de uma ou duas ~olhere;, de ~ha ou de ,opa.
Ocorre que as colheres produzidas no pais não possuem uma
uniformll.lade d~ tamanhos o qu~ acaba slgmticando que algumas pessoas
ao tomar por base 'omente a dose medida por ~olheres acabarão tomando
o remedio com a dosagem lora do Ideal para se alcançar os eleitos
prometidos na bula.

\ adoção da obTlgatonedade de cada m~dicamenlO ~er produzido
acompanhado por copo ou colher dosadora eVitara os nscos decorrentes
do consumo a maior ou menor Indicado pelo tabncante do remédio.

'\les,e 'enlldo. conto com os Ilustres pares para a aDrovação do presente
ProlCIO

Sala das ~essões. Çm ~. de \\lW!lJ 2.000

"J! J

DARCíSIO~':~b(-'
DEPUTAD ERAL

PMD IRS

JUSTIFICAÇÃO

A veiculação de programação educativa encontra-se
prevista no art 16 do Decreto-Lel nO 236, de 1967, diploma legal ainda vigente.
conforme dispõe a Lei Geral de Telecomumcaçóes Essa dISposição. 00 entanto,

não vem redundando em melhor desempenho das emissoras de radIOdifusão
comerCIai, quanto a sua finalidade cultural e educativa

Em face dessa constatação, elaboramos esta proposta que
tem por finalidade aumentar o tempo dedicado pelas emissoras a programas de
conteúdo edUcatiVO. elevando. aSSim, a qualidade de sua programação

Acreditamos que a proposlÇAo Ira sensibilizar as emissoras
quanto ao seu papel de veiculas dlssemonadores de educação e cultura,
estimulando a produção de programas de melhor qualidade

Em vista da Importância do tema peço aos Ilustres Pares o
apolO mdlspensavel para a aprovação da inICiativa

Sala das Sessões em ;2.(de jCVVl.QN'O de 2000

/

Y:!vLL..~
Deputado LUIZ BITTENCOURT

;
;

/

/

LEGlSL~(~O CITADA "E'(ADA PEL~

l OORDE...AÇ ÃO DE ESTUDOS LEGISLAT1VOS - (,DI

DECRETO-LEI N° 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

COMPLEMENTA E MODIFICA A LEI N"
-l 117. DE 27 DE AGOSTO DE 1962

An 16 O CONTEL baixara normas determinando a obngatonedade
de transmissão de programas educaCIOnaiS nas emissoras comerciais de
radIOdifusão. estipulando horarlO, duração e quahdade desses programas.

li 1° A duração m8Juma obngatoría dos programas educaCIOnaiS
sera de 5 (CinCO) horas seman8ls

§ 2° üs programas educaclOn3ls obngatonos deverão ser
transmll1dos em horanos compreendidos entre as 7 (sele) e as 17 (dezessete)
horas

LEI N° 4.117. DE 27 DE AGOSTO DE 1962*

1'I'iTITUI O CODIGO BRASILEIRO DE
rELECOMUNICAÇÕES

"I/ota:* A Lei n° 9.472. de 16/0711997. revogou esta Lei. u:ceto quanto a
matéria penal e aos preceitos relativos a radiodifu5io.

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

Alt 1° Os serviços de telecomUnicações em todo o lerrllóno do Pais.
inclUSive aguas temlOn8lS e espaço aereo. assim como nos lugares em que
pnnclplOs e convenções IntemaClOn8lS lhes reconheçam extratemtonahdade
obedecerão aos preceitos da presente lei e aos regulamemos baixados para a
sua execução

.\rt 2" OS 810S InlernaClOn8lS de natureza normanva qualquer que
seja a denominação adolada serão conSIderados tratados ou convenções e so
entrarão em vigor a partir de sua aprovação pelo Congresso NaCIOnal

Paragrato UnlCO O Poder Execunvo enViará ao Congresso Nacional
no prazo de 180 (cento e oltema) dl3s. a contar da data da assmatura, os aIos
normanvos ,obre telecomUnicações. anexando-lhes os respecllvoS
regulamentos. deVidamente tradUZidos
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LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

DISPÕE 'iOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS
SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, A
CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM
ORGÃO REGULADOR E OUTROS
ASPECTOS INSTITUCIONAIS. NOS
TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 8, DE 1995

LIVRO IV
DA REESTRUTURAÇÃO E DA DESESTATIZAÇÃO DAS EMPRESAS

FEDERAIS DE TELECOMUNICAÇÕES

DISPOSiÇÕES fiNAIS E TRANSITORIAS

Art ;;:0 A gratificação percebida por força da aphcação
desta Lei e Isema de Imposto oe Renoa e de recolhimentos para a PreVidênCia
Social

Art 3" O Poder ExecutiVO regulamentará o disposto nesta

Art -la =sla lei entra em vigor na cata ae puclicação de
sua regulamentacão

ANEXO

VALOR DA GRATIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO PRIMEIRO
DESTA LEI DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO

APREENDIDAS

1. ARMAS DE USO PERMITIDO. DE FABRICAÇÃO NACIONAL OU
ESTRANGEIRA:

1 1 Revolveres

1 4 Espingardas de funCionamento manual (cano descanhotavel ou pump
aetton) ou seml-automatlcas

Cahbre Tipo N" de canos Valor

36 desc.~nhotavel 01 ou 02 R$150,00

28 descanhotável 01 ou 02 R$ 150,00

24 descanhotavel 01 ou 02 R$ 150 00

20 descanhotavel 01 ou 02 R$ 200 00

16 descanhotavel 01 ou 02 R$ 300.00

12 descanhotavel 01 ou 02 R$ 400,00

20 pump-ac\lon 01 R$ 300 00 (*)

16 DUmp-aCtlon 01 R$ 350 00 (*)

'2 pumo-aclJon 01 R$ 45000 (*)

(0) Se o funCionamento for seml-aulomallco acrescer 30 % ao valor da
gratificação

Art 215 Ficam revogados.
I - a LeI n" 4.117. de 27 de agosto de 1962, salvo quanto a maténa

penal não tratada nesta LeI e quanto aos preceItos relativos aradiodifusão:
11- a Lei n" 6 874, de 3 de dezembro de 1980:
III - a LeI n" 8 367, de 30 de dezembro de 1991.
IV - os arts 1".2",3",7",9", 10, 12 e 14, bem como o "caput" e os

§§ 1° e 4° do art 8, da Lei nO 9 295, de 19 de Julho de 1996,
V - o mClso I do art 16 da Lei n" 8 029, de 12 de abnl de 1990

PROJETO DE LEI N° 2 352. DE 2000
(DO SR NEUTON LIMA)

Dispõe sobre valores de gratificação a ser paga a policlars pela apreensão de armas de
fogo

(AS COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL, DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART 54). E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO (ART 54) - ART 24, 11)

O CONGRESSO NACIONAL oecreta

Art 1" O agente poliCiai CIVil ou militar. que efetuar
ato de apreensão de arma de fogo nas condições descntas no art. 10, da Lei nO
9 437, de 20 de fevereiro de 1997 fará JUs a uma gratificação em pecúma, em
valor estabelecido conforme o Anexo a esta Le,

§ 1" No caso da apreensão ter Sido reahzada por equipe
ou guarnição mllttar a valor da gratificação sera dividido Igualmente entre os
componentes aa equipe ou guarnição

§ 2" A gratificação a que se refere este artigo será paga
pela Receita Federal no prazo maxlmo de tnnta dias a contar do protocolo
pelo(s) Interessado(s) da segUInte documentação comprooatona da apreensão
da arma

Cahbre

22

32

3B

1 2 Pistolas semi-automáticas

Cahbre

22 ou6 35 mm

320u735mm

3B

1 3 Caraolnas ou nfies

Cahbre

22

32

3B

Valor

R$ 200 00

R$ 300 00

R$ 400 00

Valor

R$ 250 00

R$ 350 00

R$550 00

Valor

R$25000

R$ 350 00

R$45000

1- copia do Boletim de OcorrênCia pohclal.

11 - declaração da Autonoade de Plantão que efetuou a
apreensão comunicando o ato e o destino da arma a Receita Federal;

111 - laudo penClal atestado pela Autondade de Plantão.
Informando a numeração classificação e modelo da arma apreendida;

IV - cópia do reCIbo emitido pelo órgão para onde fOI
encaminhada a arma apreendida.

V - Identificação funCionai do favorecido,

VI- copia do CPF do favoreCido

2. ARMAS DE USO PROIBIDO, DE FABRICAÇÃO NACIONAL OU
ESTRANGEIRA:

2 1 Revolveres InclUSive do tipO Magnum de cahbres 22 a 44 R$ 600.00

22 Pistolas seml-automatlcas, R$ 800 00

23 Metralhadoras e submetralhadoras R$ 1 500,00

2 4 Carabinas ou nfies manuais ou sem,-automallCOs' R$ 1 500 00

2 5 Fuzil de assalto fuzil metralhaoora fuzil seml-automabco fuzJI manual (l1pO
SOIpper) R$ 3 000 00
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NOTAS:

1 Se a arma não estIver em comprovadas condições de fUrlClonamento. os
valoces aCIma serão reduzidos em 70 %

2. Se a aona for Importada Ilegalmente e estiver sem uso os valores aama
serão acrescidos da 20 %

3 Todos os valores aCima serOlo comgldos mensalmente pelo INPC

JUSTIFICAÇÃO

Esta orooosll;OO tem por oo,et,vo oremlar os pohCl8lS que
mesmo em mfenorldade de poaer de fogo armacos com oosoletos revólveres e
escopetas enfrentam Criminosos que dispõem 00 que de maIs moderno eXiste
em matena de armamento mdlvloual e am08 aSsim conseguem a custa do
valor prolisslonal e com Imensos riSCOS pessoais apreender armamento que.
não raras vezes fazem parte aos arsenais oas Forças Armacas

Acrecltamos que nossa propoSIção ao reconhecer o
merlto profiSSional de nossos poliCIaiS se constItuI em Instrumento efICaZ para
des\l&lar a auto-estlma de servidores que são mUitas vezes InjUstamente
menosprezados pelo Estado e pela SOClIldade

AbSOlutamente convllnCldos da conventênCIa e da
oportumdade de nossa proposIção para o aperfeiçoamento do ordenamanto
JurídiCO federal esperamos poder contar com o ImpreSCindível apolo dos nolJnls
Pares em favor de sua aprovaç!lo nesla Casa

I • omitIr as cautelas necessárIas para Impedir que menor de dezoito
anos ou defiCiente menlal se apodere de arma de togo que esteja sob sua
posse ou que seja de sua propnedade. eXceto para a pmnca do desporto
quando o menor csnver acompanhado do rcsponsavel ou mstrutor.

li - utilizar arma de bnnquedo. ~Imulacro de arma capaz de
atemonzar oUlrem. para o tim de cometer cnmes.

1II - disparar arma de fogo ou aCIOnar mUnição em lugar habitado
ou em suas adjacênCias. em vIa publica ou em direção a ela. desde que o fato
não constitua cnme mais grave

§ 2° A pena é de reclusão de dOIS anos a quatro anos e multa, na
tupótese deste artIgO, sem prejuizo da pena por eventual crime de
contrabando ou descammho, se a arma de fogo, ou acessonos forem de uso
prOIbIdo ou restnto

§ 3° Nas mesmas penas do paragrafo antenor mCOITe quem'
I - suprumr ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de

Idenllficação de arma de fogo ou artefato.

11 • modificar as caracterislJcas da arma de fogo, de fanoa a tomá-Ia
eqUivalente a artna de fogo de uso prOIbIdo ou restnto:

lU - possuIr. deter. tabncar ou empregar 3rtetàto explOSIVO elou
mcend.arlo sem auronzação.

IV - pOSSUir condenação antenor por cnme contra a pessoa. contra o
palrTmônto e portratico IliclIO de entorpecentes e drogas alins

~ 4" A pena c aumentada da melade se () crlnte ~ praticado por
servidor publico

Sala das Sees6es, em de de 2000

PROJETO DE LEI NO 2 353, OE 2000
( DO SR DR. HELIO)

DeputadoNEU~MA

DISpõe sob a desbnação do superávrt financeIro do Fundo de Mannha Mercante

(ÀS COMISSÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR , FINANÇAS
TRIBUTAÇÃO (MERITO E ART 54): E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE H"~'';'': 
(ART.54) - ART 24,11)

:~5/~ e-F~"'

O Congresso NaCional dscreta

LEGISLA(AU <lTAOA A~E"OA PU \
roORDE\AÇÁo DE ESTl'DOS LEGISLArIVO<;· C.DI

LEI N° 9.437. DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997

INSTITUI () <,IS1 EMA NACIONAL DE
ARMAS ,)INARM. ESTABELECE
CONDIÇÓES PARA O REGISTRO E PARA
O PORTE DE ARMA DE FOGO DEFINE
CRIMES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CAPITULO IV
DOS CRIMES E DAS PENAS

Art 10 PossUIr deter. portar fabncar. Jdqmrtr. vender. alugar.
expor a venda ou lornecer receber. ter em deposito transportar. ceder, mnda
que grarullamente. emprestar. remeter. empregar. manler ,ob guarda e
ocultar arma de logo. de uso permitido. sem a aUlOnzação e em desacordo

com detenomação legal ou regulamentar
Pena - detenção de um a dOIS anos e multa
§ I°Nas mesmas penas mCOITe quem

Art. 1° será destmado à concessão de subsídioll lIOII

beneficiários de progrllmas federaIS de construção de mOlBdl88 destmada à
baIxa renda o superàvlt financeirO do Fundo da Mannha Mercante - FMM - que

venha a ser apurado no balanço patnmoma\ de cada eXlllClcío, nos temlos do art.

43 § 2". da Lei nO 4320. de 17 de março de 1964.

Ar! 2" O IllClSO 11 do art 10 da Lei nO 9530, de 10 de

dezembro de 1997. passa a vigorar com a seguinte redação

• 11 - o SUperáVit financeiro dos fundos, das autarquias e das
fundações, Integrantes do CH'Ç!Imento fiscal e da segundade 8OCIlII, apurado no
balanço patnmomal do 8XIIlClCIQ de 1997 e seguintes. 1108 termos do art 043, §2",

da Lei n° 4 320, de 17 de março de 19604, ressalvado!!! o do Fundo NIICIOOlIl de

Desenvolvimento da Educaçio - FNDE, o do Fundo NJIClOnal da Cultura -<'AIC,
o do Fundo de Defesa da Economia Caf10elra - FUNCAFÉ, o do Fundo Necion&I

de Desflnvolvunento - FND, O do Fundo da Mannha Mercante - FMM, o do

Fundo de Desenvolvimento do EnslI10 ProfisslOl18l Msntmo - FDEPM e do

Fundo de Financlsmento ao Estudante do ErlSmo Supenor - FIES e Oll~

provementes de contnbOlções diretas dO!!! servKlores públicos com finalidade

especifica, • (NR)

Art 3D Este Iet entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
Tesouro É toda essa ImportânCIa que podena estar sendo empregada para

mInorar, em curto espaço de tempo, o problema dos 'sem-teto'

Sala das Sessões, em o2t)de de 2000

A InsuficiênCIa de moradIa adequada é um dos problemas

socIaIs brasileiros maIs pungentes Embora o dIreito à habitação seja reconhecIdo

pelo BraSIl e pela comunIdade internaCIonal há maiS de CInco décadas como um

dos dIreItos fundamentaIs da pessoa humana. ainda se constata um déliclt

habitacional Imenso no pais segundo estudos realizados na pnmelra metade dos

anos noventa. havena a neceSSIdade de se constrUir de 3.4 mIlhões a 5 milhões

de moradIas voltadas para supnr as carências maIS expliCItas De acordo com

outro enfoque. que tambem toma em conta para o dImenSIonamento do défiCIt a

presença de moradIas conSideradas Inadequadas - pela Inexlstêl1Cl8 de infra

estruturas báSicas -. o numero de moradias que devena ser agregado ao universo

habitaCional brasileiro monta a cerca de 9 mIlhões

A questão não e tão grave 'pela magmtude dos números

senão pela eloquêncl3 de nossos Indicadores SOCIais. Levantamento realizado

pela Fundação João PInheIro aponta que, do total do défiCit de novas moradl8s

urbanas, 84,3% referam-se a famillas com renda mensal Infenor a CInco salârios

mlmmos

Diversos programas habitaCIonaiS desbnados â balX8 renda,

levados a cabo por dIferentes entes federabvos. comprovam que essa parcela da

população não consegue adaquar-se ás eXlgênClSs de caráter financeiro

Impostas aos partiCIpantes, Já que, Invanavelmente, é onerosa a malona do
capital empregedo para finanCIamento de taiS iniciativas. Sendo obngatóno o

reembolso dos recursos - atrelados as regras de remuneração do mercado - aos

agentes publicas, toma-se Impraticável para as famílias mais pobres tomar parte

dos programas habllaClonals

A soíução para o caso. conslderan~.o a mcapacldade de

pagamento dessa larga faIxa da população brasileIra. e a alocação de verbas

voltadas para a concessão de subSIdIaS nos programas habitaCIonaIs Esse

dInheIro. obVIamente. não pode onginar-se de mvestldores, que esperam a

remuneração do capItal Precisa vIr dos orçamentos gerais ou de fontes

paralelas A pnmelra alternativa. embora deva ser conSIderada essenCIal, não

vem sendo empregada com efetlwlade em vIsta do quadro de escassez de

recursos publícos para InvestImento A segunda permanece no campo da teona

em VIrtude da dificuldade de se reonentarem recursos de uma area para outre do

setor publico

Esse projeto e uma tentativa de superar ta,l drliculdade,

dando uma destmação nobre as quantIas que remanescem no Fundo de Mannha

Mercante ao final de cada exerCIClO. hoje utIlizadas para a amortização da diVida

publica Em face dos problemas por que passam a mannha mercante e a

Indústna de construção navai no paIS, quase toda a verba destinada ao

finanCiamento do setor tem permanecIdo sob a guarda do FMM, poIS poucos são

os que têm Investido na construção e modernIzação de navIOs.

A transferênCIa desses recursos para programas

habItaCionaIS de baIxa renda, com a finalidade de subSIdIar seus beneficiános,

podena representar enorme Impulso para a diminUição das condIÇÕes deploráveIS

de moradIa que aInda vlgem em quase todas as grandes CIdades No último ano,

aprOXImadamente duzentos milhões de reais do FMM foram repassados para o

DJ'~Lcg,
" oDr Helio .

/

I FG1S1 A( ÃO ( ITA()A ANFXAD1\ PrI A
( OORDhNA( Ào DE h~ rLOOS LhGI~L" IIVO, • ( ,UI

LEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇ0l964

ESTATUI NORMAS GERAIS DE DrRElTO
FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E
CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E
BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS,
DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO
FEDERAL

TÍTULO V
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Arr 43 A abenura dos credllos suplementares e especIais depende
da eXIstênCia de recursos dlspomvels para ocorrer a despesae-sera precedida
de expOSIção Justificativa

§ 10 ConSIderam-se recursos para o fim deste artIgO, desde que não
comprometidos'

I - o superavlt financeiro apurado em balanço patrtmonial do
exerCICIO anterror:

11 - os provementes de excesso de arrecadação,
III - os resultantes de anulação parçIal ou total de dotações

orçarnentánas ou de crédllos adiCIOnaiS, autorrzados em lei:
IV - o produto de operações de crédito autonzadas. em forma que

jundlcarnente posslblhte ao Poder Executivo reahzá-Ias
§ 2° Entende-se por superavII financeIro a diferença posItiva entre o

ativo financeiro e O passivo financeiro, conjugando-se, amda, os saldos dos
credItas adICIOnaIS transfendos e as operações de crédito a eles VInculadas,

LEI N° 9.530, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS
DIVIDENDOS E DO SUPERÁVlT
FINANCEIRO DE FUNDOS E DE
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL INDIRETA. E DÁ
OUTRASPROVIDÊNC~S
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AIt.lO Serão destinados a amoltLlllÇão da dívida publica lederal:
I - a receIta do Tesouro NacIOnal decorrente do pagamento de

participações e dividendos pelas enlldades Integrantes da AdnllOlsttação
PúblIca Federal Indireta. mcluslVe os relallvos a lucros acumulados em
~xerClclOSanterior.

II - o superavIt linancerro dos fundos, das autarqUIas e das
fundações. Integrantes do orçamento fiscal e da segundade SOCial, apurado
no balanço patnmomal do exercícIO de 1997 e seguintes. nos termos do art.
43. § 2°, da Lei n° 4 320. de 17 de março de 1964, ressalvados o do Fundo
NaCional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. o do Fundo NaCIOnal da
Cultura - FNC. o do Fundo de Delesa da EconomIa Cafeelra - FUNCAFE, o
do Fundo NaCIOnal de DesenvolvImento - FND. o do Fundo de
Desenvo!vlmemo do EnSInO ProfiSSIOnal Marítimo - FDEPM. o do Fundo de
FlDanctamemo ao Esludanle do EnSInO Supenor - FIES. ou do Fundo de
rerras c da Reforma Agrana - Banco da Terra. o do Fundo de Estabdidade
do Seguro Rural, o do Fundo da Mannha Mercante-FMM e os recursos
provementes de contnbUlções diretas dos servidores publIcos com finalidade
especifica;

Inmo /I com redação dada pela Medida ProVlsófla n' 2010-27, de
22/01999

• O texto deste inciso dizia:
"lI - o superáVIt fInanceirO dos fundos, das autarqUIas e das
fundações, mtegrantes do orçamento fiscal e da segundade
SOCial. apurado no balanço patrlmomal do exerCICIO de 1997 e
seguIntes. nos termos do art43, § 2°, da LeI n° 4 320, de 17 de
março de 1964 ressalvados o Fundo NacIOnal de
Desenvolvimento da EduCllÇl10 - FNDE. o Fundo NaCIOnal da
Cultura - FNC. e os recursos provementes de contnbUlções
dlrelas do~ ~crvldorcs publIcas com linalIdade específica."

PROJETO DE LEI N° 2 354 DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

MENSAGEM N° 114/00

ExclUI uma fração da area da Reserva ExtnIbvls18 do RIO Ouro Preto, localIzada nos
mUnlc,p,os de Guajara·M,nm e Vila Nova Mamore. no Estado de RondÔnia

(AS COMISSÓES DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL _ DE DEFESA DO
CONSUMIDOR MEIO AMBIENTE E MINORIAS E DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE
REDAÇAo (ART 54)- ART 24,11)

o CONGRESSO NACIONAL decrera

~ l' Fica cxdUlda uma tração de tnnta ~ um md quatrocentos e oltenta e nove
hectares e quarenta e nove ccntlares da area da Reserva ExtrauV1Sta do Rto Ouro Preto. locahzada
na pane nane da Reserva. abranspda pelos Setores Pacaas Novos e Cachoemnha.. cnada peJo
Decreto 11' l)Q 166 d~ 13 de m31'ço de II)qO Jdmmlstrada pdo Instituto Branletro do MeiO
\mblente e dos Recursos Natur:us RenO\la'lleIS-LBAMA enudade dUtarquu:a de re.81me upecu.L
\lRculada ao MmlSteno do MeiO Ambiente que p:t5sa a ter area aproXimada de Ctnm e setenta e
tres mil e noventa e quatro hectares tendo o seguinte memonal dcscnnvo

Partindo do Ponto I de coordenadas Hcugraiicas aproximadas 10" 58' 30 45" Se 65°
12' 3-l 13" Wll:r, locahudo na marRem direita do Rio Pacus Novos na contluêncll. de um 19arape
~em denomm~çào. segue peja margem esquerda do retendo Igarape no sentido moJUlntc., por J.lmI
distânCia de aproXImadamente 3 942 67 ate o Ponto ~ de coordenadas geogra.ficu aproxJ11wlas
lO' 5a' 12 71" 5 e 65' 11' 04 73" Wrp:, locahudo na margem esquerda do ClradO I~""", desre.
segue por uma reta de U1mute de l26" 47' 40 32" por uma dl.Stincla de 5 150.10 m. ate o Ponto 3.
de coordenlda5 geograficas aprmamadas 10" 59' 54 OS" Se b511l OS' 49 64" Wgr. localJn.do no unto
do lole 28. da Gleba 02, do Seror Bananetru. deste. segue por uma rel& de lZIJl\UtC de 8' 53'
5762", por uma distância de 4 735 00 m. ale o Ponlo 4 de coordenadu geog<aficu aproximo.du
10' 57 22 02' 5 e 65· OS' 24 43" Wgr, 10cal1Udo na confronl&Çio do lole 7. d. Gleba 7A. com os

lotes 9 e 20, da Gleba 02,do Selar Banane1ru. dat, segue por uma rera de amnure de 121' 43'
2972", por urna d'stincla de 671 30 lO. ale o Ponro 5, de coordenadas geow'lfu:u aproxunadu lO"
57' 33 64" 5 e 65' 08' 05 71" Wgr, locahudo na confromaçio do lole 19, da Gleba 02, com o lore
9. da Gleba 7A. do Seror BonanelfU. cOlOc,dmdo com a IOrers<ção du hnhu L-62 e L·62B. dI!.
segue por uma rera de azunure de 82" 50' 1276". por uma d,srinCla de 3 817.32 In. are o Pomo 6.
de COOfdenad.. geograficu apro,,"nadu 10' 57' 1902" 5 e 65' 06' 00 89" Wgr, locahzado na
confronraçio dos lotes 14, 15 e IS. da Gleba OI, do Selar Evandro da Cunha. com o lore 13. da
Gleba 02. do Setor Bananetras dai. segue por uma reta de anmute de 358- 55' S6304". por uma
dlstâna. de 3 476.60 m. ate o Ponlo 7. de coordenadas gcograficu aproxunadu 10' 55' 25 90" S e
05' 06' 0223' Wgr, locahzado no sope da Serra do Macaxe,raJ na conlronJaçio do lole la. da

LlOha 62B da Gleha 02 do Selar Banane"... de<te s< 'oelo sooe da r.renda serra. rumo NE
por linha tonuosa. numa distânCia aproxtmada de 23577.85 m. passando pelo fundo dOllores 21.
"O 19 IS 17.16e 15 da Gleba OI. do Setor Banan."" e pela laI.ral do lore 06 da Gleba 01. do
Setor Pacaas Novos ate Q Ponto 8. de coordenadas geograflca.s aproX11Illdas 10- S2' 36 2411 S c bSII

07' OS 20" Wgr, daI. segue por uma rera de lZ1I11ute de 35' 37' 2973", por uma diltincta de
"S62.77 In. ale o Pomo 9. de coordenadas geograficu aprmomadas lO" 51' 2091' 5 e 65' 06'
0978" Wgr, locahzado plOXImo a confrontaçio dos lares 12 e 14 da Gleba Ot. do Seror Pacau
Novos, dI!, segue por lIlIUlrela de aztmule de 134' 25' 49 4S" por uma dJstinCla de I 942.73 m, ate
o PomO la de coordenadas geografic.. aproXImadas 10' 52' 0547' Se 65' OS' 2442" Wgr.
Ioca1lZ1do proXImo a confronração do. lares 14 e 20 da Gleba OI. do Serar Pacaaa Novos. dI!.
se!tUe por uma rera de aztmule de 57' 32' 39 34". por uma dIStânCIA de 4 958.55 In. pOiá-Llnhl 54
ate o Ponto 1J. de coordenadas geograticas aproXImadas IDa 50' 3981 11 S e 65" 03' 0610" Wgr.
loca1l21do n. confronJaçio do lote 28 da Gleba OI. com o lote 02 da Gleba 02, do Serar Paeau
Novos. na Ltnha 46 dat. segue por uma reta de azxmute de 332" 03' 500211

• por uma d.i~1. de
;; 078 16 m pela Lmha 46 ate o Ponto l2 de coordenadas geograflcu aproxunadu 10- 49' 39 86"
I.:l e ó511l 03' 3774" Wg,r, locahudo na controntação do lote 29. da Gleba OI. com Dslates OI t: U2
da Gleba 02. do Setor Pacaas Novos. d:u. se.gue por uma. reta de a7.1mute de 6511 lI' 51 82". por uma
dl5tincta de 28 465 64 m ate o Ponto IJ. de coordenadas geo~raficasaproxunadas 10- 43' 1663" S
e 54' 49' 24 86" Wgr, linha 48. locahzado n' confronraçio dos lotes 49 e 50, da Gleba 03, com os
lores OI e 02. da Gleba 04 do Seror Pacaa.s Novos. daI. segue por uma rel& de azurtlIle de 333' 55'
1982" por uma dJSrÂl1C1a de 4000.23 m. are o Ponro 14 de coordenadas gcograficas aproXImadU
10' 41' 1937" 5 e 54· 50' 22 02" Wgr, locabudo na confrontação dos lotes 05, da Gleba 03 do
Setor Cachoetnnha. com o lote OI da Gleba. 04 do Setor PaCU5 Novol. daí. segue por uma reta de
"ZllllUre de 359" 45' 48 61" por lima d,srinCla de 5 398.04 m. passando pela Linha N-2, are o Ponto
15. de coordenadas geograficas aproX1llUldas 10" 38' 23 70" 5 e 64' 50' 21 69" Wgr, localizado na
confronraçio do lole 08. da Gleha 02 com o lole OI. da Gleba 03. do SelOI' Cacboannha. dI!.
segue por uma rera de lZ1I11ure de 280" 55' 1460". por uma dlSràucta de 459,22 In. pUlllldo pela
Linha E·3, are o Ponto 16. de coordenadas gcograficas aproXImadu lO" 3S' 2078" S e 64' 50'
3651" Wgr, locoIIZado na confronlllÇio dos lotes 08 e 09, d. Gleha 01. do Setor Cachoeuinha, dai,
segue porllmarera de 1ZIIlUlre de 356· 05' 08 t t', por uma dlmnclI de 3 382,89 In.~ pela
latlnl dos l<)Ies OS e 09, da Gleba OI. do Selar CachoelOnha. ate o Ponto 17, de coordenadas
gcograficas ilproXlllladu 10' 36' 3091" 5 e 64· 50' 43 45" Wgr, locahzado lia confrontaçio do.
lotes 08 e 09, da Gltlba OI. do Setor Cachoemnha. dlJ segue por uma reta de IlZ1IW.te de sr 12'
4942", por urna dlstinCla de 7 014.94 lO. ate o Ponto 18, de coordenadas geogra.ficas l)lTOlUmadu
10"36' 21 14" Se 54' 46' 52 90" Wgr, loc.lIudo n. confronraçio dos lotes 16 e 17. da GIc:bo. OI do
Setor Cachoemnha.. dlJ. segue por uma reta de I.7Jmute d~ 01° 04' 04 46". por uma dlttincta de
:1 000 34 m. ate o Ponto 19. de coordenadas geograficu apro:mnadu 10- 3~' 1606" S e b4. 46'
5t 30" Wgr, locaItzado no canto do lote 17. da Gleba OI. do Selar Cacboannha. dai. segue por
uma rel& de lZlmUre de 89' 49' 1769". por uma d,srinCIa de 5 780.34 In. are o Ponto 20. de
coordenadas geograJicas aproXlllladu lO" 35' 1653" S e 54' 43' 41 16' Wgr, locaItzado no linal da

Lmha E-I no camo do lote 27 da Gleba 01. do Setor Cachoelnnha dI.!. segue pelo contorne do
,ope da Serra do Pacaas Novos. num percurso aproXImado de 9 362.84 lO. ate o Ponto 21. de
coord_das geograficas aprolOmadas la' 3S' 4702" 5 e 04' 43' 3249" Wgr, locahzado na
controntaçio dos lotes 41 e 43. da Gleba 04 do Setor Pacaa.s Novo!!. deite, segue por uma reta de
llZ1I11Ule de 70' 40' 30 56". por uma dlSJàncla de I 903.76 m. are o Ponto 22, de coorrl<nadu
geograficas aplOXImadu lO' 38' 26 84" S e 04' 42' 33 27" Wgr, localIzado na confrontaçio do lore
47 da Gleba 04 com o 10le OI da Gleba 05 do Setor Pacaas Novo•. deste. segue por uma rera de
azImUte de 70tJ 38' OS 49", por uma dlstâncra de 4 092 43 m ate o Ponto 23. de coordenadu
geo~ra.ticas :I.proXIma.das lOto 37' 43 36" S e 04° 40' 26 OI" Wgr. localIzado na controntaçio dos

lotes 1J e 15 da Gleba 05 do Setor Pacaas Novos deste segue por uma rca de mmute de 8S- 48'
-1904" por uma distânCIa de IO722 20 m ate o Pomo 24 de coordenadas geograficas aproxunadas
la' )7' 37 96" S e 04" 34' 33 28" W." 10callUdo na conrromação do lore 49, d. Gleba 05. do Selor
Pacaas Novos com os lotes t) I e tJ2- da Gleba 22 do Evandro da Cunha. desre. segue por uma reta
de anmute de 3330 49' 3244" por uma dlstincl11 de 1 74604 m ate o Ponto 25, de coordenadas
geo!!!'wcas aproxunadas lO" 36' 46 8J" S e 04' 34' 58 36" Wgr, Iocailudo no CIIIIo do lote 02 da
Gleba 22. do Seror Evandro da Cunha. deste segue por Ullul rera de ll2lIlIIlte de 86' 29' 32 09", por
uma. dlstânc1a de 12 17646 m. ate o Pomo 26. de coordenr.das geograficas aproxnnadas l()lll' 36'
,,453" S e 04' 28' 1839" Wgr, locahzado no canro do lore 22 da Gleba 22, do Setor Evandto da
Cunha. deste, segue por uma rera de azImUle de 179" 39' 42 87". por uma distincia de 7626.13 m.
ale o Ponro 17 de coordenadas geograficas aproXImadas la' 40' 32 75" 5 e 64· 2S' 18 la" Wgr,
localIZado na confrontação dos 101.. 25 e 27. da Gleba 18. do Setor Evandro da Cunha. deste.
segue: por uma reta de IZlmute de Sge 41' 06 67", por Uhd. dlstincl:a de 2 001.99 In. ate o Pom.o 28.

de coordenadas geograficas aproXlmadu lO' 40' 32 70· S e 64' 27' 1222" Wgr,locaIlZldo Illl CIIllO
do lote 27 da Gleba 18. do Setor Evandro d. Cunha; d..le. segue por uma rera. de IZIfIlUle de 179"
44' 47 62", por uma d'Slâncla de 982 00 m. are o Ponto 29, de~ sOOSJálieu
aproxllnadas lO' 41' 0466" S e 04· 27' 1223' Wgr, locallZll1o na confronJaçio dos lotes 23 e 25.
da Gleba 18. do Serar Evandro da Cllnha. deste. segue par uma CCIl de UlJllUttI de 19" 04()' 23 36",
por uma dlstinG,a de 2 629.51 In. ate o Ponto 30, de coordenadaa geograficu aprOlOmadu lO" 41'
04 57' S e 54· 25' 45 70" Wgr. localizado na COnfronlac;io dos lares 24 e 26, da Gleba li, do Setor
Evandro da Cunha. dest... segue por urna rel& de lZlllUlre de 179' 42' 16 72'. por uma dístb:ia de
4001 OS m. are o POOlO 31, de coordenadas geograJicu aplOXlmadas lO" 43' 14 lO" S e 64· 25'
4563" Wgr, localtzado na confromac;io dos lotes 16 e 18, da Gleba 18, do Setor EVIIldro da
Cunha. deste. segue pela LInha E • 10, por uma reta de lZIlIlUttI de 89" 37' OI 07'. por uma dIdnC1.
de 2 405 55 lO, ale o Ponto 32. de coordertadu geograficas aproxmtadas lO" 4)' 1464" S e 64' 24'
2645" Wgr, localtzado na confronl&Çio dos lotes 15 e 17, da Gleba 19, do Setor EVIIldro da
Cunha. dai. segue por uma reta de azurtlIte 179' 40' OS 56", por uma mstJncia de 3 99B 06 lO, are o
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Pomo 33. de coordenadas geogafi,,", .proxmwlas 10' 45' 24 7S" S e 64' 24' 2630' Wgr,
localIzado n. confrontação dos lotes 09 e 11. da Gleba 19, do Setor Evandro da Cunha. dai. segue
por UlTlll reto de OZIlIIUte 89" 37' 51.09' por uma distâncIa de 4501,21 m. lIe o Ponto 34. de
coordenadas geograficas aproXImadas 10' 45' 24 49" SeM" 21' 5813" Wgr,locabzado proXltnO ao

canta do 11' I. Jfi da Gleba 20 do Setor Evandro da Cunha dai. segue: pela. LlOha E - 13. por uma
retd de aZInIl..Ite de 1800 00' DO" por uma distanCIa de 30900 m ate o Ponto 35. de coordenadas
geograficas apro'(]madas 10° 45' 3455" S e ó4° 21' 58 17" Wgr. localizado na margem direita do
RJo Ouro Preto, proXlmo ao camo do lote 9. da Gleba. 20. do Setor Evandro da Cunha.. d34 segue
pela margem d\rel.t2. do R.1o Ouro Preto no senttdo Jusante numa dlstÂnCiil aproXimada de
1685492 m ate o Ponto 36 de coordenadas geograticas aproXImadas 10° 50' 0642" S e b41l 26'
4883" Wl;;!r . I\lcahzado na contluênc13 do retendo no com o 19arape ReputJçio. dai. segue pela
margem eSQuerda do Igarape Repartição. no sentido montante numa dlStànCI3 aproXimada de
~ 575 19 m. ate o Ponto j7 de coordenadas geogra.ficas aproximadas 10" 49' 2973" Se 64" ~~'

..l.1 12" \Vgr. localizado na contluêncla do 19arape Concordla com um Igarape sem denonunação
dai ~egue pela mar~em esquerda do cnado Igarape. no sentldo montante. numa distânCia
aproXlmaaa de 9 482.82 m ate o Ponto 38 de coordenadas geograficas aproxlInadas to" 54' 09 92"
5 e 04' ~~' 12 16" Wgr,locahzaao pro",mo ao C:lJtto do 10le 05. d. Gleb. 12, do Setor Evoodro da
Cunha. daI ~egue por uma reta de azImute de 2.690 2~' :3 87". por uma dlstàncta de 7 039.79 m.
ale o Pomo 39 de coordenadas geograficas aproXlmadas 1011 54' 11 36" S e b411 26' 04 DOU Wgr~

loc.hzado no coolo do lote 13 da Gleb. 1I do Setor Evoodro d. Cunha. deste, segue por uma reta
de aztmute de 3590 12' 40 10" por uma distânCia de 6 505 20 m ate o Ponto 40. de coordenadas
geograficas aDroXImadas 1011 50' 3963" c:; e b411 26' 0469" Wgr. localIZado na confronta.Çio dos
lotes OI e 03 da Gleba 1I. do Setor Evandro da Cunha deste segue por uma reta de azJmute de

~63' 41' 4022", por uma dIStânCia de 4980,44 m. ate o Ponto 41 de coordenad.. geogaficas
aproximadas 10° 50' 56 66" S e b411 28t 47 77" Wgr. localtzado no canto do lote 04 da Gleba 09 do
Setor Evandro da Cunha deste. segue por uma reta de azimute de 17911 59' 53 55". por uma.
dlstànCI3 de I 000 00 m. ate o Ponto 42. de coordenadas geograficas aproxlRlldas 10° 51' 29 21" S
eM" 2S' 4793" Wor, localizado no canto do lote 04, d. Gleba 09 do Setor Evandro da Cunha.
deste. segue por u~a reta de a.zJmute de 269° 39' 15 21 li por uma distânCIa de 2 485 54 m. ate o
Ponto 43 de coordenadas geognúicas aproxnnadas 10° 51' :9 3D" S e 64" 30' 09 17'" Wgr.
locallzado oa confrontação dos lotes 03, 04 e 05 da Gleb. 09, do Setor Evondro da Cunha. dlt1.
segue por uma reta de 3.Zlmute de 170/' 36' 41 24'", por uma dIstância de 4 986.11 m. ate o Ponto

44. de coordenad.. geograficas apro",mad.. 10" 54' 11 59" S e 64' 30' 0947' Wgr, 10ca1Jzodo no
canto do lote \3 da Gleba 09 do Setor Evandro da. Cunha.. dl\.l, ....gue lJor uma reta de azmnne de
169' 37' 3646", por umo dIStânCia de 7522.69 m. ate o Ponto 45, de coordenadu geogaficas
.proXlmadas lO" 54' 11 94" Se 64' 34' 1720" Wgr,localIzado no canto do lote 15, da Gleb. OS, do
Setor Evandro da Cunha. d:u. segue por UlTlll reta de azunute de 359" 40' 30 79', por uma dJstinc:I.
de 2 999.04 In. ate o Ponto 46, de coordenadas geograficas aproXImadas 10" 52' 34 33" 5 e 64" 34'
1725" Wgr, loc.hzado na confrontaçio dos lotes 09 e 11. d. Gleba 08. e lote 12. da Gleb. 07, do
Setor Evandro d. Cunha. dOI. segue por uma reta de azunute de 269' 40' 58 15", por uma distânCIa

de 252897 In. ate o Ponto 47 de coorden.das geograficas aproXlmadu 10' 52' 34 36' S e 64' 35'
4052" Wgr, localIzado no canto do lote 12. da Gleba 07. do Setor Evondro da Cunha. dai .egue
por uma reta de azunute de 35~ 37' 23 69'" por uma distânCia de 998,02 m. ate o Ponto 48 de
coordenadltS geogralicas apro",madu 10" 52' 0\ 87" SeM" 35' 4057" Wgr, loca1Jzodo na.

.;ontrontaçào dos lotes I} 10 e 11. da Gleba 07 d ..t~r EVl'ndro da Cur1h..L dai. segue por uma
rela de azimute de 269° -1..: OS 79" por uma distanCIa de 2 503 19 m, ate o Ponto 49 de
I..oordenadas Ilcol.!ratlcas aproximada.. 10° ":!' 0\ 87" C;; e 040 17' f):! 99" Wgr. localízado no canto
Jo Lute uI) da <..il~ba 1)7. tio ~etor l'vandro da Cunha dai. ãegue por uma reta de wmute de 3590

50' 3600" por uma distanCia de 2 000 00 m. ate o Ponto 50 de coordenadas geograficas
aproXImadas 10' 50' 5677" 5 e 04" 37' 02 82" Wgr, localIZado na conrrontaçio dos lotes 05 e 07
da Gleba 07. com o lote 08 da Gleba 06 do Setor Evandro da Cunha. dai, segue por uma reta de
azunute de 27011 :!3' 5549". par uma distâncIa de 2 586 43 m ate o Ponto 51 de coordenadas
geograncas aprOXImadas lO" 50' 55 74" S e 640 J8' 2197" Wgr. localtzado no canto do lote 08 ~

Gleba 06 do Setor Evandro da Cunha. daI segue por uma reIa de aztmute de 35911 38' 3737" por
uma OlstanCIa ae 99() 01 m ate o PontO 5: de coordenadas geograticas aproXimadas 1011 50' ZJ 52"
SeM' 3S' ~S 00" Wgr, localizado na confrontação dos lotes 06 1)7 e 08, da Gleba 06, do 5etor
Evandro da Cunha dai segue por uma reta de 3.ZImute de 26911

.1()' 33 23" por uma distâncIa de
::: 474 Q7 m ate o Ponto 53 de coordenadas geograficas aproXImadas 10" 50' 23 54" S e 64° }')'
4948" Wgr, loc.hzado n. conrront.çio do lote 07. d. Gleba 06 com o lote 12. d. Gleba 05 do
Setor Evanaro da Cunha. da! seg.ue por uma reta de azimute de 269" 18' 13 62", por uma distânCia
Je 2 5:!6 26 m ale o Ponto ..... de coordenadas geograhcas aproximadas 10° SO' 23 60" S e b4" 41'
12 65" W~r. localizado na controntação dos lotes 12 13 e 15 da Gleba 05. do Setor Evandro da
Cunha dai segue por uma reta de aztmute de 1790 42' 22 90" por urna distânCia de 1 000.01 m. ate
o Ponto 55 de coordenadas geograficas aproximadas 100 50' 5615" S e 64° 41' 1266" WQ.r.
localizado no canto do lote 15 da Gleba OS. do Setor Evandro da Cunha. daJ.. segue por uma r;t3

de azImute de 269' 42' 1~ 00" por um. dlSlânCta de 2 510 72 m ate o Ponto 56, de coorden.das
geograficas aprOXimadas 10° 50' 5612" S e 0411 42' 35 32" Wgr. locahudo na confrontaçào do lote
15, da Gleba 05. com os lotes I: e 14 da Gleba 04 do Setor Evandro da Cunha. dlll, segue por
uma reta de azImute de 179° 42' 3040" por uma dlstànC13 de I 001 01 m. ale o Ponto 57 de
coordenadas geograficas aproXimadas 1O0 51' 28 69" S e tJ411 42' 3534" Wgr, localtzado no canto
do lote 14 d. Gleba 04, do Setor Evandro d. Cunha. dilJ segue por uma reta de wmute de 269"
42' OI 19", por uma d1Stincla de : 4S5 56 m. ate o Ponto 58. de coordenadas geograficas
apro",madas lO" 51' 28 66" S e 64" 43' 57 17" Wgr, localtzado no canto do lote 14, da Gleb. 04, do
Setor Evandro da Cunha. dm. segue por umiJ reta. de azunute de 3590 401 47 37", por UItIJ. dlstincla
de I 001.01 In. ate o Ponto 59, de coordenodas geograficu aproXImadas 10" 50' 56 OS" S e 64" 43'
5717' Wgr, locahzado na confrontação dos lotes 11. 12 e 14, da Gleb. 04, do Setor Evandro da
Cunh., dilJ, segue por uma reta de azuoute 269" 33' 31 19", por uma dIstânCIa de 9 996,48 m. ate o
Ponto bO de coordenadas geograficas aprmamadas lO" 50' 5669" S e 6411 49' 2627'" Wgr,
lncallzado na coníront.çio do, lotes os 06 e 07, d. Gleba 02 do Setor Evandro da Cunha. daJ
...e~ue por uma reta de azunute de 179" 31' 06 84". por uma dlSldnC1l1 de 450.01 m. ate o Ponto b 1.
de coordenadas geografic.. aproXlm.das 10' 51' 1133' S e 64' 49' 26 24" Wgr, localtzodo no sope
da Serra do Pacaas Novos. no Setor Evanclra da Cunha. diV1sa com o Setor Samauma: daL segue
pelo sope da Serra do Pacaas Novos por um canllnho tonuoso. numa dt!rtânCla aproXImada de
3199\.21 m, ate o Ponto 62. de coordena.das geop;raficas aprmamadas LO· 51' OS 00" Se 64° 54'

1)8 99" W~r. dai. segue por uma reta de azimute de 2500 09' 57 80". por uma dtstâncla de 3 6'.1
m. ate o Ponto 03 de coordenadas geograficas aprOXimadas 10° SI' 41 UO" Se 64° 55' 5200" Wgr,
dro. :,egue por uma reta de azlffiute de 234Q 57' 3992" por uma distânCIa. de 7 238.74 rT1- ate a
Ponto 04. de coordenadas geograficas aproXlm.das 10' 53' 5499" S e 64" 59' OS 00" Wgr; dilJ.
segue por uma reta de wmute de 2101) 43' 2222" por uma dJ51.àncla de 11 522,14 rn. ate o Ponto
tlS. de coordenadas geograficas aproXimadas 1011 59' 1600" S e (::15 11 02' 24 00" Wgr. dai. segue por
uma reta de azimute de 235' 19' 2008", por uma distânCl' de 14807,71 m. ate O Ponto 66, de
coordenadas geograticas aprmomadas I l° 03' 47 35" 5 e 650 09' 06 99" Wgr,locahzado na margem
direita do RJo Pacaas Novos dai. segue pela mar~em direita do Rio Pac.aa5 Novos, no sentido
jusantt por uma distância aproXimada de l6 862 Og m. ate o Ponto OI. de coordenadas geograficas
aprOXimadas 1011 58' 3045" S e é5° ]:2' 34 13" Wgr. locahzado na margem direita do Rio Pacaas
'Jovos iniCIO desta descnuva

-\ri ~"flcam manudas as diSpOSições estabelecIdas no Decreto n!l 99 166, de 13 de
março de 1990

-\rt 3" Esta Lei entra em vigor na dala da sua publtcação

Brasdla.

LEGtSUCÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACÃO DE EST\!DOS LEGISLATlVOS - C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO IV
Da Organização dos Podere~

CAPíTULO I
Do Poder LegtslalIvo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 111
Das Leis

Art 61 A IniCiativa das leis complementares e ordmánas cabe a qualquer
membro ou Comtssão da Câmara dos Deputado~, do Senado Federal ou do
Congresso NaCIonal, ao PreSIdente da Republica, ao Supremo Tnbunal Federal, aos
Tnbuna1s Supenores. ao Procurador-Geral da Republlca " aos ctdadãos. na fonna e
nos casos prevlslo, ncsta ConstttUlção

§ 10 SJo de IntClatlva pnvattva do PreSidente da Republtca as lets que
I - fixem ou modtfiquem os efettvos das Forças Annadas:
ll- dIsponham sobre

a) cnação de cargos, funções ou empregos publicos na admimstração direta
e autárqUIca ou aumento de sua remuneração;

b) organização admmlstratlva e jUdlClaria, maténa tnbutána e
orçamentána. servIços púbhcos e pessoal da adnunlstração dos Temtórios,

C) servIdores publicos da Umão e Terntónos, seu regune jurídico,
provImento de cargos. estabilidade e aposentadona:

• Alínea I'C" com redação dada pela Emenda ConstitUCIOnal n° 18. de 05102'1998.

d) orgamzação do Mlnlsténo Pubhco e da Defensoria Publica da Umão,
bem como nonnas geraIS para a organização do Mimsleno Público e da Defensona
Púbhca dos Estados, do Distrito Federal e dos Terntórios:

e) cnação, estruturação e atribUIções dos Mmlsténos e órgãos da
admmlstraçãD pubhca.
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f) mlhtares das Forças Armadas, seu regime JurídIco. provimento de
cargos. promoções. estabIlidade. remuneração. reforma e transferência para a
reserva

• 4línea "r' acre'icrda pl!/a émenda ('unslllucumai n" 18. de 05 02 /99R
~ 2° A IniCIativa popular pode ser exercida pela apresentação a Câmara dos

Deputados de projeto de leI subscnto por, no mmlmo, um por cento do eleitorado
nacIOnal. dlstnbUldo pelo menos por cmco Estados. com não menos de três décimos
pO' ~nto dos eleitores de cada um deles

TITULO VIJI
Da Ordem SOCIal

CAPITULO VI
Do MelO AmbIente

Art 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologIcamente eqUlhbrado.
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de Vida, unpondo-se ao
Poder Púbhco e a coletivIdade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes
e futuras gerações

&1° Para assegurar a efetiVIdade desse dIreito. mcumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológICOS eSSenClalS e prover o

manejo ecológICO das especles e ecossistemas:
li - preservar a diversIdade e a mtegndade do patnmómo genetlco do Pais

e fiscahzar as enudades dedicadas a pesquIsa e manIpulação de matenal genellco.
• Iie~ulumentaú" f"!la LeI n' H ~74, úe 05 OI 19~5

IJI - defimr. em todas as Unidades da Federação. espaços temlonalS e seus
componentes a serem especl8lmente protegidos. sendo a alteração e a supressão
permItidas somente atraves de lei. vedada qualquer utlhzação que comprometa a
mtegndade dos atnbutos que Justifiquem sua proteção,

IV - eXlgrr, na forma da lei. para Instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de slgmficatlva degradação do meIO ambiente, estudo
préVIO de Impacto amblemal. a que se dara publiCidade,

V - controlar a produção, a comercmltzação e o emprego de téCnicas,
metodos e substânCias que comportem nsco para a Vida, a qualidade de vtda e o melO
ambiente.

• ReRulam.n/aJo {JI'la f.e! nO 8974. d.05.01 1995
VI - promover a educação ambientai em todos os nlvels de eosmo e a

conscientização pubhca para a preservação do melO ambiente.

VII - proteger a fauna e a nora vedadas, na forma da lei. as prallcas que
coloquem em nsco sua hmção ecologlca. provoquem a extmção de especles ou
submetam os ammals a crueldade

q 2° Aquele que explorar recursos mmerals fica obngado a recuperar o
meIO ambiente degradado. de acordo com solução tecmca e:(Jglda pelo orgão publico
competente. na forma da leI

~ 3" As condutas e atiVIdades consideradas leSIVas ao melO ambIente
sUjeitarão os mfratores. pessoas tiSICas ou Juridlcas. a sanções penaIs e
administrativas. mdependentemente da obngação de reparar os danos causados.

&4° A Floresta Amazómca brasIleira. a Mata Atlântica. a Serra do Mar. o
Pantanal Mato-Grossense e a lona CosteIra são patnmônlo naCIOnal, e sua utilização
far-se-a na forma da leI. dentro de condições que assegurem a preservação do meiO
ambIente, mcluslve quanto ao uso Jos recursos naturais

~ 5° 'ião md,sp0nJvels as terras devolutas ou =ecadadas pelos Estados.
por ações dlscrlmmatonas, necessanas a proteção dos ecossistemas naturais

~ 6" As usmas que operem com reator nuclear deverão ter sua localIZaÇão
definida em lei federal. sem o que não poderão ser mstaladas

DECRETO N° 99.166. DE 13 DE MARÇO DE 1990.

CRIA ,.\ RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO
OURO PRETO

\1'\ :' I Ica criada no' mUnlClpllJS de (iualara-M mm e Vlia Nova do
Mamore no l:stado de Rondôma. J RESERVA EXTRArIVISTA DO RIO OURO
PRETO com area aproXImada de 204 583 ha Iduzemos e quatro mIl. quInhentos e
oitenta e três hectares l. que passa a Integrar a estronlra do INSTITUTO
BRASILEIRO DO \1EIO-AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS. compreendida dentro do segumte penmetro NORTE PartJndo do
marco "M-23" pela Imha L·52 com rumo aproXimado de 64 15NE, limitando com o
lote () I da gleba 06 do Setor Bananeiras. numa dlstâncm aproximada de 4000.00 m.
Jte o marco "M-02". cravado no canto do lote 19 da gleba 011: deste. segue pela
lateral do retendo IOle com rumo aprOXimado de 33220 NW. hmnando com o 100e
OI da gleba 06 numa dIstânCia de 2 000.00 m. ate o marco ":vI-08" cravado no canlO
do Ime 15 da gleba OI deSle. ,egue pela Imha L-O 1. com azimute verdadeiro de
58 1553". percorrendo ao longo da Serra dos Pacaas Novos. uma dlstáncIa de
<) 14969 m. ate o marco "\1-75". cravado no canto do lote 03. deste. segue pela
lateral do retendo lote com azimute \erdadelro de 3335157", percorrendo uma

dIstânCIa de 1177.14 m ale o marco "M-III" cravado na lInha timdlana do refendo
lole desle. ,egue pela retenda Imha LOm azImUte verdadeiro de 643532"
percorrendo uma dl'lancm de 144756 m. JIC () marco "\1-109". deste. pela hnha
lundlána do lote 02 com azimute verdadeIro de 621 -to! m. ate o marco "M-I08".
deste. segue pela lInha LH-58 com azimute verdadeiro de 64 3441. percorrendo uma
dIstânCIa de I 961 64 m. ate o marco "M-I 06". localIzado no sope da Serra dos
Pacaas Novos. deste segue pelo retendo sope. num percurso aproxunado de 1 500 m.
ale o marco "M-II". cravado no canto do lote 17, deste segue pela Itnlta L·83 com
azunute verdadeiro de 243322". percorrendo uma dIstânCia de I 196.63 m. ate o

marco "M-6I". deste. segue pela lInha L-84 com azimute verdadeiro de 115.1710",
liml\ando com o setor Bom Sossego, numa dIstância de ) 394.53 m. até o marco "M
66", cravado no aztrnute verdadeuu u": ;)1 "'to.JJ". iUUIl4l.~U com o Setor Bom
Sossego, numa distânCia de I 798,55 m. ate o marco "M-67", locahzado no sopé da
refenda serra. do marco "M-03" ao marco ":vI-67", penencente a gleba 09 da TP
13/81. prossegumdo do marco "M-67" pelo refendo sope, num percurso aproxlIIlBdo
de 19 100.00 m. ate o marco "\1-06" cravado no camo do lote 05 da gleba OI TP
06/82 do Setor BananeIras. deste. segue com um rumo aproxnnado de 77 00 SE,
lImitando com o Setor Bom 'iucesso numa distânCIa aproximada de 2 000,00 m.
localizado no sope da retenda serra: deste segue pelo relendo sope, num percurso
aproXimado de 19 800.00 m. Jle o marco "\1-22". localIzado no canto do lote 21 da

gleba 02, TP-14/82 do Setor Evandro da Cunha. deste. segue pela Itnha L·AJ co;"
azunute verdadeiro de 265556. Itmnando com a gleba 08 do Setor Bom Sucesso.
numa dIStânCia de 6 892.78 m ate o marco ''M-02'' cravado no canto do lote OI do
retendo setor. que faz dIVisa com a Area Indlgena Laje. deste. segue pela lInha L-E2
com azimute verdaderro de 871258". hmllando com a retenda Arca Indígena. numa
dIstânCIa de 13 94926 m. ate o marco "M-35". cravado na lateral do lote 17 de gleba
OI do Setor Evandro da Cunha. deste. se!ll1e t· "dIvisa da referida Área Indígena
Com aZimute verdadeIrO de v I 0343". percorrendo uma distânCIa de 2 001.26 m. ate

o marco "M·36". cravado no canto do lote 17 da CItada gleba. na lInha L-EI, deste,
segue pela refenda IUlha com azImute verdadeIrO de 89 4952, percorrendo uma
distânCia de 5 804.70 m. ate o marco "M-43". cravado no canto do lote 26 da gleba
OI do relendo Setor. deste. contornando o sope da Serra dos Pacaas Novos, num
percurso aproXImado de 8.500.00 m. até o marco "M-97", cravado no canto comwn
JOS lotes 43 e 41 da gleba 114 do Setor Pacaas Novos. deste. segue com azunute
\erdadeIro de 704013". percorrendo uma dIstânCIa de I 934.72 m. ate o Marco "M-
I00" cravado no canto do lote 00 I da gleba 05 do Setor Pacaas Novos. deste. segue

pela hnha L-OI com azimute verdadeIrO de 703834" percorrendo uma distáncla de
-1092.23 m. ate o marco "\1-86". cravado no canto do lote 15 da refenda gleba.
deste. segue pela lInha L-O I com azunute verdaderro de 884837". percorrendo uma
dtstâncla de la 722.21 m. ate o marco "\1-104" cravado no canto do lote 49 da
refenda gleba. deste. segue pela lateral do lote 02 da gleba 22. do Setor Evandro da
Cunha. com azunute verdadeIrO de 333 4852". percorrendo uma dlstáncla de
1 745,30 m. ate o marco "M-360", cravado no canto do retendo lote; deste, segue

pela lInha E-OI com azimute verdadeiro de 862919", percorrendo uma distânCia de
12 176.50 m. ate o marco "M-348". cravado no canto do lote 22 da gleba 22, TP
14/82 do Setor Evandro da Cunha. do marco ":vI-36" ao marco "M-348" faz diVIsa
com a area para a cnação do Parque Estadual de GuaJara-Mirim; LESTE
prossegumdo. do marco "M- 348" pela lInha L-18A com azimute verdadelTo de
1793943", percorrendo uma distânCIa de 7 626,89 m. ate o marco "M-484", cravado
no canto do lote 119 da gleba 21. deste. segue pela hnha E-ü4, com azunute
verdadeIrO de 894038", percorrendo uma distânCia de 2 002.02 m. até o marco "M-
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483", cravado no canto do lote 27 da gleba 18, deste, segue pela linha L-19, com
azunutP. verdadeiro de 1794448", percorrendo uma dtSlâncla de 98:<,[,,, 111, me o'
marco "M-485", cravado no canto comum aos loles 25 e 27 da gleba 18; deste, segue
pela hnha E-05, com azunule verdadeiro de 89 4015". percorrendo uma distâncta de
2.629,50 lU. até o marco "M-499", cravado no canto do lote 26 da gleba 18; deste,
segue pela hnha L-20 com azunute verdadeiro de 1794216", percorrendo urna
distância de 4 000,72 lU. até o marco "M-507". cravado no canto cornmn aos lotes 18

e 20 da gleba 18: deste. segue pela linha E-09 com azImute verdadeiro de 89.3817",
percorrendo uma dIstânCIa de 2 405,55 lU. até o marco "M-913" cravado no canto do
lote 17 da gleba 19. deste, segue pela hnha L-21 com azunute verdadeiro 1794010",

percorrendo uma dIstânCIa de 3 998.07 m. até o marco "M-904" cravado no canto
comum aos lotes 09 e li da gleba 19: deste. segue pela lInha E-13 com azunute
verdadeirO de 893711 ". percorrendo uma dtstâncla de 4 501.24 lU. ate o marco "M
546". cravado no canto do lote 09 da gleba. deste. segue pela linha L-23 com rumo
de O005. percorrendo uma distânCia aproxrrnada de 500.00 m. ate o ponto P-2 de
coordenadas geogralicas aproxImadas de latitude 104615" S e longitude 64.2219"
Wgr, situado na margem direita do RIO Ouro Preto. do marco "M-34S" ao ponte •
02" penence ao Setor Evandro da Cunha. TP-14/82 da Gleba SamaÚlna.. que limita
com a area proposta para a cnação do Parque Estadual de Guajará-Mirirn,
prosseguIndo do pontO "P-02" pela margem dlrella do RIO Ouro Preto sentido da
jusante. confrontando com a Area Indígena Uru- Eu-Wau-Wau, num percUISO
aproxrrnado de 13 000,00 m. ate o ponto "P-3" de coordenadas geograficas

aproxImadas de lautude 10.5005" S e longitude de 642646" Wgr, SituadO na
confluênCia do [garape Repartição. desle. segue pela margem e~querda do refendo
'garape no senlldo da montanle. controntando com a cItada Arca hadigeTla num
percurso aprOXImado de 9 500.00 m. ate o ponto "P-04" de coordenadas geográficas
aprOXImadas de lalltude 104933" S e longItude M 2240" Wgr, SItuadO na
contluêncla de um Igarape sem denommação. deste. segue pela marg~ esquerda do
CItado Igarape no senudo da montante. confrontando com a refenda Area hadigena..
num percurso aproxImado de 10000.00 m. dte o ponto "P-05" de coordenadas
geograticas aproximadas de lalltude 10 5410" S e longItude 64 2225 Wgr, SituadO na
Imba LE- 28. SUL ProsseguIndo do ponto "P-05". pela retenda lInha com azunute
verdadeIro de 2692228", percorrendo uma dIstânCIa de 6.650,00 m, até o marco "M
631". cravado no canto do lote 13 da gleba 11. deste. segue pela Imba L-20 com
azrrnute verdadelrode 359 3240". percorrendo uma dislâncla de 6.504,70 m, até o
marco "M-623". cravado no canto do lote IA da gleba I!: deste segue com azimule
verdadeiro de 263.4205". percorrendo uma dIstânCia de 4 980.36 m, até o marco "M
619", cravado no canlo do lole 04 da gleba 09. deste, segue pela linha L-1S com

rumo aprOXImado de O005. percorrendo uma distânCIa aproxunada de 1.000,00 m,
ate o marco "M-617" cravado na lateral do lote 04. deste, segue pela referida lateral
com azimute verdadeirO de 269 3923", percorrendo uma distânCia de 2.485,56 m, ate
o marco "M-6II" cravado no canto comum aos loles 05 e 04 da gleba 09; deste
se!';\'e pela IInh~L17 com azunute verdadeirO 179.3640", percorrendo ilIl1a distAnCia
de 4 986,16 m. até o marco "M-616", cravado no canto do lote 13 da gleba 09; deste,
segue pela linha LE-26 com azunute verdadeiro de 269 372S", percorrendo uma
distânCia de 7 522.72 fi. ate o marco "M-143", cravado no canlo do lole 15 da gleba
08. desle. segue pela linha L-14 com azimute verdadeirO de 359 4032", percorrendo

uma dIstânCia de 2 998.46 m, ale o marco "M-151", cravado no canlO comum aos
lotes 09 e Ii da gleba 08: deste. segue pela lateral do lole 12 da refenda gleba com
azunule verdadeirO de 2694117", percorrendo uma dIstânCia de 2.528,97 m até o
marco "Yl-134". cravado no canto do CItadO lote. desle. segue pela linha L-13 com

azimute verdadeiro de 3593722". percorrendo urna distânCia de 99S.28 m: ate o
marco "\j-7A". cravado no c3Olo comum aos lotes 10 e 12 da gleba 07. deste. segue
pela linha laleral do lote 09 da refenda gleba com azunute verdadelr0269.4200"

percorrendo uma distânCia de 2.503.18 m. ate o marco "\1-6A". cravado no canto do
relendo lole. desle. segue pela lInha L·12 com azImute verdadeirO de 3595036",
percorrendo uma distânCia de 2 000.00 m. ate o marco "M- 125". cravado no canlo
comum JI.? lotes 05 e 07 da gleba 07. desle. segue pela lateral do lole OS. com
azlmule ••• uadelro de 2702415". percorrendo uma distânCIa de 2 586.44 lU. ate o
ptlar "PI-03" cravado no Canlo do lote OS da gleba 08. deste. segue pela hnha L·II,
com azimute verdadeiro de 359 3836". percorrendo urna distânCia de 990,08 m até o
marco "M-I3". cravado no canto comum aos lotes 07 e 08 da gleba 06: deste, segue
pela laleral do lote 07 da relenda gleba. com azimute verdadetro de 2693937".
percorrendo uma distânCIa de 2 475.00 m. ate o marco "M-10". cravado no canlO do
refendo lole desle. segue pela lateral do lote 12 da gleba 05. com azunute verdadeiro

de 269 3918" percorrendo urna distânCIa de 2.526.24 m. ale o ptlar "PI- 02". cravado
no c3Olo comum aos lotes 15 e 12 da gleba 05. deste. segue pela linha L-09. com
azunute verdadeiro de 1794228". percorrendo uma dIstânCIa de 999,97 m, até o
marco "\1-2A". cravado no canto do lote 15 da refenda gleba. deste. segue pela
lateral do Citado lole com azImute verdadeirO de 2694139". percorrendo uma
dIstânCIa de 2 510.72 m. ate o marco "M-71". cravado no canto comum aos lotes 12 e
14 da gleba 04. deste, segue pela linha L-08. com azrrnute verdadeiro 179 4230",
percorrendo uma distânCia de 1 000.65 m. ale o pilar "PI-1A". cravado no canto do
lote 14 da retenda gleba. desle. segue pela lateral do refendo lote, com azunute
verdadeiro de 269 4152", percorrendo uma diStânCia de 2 485.55, ale o ptlar "Pl.()I",

cravado na 1mba fundlána do lote 14 da refenda gleba. deste. segue pela hnha L'()7,
com azrrnule verdadeiro de 359 4043". percorrendo uma dlslâncla de I 000,5\ lU. até
o marco "M-D9". cravado no canto comum aos lotes II e 12 da refenda gleba; deste,
segue pela Imba LE-23. com azunute verdadeiro de 269 3346", percorrendo uma
dIStânCIa de 9 996.47 m, ate o marco "M-4S". cravado no canlo comum aos lotes 06 e
07 da gleba 02. desle. segue pela laleral do lole 07, com azunute verdadeiro de
179.3\09". percorrendo uma distânCia de 450,42 m. até o marco "M-4SA", cravado
no sope da Serra dos Pacaas Novos do ponto "P- 05" ao ponto "P-06", pertence ao
Setor Evandro Cunha.. TP-14/82 :!a gleba Samauma. ~ue faz divisa com a área
proposta para cnação da Reserva Biológica do R10 Ouro Preto; prosseguindo do
marco "M-4SA" pelo, sopé da refenda serra. num percurso aproxunado de 23.000,00

m. ale o ponto "P-06". de coordenadas geograficas aproXImadas de latitude \0.5105
S e longItude 64 5409 Wgr, SItuado no refendo sope, deste. segue rumo apTOxrrnado
de 71 00 SW. percorrendo uma distânCia aproxImada de 3.300.00 m, até o ponto "P
07" de coor4enadas geograficas aproximadas de !amude 105141 S e longitude
64.5552" Wgr; deste, segue com rumo aproximado de 7200,00 fi. ate o ponto "P
08" de coordenadas geogralicas de latitude 105355 S e longttude 64590S Wgr;
desle. segue com rumo aprm(lmado de 3200 SW percorrendo uma dIstânCIa
aproxImada de 11 500.00 m. ale o ponto de "P-09" de coordenadas geográficas
aproxImadas de lantude 105916 S e longItude 650224" Wgr, deste. segue com rumo
aproxrrnado de 5600 SW. percorrendo uma dlslâncla aproxImada de [4700.00 m.
alé o ponto "P- IO" de coordenadas geogralicas aproXImadas de lantude 11.0346 S e
longitude 65 0905"Wgr, localizadas na margem dlrella do RIO Pacaas Novos, do
ponlo "P-02" ao ponto "P-10" faz dIVIsa CI f1 area proposta para cnação da Floresta
Extranvlsta do RIO Pactld> Novos. OESTE

Prossegumdo do ponto "P-IO" pela margem do refendo no, no senndo da
jUSanle. num percurso aprOXimado de 15.000.00 m. ale o ponlo "p. 11", de
coordenadas geografkas aprOXImadas de latitude 10.5758 S e longitude
65.l258"Wgr, slruado na confluêncl3 da margem esquerda de um Igarape sem
denomInação, deste. segue pela CItada margem do Igarape no senndo da mOntanle,
confrontando com o Selor Bananeiras TP·06/82. num percurso de 3.700,00 lU. ate o
ponto "P-I" de coordenadas geograticas aproXimadas de lantude 105756 S e
longlrude 65 1127" W<y:, desle. ,egue pela ltnha L-36 com azlmule verdadeirO de
126 4750". controntando com o setor B3Oanelras. numa dlslâncla aproxunada de
h 000.00 m. ale o marco "M-S9", localIzado na lInha h2lA. desle, segue pela 1mba
62/A. com azrrnule verdadeIro de OS 5400" confrontando com a gleba 02 do Selor
BananeIras. numa distânCia de 4 734.70 m. ale o marco "\1-83", localIZado na dIVIsa
do 10le . 0 da gleba 02 com o lote 07 da gleba 071A. deste. segue pela Imba 62, com
azimute ~rdadelro de 121 4303". confrontando com a gleba 07/A, numa distâncIa de
671.25 m. ale o marco "M·73". localIzado na diVIsa do lote 19 da gleba 02 do Setor
Bananeiras, deste. segue pela linha 6218. com azrrnute verdadeiro de 82.4946",
confrontando com a refenda gleba. numa dlstâncl3 de 3 817.36 RI. ate o marco "M
105". localIZado na diVIsa do lote [3 da refenda gleba. deste. segue com azunule
verdadeirO de 35S 5556". confrontando com a retenda gleba. muna distânCia de
3482.90 RI, alé o marco "M-126", localIZado no sope da Serra do Macaxetral., divisa
com o lote 10. deste. segue pelo sope da refenda serra. rumo nordeste, por linha
lortuosa numa dIstânCia aproximada de 20 000.00 m. até o marco "M.23", onde
mlClou-se a descnção desle polígono

Art 2" O Poder Executivo devera proceder as desaproj:"'d.,Jcs uas áreas
pnvadas legltlmamenle extremadas do Poder Público, a Idenllficação e arrecadação
das areas publicas e, nos termos do art. 4 do Decreto n" 98 897, de 30 de janeiro de
1990, a oUlorga de contratos de concessão de dlrello real de uso a população com
tradíção extratlvista.

Parágrafo ÚlllCO. Cabera. amda. ao Poder Execullvo, a permanenle gestão
nO sentido de assegurar a eficaz destinação da area descnta no artigo antenor.

Art. 3" A arca da Reserva Extratlvlsta ora cnada fica declarada de
mteresse ecológiCO e SOCial. conforme precoRlza o art 225 da ConstituIção Federal. o
art. 9". InCISO VI. da LeI nO 6.938, de Ii de agosto de 1981. com a nova redação dada
pela LeI n° 7804 de 18 de julho de 1989 e art. 2 do Decrelo n" 98.897, de 30 de
Janeiro de 1990

Art 4" Esle Decrelo entrará em vIgor na dala de sua publicaçãn

An 5" Revogadas as dispOSições em contrano
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DECRETO N° 98.897, DE 30 DE JANEIRO DE 1990. S~ol

Das Regra. Bioi••, de Elaboraçio

Art I' As reservas exrraUVlSlas são espaços temtonais destmados à
exploração auto-sustentavel e conservação dos recursos nararals renováveis. por
população extrauvlsta.

DlSPÚE SOBRE
EXTRATIV1STAS.
PROVIDENCIAS

AS RESERVAS
E DA OtITRAS Ar!. 2° Competência para Propostas

Incumbe lIOS Mmlstenos. as Secretanas da PresIdênCia da República e aos
dematS órgãos da estrutura da Presulêncta da Republlca propor a elabontção de alos
normatIvos. observadas as Suas respectivas compelênclas

§ I° Para apresentação de proposta legISlativa, deverá o autor certificar-5C
de que a proposIção afigura-se como a única fonrn: de resolver ou 9'T"'Y 'l

problema.
§ 2° A proposta deverá expltcítar as normas que serio afetadas ou

revogadas pela proposição

Ar!. 2· O Poder Executivo cnara reservas extrauvistas em espaços
temton81S consldemdos de mteresse ecológIco e SOCIal

Paragrato UnlCO São esplIÇos terntonlUs considerados de Inleresse
ecologlco e socml as areas que possuam caraetensucas nalUralS ou exemplares da
hlota que POSSlblhtem a ,ua exploração auto-,u,tontavel. sem preJuizo da
conservação amb,ental

Ar! 3" Do ato do cnação constarão os hmltes geograficos. a população
destmatarla e as medIdas a serem tomadas pelo Poder ExecutiVo para a sua
unplantação. ticando a cargo do InsUtuto Brastlerro do MeIO Ambiente e dos
Recursos NaturaiS Renovavels - IBAMA. as desapropnBÇÕes que se flZCTem
necessanas

Art 4' A exploração auto-sustentavel e a conservação dos recursos
naturais sera regulada por contrato de concessão real de uso. na forma do an 7" do
Decreto-LeI n· 271. de 28 de feveretro de 1967

'i I' O drrellO real de uso sera concedido a UlUlo granuto
'i 2' O contrato de concessão mclulTa o plano de utilização aprovado pelo

lBAMA e contera cláusula de resCISão quando houver quaisquer danos ao meIo
ambumte QU a transferêncta da concessão "mter VlVOStt

Art <0 Cabera ao IBAMA Supet"VlSlonar as àreas extrauvisllS e
acompanhar o ..umpnmento das condIções estIpuladas no contrato de que trata o
arttgo antenor

Ar!. 6' Este Decreto entra em vIgor na data de sua publicaçio.

>\ri 7' Revogam-se as dispoSições em conrrano

DECRETO N° 2.954, DE 29 DE JANEIRO DE 1999.

ESTABELECE REGRAS PARA A REDAÇÃO DE
.-\TOS NORMATIVOS DE COMPETENCIA DOS
ORGÃOS DO PO' '<. EXECl :TIVO

CAPlTIJLOr
Da Elaboração dos Atos Normativos

Ar! I° Âmbito de Aplicação
Os orgãos e as entidades da AdmIDIsrração Pública Federal observario as

nonnas e dtretnzes constantes deste Decreto e as do Manual de Redaçio da
PreSIdênCIa da Republlca na elaboração dos segumtes atos a serem encammiulda& a
Casa C,vll da PreSIdênCia da Repubhca. e. no que couber. os demaIS atos de
regulamentação expedIdos por orgãos do Poder Executivo.

I - exposIções de motivos dlr1gldas 80 PreSIdente da Republica.
11 - proposIções de natureza legISlatIVa. IntCladas no ãmblto do Poder

Executivo e sUjeitas a assmatura do Presidente da Republtca, taiS como os projetos
de reI e as medIdas provlsonas.
III - decretos

SenhOTtS Membros do Congresso NaCionaL

'lo. lermo' do arugo 61 d. Conslltull;ão Federal. submeto. eJllVIda debberaçio de

Vossas Excelências. acompanhado de ExpOSição de Motivos do Senhor Muutro de Estado do

\leio Ambiente. o lextO do projeto de lei que 'Exclw uma fraçio d. arca da Rderva Ex\ra!MJQ do

Rio Ouro Preto locaitzada nos mUrnctpl0S de Guljara-MJnm e Vila Nova Mamare. no Estado dt
Rondôntl'

a .....h.. 24 de janeiro de200ll

~_J-

GMIMMAI'l~

Ilnudul_13 de dezelllbro de 1'99

Excclentl!íSlmO Senhor PreSIdente: da Repuohca.

Em I j de març.o de 1990 o Decreto nl 09 166 cnou I Reserva ExtratlVlna do RJo Dure
Preto a aual fOI declarada ae mteresse ecologlco e socl.t1 e p:assou I Integrar a esmnun. do Inlluutc
Brasileiro ao \1elO Amblenle! e aos Recursas Naturais RenoVlvels-lBAMA. com arei. t"rOXlrnada Cf
:04583 na Iduzentos e quatro md qum~mas e oitenta e tres hectareS}

DeVlao a ~nljo comumura oohuca 05 hmnes toram d~linld05 mUito apressadamente :.cm
ama l1noi\\!>e mal" ÓClllhac:1a (1~ !ollU;J.çao tunólana re!oull::móo em eQur... oco n1 de\Jmnaçlo 01 !.uoenlCle
delta pUIS emuobou l!rfoneamente uma traça0 de terras com aproXimadamente J I 48949 ha flnnla e um
mil quatrocentos e OItenta e no....e hectares e quarenta e nove centlaresl totalmente antr0plzadL Que ..em
'.>~ndo ulIhu.dl na cxploração da atlvloade aSropecuana

.1,0 tazer um levanramento ae Idenuncac10 em camoo da situação fundl ..na aa arca. \
IBAMA resoons.....el ~ja sua ImplantlCào proteção aamlnl5tração e nelas C1l!!lpropnacóes por InU~reS5e

~oclal ",on5tatou a exploraçao oe <luvlOade ag,opecuana no \ ale da ~erra ao Pacau Novos ara rctenca
J.Clm&

-\ Inclusio indeVIda da retenda porçáo de terras no balO d.t Reserva ExtrJtlVluJ Rio Ouro
Preto vem causando um enorme deKonrona ;lOS extrallVlStaS e ::tO me!mo tempo. tem cauSldo !numeros
PTt1U1Z0S lOS nrodutores nJTllii ah Instalados que se encontrnm lolhldos de desenvolver sou aUVld,des
'elalRlOlte :tlem de estarem cl!rcea.dos de obter crean05 rurais tomento5 e OUtras lormu de ItlUnUVO a
prOdução a~ropec:uanJ gerIndo um slgmncluvo descompasso no desenvohllmento SOClo-economlco aa
Te~lio

Em Reumáo de Trabalho relnuda em 14 de lantlro de 1992. com os represmtamts dos
"e2mento5 Interesudos sennJ!Uelros e a~ropecuansta.s acordara\" com a ~x:c[uslo da aru antropsuaa e
conJequentemente com li. alteração dos ilmites da Reserva ExtrallVlSta do Rio Ouro Preto

-\ssmt mex15undo pratlCl de eXtraUVl5mO que Justifique I permlnénc1a dessa porçio de
terras nos Iimnes di reserva e reconhecendo ter SIdo um eaulvoco mclul~l. na area de preservaçiQ I una
l!temIU\11 e a ..lre,..cAL dos hnute! .!1lI 1~:.et"'C'.I. lo 1'r4C 1. com I excJusio de J 1 48949 hl.
.... proxlmadamente qUlnu por eenIa de SUl area lotll

.\, ConSfllulç,io da Repubhca... em seu an :~5 ~ 1'1 inCISO m Incumbe ao Poder Pubhco
,Jenntr L'm 10lias a5 llmdotks da Federaçno espaços femmnalS a tt!rl!m rsptcloimlml 11f"'tfll1t)~

\~/,,*, a a/lI/ração t! a stlprtSJÕO /Mrmwdas somtm~ alrOW.f de J~I l'i!doda qualtpllf "ttll:oçótJ (111*
..ompromtla a Jnflmdot:U dos arrlblltQf 'f"' IlIslIficam JI'O prnltu;ãa' E. pananlo nea!:Ssana Que a
alteraçao d05 \lmntl da Reserva. ExtrallVl5ta selll feita e:xcluJ""amt.nte mediante lei

't,{0J ....7
Estas ;,enhor Preslaente sâo as razões que lusufica.m o anteprojeto de Lei. aco~c

do Anexo I ExpoSiçãO de Motivos ora submellOo;\ conslderaçao de vona Excelênoa

Resoenosamente

!!f4lt
lo({~\h,,<lEY'F1LHO

\ Ilnlstro ae.&tado ao MeiO Ambleme
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Art. 5~ Apltca.se a pessoaJundlca mcorporadora o disposto no art. 21 da Lei
ng 9 249. de 26 de dezembro de 1995, e no § 1~ do ano 12 da lei ne 9.430, de 1996,
salvo nos casos em que as pessoas jurídicas, incorponulom e mcorporada.. esbVessem
sob o mesmo controle soclelano desde o ano-calendano anterior ao do evento.

Art li! A alíquota de que trata o art 72 da Lei n2 8 981, de 20 de J8IICII'O de
1995, é fIXada em percentual igual ao estabelecido para os rendimentOl produzidos por
aplicações fmanceirns de rCllde fixa:

~NEXO ~ E."(POSICÁO DE 'IOTIVOS DO 'IINISTERIO DO MINISTERIO~~
~MBIENTE-MMAN' 226.DE 13 I 12 11999.

1. Sintese do Problema ou d. shuaçio que reclama proVidências:
0\ Inclusão mdCVJda de porç1o de terras antroplzadl.S no bola da Reserva ExtratlVlst& Rio Ouro preto
cnada medlame o Decreto n~ 99 166. de 13 de março de 1990 vem causando enol'Tlle desconfOrtO ao'
e;xtraU\I\ lttu e \numeros ~reJu\1os aos produtores ruralS 1.1\ u\s\&ia.dos 05 C\UIlS se eneenttUn loihldo'
cle des ~ .,Iver ~Ua5 atiVidades legalmente alem de estarem Imposllbdltldos de Deter crednos ruraiS
fomemos e deml1" formas de incentivo a produçio agropecuanL gerando ,...~ 5UlRltlcaUH
descompasso no aesenvolVlmemo SOCto-economlco da retuào -

2. Solucões e prOVidências conudas no ato normallVo o; na ml!dida proposta:
O anteprojeto de Lei proposto Visa a clI:clusão de 31 489.49 ha llnnta e um md. quatrocentos t

onenla e nove hectares e quarenta. e nove ceotlaresl. iru amrilp1Z&da. sem pratlel extranv1St1.
desatendendo as detennmaçócs do Decreto n~ 98 897. de 30 de Janeiro de 1999

J. -\.llernluVls e:mtentes as medidas propostas:
Ine:xJSlem medidas alternativas

.a. CUSIOS:

Os dlspendlos flna.ncetros reierentes as ações de desallropnaçia serio tubudladU com recurso~

onundos do Programa Piloto para Proteção das Florestas TroptClls do Brud - PPG-7. porem li

soluçio e defintção da snuaçfo tundlartL depende da edlçio e pubhcaçio do ato normativo ora
proposto contàrme mtormaçóes contidas noS autos do processo nJ 02001 004951/97·
3l/lBAMAlMMA

S. Razões que JUllIficam a ursência:

6. Impacto sobre o meIO ambiente:
.l.. exclusão de porÇào de tert'U da RC$erva E'CtratlVlstl RIo Ouro Preto nio tera nenhum n11plcto
sobre o meio ambiente. uma vez que a ara a ser e'<clulda J1 se encontrava completamente
antroplzada antes mesmo da enlçio da reserva

7. Alteraçl1es propostas:

S. Sintue do parecer do õ~io jundlco
O anteprojeto de Lei. ora anahsado. encontra-se elaborado em confonnld&de com U exJgénclas do
Deaeto nJ 2. 954. de 29 de )~ne.\fQ de \999 Pre.St.nl.U os t'equu.\to.l de eOns\\tuC\onlhdadc e
Jumhctdade da matenl

~VI50 n.! 140 • C Civil

Em 24 de janeiro~

Senhor Pnmelro Sesrerano.

EncaltunhG a esSI. SecreuulB. Mensl.gem do Exce.lent\Ssimo Senhor PresIdente da

Republica relativa a projeto de lei que "E.cIUl uma fração da are. da Reserva ExtratlVlsta do RJO

Ouro Preto. localizada nos munlClplDS de GU1Jara.-MlTlm e Vila Nova Mamare. no Estado de

Rondõma"

-\t~nclOsamente.

/b
l2EDl~-/
Chefe d. ClIa ClVtl

da Presldencll da Repubhca

ASua Excelencla o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Se<:retano da Clmar& dos Deputados
BRASiLIA·Df

INDICAÇÃO N" 726. DE 2000
(DO SR JÚLIO REDECKER)

Sugere ao Poder Execubvo. por mlermedlo do Ministéno da Fazenda. alteraçio da Medida
Provlsona nO 2013-4, de 31 de dezembro de 19l1G. palll restabeleclf' a laençAo di
remessas de valores ao eXlenor, desbnados ao pagamento de despesas de particlpllçlo
em feIras IOtemae!onsls

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentllllmo Senhor Ministro da Fazendl.

Gomo é deaeu conheclInenlo, llé 31 de dezembro de 1989
as remessas de valores ao extener, para pagamento de despnu com promoçlo
.. llarllclllaçlo em feiras internacionaIS. gozavam de .llqUDta l8duzld. a ZlIro de

Imposto de Rend•• qUI. para OutrOI CllOa, era de 25%.

1\ p.rIlr de 1" de j.neinl d. 2000, no entanto, fol.1teraClII •
IeglllaçlO tnbulária pel. MP 1924, de 7 de outubro de 1999 que foi reedlladl
pel. aegunda vez COITl o número 2013-4, de 31 d. dezembro de 11l9l1.

o.... forma, a allquola gerallollW<Hli:<_ I 15% • Jl1IADlI

a Incldlr tlmbém lebre la_adeetinId.. 10 pagII'IIllIItD de deepnu com
prornoçlo de produtos blllalleiros e plrticlpaçlD em felru lnternIelonais•

Ora, es.. medida. al6m de nr pemlc:lDa • llivldade
expol1adora .. • promoçlO dos produtos b/'IIlIellos. • IIogIca, poiI Implic:a

lributaçIO do próprio luxlllo llnanceltD que o Governo JllllllIc\I - P/CI'IIOlDlH e
p.rticlp.ntes d.. telml Intemaclonlll.

SU91ro, portanto, a V.Exa., que, na reed1çl" ~. mencionllda

Medld. ProvlSÓna, SI! elimine do art. 1" a refer6nei1lO IncllO!' _:ul. 1· da LeI
nO 9481, de 13 de agosto de 1997. com a red.çtlo dada paio Irt. 20 de lei n"

9532, de 10 de deze'Tlbro de 1997.

ealaja lIguro. Exmo. sr. Ministro. que, auIm pl'DCllldendo,

....lar' Incentivando a exporllçlo dOI produtoa brasileiros • promovendo o

d••envolvlmento do Pais.

Sala dai Sessões. em .:25 de janeiro de 2000 •

- - -- - - - ---'-

DellUlado JÚUQ REDECKER

REQUERIMENTO
(Do Sr. Júlio Redlck.r )

Requer o envio de Indlcaçlo ao
Ministro da Fa%enda. sugerindo altel'l<:'o da
MP nO 2013-4, de 31 de dezembro de 1999.

Senhor Presidente.

Noa termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados. requeiro a V. EX" seja encaminhada

ao Poder Executivo a Indlcaçlo em anexo, que sugere alteraçlo da MP

n° 2013 -4, de 31 de dezembro de 1999, a fim de reslabtllecer a lsençlo
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do Imposto de renda às remessas de valores ao extenor para pagamento
das despesas com promoção e participação em feiras internaCionaIs.

Sala das Sessões. em2S- dé f~'1.O'"

DEIp~tadoJÚLIO REDECKER

de 2000

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.013-4, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999.

ALTERA A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
FEDERAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no uso da atnbuição que lhe confere
o art. 62 da Consllllllção. adota a segumte MedIda Provisorta. com força de lei:

LEGISLACÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.481, DE 13 DE OUTUBRO DE 1997

Dlspl'iE ~OBRE ,\ lNCIDÉNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
RENDIMENTOS DE BENEFICIARIOS
RESmFNTES ou DOMICILIADOS NO
EXTERIOR [ DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

.\rt 1° A ahquola do Imposto de renda na fonte mCldente sobre os
tendunemos aufendos no País. por reSidentes ou domIciliados no exterior.
tica reduzida para zero. nas segUintes hlpoteses

<lo lrm!O. '... aplJt" wm redaçàodadapela LeI nJI) 531 dI! /0 12 1997

I - receitas de fretes. afretamentos. a1uguels ou arrendamentos de
embarcações manllmas ou flUViaiS ou de aeronaves estrangeiras. feitos por
empresas. desde que lenham Sido aprovados pelas autondades competentes,
bem assim os pagamentos de aluguel de "contamers" sobrestadia e outros
relallvos ao uso de sernços de mstaIaçães portuanas.

11 - comIsSões pagas por exportadores a seus agentes no extenor:
!lI - remessas para o extenor. exclUSivamente para pagamento das

despesas com promoção. propaganda e pesqUIsas de mercado de produtos
brastlelros. mcluslve aluguels e arrendamentos de "stands" e lOCaIS para
exposIções. feiras e conclaves semelhantes bem como as de mstalação e
manutenção de escntonos lOmerclaIS e de represema.cão de armazcns.
depositas ou entreposlos.

• 4 alíqllola do tmpmlO de renda na fonte Incidente mbre os rt!ndlWH!1I1OS
auferIdos no Pau por re'iuientes fI domlclitadm no exl~TlOr. prl!",lSIa nt!$lf! mcf.Jo. Jl.ra d«
/5% apartlrd~ 0/012000. deVido a MedIda Prowsórra n" 20/3-1 dI! 30df!di!:~mbro de
1999

LEI N° 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

ALTERA A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
FEDERAL E DA OUTRAS pj; 'iIDÊNCIAS

Art 20 O "capuI" do art.1 da Lei nO 9 481. de 13 de agoslo de 1997. passa a
vIgorar com a segumle redação

.Art. I° A ahquola do Imposto de renda na fonte mCldente
>obre os rendunentos auferIdos no Pais. por reslllentes ou
domlclhados no exrenor, lica reduzida para zero. nas segumtes
hipoleses '

Art. I~ RelatIvamente aos fatos geradores ocomdo& a partir de I~ de Janerro
de 2000, a alíquota do Imposto de renda na fonte mCldente sobre 05 rendimentos
aufendos no Pals, por residentes e domIciliados no extenor. nas Iupll(eSes previstas
nos mClsos III e V a IX do art. I~ da LeI n2 9.481, de 13 de agosto de 1997, com a
redaçiD dada pelo art. 20 da Let n2 9 532. de 10 de dezembro de 1997, sera de qwnze
por cento observado. em relação aos mClsos VI e VII. o disposlo no art. 8~ da Lei n2

9779. de 19 de Janerro de 1999.
& I~ Aos contratos em vIgor em 3I de dezembro de 1999, rehllivos às

operações menclOlllldas nesle artigo, lica garantido o tratamento tributárIo a eles
aphcavel nessa data.

&22 Relallvamente a qualquer das hlpoteses retendas no cap." a alíql1Dta
de qwnze por cento podera ser reduzIda. por prazo certo, pelo Poder EXec:UllVO.
alcançando. excluslvaITIente. os contratos celebrados durante o periodo em que Vigorar
a redução

Art. 2~ A almea "d" do mClso 11 do art. 18 da Lei n2 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. passa a vigorar com a segumte redação'

"d) da margem de lucro de:

I sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda apos deduzidos os
valores refendos nas alíneas anteriores e do valor agregado no PlIÍ!., na Iupólese de
bens unpcnados aplicados a produção;

2 vmte por cento. calculada sobre o preço de revenda, nas dettws
hipóteses." (NR)

Ar! 3~ O ar! }2 da Le. n~ 9 532, de 1997, pllSSlI a vigorar com a seauíntc
redação'

"Art. I· ..
&1°

cl na Iupotese de c~~ d,; op~' de ;;~;;;;: .~~ ..~.. mutuante.
cohgada ou controlada, possUIr lucros ou reservas de lucros;

d) na hipolcsc de adiantamento de recursos, efetuado pela cohgada 011

contr~lada, por conta de venda fulUI3. cUJa liqwdação, pela remessa do bem ou scmÇ(l
vendido, OCOtnl em prazo supenor ao CIcio de produçio do bem ou scmÇ(l.

. .
§ 3~ Não serão dedutivels na determinação do lucro real e da base de ca1cuIo

da Contnbulção Socl8l sobre o Lucro liqUIdo os Juros. pagos ou creditados. mcidentes
sobre o valor equIvalente aos lucros não dISponibilizados por empresas:

I - cohgadas ou controladas. domtclliadas na extenor. quando estas forem as
benelicuinas do paI' .,"",to ou credIto.

I!- controladas. domIciliadas no extenor. mdependente do beneficiârio

§ ~ Nas hlpoteses das alíneas "c" e "d" do § I" o valor considerado
dlspomblhzado será o mutuado ou adIantado, Iuntlado ao mOlltante dos lucros e
reservas de lucros passlvels de distnbuição, proporcIonal a parnclpaçio socieürIa da
empresa no Pais na data da dlspombihzação

§ 72 Conslderar-se-a dlSpombihzado o IUCIO

aI na hipótese da alínea "c" do § I":
I na data da COIItrlltaçio da operação, relalivaITIente a lucros JB apurados

pela controlada ou cohgada.
2 na data da apumçllo do lucro, na coligada ou controlada, relativamente a

operações de mutuo anteriormente contrllllldas:

b) na hipotese da alinea "dO do § I", em 31 de dezembro do ano-caIcndário
em que tenha Sido encerrado o Ciclo de produção sem que haja ocomdo a liqU1daçlo."
(NR)

Ar! ~ A COIItraplrtula da reavaliação de quaaquer bens da pessoa jurldita
somente poderá ser computada em conta de resultado ou na detenntIuIçio do lucro real
e da base de calculo da contribwção soctal sobre o lucro liquido qllllDdo ocorrer a
efetiva realização do bem reavaliado.
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I - a parnr do ano-calendárto de 20U /, no caso de ganhos IiqUldos aufendos
em operações realizadas em bolsas de valores. de mercadonas, de futuros.
assemelhadas e no mercado de balcão, ressalvado OdIsposto no mciso lI;

11 - a panll' do ano-calendáno de 2002, no caso de ganhos líqUIdos auferidos
nos mercados a VIsta de ações negOCIadas em bolsas de valores e de rcndunentos
prodUZIdos pelos fundos de invesnmenlo preVIstos no 11 @ do art 28 da leI n!l 9 532,
de 1997, com as allerações rntrodUZldas pelos aos 12 e 22 da MedIda Provlsona n2
I 990-26. de 14 de dezembro de 1999

Paragrafo ÚDJCO Aos ganhos Iiqmdos a que se refere o mclSO I aphem-se-a,
no anO-Calencláno de 2000. a ahquota de qmnze por cenlo

Art. 72 O regtme de tnbutação prevlslo no art. 81 da Lei n" 8.981, de 1995.
com a alteração mtroduzlda pelo art 11 da LeI n" 9 249 de 1995, não se aplica a
IDvesumento estrangetro onundo de pars que tnbute a renda a aliquota mfenor a VInte
por cenlo. o qual sUJellar-se-a as mesmas regras estahelecldas para os reSIdentes ou
domlclhados no País

Ar! 82 Os rendnnentos aufendos em operações de day lrade realIZadas em
bolsas de ,alores. de mercadonas. de futuros e assemelhadas. por qualquer
beneficlano. mcluslve pessoa Jundlca Isenta, sUJeitam-se a mCldênc18 do unposto de
renda na lonte a ahquola de um por cento

§ 12 Para efeIto do dIsposto neste arngo
I - consIdera-se
a) day trade' a operação ou a conjugação de operações tnlciadas e

encerradas em um mesmo dIa, com o mesmo atIvo. em que a quanltdade negocIada
lenha SIdo lIquulada. total ou parcIalmente:

b) rendImento o resultado POSIllVO apurado no encerramento das operações
de day trade.

11 - não sera consIderado valor ou quanudade de eSloque do auvo eXIstente
em data antenor

§ 22 No caso de operações mtermedladas pela mesma trlSntuição, será
adm1llda a compensação de perdas mcomdas em operações de day trade realIZadas no
mesmo dIa

§ 32 O responsável pela retenção e recolhImento do imposto de que trata este
arngoé

[ - a mstltUlção mtermedladora da operação de day trade que receber,
dtretamente. a ordem do chente.

11 - a pessoa Jundlca, vmculada a bolsa, que prestar os servtços de
lIqUidação, compensação e custodla no caso de operações mlcmdas por mtermedio de
uma trlSUntIção e encerradas em outra

~ 42 O valor do Imposto reudo na fonte sobre operações de day lrade podera
ser.

[ - dedUZIdo do unposto mCldente sobre ganhos Iiqwdos apurados no mês;
[l - cOfupensado com o Imposto mCldente sobre ganhos hqwdos apurado nos

meses subseqüentes. se, apos a dedução de que trata o mClso antenor. houver saldo de
uoposto rendo.

§ 52 Se, ao temuno de cada ano-calendáno. houver saldo de mrposlo retIdo
na fome a compensar. fica facultado a pessoa fisica ou as pessoas Jundicas de que trata
o mclSO 11 do § 82. pedido de resltntIçào. na forma e condições estabeleCIdas pela
Secretaria da Receua Federaí.

§ 6" As perdas mcomdas em operações day lrade somente poderilo ser
compensadas com os rendimentos aufendos em operações de mesma especle (day
lrade), real1Z8das no mês, observado q dtsposlO no paragrafo segumte.

§ -r- O resultado mensal da comperlSaçOO refenda no paragrafo 8I1tenor:
I - se posuivo. Integrara a base de calculo do Imposto referente aos ganhl S

líqUIdos.
11 - '5e negauvo podera ser compensado com os resultados POSttlVOS de

operações de day trade apurados no meses subseqüentes
li 8~ Sem preJulZo do disposto no ~ 42 o Imposto de renda rendo na fonte em

operações de day trade sera
1 - dedIJ:7ldo do deVIdo no enccrramento de lJda penodo de apuração ou na

data de c'(.unçào. no c..u.o de pessoa Jund1ca trIhmad.l com base no lucro real.
presumIdo ou arbItrado.

II - defInItIvo. no caso de pessoa fislca e de pessoa Jundlca ISenta, bem assIm
a sUjeIta ao tratamento prevIsto na LeI n- 9 317 de 5 de dezembro de 1996

Art 92 O dIsposto nos aos (,2 e 8. não se aplIca aos rendunentos e ganhos
líqUIdos aulendos pelas pessoas Jundlcas de que trata o InCISO l. do 3rt 77 da Lei n'
8981. de 1995 que contInuam sUjeItos as normas prevIstas na legIslação vIgente

Art 10 FIca prorrogado ate I' de março de 2000. o prazo de que trata o 3rt

4" da LeI n" 8 248 de 23 úe oumbro de 199 \
An 11 FIcam convalIdados os atos prancados com base na MedIda

Provlsona n" 2 005-3 de 14 de dezembro de 1999
An 12 Esta MedIda Provlsona entra em vIgor na data de sua publIcação.

prodUZIndo efeItos a parnr de 12 de Janeiro de 2000
Ar! 13 FIcam revogados "
I - a parur de 12 de JaneIro de 2000. os ~Il 5. e 62 do art. 72 da Lei n 8 ~81.

de 1995. e o ~ 2" do 3rt IQ da LeI n" 9 481, de 13 de .18osto de 1997. mtroduzld" pelo
art 11 da MedIda Provlsona n2 I 990-26. de 14 de dezembro de 1999

II - d Medida Provlsona n" 2 005-3. de 14 de dezembro de 1999
BrasllIa. Jc. de dezembro de 1999 17R2 da IndependênCIa e 111' da

RepublIca

, FERNANDO HENRIQUE CAR! :USU
Amaury GUilherme Bler

MEDIDA PROVISÓRIA NO 1.924. DE 7 DE OUTUBRO DE 1999.

ALTERA -\ LEGISLAÇÃO TRlBUTARIA
FEDERAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da alnbUlçãO que lhe confere
n an 62 da ConslIlUlção adota a seguInte MedIda Provlsona com força de I..

-\n. I" Relauvamente aos fatos geradores ocomdos a parttr de I" de Janetro
de 2000. a allquota do Imposto de renda na fonte mCldente sobre os rendImentos
aulendos no PaIs. por reSIdentes e domiCIlIados no eXlenor. nas hlpOleses prevlslas
nos IOCISOS 1II e V a IX do an. 12 da LeI n' 9 481. de 13 de agosto de 1997. com a
redação dada pelo art. 20 da LeI n2 9 532. de 10 de dezembro de 1997. sera de qumze
por cento. observado. em relação aos IOCISOS VI e VII. o dIsposto no an. 82 da LeI n'
" 779. de 19 de JaneIro de 1999

li I' Aos contratos em vIgor em 31 de dezembro de 1999. relatIVOS as
operações menCIOnadas neste artIgo. !ica garanlldo () tratamento tnbutano a eles
aplIcaveI nessa data

il 2~ Relauvamente a qualquer das hlpoteses refendas no capu!. a alíquota
de qumze por cento podera ser redUZIda por prazo ceno. pelo Poder Executivo.
alcançando. exclUSIvamente. os contratos celebrados durante o penodo em que vIgorar
a redução

REGIMENTO INTERNO
DA

Cr\MARA DOS 1- "'PUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989
APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÁl'IAARA DOS DEPUTADOS

TInJLO IV
DAS PROPO<;IÇÓE'i

CAPlnJLO li!
DAS INDICAÇÕFS

-\n 113 IndIcação e a propostção atraves da qual o Deputado'
• .frtlRO allerado pela Ue~oluçãa n" 10. dI!! 1991

I - ,ugere a outro Poder a adoção de prOVIdêncIa a realIZaÇão de ato
adrmmstrauvo ou de gestão. ou o envIo de projeto sobre a matena de sua IOlelaUva
exclusl~a.

II - sugere J manltestação de uma ou maIS ComIssões acerca úe
úetermInado assunto. "sando a elaboração úe projeto sobre matena de tnlClatlva
daC:irnara

~ lU :--la hlpOlese do InCISO l. a mdicação sera objeto de requenrnento
~scnto. despachado pelo PreSIdente e publicado no Dlárzo do Congresso NaCIOnal.

• Alterado para Vrano da ( ümara dos VepUlados. por AIO dos PresldelJles das
\.lesas das duas ( asas do ( nnwt!,S3o NaclDnal de 2 di! DUruóro de 1995

~ 2" Na hlpotese do mClso 11. serão observadas as seguintes normas'
I - as mdlcações recebIdas pela Mesa serão ltdas em sumula, mandadas a

publtcação no DIárIO do Congresso NaCIOnal e encamznhadas às ComlSSÕI!S
compelemes'

• 41terado para VIáriO da ( dmara dO$ Depurados. por AIO diM Prf!Jldel1let dt1.J
\/esas das duas ( lJ,~as do ( onweSfO NaclDna/ de 2 de outUbro de 1995.

Il - O parecer reléreote a mdicação sem prolerido no prazo de vmlC
sessões. prolfogavel a enleno da PreSIdênCIa da ComISsão.
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IH - 'o a ComIssão quo lIver de opmar sobre mdicação conclUIr pelo
olereclmemo de projeto ,egUlra e,te os tr.irmtes reglmemals das proposições
congenercs.

IV • ,e nenhuma Comissão opmar em lal senudo. o Presld.m~

Câmara. ao chegar o proces>o a Mesa. determmara o arqUlvamemo da mdlcação.
clenuticando·,. " "'Olor para que ">le ,e qUiser oleroça projeto propno oi

conSideração da Casa.
V • não serão acenas proposIções que obJeu\em.
"I consulta a L omlssào sobre mterprelllÇào " aplIcação de leI.
bl consulta a ComIssão sobre aios de qualquer Poder. de seus orgios e

amondades

INDICAÇÃO N° 727 DE 2000
(DA SRA VANESSA GRAlZIOTIN E OUTROS)

Sugere aQ Poder Executivo por tntermec:ho ao MI"lstena da Fazenda a concessão de
reposição salanal e um Plano de DemiSsão Incentivada aos funclonanos do Banco do
Estado do Amazonas - BEA S A

(PUBLlQUE·SE ENCAMIN:~=·SE)

Excelentlsslmo Senhor MmlSlrO da Fazenda,

Apesar dos protestos dos funclonanos e da população em
geral, o Governo do Estado do Amazonas federallZOu o banco
estadnal no ano passado e a SlruaçãQ dos funclonanos que Ja era
difícil, pIOroU. Os gestores do Banco do Estado do Amazonas
não concederam aos seus servldores, repoSição salanal de 5,5%
relatIva a data-base de I ° de setembro de 1998 a 31 de agosto de
1999 Percentual este que coosta da Convenção COICUV1l de
Trabalho 199912000, fumada entre o Smmcalo dos Baneanos do
Amazonas e a Federação NacIOnal dos Bancos - FENABAN

Além da não repoSição salanal a direção do Banco também
se recusa a colocar em prática um Plano de OemtMio
Incenuvada, Já que a delDJSSl10 c meVltavel, segundo a diIetona da
InSUlulÇão.

A media de Idade dos funClOnBnOS do BEA é supenoc a 35
anos e nenhuma InstltUlÇlio fmancelI1l pnvada contrata
funclOnano nessa faixa etana e os bancos ofiCIaiS, há maIS de 5
anos, estAo rcduzmdo seus quadros funcIOI1aIS, sendo rara a
realIZaÇão de COllCurso publico nessas U1SUluIÇÓCS e quando
acontece, as poSSIbilidades de obter êXIto são bastante~':'Ddas,

Ja que boa parte concluIU seus estudos há mars de 10 30M,
estando totalmente dedicado a abVldade bancana, levando
desvantagem em relação aos que concluíram scus estudos
recentemente.

Todos os bancos que flZerlUll reestrutunlçio em
quadros de pessoal, iosutuIram Plano de Demissão Incennvada
aos seus seMdores, como ocorreu no Banco do BrasLl, Caixa
Econômica Federal, Banco do Estado de Slio Paulo e, lIW5

recentemente. com os federalLZados. Banco do Estado do Panmá. e
Banco do Estado de GOlas e o Senado aprovou proJClO de
resolução autoozando o Governo de Santa Catanna a COI1IraIr
emprestlmos de até RS 2,U9 bilhões Pelo texto aprovado, RS 428
milhões semo destmados ao Programa de Demissio Incennvada
Destacando que a Situação econõmlca do Banestado, Banespa,
BEG e BESC era extremamente delicada e dlflcil, SItuação oposta
a do BEA, que segundo o propno Banco Central tlOba uma
SituaçãO de e"cepc,onalldade em relação aos dematS bancos
federalLZados e apos receber aporte dos recursos feitos pela
limão, desfruta, hOJe, de uma Situação ecollÓrmea-financema
excepcional, apresentando wn ativo opera.cIOna! superior a R$
455 ttlllhões, sendo que desse total, 70% tem liqwdez Imediata,
com Patnmômo Liqwdo superior a RS 122 rntlhões, enquanto que
as despesas de pessoal, maIS encargos e beneficios, representam
56'llo das despesas adrntmstnluvas, com base no mês de
sctembrol99, enquanto que a media nos bancos pnvados e de
64% Diante do exposto reiVIndicamos de V Exa. o que sc
segue'

a) RepoSição Salanal de 5,5% relatIva a data·base de l' de

sctembroi98 a 31 de agostoi99;

b) lndemzaçio de 1,25% de salário, para cada ano de Banco;

c) Manutenção do Plano de Saúde por um ano após a dispensa

do funClonanO,

d) Indemzaçio de um dos auxJlios tíqucte e cesta ahmen~

quando da dispensa do scrvrdoJ; \:Q::"
e) RS 500.00 para arcar com despesas de requahficaçio

protissIOnal do scmdor demitido.

Sala das Sessões, em ~ de JanelID de 2000.

Requerimento de Indiação Do° de 2000
(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin e Outros)

Sugerem ao MlDlsténo da Fazenda a
concessão de reposição salarial e um Plano
de Dermssão Incenuvada aos funCIOnários do
Banco do Estado do Amazonas - BEA S A

Senhor PreSidente.

Nos termos do Art. 133, mCISO I e § 1° do Regunento
fntemo da Câmara dos Deputados, requerem a V Ex.' , scJa encammhado ao
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Poder Executivo, a mdicação em anexo, sugenndo a concessão de tepOS1ção
saJanaI e um Plano de DelDlssão lncennvada aos funCIOnariOS do Banco do
Estado do Amazonas S.A

Sala das Sessões em, ,:.S de Janeiro de 2000

A CAmara dos Deputados resolve

Ar! l' O Regimento Intemo d. Câm.ra dos Deputado.
passa a vIgorar nos termos do texto em anexo

REGIMENT() INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

~
• }/fOoJ1!J.Mí.:..f1.'>':WJfi•.:J

Deputada - VaDessa Griiiioün
PCdoB-AM

'" ,

publlcaçêo
Art 20 Esta resolução entra em ",vigor na data de sua

S.I. d. comlSSilol,ii~~~~~ ,~.
.I~~L( .'

Dep ta E VELASC

Pre.ldenla

"LEGlSLACÁO cn AO" ANEXAUA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTL,DDS LEGISLATIVOS-C~l)l'·

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOWÇÃO N° 17 DE t989

.\I'RüV/\ ü REOlMl:N ro IN Ir:RNO DA CAMAR/\ DOS DEPU'l ADOS

TITULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

CAPITl'LO 11I
DAS INDICAÇÕES

Art 113 IndlcaçJo e a propOSIÇJo Jlraves da qual o Deputado
* .f.rll1{u alJerado pda UI.1~uhtvatJ li} lO, dI) 1991
I - sugere a OUlro Poder " adoção de provIdência. a realização de ato

administrativo ou de gestão. ou o envIO de projeto sobre a matena de sua InIClatlVJ
t:xcluslvu.

11 - sugere a mamlestação tle uma ou mais ComIssões acerca de determmado
assunto 'Isando a elaboração tle projeto sobre matena de inICiativa da Cãmara.

~ I' NJ lupolese do IOCISO I a indicação sera objeto de requenmento escnto.
Jc,pJl.hatlo pclo Prc"dcnlc c publlcJtlo no LJUIlIO dv (·VlIgres:.o ,VaclOnal

... IhuNO drJ ( fJlH!fl!\\t1 NU(./tlllullll/t'ruJI) pura DiárIO da Câmara dos Deputados. por
lw dm /IU..'\ltllJlIIC!\ JI.,J. .\fL'\tI\ ,Iu\ duü\ , ~l\U\ "" ( OIJf!It:!\\U '\Ul.IOIUJi ul.! 2 dd oUlubru UU /Y95

q 2U Na hLpotese do InCISO 11. serào observadas as seguintes nonnns:

I - as mdlcaçiles recebidas pela Mesa serão lidas em súmula, mandadas a
publicação no DIárIO do Congresso ,\'aclOnal'"' e encaminhadas às Comissões

'"Cll1'll1letellles.
* DlurlO UeJ l ungrentJ N(Jc.:lIJn~/ u/tl!ruuu pura DiáriO da CâJnDrtI dos Deputados. pur

~/o um IJ'~\ldentt!.\uu A!a\u.\ UU\ UUU\ ((1\"" UO (ollgre\\u l\lJCUJIIU/ ue 2 ue uutuhro UI! Jf)!J5.
11 - Oparecer relerellle a md.caçJo sera protendo 110 prazo de vlnle sessões,

prorrogavel a cnteno da PresidênCia da Conllssão.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 63, DE 2000

(Da Comb.lo E.pecial da Reforma do Regimento Interno da Cimara do. Deputado.)

Aprova refonna do Regimento Interno da Câmara dos Deputados

(DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NO § 1° DO ART 216 DO RICO, A COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO. ACOMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DO PROJETO. PARA EXAME DAS EMENDAS RECEBIDAS. E À MESA)

TITuLO I
DlSPOSlÇ6ES PREUIIIINARES

Capitulo I
DA SEDE

AI!. I· A CAmora doi Deputado., com lOcIe 11II Capital Fedcta1, fimeiona no
PalliclO do CongteSSO Nacil\w.

Psrígrafo Ú11Íco. Hawodo motivo rclevante, ou de força lDIIor, a CJman
poderá, por deliberaçil> da~ tJd n/n'l1ldllm da maioria absoluta do. Deputado.,
reunir-se em outro edifleio ou em poIIIO diverso DO leIrit6rio nacional.

Capitulo 11
DO FUNCIONAMENTO

AI!. 2· A CJmua doi Deputados reunir'se-a durante as sessões legislsuvas:

I - onliniria., de 15 de fevereiro a 301de)unho e de 1° de llIoslo a 15 de
dezembro;

11 - extraonlinánas, quaodo, com este cariler, for convocado o Congre=
Na<:.ow.

§ I' As reuniões marcadas pera u daIas a que 5C refere o inCISO I serIo
ttansferidas parao primtuo diad1il subleqUenlequando nocaIIem em sibldOll, domingos ou
feriados.

§ 2' A JXÍIIIà'I e a !I:ICeira seulles legislativas ordinárias de cada legiJlatma
serlo precedidas de seulles prepmlórias.

§ 3· A _lo 1epIaIiva ordiDúia alo será intemxnPlda em 30 de junho,
enquanto nlo for aprovsda alti de dimrlzescrçamenlirias pelo COUgIeSSO NlClonal.

§ 4· QuaDdo COlIvocado extraordíDaname o Conpesso Naclollll!, a Cámara
dos Deputados somente deb1Jerui JObre .1IIItiria objeto da convocaçio.

Capitulo 11I
DA POSSE DOS DEPUTADOS

Art. 3' ÀJ quinze horas do dia 1° de fevereiro do primeiro ano de cada
1eg\sIatma, os candidatos diplomados Depmado. FederaIs reunir-se-lo em sessIo
preparatória, na sede da Ckwa.

§ 1° Asswnirá a direçlo dos trabalhos o último Presidente, se reeleito Deputado,
e, na sua falta, o Deputado D181S idoso, dentre os de maior número de leglSllllJJras.

§ 2' Aberta a sessIo, o Presidente convidará quatro Deputado., de preferência
de partidos düerentes, para servirem de Secretmos, e proclamará o. nomes dos Deputados
diplomados CO_lei <ia rellÇio a que se refere o artigo antenor.

§ 3' ExaUlinadas é decididas pelo Presidente as reclamações atinentes à relaçio
nominal dos Deputados, será tomado o eompro1IUJSO solene dos .mpo.....dol. De pé todos
os presentes, o Presidente proferirá a seguinte declaraç!o: "Prometo manter, defender e
eumpnr • Constituiçlo, observar as leIs. promover o bem geral do povo brasileiro e
sustentar a uniIo, a illlegndade e a tndependência )lo Brastl". Ato contlnuo, feIta a
chamada, cada Deputado, de pé, a ratificara díundO: "Assun o prometo", permanecendo os
deD181S Depullldos senudos ~ em silêncio

§ 4° O conteúdo do compronusso e o ritl\8l de sua prest1Içlo nio poderio ser
modificados; o compromissando alo poderá spresentar, 00 alo, declmaçJo oral ou escnta
nem ser empossado através de procurador.
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§ 5' O Ilepu1adIl empossado posteriormente prestará o compromisso em sessio
e Junto à Mesa, =0 durante penedo de recesso doC~Nacional, quando o fm
peraote o PreSldeote.

§ 6' Salvo mot1vo de força tnlIlOf ou enfermidade deviilamcn1e c:ompIl)Yados, a
po.... dar·se·. no pIlIZO de ttlOta diu, pnxropvel por Igual periodo a MqIIOrimento do
tntc:ress&do, cantado: .

I . da primeira!lCSSlo prepcat6iia pma !DsIaIaçIo da primdra~va
da legalatura,

rl. da dlp!oowçJo, .., eleltD Dcpumdo drnnteal~

m•da ocoIIb>cta do fato que...tpsej~, l!OIÇ \lOJ!.VOC!ÇIo!lo~.

§ .,. Tcndo lftSlado o compromiJoo 111III. vez, fi<:a o Sup!enll: dI:'Depu1ado
diopemodo de fm·lo em eonvocaçiles suboeqdentes, bem como o Deputado ao reassunnr o
lugar, seodo a sua volta ao exercício do mmdato commucada à e-pelo P"",<Iaw!.

§ 8' NIo se coll!idera investido oolDll2ldato de DoJllll*Io Federal quem deixar
de prestar o compronusso nos estntos termos reg:lII1Imta1S

§ 9" O Pre!1dente fm publicar no DUrio ela C...... dea Depmdoa do dia
seguinte a relaçJo do. ~utados e"pMOlIdOl, orpni2:oda de acardo com o. entmoo
fixado. no § 3' do art. 248, a qual, C<lm u modifi<:açõa postmiora, lIOtVirá pma o rqistro
do comparecimento e venficaçio do quorum -mo à abertura da _, bem como
para as votações noOUllAlS e por escrutlnio seaeto

Capitulo rv
DA ELEiÇÃO DA MESA

An. 4' Às quinu horu do dia Zde fevlll'dro do prbuIro e do terceiro ....
de cada lqislatu..... sempre que possível sob a direçio da Mesa da lCIIio antenor,
reabzar·se-á a eleição do PreSidente. do. demais membros da MeIa e dos suplentes dos
Secretanos, para mandato de dois 1lIlOS, vedada a reconduçlo pca o meIIIlO caIi0 na

e1elç1JJ lmedJalameole subMqilenle, meia 'lu••• JqW.lunu dIlenat...

§ I' A eoovocaçlo pua a ....10 d..tIoada à eIeiçlo do M_ oa tercolra
....10 legislativa de cada lqúlatura rar-oe-j Ui" da eaarrada a lCplIda .-o
legislativa ordillíria.

§ Z' Se, ou dalu referldu 0 ..1. anilo, uh JMUkr Hr naJlrsda a eWçio
da Mesa por falia de q/Ul,"m, ala HrÍ trauferida ,.... o primeiro dia 6tI1
•ubseqü.ote.

Art. S" Na co..poalçio da M_ HI'á __..... lute "..te poafvol, a

"pRHoteçio properciHaI doa partido& ... bIeeoa JI'Il'b-tano "U pa1'tldpdI ela
Cua, ilIclulJld".,., ....pro um m.mbro da MIooria, aáda """ pela p.....relouJldade
Dio Ih. taiba lupl', obaerYado o ........te,

I - o cüoll1o da properdoDaIldadt a " •• H refere ..te artIce SIri f.
romaDd.... por b_ a n1açio d. partldoa • bJoeea parIa-.tarw nIIta eu.
DA data da peaH dea DapIotlldoo, IÓ podIlIdo .... ll!tonl<k, tItiçh da
Ifllslatora, em euo de:

.) daeoUlil1liçio 011~ doa já exista. ,.. fot1Uçio d. D"OI
bloc.. l'ar\amel1lat"ea; ..t

b) modlfieaçia DO q.....l1taliYo ..... buaodu ........... di Hft c1IIpoda
tIdIoral ou de eriaçlo ou fuio d. partldOl;

II - _o .0..pea~D dlvena~Ie da ..... _tre la bueadaa, a
dfstribaíçio dOI eal'JOl da Mesa rar-se-i por ...oIb .....~~.~

as de .aior IObre as de menor repnuntaçlo, collforme o número de cargos qu.e
eornsponda • cada um.a ddu;

m· a _lIIa dOI caDdidatoo dc eada partido ou bloco parla••ntar 101

eal'JOl que u... caibIl prov.... do acordo com o I'rlIleipio da proporeioDalIdad. HI'á da

nopeuabl1ldad. da nopeedva baDcada; H ..ta aio Ilzar a iIldkaçio, cabuá ao LMler
fad-Ia;

IV - ilIdopeadaaremoDIa de iudlcaçio partldirla, qualquer Deparado
poderá concorrer aOl eAl'IOI da M•• que couberem à lua repre:ll:Dtaçlo, med1aAte
eomukaçio por escrito lO P....ldaat. d. ca........ u.ud...U.o uoqurado o tratalll.Dto
conferido .oa dam... caDdiduOl.

Art. 6' A àelçio dOI m...b.... da Maaa ra......á por voto secreto, pl"lHDla
a maioria abloluta dOi Dtplllad.., cOllJicl.nDd 1IC eleito pan cada .....0 o caDdidato
'I•• obtiv..... uuioria abanluta doa votoa dos 1' 1...

§ 1- Se ueahum dOI candidatos alcançar a maiona absoluta do. voro., !ar..
u-í, .m seguida, DOU eleiçio para o cargo, eoucorretldo .peou OI doia caudldatoa

... YOt1ldoa •~ eIáto .q1lele qtIC obtIv.... a IllIiorla dea v_ dea
p...........

I 2" Se .aoahu.. eaudicl.1o aIcaDçn • votaçio reforlda DO t 1', a MNa
.......nI _ eIe/çlo DO prazo lIIá:lIa:lo d..... HID.Da, reabrlado-le • faa. de
nptt'O da eaudldattuu.

f 3" Coa~ .. __ doa vetoe dOI p........1aI, p.... oa efoltoo delta
ll'tIp, oa _ Iorua • OI ...... n:elDiado-aa li ablteoç6tl.

Art. 7'N.~ do M__ -..vadaa li~.. axiIIoodu o

fonaaJldades:

I ••Ii aotoa de ltúdo do-. J'IIÍI1I'O d. eaudldatoa peruta
a Moaa, lodl"'d te": po.r claapa, obaonadoo o cliaptlllál.o .ri. 5";

lI· votaçio e teCaUzaçk d. votol por..........Jetr6aieo; t1f!1)
m•nalIzaçio .... .wça. ,..'PNIoIaaea qtlDlllh rqImada, o. paiod, a,......fI ela -.Iorill a""'.ta doi DeplltadOlj

IV • _rra..,.1o do Ylltaçlo • prodamaçio do l'IIII1tlwIo apóc a
~ okú'hlca dea ...toe;

••r. V • ...ai~ da~ parà'iIe~ carpa.pésa pc- do rr-w.ac..
....'~tl1~..üriarn.

Parácnfo. IiJlioo. Á M... co..pete disdpliur, e.. alo pnSprio, oa
procedimeot...pllcávels à votaçio erotalizaçio eletrôulca da voloa ... a1elçks.

Art. B" Se até 30 de novembro do oegundo ano de 1IlII'ldato, venfiClr-II

qualquer vaga na Mesa, será ela preenchida mediante cleiçlo, deDtro de cinco lIOJIlles,
oboelvadu as díspoIiçóes do artigo JXCCCdentc; ocorrida a vaoâDcia depoio deua dala, a
Mesa designará um dos membros tItulare. para responder pelo cargo.

Capitulo V
DOS LIDERES

Art. 9" O. ~utado. slo agrupados por~ pII'lidéias ou de
blocos parJammrares. cabendo-lhes escolher o Lider quando a rep<eseotaçio Co< igual ou
supenor a um centésuno da composlçio da CImuL

§ I' Cada Lider poderá indicar Viee-Líderes, na proporçio de um pc< quatro

Det>utados, ou fraçIo, que constituam sua rcpreseotaçio, facuJtJoda a deSlgnaçio de um
como l'ntnciro-V",o-Líder•

§ 2" A escolha do Lider será comunicada à Meu, no iDíclo de cada~
ou após a cnlçio de bloco parlamentar, em documento suMcrito pela maiona abIoIuIa dos
mlegraotcs da represeoIllçio.

§ 3" Oa Líder<s pennanecerIo no exercleio de suas fimçlla até que nova
mdll:.çio venha a ser feita pela =pecIlva repzeseutaçio.

§ 4' O porttdo com bancada IDferior a um centésimo dos memlxoo dae- aio

te<í lideraoça, mas poderí indú:ar um de seus Illlegrantel JlIr& exprwu .. porlçio da
bancada quando da votaçio de propoSIções, ou para fazer uso da palavra, em _, uma
vez pc< lClIIaIlIl, pc< eioeo DlÍDutoI, para eoauicaçia __ .......toa de

rel2Yioeia DIIioul.

§ 3' Oa Lfderu • Viee-Lldetes aio poderio 1tItep'ar a M....

Art.IO. O LIder, além de outras mibuiçlles~ taIÍ .. aepinta
pmroglllivu,

I· &ar DO da pala.......... tenuI de"",74;

11 • lDICm'Or membro. da bancada jlllrI. o horário dertin*Io ia CotnlllÚCllÇ>llel
Par1unenwa;

m. pll'tlcípar, pessoalmente OU por intermédio dos seus Viee-Llcleres, dos
trabIlbos de qualq_ COIOISIio de que aio lOJa membro, sem~ .. voto, mas podeudo
mcammbar aVOIIçio ou mpItm'v~defllle AIdtarq..."ela~

. IV .- encaminhar a votaçio de qualquer proposiçlo sujeita à delibe:açio do
Plenano, pca oncotar sua bancada, por tempo Dio superior. um mmuto, naa1Yadu u
votaç6es realiadq; em ucn.túlÍO lecreto;

Y·. regi,strar os caodJdato. do )lIrlido ou bloco parlamentar para CODCOmt aos
cargos da Mesa, • lteDder 10 que dispõe Oart. 5', fi;

. VI - iadicar à. PreaidetleÍl na membrol da baDcada para compor u
oo_a o lubltllul·loa, oblervado o dispoato DOI panlp'llfoa d..te artJco.

I 1" A .trllaalçlo pnvilta 00 _ I pod.nI lor dekpda ao PrIouiro
yiee-Lld.... e a prevista 110 1Il0Íl0 IV, a "ualquer doa Vic...Lldera.
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§ 2' É vedado ao Llder lubltltuir membro d. bancada:

I - que esteja DO exercício do mandato de Presidente ou Vic:e--Prnidtnte da
comullo;

11 • enquanto estiver em .preeiaçio m.téria com diJ",,"io já iDic:iad. na
comJnJo..

§ 3" Sem projafzo do dilpoIto no § 2', • Inbltit1liçio de membro de
coll1Ílllo 16 produzirá efeitos a partlr·d. lem.n. leguinte ique\a.m que ho_ lido
çomllllic:ada .0 Praide.te da ClIIIa...

Art. 11. O Presidente da República poderá indicar Deputados para exen:emn
• Iidetança do Govemo, composta de Uder e cinco Vie:e-Llderes, çom as prerrogativas
çonstllnles dos inl:ísos I, m e IV do lI!. lO.

Art. 12, OI Lide..., além dOI euol prcvlstOI neste Repmeato, poderio
reu.Jr.le lempre quelao lhes pareça .ouvenlCllte p.... o ordeuamento dOi tnIba1h...
cabeado i Meta provldeaelll' o espaço f111c:o e o laporte d. pCIIoal.dequ.dOl .0 bom
udallleato das rema...

Capi1uloVl
DOS BLOCOS PARLAMENTARES, DA MAIORIA E DA MINORIA

Art. 13. N rcptCICIltaç6ds de dois ou mais partido.. por deliberlÇlo das
respeçtivas bancadas, poderio c:onstituir bloço par1lllnentar; sob liderança çomum.

§ I' Õ bloco pIrlamentar terá, no que çouber, o tratamento dispensado por este
Rqpmento às 0I'gmllZIlÇiles partldáriu c:om repmentaçio na ea..a.

§ 2' N lideranças doi partidos que se çoligarem em b\oço parWnentar perdem
suas alnbulçi5es e prerrogativas fCiiments!s.

§ 3' Nlo será admitida a formaçlo de bloco parlamentar composto de menos de
tds centmmos dos membros da CAmata.

§ 4° se o desligamento de uma baneada implicar a perda do qllOrum fixBdo no
porágrafo antenor, extingue-se o bloço parlamentar

§ 5' O bloco parlamentar tem e~çla cirçlJIlSÇrita à legislatura, devendo o
ato de sua eriaçio e u alterações postenores ser apresentados a Mesa para registro e
publieaçio.

§ 6' Dissolvido o bloco parlamentar, ou modificado o quantitativo da

repIeSeDtaçlo que O integrava em virtude da desvmculaçJo de PlrtIdo, será revista, na
sessIo legislativa segumte, a eomposiçlo das eoD1lSSÕeS, mecbante provocaçllo de partido
ou bloco parlamentar, para o fim de redtstribulr os lugares e cargos, consoante o pnnc:íplO
da pmporçiooalidade partidária, nos termos do an. 27, § 1°

§ 7" ()çorrendo a hipótese prevista na parte tinal do parágrafo anterior,
çollSlderarn·.. vagos, para efeito de nova indi<:açio, OI lupres ocupIldos exclusivamente
em decorrên<:ia da partiçj~do bloço parlamentar na composíçlo da comísslo.

§ r A qremiaçlo que integrava bloço parlamentar dissolvido, ou a que dele se
desvIncalar, aio poderá constituir ou mtegrar outro na mesma sesslo leglSlatIvL

§ 9" A qremiaçlo integrante çIe bÍoco parlamentar Dio poderá fazer parte de
oulro concomitantemente.

Art. 14. ConstituI a Maioria o partido oU b10ç0 parlamentar integrado pela
maioria dos membros da Casa, COnslderando-se MInoria a representaçio imedía1amente
mfmor que, em relaçJo 10 Govemo, expçesse posiçio dIversa da Maiona.

\
Tln!LOII

DOS ÓRGAOs..pA cAMARA

Capitulo I
DA MESA

DISPOS~IGERAIS
Art. 15. À M.... na qualidade de Conussio DIretota, mçumbe a direçio dos

1labalbos legislatlvoI "do. serviço.lIdminIsl1at/vo. da CImm.

§ 1° A Mesa çompõe·se de Presldiuç,. e de Secretaria, constitulndo-se, a
primeiIa, do PresIdente e de dois Vie:e-Presidentes e, a segunda, de quatro Seeret!rios.

§ 2' A Mesa~atará, alada, com quatro Supleutes de Se<:retário.

§ 3' A Mesa reunir-se-" ordinariamente, uma vez por ......a, em dia e boro
prefixados, e, extraordlo.anamente, sempre que convocada pelo Presidente ou por quatro de
seus membro. efetivos.

§ 4° P<:rderá o lugar o membro da Mesa que deixar de COIIIpUOCeI' a çinco
reumi5es ordmórias çonseçulivu, sem causa justificada.

§ 5° o. membros efetiVOI da Mesa aio poderio fazer parte de liderInça nem de
conusslo permanente, especial ou de mquénto.

§ 6' A M.... em ato que deverá .... pubIIc:ado dentro de Irinta JCIIlles lpÓt a
sua çonstitulçlo, fixari a compet!ncla de cada um dos lIeUt membros, prevIlecendo a da
sesslo legislativa anterior enquanto aio modificada.

Ar!. 16. À Mesa compete, dentre outras allibuiç6es estabelecidas em lei, llCtle

Regimento ou em I:eSOluçio da amaro, ou delu implic:itamente resultantes:

I - dirigir todos OI serviços da Cata durante u oeuões leglslatlva e m. lCUt

mtem:gnoo e tom"r u provid!nciu neeesoáiu i resuIIridade dos1rlbalhos IeP.JatiVOl,
ressaJvlda a competincia da Comisslo Representativa do conareuo NlCionaJ; .

n . constituir, excluldo o seu Presidente, a1temadamellte çom a Mas do
Senado, a Mesa do Con~ N"'lona!, nos termos do § 5' do art. 57 da Collll1tl11çlo
Federal;

m • promulgar, j1llltllrDente com a Mas do Senado Fedml, emeodu i
ConstitlUç!o;

IV - propor açio de InCOnstitucionalidade, por inic:iativa própria ou a
requerimento de Deputtdo ou comissio;

v - dar parec:er sobre a eJaboraçJo do Resimento Interno da Onwa e suas
modificaçlles, exceto quada se tratar de p~jato de~çIod. lU illldaliYa;

VI - conferir &OI seus membros .tríbuiçõeJ ou encargOI referentes lOS serviÇOl
legulativos e odminis1rativos da Casa;

vn -fixar dIretnzes para a divulgaçio das atividades da CJmara;

VIII - adotar medidas Idequadu pala promovere valorizar o Poder LegisJmvo
e resguardar o seu concerto perante a Naçio;

IX ••atabelec:er, ouvidOl OI LId...... ao inicio da legislatura:

.) o uimero de meMbro. eretlvos de cada .oll1lSllo pel"1lWleat.;

b) o número de valU, por partido ou bloeo parlameatáJ', em cad.
,0ll1Íllio permanente, de &tordo com o principio da projiofeiõn-ilidadipartldári.;

x - promover ou adotar, em vntude de declslo Judicial, ai. proVld!nciu
necessánu, de sua alçada ou que se insmun na compet&lçia legislativa da C1mara dos
Deputados, relatlVaI aos arts 102, I, q, e 103. § 2°, da Co_tlUçIo Fedem;

XI • apreciar e eneaminhar pedidos eaentos de infonnaçlo a Ministros de
Estado ou • quaiJqaer tltlllares de 6J'1lOl IUbordludOl i P...iclbela da República,
aOI termol do ar~ 50, § 2', da Coutltulçlo Federal;

XII· .eoa.eder lIuaça a Deputado, aa hipótese do .rt. 257, I;

XIII - declarar a perda do mandato de Deputado, I10S Çl1S05 previstos nos /nçISOS

m, IV e V do IIt. 55 da CoDSl1tU1ç1o Federal, observado o disposto no § 3' do mesmo
artigo;

XIV • aplicar a penalidade de c=sma escrita a Deputado ou a de penla

temporária do e"",..icio do mandato de Deputado, c:onsóante oS arts. 310, § 2' e 311, § 2',
respeçtivamente;

xv . decidir conclusivamente, em grau 'de recuno, u matérias referentes ao
ordenamento jurldiço de pessoal e aos serviçoS admuus1rativos da CImara;

XVI· propor, privatlvameate, li Cimara'

.) projeto de reteluçlo disPOMO IGbre lUa orpDlzaçio, fIu1eicmameato,
pollda, eriaçlo, lnuIJ1orauçio 011 ut1IIçio d. CUJos, .mp....... e fIu1ç6es de leoa
Hl'ViÇOl;

b) projeto de 101 fInIldo a remua....çlo d. leoa caJ'IOI, e.,pl'ClOl e
fIu1ç6es, oblOrvadol OI parlllletros ..tabeltcldOl u.lol de dlretrizll orçaattatárlu;

xvn . prover os cargos, empregos e funções dos serviços administrativos da
CímarI, bem çomo conceder licença, aposentadoria e VaDlagens devidas aos IOIvidores, ou
çolocá-los em dIspom"bilidade;

xvm • reqUIsitar servidores da admmistraçio públiC& direta, indireta ou
fundacional para quaisquer de seus serviçoS;

XIX • aprovar a proposta orçamentária da camara e encaminhá·la ao /'eder
Exeeulivo;

xx . encaminhar 10 Poder Executivo as solicitações de créditos adiCIOnaiS
necessánOl ao funçll'1WDento da Onwa e dos seus serVIçoS;



03406 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA IX>S DEPUfAIX>S Janeiro de 2000

XXI - cstabelocer os limi~ de compeÍ!ncia pora as autorWções de despeta;

XXII - autorizar a ...!natura de conv6niOl e de contratos de pRSIaÇIo de

XXIII - aprovar o orçamento analítico da CImara;

XXIV - autorizar licitaçOes, homologar .....~s e aprovar o calmdário
de compras;

xxv -exercer fiJcalizaçIo finaDceira ooln as entidades subvalciOlllldas, lO1al
011 pccalmente, pela amara, nos limites das vorbu que lbes forem destmodu;

XXVI • eDCIIIlÍIl!lIr ao Tribunal de ConIaI da UniIo a pres1aÇIo de contu da
C1mara em cada exercício 1iDance1ro,

XXVII - roqmJl1ar reforço pobcial, 110I _ do pdarafo úmco do art. 289;

XXIII • apmentar à CAmara, na Iesdo de llIICllrrJIIDelto do IDO legislativo,
MMlho dos trWlhos realizadoo, precedida de S1lCÍDtO m1alório oobre o ..., deoempenho.

§ I" Em CIIO de matéria tnadiável, poderá o Pmidente, ou quem O estiver
subItrtuindo, decidir, tJd~nndJJm da Mesa, oobre _ de compet!ncia desta.

f 2· AI. colllpetfaelas pl'ft'lltu .01 bIdHo I, VIU, XVII, xvm, XVII,
xxm, XXV e XXVII pederIe _ obj.. de~ pela Mesa, a ... Iatlp'utll,

e poderio "" lIlIbdeIepdas Da afera adllÚlÚltratlYa DOI IiaIItoIIlxadoo em nooIt&fio
llpedIka.

SeçIo 11
DA PRESIDêNCIA

AI!. 17. O Plmdente é o rt!pI"e_,da C1mara qUllldo ela Ie promlIlCia
coletivamente e o supervioor dos seus trab.lbos e da sua onIem, nos _ deste
Rqpmento.

Plrierafo Wúco O cargo de Prestdcnte é priVltlV<l de brasileiro nato

Art. 18. SIo ItnbllÍçõeJ do Prestdcnle, além das que estio apreosu neste

Regunento ou decotrsm da -.ueza de S1lU :limções e pmroplIvu

I - quanto às seosões da CAmsra:

a) prestdi-lu;

b) manter a ordem;

c) conceder a palavra .... Deputados;

d) advutir o orador 011 o sportcsnte quanto ao tempo de que diIplle, DIo
pemntindo que u1nap.- o tempo ",&íJnenta1;

e) convidar o orador a declarar, qlllllldo for o cuo, se !ri falar a favor da
propolÍÇlo Oll COIltra e1a;

f) interromper o orador que se desviar da qUOllJo, falar oobre matéria veadda
ou, em qualquer momento, moorretnu~ de quetrsta o ar!. 309, § I", advertilldo-o,
e, em cuo de lDIIIt!Dcia, _lhe a paiavxa;

s} llIItDrmIr o Deputado a falar da boDcada;

h} determiJw o Dio-aptnhamen!O de diJcuno, ou apode, pela tIquíJrafia;

i} COIlvidar o Deputado a retiIar_ do recinto do PIeaírio, qumdo pertmbar a
ordem;

j) lllIpGIder ou eatm'U' alesdo quando necesárk,

I) llIIlOrÍZII' a pubIiI:oçIo de~ ou~ em inleüo Il:or, em
raumo ou spenu lIIIedia1Ite refer&lcia na ata;

m} decidir ..~deordem...~

D) lllIIIDCiar a Ordem do Dia eo rWmero de Depuladoc preMIIeI em P1aIírio;

o) lUlUIlC1Ir o projOlO de Im .... pa.-.. .....-u- das caniIolles • a
f1ueocia do prml pca inIcrposiçIo do recurJ() a que .. refae o lrL 140, § 2";

p) submeter a diJc:usdo e VOCaçlIo a máéria • .-~ beiíi como

eNbeIecer o pooto da queIlIo que terá objeIo da votaçIo;

q) 1l11JDC11lr o teIlli1ado da VOlaÇio e decIonra ~udicWidade;

r) orpoiDr, ollYiclol OI Lldens, a qmda com a previIIo das JlIllPOIÍÇ&lI a
__ oprec1adu no _ ~ e doo _. _.....udoo _ tor.a ele

an. D, pca distribuiçlo 001 DepuIIldos;

s) deIi.- a Ordem do Dia das oest6es, na conformidade da agenda billleltra1
• co. ao~ do mata dias, msalvadu as alterações pe:mntidas poc este

Ro&Imeoto;

t) COIlV<lCIlr as-..da CJmara;

11) dooompoa< as 'YOIlIÇÕeI abortas e vocar CIIl eocrutIzJio'oec:ntD, coataIIdo-oe a
_~ em qualquer caoo, pca efeito ele qIlOl'IDIr,

v) sp&.: CCIIIlIr& verbal a Deputado;

x} ........ _po ele d&l'llfÀ do .... wDçIo lIOaoiaal pelo ___

oIetrhIeo, .bsenad<JI .. 1baiIa a qlH H ror.... o art. 202, f I";

n-~ .. proposições:

a) pIOClldor à c1iJtribuiçlo de matéria .. comiJollea JlOI1DOI'l'DleS ou eopeciaíJ;

b) doCerir a ráiIada ele pIllpOlIÍçIo de~ u bJi>'tae do art. 122,
VII;

c)~ requerimentos;

e) devolver ao Autor a proposiçIo que incorranu hipó_ do art. 161;

m-~ .. comiIolles:

a) .... manllroo tiIuIales e supImtes mediIl1Ie comnaicaçlo dos
LIderes, ou md.p d..'I"_cIesla, se cocpirado o pra20 fixado, 00I00&Iltc o ar!. 32, ctlpllt

• f I";

b) cIocIarar a perda ele lupr, pocrnotivo ele íalta;

c) .......OImoiaor~~neceoárioo ao :oeupleno funci_;

d) COIlYida- o Rdúar, ou 0IItr0 membro da comisdo, pca esclmcimcalo do
parecer .. PIaIária;

e) eoa:YOClIr as comiJIlles permanentes pca a eleiçlo dos respectiVOl
!'raIdentes e Vic»-Praidcmes, DOI terIIlOI do art. 41, f 2";

f) julp rIlOlnO COIltra decislo de Presidente de CODlI5SIo em~ de

IV - quanto • Mesa:

a) pre51dir S1lU reuniões;

b) tomar pane !lU ditcusoões e delibenções, com direito a voto;

c) distribuir a múéria qlIll dependa ele puecer;

d} executar as SlI&S dec1I1ies, quando tal ÍIlClllnb&>cia DIo seja alribulda a outro
membro;

v •quanto" pu!lIic"9/la • à divulpçio:

a) dotmninar a publicaçio, DO DIlirio da Clmara dos Deputados, de maIória~·
referente. CAmara;

"'"b) DIo pennitir a pubIicaçIo de prommcwncnto OU elCpre&IÕOS lteDW6riaI do
decoro porIamcotar;

c) tomIr coahec1lllCllto das marmu pertinentes à Clmara a serem divulpdu
pelo proarama Voz do Brasil;

d) chvulpr .. decÍllíCl do Plenário, da Mesa, das~ e dos Presi~

das comiaões, encaminhando cópia aoS órsJos de jpformaçlo da CImara;

e) doMwiaar _ ....... de·_~.. da Cl....... a o~.cl. do

prbadpIo da proporcIoaa1Ida parIilIíria Da~ das lII&térIas portIIIentel às
adYldacloo~ uC.-;

VI • quanto à l1l& compet!ncia seral, dcnlre outru:

a)~, 110I 1cmloI do ar!. 10 da CODIlitlliçIo Federal, o Presidettle da
RqnIblica;

b) ínUIpar o CODI01bo da República e o COIII01ho eleDer-Naciooal;

c) cIocidiI, j1MIIImaIle com o l'raidente do- s-Io Federal, IObre a convOClÇlo
exn--diníria do CoDpuo Nacwnal, em cuo de urF>cÍ& ouw-pllblico relevIl1Ie;

d) dar pooas 001 DcpuIadoé, na COIlComúdado do art. 3";,
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e) conceder licença a Deputado, exceto nalupótese do mciso I do art.257; n-receber e fazer a correspondSncia oficial da Casa, exceto a das comissões:

f) declarar a vacâncIa do.lIIlIIlAÚl!9 nos casos de flllg;imento ou,renúncla de m- decIdir, em pnmeira instânCIa, =os contra ato. do Diretor-Geral da

Deputado,., "I... ,Íi~L Cimara;

g) ufir pelo pn:stfaio e decoro da ctm.m, bem como pela dilllUdade e respeIto
is prerrogativas constitueioDllJ de seus membros, em todo o temlório DllCional:

h) dirisir, com SUJl=I& llIIoridIde,-apol1ciada CImIra;

.) convocar e reunir, pcriochc:amcnte. oab sua _idlDcia, os LIderes e o.

Prestdentes das COIl115SÕeS pcnnaDenlcS pca avaliaçIo dos tIabelhos da Casa, elWlle das
DWénas em trimite e adoçio das prllVId!ocias jll1pdas llCCeSIÍriU 10 bom andamento das
atiVIdades Jegislauvas e 1ldminiIlrIIivu;

j) encaminhar lOS órIIos ou CIIlIcIIdes referidos DO Ir!. 46 IS CODCIUIÕeS ~

COIDISIIo pulamentar de iDq1Xrito; tN;
I) 1IIlOriDt, por si ou meclimIe deIepçIo, •~ de confer!nciu,

exposiçlles, poleslrU ou HIIlÍDáiOS aOl o4IIIdao da CImara, e fixar-lhes data, locaI e
horino, ressalVllda. colllpcltDc:l. das comiJslles;

m) promulgaras retolliÇlla da CJmala e assinar OI atol da Mesa;

n) assinar • c:onaponcIencia destiDÃda ao Presidente da República; ao V,ce

Presidente da República; 10 l'Iaadente do Senado Federal: ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal: lOS Presidentes dos Tribmws Supcnora, en1l1: estes mcluldo o Tribunal
de ContlS da UlUlo: ao Procurador-Gcnl da llepIlblica; lOS Govemadora dos Estados, do

DiJlrito Federal e dos Tarilórios: aos Cbcfa de ao-no eslrIIlgeiros e seus representantes
no Brastl; .os P.rIa....1II estraqeíms: is lIUICridades jndicimu, ncote CISO em resposta
• pedidos de mfonnaçIo lIObn__pcrtI1Ialta à CImara, DO cuno de feitos Judiciai.:

o) deliberar, adn/rn1llhmt daMes&, DOI temIOI do § I'do art. 16:

p) cumpnr e fazer cumpnr o.\lqimelllD.

lI' N••~ da ...... nlerida .. Ia. I, r, HI'i obript6ria •
ÜldltSlo de, no Iafabao, e1aqlluta por _to cIa.. proposlçkt de lalcIatlva de
parlamOlltara.

§ 2' O Presidente alo poderá, lenIo ,na quafi!ll!de de membro da Mesa, oferecer
proposiçio, nem votar, em PJeníno, exceto DO ..... de ucrulInio oecreto ou para
desempoIar o Iesu1lado de~ a1Mrto.

§ 3' Paro tomIr porte em quaJq_ diJcussIo. o Presidente traosnutmí a
psald!Dcía ao _ substituto, e Dia • reassumirá enqlIIIIlO ". debolCr • malén. que se

propô. discutir.

§ 4' O Prooidoate~ fIIIIOllda', _ PIIúrIo • peIoI ..eios d.
....uic:açl., is aotlclu ,,1indadaI .. lIidIa .tatalllrlas i Imqt. da Chuora, além

d. d.t.rminar à Secretariá d~ Comunieaçio Soci.1 a realizaçio de .mpla publlcid.de
rep.radora.

§ •S· O Presidente poderá, em qualquer momento, fazer ao PleMrio
comunicaçlo de mteresse da C!mara ou do Pais.

§ 6' O Presidente poderi delegllr aos Vice·Presidentes compct!nci. que lhe seja
própriL

Art. 19. Ao. Vice-Presidentes, segundo sua numeração ordmal, lQCum~

subslltuir o ]'ns,dente em SUIS aw&lcias ou impedimentos. {2tJ
§ I' Sempre que ltver de se ausentar da Capital Federal por mais de quarenta e

oito horas, o Pres1dente passará o exerciclo'da presld!ncla ao Primetro-Vice-Prestdentc ou,

na .us!ncia deste, ao Segundo-VIce-Presidente.

§ 2' À hora do iníCIO dos trabalho. da sess1o, não se acbando o Prestdente no

tceinto, será ele substttuido. sucessIvamente e na séne ordmaJ, pelo. Vice-PteSldentes,
Secre1án05 e Sup1entcs, ou, finJ.i=nte, pelo Deputado mau; Idoso, dentre os de maior
número de legtS1aturas, procedendo-se da mesma forma quando tiver necessIdade de delxar

• sua cadeira.

SeçAo 11I
DA SECRETARIA

Ar!. 20. Os Secret'rIot terio IS desjzn.ç6es de Prim.iro, Secal1do,

Terceiro • Quarto, cabendo-Ih.. sup.rintender os serviços .dmllliJtratlvos d. Clm.ra
c da.mpeuh.r compet!ncias de n.tureza poUtico-Iegislativ. qu.lhes sejam .tribuldas

118 .to • que se rer.re o § 6' do .r!. 15.

11'IDcnmbe .0 Primeiro Secret'ri~~a1im dlS .tribniç6es decorrel1ta das

compet!l1cias findas 110 ClIJ1Id:

I - receber conVItes, representações, pcúções e memonais dirigtdos à CJmara;

IV - mterprelar e fazer observar o ordenamento Jurídico de pes!Oal e dos

serviçoS admimstrativOJ da Câmara.

V - dar posne ao Dil'etor-Geral daCJmara -t! ao SecrelárIo-GeroldaMC$ll.

§ 2- Em nulo, o. Secretário. substituiJ"..se-io conforme sua Dumeraçlo

ordlaal • 56 pod.rlo w.r d. palavra, ao intqrarem • Mesa, para chamada dos
D.putados, contagem d. votos ou leitura de docum.ntOI ord.n.d. pelo Presid.nte.

§ 3' O. Suplentes !crio as desigoações de Primeiro, Segundo, Terceiro e
Quarto, de acordo com a ordem decrescente da votaçio obttda.

§ 4' Aos Suplentes compete, alim das .tribuições que Ih." forem conf.ridas
no ato. que se refere o art. 15, § 6·, substituIr qualquer dOI SecreÜriol DOI casos de
impedimento on .w!ncia t.mporária. dA

§ 5' Os Suple.... poderio porticlpor das renai6es d. M.... sem direlto •

voto.

Capitulo 11
DA PROCURADORIA PARLAMENTAR

Ar!. 21. 11. Procuradoria Parlamentar t.m por fin.lid.de promover, .m
colaboraçlo com • Mesa, • der... d. Clm.ra e de ••ns 6rgios qnando .ti11gidol .m

lua honra ou imagem perante I SOCiedade.

§ I" Compete à Procuradoria P.rlamentar:

I - rom....r à Advocacla-G.ral d. Uniio IS inform.ç6es e o respaldo

ticaico n.cessário à d.fesa judicial dos int.resses da Clm.ra dos D.putados;

n _ adol11r ... proVIdencias cabiveis, por lolicitaçio do Ülte.......do, para •

deC... judicial • extrajudicial de Deputado coatra a .meaça oa • prátiea de .to
.teatat6rio do livr" exerClCio • das prcrrogativlS constitucionais do mandato

parlam.ntar.

§ 2' A Procuradoria P.rlam.atar seri cotistitnid.1'Or:

I - um Procurador-GeraJ e dois Sub-Procuradores-Geraú, deslp.dol

pelo Presid.l1te d. Cim.ra no ÜliclO d. pnm.ira e da t.rceira sessÕClllegislativas de

cada le&islatura, dentre Deputados com fonn.çio juridica; •

n -quadro técnico de procuradores, admitidol mediante c:oncuno público

d. proVIS e titulas.

13' Aos Sab-ProcnradonfoGeraia, qll.lel'l....!I~'Ühímelro
• Secundó', compele .ubllitulr o Procurador-G.ral c.. lUas .nsêlacias e impedlmentoa.

§ 4° A )'Ies:a CU'Q'l .- ~ .. ~':.v 1!"nClnr mst2laçúes í15ita5 e suporte de peslOal

adequado!làamação IlaAU' • ~ ... wf. r'Jj 1.1 Cmão na defesa judicial daClmaradol

Deputados.

§ 5° .\ t .OC"l . :\h -,... 'J .... lamentar :atuara. sob a coordenaçio do

Procur2dor-GeraJ. l~~ .... I" • "I n lt'~r Hlt'nlD rie qualquer Deputado. A

."'''u ttllo 11I
!lA C('·~I<':r;'=Df)PIAPARLAMENTAR

Art. 22. \ .[,.• r' .. l' ' ~ rl..lmentar tem por rmalid:ade promover, em

colaboraçio com a Mesa. a manutenciio do decoro, da ordem c d. diseiplina 110

âmbito da Câmara dos Deoul.ll ......

.'\.11. 230..~ : l'r" l' 1 •rlamentar será constituída por um
CorregedorwGeral ~ qU:ltrO ~. • J.C!:. d..:slgnados pelo Presidente da Cimara a

cada dois ano!, no Jnlcio ...1:1 .'Jl..:l....:u .!.,~1anva, com observânCIa, tanto quanto pouivel,
do principio da proporcJOn3J~d~t·t.ílJmÕüfJa.

Art. 24. À Corregedonll Parlamentar compete promover a abertura de
smdicância para apuração de '2":"HICI~IS ~~ ':ltOS atentatónos ou incompatíveis com o

decoro parlamentar.

Parágrafo úmco. rl"rC'gedor-Geral Incumbe dirigir e coordenar os

trabalhos da Corregcdona t'arl.llHt:Dt2r, sem prejUízo de outros enCU'l0J que lhe

sejam atnbuidoJ neste ReJPmeoto ou em ato da Mesa..
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Art. 25. A Corregt'tlhna I drJamentar poderá, observados os pnee1tOl
rttímentaís e as onentaçóc.:l ua \!P'.iI.. ban:ar provimento. no sentido de pnveair
perturbações da ordem e da disClp !na DA (,asa.

'";":Cl'wJoJV
lpS C')MISSÓES

"'~cão I
lJlSPIJSICOES GERAIS

Art. 26 As COmb$C to ,c. ('...roam são

I w permanente~ ,1<:: 1'"" ~1" T('_nJco·legIslatlvo ou especIalizado intearantes da
estrutura lnSntuclonal üa (,lSlL , .! tc:;:;es Cagentes do processo legislativo, que~ por

finaiulade ilprecIar os assuntos 011 0roPOSlçãeS submendos ao seu exame e sobre eles
dehberar, assun como exercer o ..K.omoan.na.mento dos planos c programas govemamcntais
e a fiscal17ação orC3.rr.tn, .... '! r"'ll'Hlo. avabando e dando parecer lIO-bre I.

ox....çi. du poUtleu públlcu, 00 i ..bit. dOI nsp<diY.. ampoa telÚtIcoa o áreu
de.tDlçio;

11 - lemporáriu, u eriadu paI'll.prtáar ......to determinado.

P.rálJ"llfo úoieo. AI collÚlllits temporárias extiDiuem-se quodo
alcançado o fim • que se destinam ou expirado leu prazo de duraçlo, do podsdo
oJtnop....r um........lDtI.

Art. 27 N. constitwçlo du COlDlSSÕj:S asscaum...·á, tanto qwmto posslvel,
a represcntaçio proporcIOnai dos parI1dos e dor bíocor patlamcntMes que partICIpem da
eu., U1Cbnndo-se sempre um membro da Mmona, :amda que pe" proporcionalidade nIo
lhe CIlbllugar.

§ l- O eálculo d. propoRloDalldade partidária suá feito com bate na
ttlaçio dos pllrüdoa o bl.... p.rlam..ta e:nattDtcI 111 Casa na data da pout dOi

Deputados, .ó pod..do Itr a1tetldo, Da \epIla1Dn, DOI ..... de :

I - d......tituiçio ou modificaçio dOi blocos oxistooles ou formaçio do
novos blocos par"lbtDllttI;

II - ..odifluç6tl 00 qu.otitatlvo da blloada doeonool.. do aoVl disputa
euilotll ou de eriaçi. ou ruslo de pllJ1idos.

§ 2· A IIltetlçio do cáleulo, ou bipõt.... pttYÚtu 00 § 1·, só pnvaloeerá.
p.ttlt da ....10 It&ls"tlv.sepintc.

Art. 28 Às COlD1SSÕ<S pcrnw1enl<S, om razlo da maténa do SUl competêncUl,

e às demais COlDlSSÕ<J, 00 que lhes for aplicável, cabe'

[ - exalDinar e d.r p.roeor sobre u pro~ IUloitu à delibetlçio do
Plcoário quo Ih.. rc>rem distribuldu;

fi - eUJ:Uaar e dar pancer cODcllUÍl'o sobre o mérito de projetos de lti,
dilptDllda. eompetia... do Puúno, uivo o disposto 110 an. 140, § 2· e o1Oem.dOl
OI projetos:

.) de lei complementar

b) de côchaQ e $WI5 II1l<rl1ÇÕOJ,

. c) relltivos. maténa que nIo poosa ser objeto de delegaçlo, consoante o aI!.
68, § 1=, da Const1tuíçio FcderaI,

d) ori1llldol do Senado, ou por ele emendados, que lCIlham sulo aprovadc>s pelo

PltIlário de qualquer das Cuu;

e) que I*'lham recebódo pam:cteJ divergentes, ~

l) que, _lido o pruo tqJDloota1, Dlo ttabam recebido pareeer de

cotalNie, DOI tenIl4lll d. an. '1, § 7";

m-1'CIIilDr luchltlclll públi... com .ntoridades e rep=entantos de enl1dados
da sociedade civil;

IV - convocar Mímstro de Estado ou qU.lICIDtr titula.... de ótglOl
lubordlndOl à PtUldbda d. Rtpúbbc:. para prestar, pessoaImente, mfotlDlÇÕes sobre

lIIUIlIo p:eviemcote detemunado, ou conceder-lhe audIencla para expor M$\lIlto de
releviocla de lICU Minlmno ou átll do lltu.çio;

v - mcaminbar, por int<rDlódío da M..... pedidos esentos de mfo~ a
MiniItro de Estado .u • qoalsqUct titu...... de órpos subordln.dos à Presidluda da
ReplIblka;

VI - n>c:<btr pttiç6tl, rec1amações ou tepres<ntações de qnalqueT pessoa contra
litOI ou omiAIlos das llIIlOridIod<s ou cntid.Idcs públicas: oos termos do an. 271;

vn -..licitar dcpouncnto de qualquer autoridade ou CIdadão;

vm - IICOIIlpanhar • apreciar progrIlIlU de obm, planos IllIClorws, tegIOrmis •
octonais de dootnvolvimcnto e sobre eles =l1r parecer, em IIl1cullçlo com a Comisslo

MistaP_de que trata O an. 166, § 1·, da COnsl1tulção Federal;

IX - avau.r a proposta orçamentária relativa a seu campo temático em
.ttictllaçio eo. • C.mini. Mist. Pormaoeote de que trata o an. 166, § 1·, d.

C.tIItitlliçh Fedtnol, pode.do .pttltDtar emoodu, aOl lormos de ttIOlaçio do

Co• ..-oN....uIl

X - exercer o acomplll1wnento e a fiscalí2açio conlÜ>il, financeira,
~ operaciODlli • petrimomlli da Umlo e du l:Jltidadcs da Idministraçio direta e
indlrtta, incluídas u fundações e sociedades IIlSIituldu e manl1du pelo Poder Público
Ctdtnl, em art1CUIaçioo com a COlDl5Slo MlIIIP~te de que trata o art. 166, § 1', da
Coi>JIituiçlo FoderaI;

XI - dttenninar a realizaçlo, com o auxílio do Tn'bunal de ContlS da Umlo, de

dilijltlciu, perícias, lnsptÇÕCI e IIlditonu d. nal11leZl contabli, financcrra. orçamcntária,

OperacIOnal e paInt!lorual, nas urudades admunstral1VDS dos Poderes Leglslattvo, Executivo
e Judiclano, da admuustnlçio dtreta e mdtreta, incluldas as fundações c sociedades
lOSl1tuídas c manl1das pejo Poder Público fedezal, ~

XlI - ex= a fiscaliz.sçio • o controle dos atos do Poder Executivo, incluldos
os da adoumstraçio mdírcta;

xm· propor a sustaçlo dos atos normal1vos do Poder ExecUl1VO que exorbitem

do poder rcgullllltDtar ou dos limItes de deleglçlo leglslal1va, elaborando o respectivo
decreto legtslanvo;

XIV • estudar qnalquer assunto compreendIdo no respecl1vo campo tClllático ou

arca de al1V1dadc, podendo promover, em seu âmbito, conferêncIas, exposIções, palestras
ou scmmános;

xv . solicitar audi!ncia ou colaboração de órglos ou enl1dades da
admuustração públtca dtreta, mdtreta ou fundaCIonal, e da sociedade ciVIl, pma eluclll.çlo
de rnaténa SUJeIta a seu pronunciamento, não unpllcando a dtlígencta dilação dos prazos.

§ J' As Itnbuiçõcs contidas nos mci... V e XlII não excluem a iniciativa
concorrente de Deputado

§ 2' P.ra .r.ito d. dilpOfto nO inciso n, d, eOM.d.tlm·u dIverpnlu OI
parecera de mérito aDtalôDi~Olt UJiDl entendido! 01 que concluam, em "laçA0 à
mesma propol~O. no sentido da rejtiçlo total e dI. aprovaçio, com on sem emltndas.

§ 3' ApUe.m-se à tramitaçio dos projetos de lei SUloilos a p.rt<tr

eoo.lusIvo du comÍSIÕes, 00 que eouber, as disposIÇÕes pnvistu patl • tramitaçlo
das DI.tinas submetIdas à aprtciaçio do Plenário da Câmara.

§ ..- Os proJetol de lei sujeitol a parecer conc:luJivo de mérito du
COIllWõeJ que venham a perder esta caracteriltica DO tuno de lua tramitaçlo. uja
por rorça do disposto 00 ioeiso n, .u._11,/. r. ou do tcCuno provido pelo PIe.trio,
seri.o encamiD.hados i. Maa jn.tamente eom U éDteBdu apresentadu DO 1mblto d..
c.otaiulies, p....ndo. tramitar como as proposiç6a em geraL

Seção 11
DAS COMISSOES PERMANENTES

Subseçflo I
Da ComposlÇflo e Instalação

Att. 29. O numero de mcmbrçs efel1vos das COIlllSSÕCS pt:rIllIDl:Jlle será
estabclecld? por ato d;I Me... ouvidos os. Lldores, no início dos tra~ de cada
lCIJI"tutl, prevll1cccndo o quanl1tal1Vo anterior enquanto não modIficado. J!IJ!ij

§ I· A fixação levará em conta a composição de Casa em face do número de
COrnlSs5es. de modo a perrmttr a observâncIa, tanto quanto posslvel, do pnncíplo da

proporclOna.hdade paI1:I.dána e detnalS cntenos e normas para a representação das bancadas

§ 28 Nenhuma comissio teta D1A15 de doze centésimos nem menos de cmco
centésimos do totlli de Deputados, desprezando-se a fração

§ 3· O número totlli de vagas nas COlDlSSÕ<J não exc.derá o da composIção da
Câmara., não computados as membros da Mesa.

Art. 30. A distrIbuição das vagas nas COlDlssõt:S permanentes, por porlldos ou
blocos par!zmentares, será orgarozada pela Mesa logo apos a fixação da respccttV&

composição numcnca, oburv.do o disposlo 00 .tt. 27. §§ 1· e 2·.
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§ 1° Carla partido ou bloco parlamentar terá em cada comissão tantos suplentes
quantos 05 seus membros efet:J.vos.

§ 2' Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro tttular, de mau
de uma comissão permanente, reualvada a Comissão Mista Permanente • que se
rof..e o ar!. 166, § 1', da Constituiçio FederaL

§ 3' Ao Deputado, salvo se membro da Mesa, seta sempre assegUrado o direIto
de integrar, como atu1ar, pelo menos uma COmIssão, amda que sem legenda partidána ou
quando esta não possa concorrer as vagas eXIstentes pelo cálculo da proporclouahdade.

§ 4' O Deputado que se desvincular de sua bancada perde o direito à vaga
que ocupava em razio dela.

Ar!. 31. A representação numénca das bancadas nas comusões será
estabelecida divulíndo-se o número de membros da Câmara pelo número de membros de
cada colD1ssio, e o número de DePutados de cada partIdo ou bloco parlamentar pelo
quociente assim obttdo, o mtelrD do quocIente final, dito quoclente.partidário, representará
O número de lugares a que o partido ou bloco parlamentar poderá concorrer em cada
comissão

§ 1° As vagas que sobrarem, uma vez aplicado o cntério do capur, serão
dest1lllldas aos partidos ou blocos parlamentares, levando-se em conta as frações do
quociente partidáno, da maIor para a menor.

§ 2° Se venfieado, após aplicados os critérios do capur e do parágrafo antenor,
que há partido ou bloco parlamentar sem lugares suficientes nas COtmSSÕCS para a sua
bancada, ou Deputado sem legenda partidária, observar-se-á o segwnte'

I . a Mesa dará quarenta e alto boras ao partido ou bloco parlamentar nessa
condição para que declare sua opção por obter lugar em COID1S51o em que não esteja amda
representado,

II - havendo coincidênCia de opções terá prefcrencia o partido ou bloco
parlameotar de malor quociente parndário, conforme os cnrmos do capur e do parágrafo
antecedente;

1lI - a vaga mdJcada será preenchida em primeiro lugar;

IV - só poderá haver o preenchimento de segunda vaga decorrente de opçJo, na
mesma comissio, quando em todas as oUlras já tiver sido preenchida uma prímetl'tl vaga,
em id8nticas condições,

v . atendidas as opções do partido ou bloco parlamentar, seria recebidas as dos
Deputados sem legenda partIdária;

VI - quando malS de um Deputado optante escolher a mesma comissão, terá
preferênCia o mais idoso, dentre os de maIor número de legulaturas.

§ 3° Após o cumpnmento do prescrito no psrágrafo anterior, proceder-se-á à
distnbuíção das demais vagas entre as bancadas com direIto a se fazer representar na
COmISsão, de acordo com o estabelecIdo no caput, considerando-se plI'a efeIto de cálculo da
proporcIonalidade o número de membros da comisslo diminuído de tantas unidade.
quantas as vagas preenchidas por opção.

§ 4' Aos partidos e blocos parlamentam é facultada a cosslo, entre si, de
no máximo três vagas diJtribuidas na forma deste artiiO,

Ar!. 32. EstabelecIda a representação numérica dos partldos e dos blocos
parlameotares nas comissões, os Lideres comumcarlo 10 Presidente da CJrnara, no prazo
de CIDCO sessões, os nomes dos membros das respectivas bancadu que, como titulares e
suplentes, irio mtegrar cada collUSSio.

§ 1° O Prestdente fará, de oficio, a desia:naçlo se, no prazo fixado, a Iíderança
não comunIcar os nomes de sua representação para compor as comissões,' no. termo. do
ar!. 54, § 3°. -

§ 2° Juntamente com a composição nominal das comiulles, o Presidente
mandará publicar no Diário da Camara dos nepatadol e no avtl1lo da Onlem do Dia a
convocação destas para eleger os respecttvos Presidentea e Viee-PreIldentes, nos termos do
an. 48, § 2',

Subseção /I
Das SubcomlsslJes e dos Grupos de Trabalho

Ar!. 33. As COID1SSÕOS permanentes poderão COnstituir, dentre seus própnos
componentes, sempoder decisório.

I - SUbcollllSSÕOS permanentes, mediante proposta da maiona de seus membros,
reservando-Ibes parte das matérias do respecttvo=po temático ou área de atuação;

II - subcolD1ssõos especiais, mediante proposta de qualquer de seus membros,
pora o desempenho de atlVldades específicas ou o traio de assuntos definIdos no respec1tvo
alO de críaçio;

m - grupos de trabalho, mediante proposta de qualquer de seus membros,
eODldtufdOJ por no máDmo quatro Deputados, para representar a comissio em atos
esternos à CasL

§ 1° Nonhuma COlD1ssào permaneote podera contar com mais de tres
subcomissões penn.anentes e de duas SUbcotmS5ÕeS especllUS em funCIonamento
simult!neo, induid6 no cômputo a subc:omissio permanente de fiscahzaçio e controle
ref'trlda no ar!. 35, § 2',

§ 2° O Plenírio da COll11!são fixará o número de membros de cada subcotmssào
e grupo de trabalho, deslgnando-os nommalmente, respeItadO o pnnClplO da representação

proporcional, e dellniri as maténas reservadas às SUbcolDlSSÕOS pennaoentes e os objettvos
du subcollllSSÕOS especlllS e grupos de trabalho.

§ 3° No funclOnameoto das SUbcOIDlSSÕCS aplicar-se-ilo, no que couber, as
disposições deste Regunento relativas ao funcionamento das comissões permaneotes.

Ar!. 34. A matéria apreciada em subcolDlSSào permanente ou especIal
concluirá por um parecer, sujeito à deliberação do pleoano da respec1tva comissão, exceto
na Iúpótese do ar!. 65, V.

Parágrafo único. Oa Deputados intevantes de IltUPO de trabalho deverlo
apnaeatar à tOlDÍIISlo, no prazo de cinco seulles após seu retomo à Cua, relatório
dai atividades des.nvolvldas, para eonhecimento da comisslo, sob pena de do mais
intea:rarom grupo de trabalho na mesma legislatura.

Subseção 11I
Das Maténas ou aüvidades de competência das ComIssões

Ar!. 35. SIo as seguintes as COIDlSSÕCS permanentes e respectivos campos
temáticos ou arcas de atividade:

I - Cotmssílo de Agncultura e Política Rural:

a) política agrícola e assuntos amentes a agncultura e à pesca profissional,

destacadamente:

I -org~ do setor rural: pollttca nac10nal de cooperattvismo: condições
SOCllllS no meIo rural,lI1IgtlIÇÕes rural-urbanas:

2 _ estimulos fi~, financetros e CreditiCIOS a agncultura, à peaquisa e

expenmentação agrícolas;

3 - política e sistema nacional de crédito rural,

4 _ política e planejamento agrícola e polittca de desenvolvimento teenolóa:Ico
da agropecuária; extensão rural;

5 - seguro agrícola;

6 - polittca de abastecimento, comercialização e exportaçlo de produtos
agropecu2rios, marUlhos e da aqüicultura,

7 - pollttca de eletnficação rural:

8 - políttca e programa nacIOnal de urigação,

9 • viglidncla e defesa sanitána aoimal e vegetal;

10 - padromzação e inspeção de produtos vegetau e anunaís;

Ii _padromzação, mspeção e fiscalizaçiD do UlIO de defensivOl qrotóxicos nas

atividades agropecuánas;

12 • política de insumos agropecuíriOl;

13 • me'.eorologra e c1imIlOlolIa;

b) politica e questGes ftmdWiu; reforma qríria; justiça agrária; direito agrário,

des+'Cld'mente:

I . uso ou poase temporária da terra; contratoI qrúiOl;

2 - colomzação ofiCIal e partIcular;

3 _regu.lanzaçlD dominial de terras rurais e de sua ocupaçIoõ

4 _aqui1iç!o ou arrendamento de imóvel rural por pessoas flsicu ou juridlcu

estrangeiras e na faixa de frontern;
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5 "aliCll8Çio e concesslo de terr2S públicas;

11 • Com"sio de Ci!neia e TecnologIa, Comumcaçio e Informática:

a) desenvolVImento clenllfico e teenol6gIco, polltica nacional de cl!nela e
tecnologia e organizaçlo institucional do setor; acordo. de cooperaçio com outros palses e
organIsmos mtemacloruus,

b) 'Istema estatlstlco, cartográfico e demografico nacional;

c) os melO' de comurucaçio socJJl! e a ilberdade de unprensa;

d) a produçlo e apro~ das CIlllSSOras de rádio e u:levisio;

e) assuntos relativo. a comumclIÇÕes, telecomumcações, mformal1ca, telemática
e robollca em geral;

t) mdústrias de computaçlo e seus aspectos estratégicos;

g) seMçoS postal" telegraficos, teleIorucos, de telex, de radtodtfusão e de

transnllssIo de dados,

h) políllca nacIonal de infonnállca e automaçio e de u:lecomumcaçôes;

I) regune Juridtco das telecomumcações c mformallca,

m· ConussfD de Conslituiçlo e Justlça. e de Redaçio;

a) llllpCcto. cODllltue:ioDli,lepi, jurídico, regunental e de téemca legISlativa de
proJctos, emendas ou substrtutivollUjeitollapm:taÇIo da Cimara ou de suas CoID1S5ÕeS,

b) admtssibiltdade e mérito de propoIla de emenda l ConstilUiçlo;

c) assunto de natureza Juridica ou oonslituoíonal que lhe seja submetido, em
consulta, pelo PresIdente da CAnwa, pelo Plenârio ou por outra ComlSsIo, ou em razIo de
recurso prevtsto neste regunento;

d) ...utOI atiltentes à orpní2açb do Estado, à orpn~ doi Pode.... e
àJ fullç:6et euellc.ail d. Justiça;

e) maténas relallvas a dJrelto constituciOnal, eleitoral, ctvil - excdo direito de

família ", penal, pemtenclano, processual, notarial; ~

l) parMos políllcos, mandato e representllÇio polltica, SIstemas cleitora" e
eleições;

g) reg15lros publIcos,

h) desapropnaçõe.,

1) naciOnalidade, Cldad&ma, natumlI7.AÇão, rcgune Jund1co dos estrangeIrOS,
enugraçlo e mugração,

J) mu:rvenção federal;

I) USO dos símbolos naclOIllllS;

m) cnação de novos E!it:ados e Temt6rios; mcorporação, subdivislo ou
desmembramento de áreas de Estado. ou de Temtóno.;

n) transferênCia temporária da sede do Govemo;

o) anisua,

p) RegImento Interno da Câmara dos Deputados; dJrelto. e deveres do
mandato; perda de mandato de Deputado, nas lupoteses dos =ISOS I, 11 e VI do ar!. 55 da
ConsnllUção Federal, pedtdos de ltcença para mcorporaçio de Deputados as Forças
Annadas,

q) redação do vencIdo e redaçlo final das propo.u;lIe. em geral;

IV - Comisslo de Defesa do CODsumidor, MeiO Ambiente e Quut6n
Indlgenas:

a) ..onomia popular e represdo ao abUlO do poder ecou&mlCO;

b) relaça.. de eODlumo e medidas de deresa do oolUmaidor;

e) eomposiçlo, qnaUdade, apresentaçlo, pnbIlcidade e diltribniçlo de bens
furviçOIl;

d) poUtlea e sistema naeional do meio ambiente; direito ambiental;
lCiÍ!laçlo d. defesa ecoJó&iea;

11:) l"Hunos naturais TenováveÍJ; flora, fauna e solo; edafolo&ia e
deurtifleaçlo;

f) gesllo, planejamento e eontrole dos recunOl hldl'ÍCOl; reeI- jllridieo de
'lUas pábUcas e partieulares;

Il .......101 refennla aOl IndiOl e li comunidades indlgeuJ; regiae dai
taTu tradldoallbaute ocupadas pelos indiOl;

v -Comissio de Economia, Indústria, Comén:io e Turismo:

a) maIérias atmentes a relações econ6micas mtemaeiC>lws;

b) usuntoli relanvos à ordem econôIDlca naciOnal,

C) polltica e anvidade ind11!lria1, comercial e agrícola, setor ccon6rmco

terciário, exceto os oerviços de natureza finAnceua,

d) sistema monetário; moeda; câmbio e reservas cambiais;

e) comércio e=or; políticas de ímportsção e exportaçlo em geral; acordos

comerciais, tarifu e cotas;

l) atividade econônuC& C!tJltII1 e em Tegtme empresanal; programas de

pnvattzaçlo, monopálí05 da Uniio;

g) proteçlo e beneficios especllllS temporários, exceto os de natureza finan<:elnl
e tributária, as empresas brastlelIU de capItal nacIOnal;

h) cooperal1vismo e outras formas de associativismo na atividade ecoIlÔrmca,

exceto quando relacionados com matéria propna de outra Comiss!o;

i) regime juridtco das empresas. tratamento prefereneial a nucroempreau e a

empresas de pequeno porte;

J) fiscalJZaÇlo e incenllvo pelo Estado às allV1dad.. econ6micas; diretrizes e
bases do planejamento do desenvolVImento nacional equlhbrado; planos nacionais e

regIOD&1S ou setorws;

I) matirias relanvu a direito comercial, soeietino e fulimentar; direito

CCOIlÔmioo;

m) propriecIadt ind11!lria1 e sua pro!eçIo;

n) rezjIIro de comércto e allV1dades afins;

o) po1lticas e sisu:ma nacional de metrologia, nonnalizaçIo e qua1idade

mdustrlal;

p) polltica e SlSl<:ma nacIOnal de tunsmo; cxploraçio das ativi~ • ~
~l\IlÍJt1coS; ~

VI - ConussiD de Educaçlo, Culturle Desporto;

a) assuntei atinentes à educaçIo em geni; polltica e sistema ecIucIcioIlal, em
seus aspectos mstitue:iooais, estruturais, funCIOnais e legli.; direito da educaçlo; recurIOI

humanos e finIncetros para a educaçlo;

b) sistemI desporttvo nacional e sua orglrlÍZlÇlo; polftica e plano nacional de
educaçlo fislca e desporllva; normas gernt5 sobre desporto; Jnstiça. desportiva;

c) desenvolVlll>ClllO cultural, mclusive patrim6mo histórico, ~,
arqueol6gtco, cultural, lIrtistico ecientifico; acordos culturais com outroa pm-;

d) direito de unprema, ínfOlmlÇio e manifestlçlo do pe!1IIIIIeDIO e expreuIo
da atividade íme1ectual, artiIlica, CIOl:ltl.fica. de comunícaçlo;

e) produçio lIIIe1ectual e sua proteçlo, direitos autorais e conexos;

f) geslJo da documentaçlo governamental e patrim6nio arqnivfstico nacional;

g) chvm6es e~ públicos; daIu comemorativas e homenqens
cívicas,

VII· Conussio de FinInçu eTributaçio.

a) sist<:ma fiuanccjro nacional • entidades a ele vinculadas; mercado finaDceiro
e de cap1la1s, autortD9iO pari funclODan>Cllto das mstituições 1iuanceüas;~
financetras, crédtto; bolJas de vii""", e de mcn:adoriaa; 5ÍJteIDI de poupança; captaçio e
garanta da poupsnça popular;

h) sistema finauceiro da habítaçlo;

c) sistemI naciooal de SfIUtDS privados e capitaliDçlo;

d) tltulOl e valores mobiliários;

e) regime jurfdico do capital estr&nJeiro; remaas de lucros;

f) dívidapública intema e externa;

il maIiriaI fiIIaDeeiras e 0I'ÇIIIlCl:ltán púbIicu, leUI1vada a compet!nci& da
ComissIo Mista P_ a que se refere o ar!. 166, § I·, da Constituiçlo Fedenl;
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j) litígIOS mtemaClCmatS, deciara::~ , ~" ... , ,;:cnclções de anmstício ou de
paz; requisições ciVis e nnlitares em caso de 1lrJ.L.,em: :--cr.;J e em tempo de guerra;

g) Forças Armadas e A\Lxlliares _'1"." :;;'. . "ohoa :IUlilar. semço n:ulitar e
prcstaçio Civil altcrnauva, passagem de fore" , _.. .. é • ., permanênCia no temtório

oactonal; enVIo de tropas para o extenor, "

h) assuntos atlllcntes à tà!xa de rrnL.e.:..I; .: ...i. ~ :'')n51deradas mmspensávclS à
defesa nacional;

llOtIIWI gerais de dúeilll fiDaIIceiro; llOftIlIlI gerais de licitaçlo e cootrataçIo, em todas u
modalidades, para a~ pública direta e indireto, incluldu u tiIDdaçlIes'
ínstituídu emamidu pelo Poder Público;

h) upectos finaDcelros e orçamentários póblicos de quaisquer proposiçlles que
importem aumento ou diminuiçlo da receita 011 da despesa pllbliel, quIIIlD à sua
compal1bilidade ou adequaçio com o plano plurianual, a lei de diretriz.es orçamenláriu e o
orçamento anual;

I) fixaç30 da remuneração dos membros do Congre<so NacIonal, do PresIdente
e do Vice-PresIdente da República, dos Mtmst:ros de Estado e dos membros da magllrtntUIa
f~; ,

i) drreIto m.dittlr e legislação de d~~~::3 I ~ •• .1reHO mantimo, aeronáutIco e

j) sistema tnbutário nacional e repat1tçio das receitas tnbutanas; normas geraIS
de direito tnbutóno; legis\açlo referente a cada tnbuto;

I) tnbutaçio, arrccadaçio,' fiscalização; paraflscalIdade; empréstunos
compu1s6rios. contribuiÇÕeS sociais. ~stração fiscal;

m) tomada de contas do Presidente da R.públiu, na hipótes. do arl. 51, n,
da CODltitniçio Fed.ral;

vm-ColllÍUio d. Tramportes , Minu • En.rgia'

a) assuato. reCerentes ao SIStema nacional de viaçlo e aOI sistemas de
lraDIportes em lIeral;

b) tram:portes marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário e metroviário;
transporte por dntOl; ,

o) ord.naçio • eaploraçio doss.rviços de transportes;

d) lraDIport.. urbano, interestadual, int.rmnoicipale intermcionaJ;

e) mariDha 1D.....Oto, port.. e viu navegáveis; navegaçio marítima e de
<aboUllm e a interior; dlreilo maritimo;

f} trauporte de p....,.ire. e d. <a'llU; regimo jurfdieo e leglJllçio
_rIaI; acordo. e oooveoç6a Inte.....cioDais; respoDlabilldade civil do
lraDIportedor;

c) 'ocoraota. poHtIea, edueaçlo eleglJlaçlo de trâDlito e tráfego;

h) pelftltu • .etdeIoe aIIleftJ e lIIII'Iitieo brasll.iro.;

I) " ..frutora lnatItDcIo..1 e o papel dOi alloles dOi ••torea mineral I

....,.ptIeo; ,

j) fOlites eoliveociooa1l e alt.matlvu de eoereis;

I) peNJUÍIa e eaploraflo d! recurso. mhterais e enel'léticol;

m) formo de ace..o 10 bem mineral; empresu de mlneraçio;

n) polltl... eltrIllDra de preços de recursos eoel'létloo.;

o) cómercialização e tDaUStn31lZ,l • • • ·01::' ~o ..:

p) (emento à atiVidade nnnerJ.,

1) assuntos atInentes a prevenção pscaaz::,...lú : .:omoate ao uso de drogas e áo
tr:ifieo tlJcito de entoIpOCODtes;

m) trampo'1. aéreo; aviaçlo civil, aeroporto. e bdra...trIltura
aeroportuária; segurança e eOlltrole do tráfego aéreo; direito aeronáutico;

X· Comu.lo d. Segundado Soeial:

a) ammtos relauvos à sa6de, previdêncIa e asslstEncia SOCIal em geral;

b) orgsnizaçlo instltuciooal da sa6de no Brastl;

C) poUtica de saúdo e processo do planificação em sa6de; sistema único de

sa6de;

d) ações e SOl"V1ÇQS de saúde pública, eampsnhu de saúde pública, enadicaçlo

de doenças endEmicas; vigilAncla epldetmológica, bioestatmica e lDIumzaçiles;

e) ..sistEncla médtca prevtdenciária; instltuições pnvadas de saúde;

f) medicinas alternativas;

g) higI.ne, educação o assIStêncIa sarutaria;

h) atividades médicas e parantédicos;

i) con1lo1e de drogllll, medicamentos e abmentos; sangue e hemoderiv-.:los;

J) exerciclo c1a medtcioa e profissões afins; recursos humaoos para a sa6de;

I) saúde amblenlll1, saúde ocupacional e infortunística, seguro do 8cldentes do
traba\ho urbIno e rural;

m) alimentar,lo e nutnçio;

n) lnd1lstna quintico-fannaoCutloa; proteçlo lndustnal de f8muI<:os;

o) organização institucional da providEncia socia1 do Pais;

p) regime geral e regulamentos da providEnola SOCIal UIbana, rural e

JlIrIlmetltar;

q) seguros e provlllEncia privada;

r) asstsl!neia oficial, inclusive a proteçio à maternidade, à criança, 10

adol=te, ao idoso e/lO portador de deficiêocia;

q) regime jurídico dos ben~ ml~' : Ir_J~ ~nergéticos;

enol'JÜl;

r) controle de água. pubhc., , I .in.lid.do d. geração de

s) regune Jurldico das enl1dades ciVIS de finalidades SOClW e a.ssisteneiw;

XI • Comisllo de DesenvolVImento Urbano e Interior:

IX - ComISsão de Relaçõ~s Extent>r-c _ - ~ .. ~ 'll!clOnal e Segurança pública:

a) assuntos aUDentes a urbanismo o arqwtetura; polittca e desenvolvimento
urblDO, uso e ocupação do solo urbano, habitação e slSleIDa financetro da habltaçlo;
transpones urbanos, in.fra-estrutura urbana e saneamento básiCO;

a) relações diplomatlcas ,e cons,,",'
científicas com outros países; relações C0nl

regIOnais;

'( TI ca..: c comerCHUS, culturals e
""\t1 h, ~( 'ntemacionms muluIatems e

b) matt!rias r~lativas a dtreito urbanistico e a ordenaylo jurldico-urbInistica do
tem!Ório, planos naclODIÍS e regioDIÍS de ordenaçio do tem!Ório • di orgamzoçlo poIJtico
IdmInistrauva;

b) polítIca externa brasileIra. servlc n ...' 1_ ,M (.r "'-1.SUt'trO.

c) tratados, atos, acordos e COnVf!ll!( l"roTC.Ti!l ••'naJS e demm5 UlS1IUIIlentos de
poIJticaoxtema;

d) direIto internacIOnal publIco ,;-o.::::n .'~.: ;3 .:1reI11a.ClOnal; nacionalidade;
cidadania e naturalização; regImeJurídICO dos ..~t"~"1. ': I <:11 rracão e imigração:

e) autorizaçlo para o Presidente nu '1' '.~.•.~ '"':, 'c Repóbhca se ausentar do
território lllCiona1;

f) política de defesa nacional; est1.l..l ... ' ~_t!:._e~...os e aU"ndades de mformação e
contra-mfonnaç!o; segurança públ1ca e seus .:. _a' _ • "DaIS.

c) desenvolvimento e integração de regIões; planos regioDIÍS de
desenvolvimento econômico e SOCial, incentivos regionaIS;

d) regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;

o) politica e desenvolvimento mumcipa\ e temtonal; assuntos de interesse

federal nos Municlpios, Estados, Territórios e no Dlstnto Federa!;

f) matérias r.}ferentes ao direito mumcipal e edilIco;

g) SIstema 1lllC10Da1 de defe.. civil; política de combate is calamidades;

h) migraçôeo internas;
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laativ..;

xn -COlllÍlllo de Trab.lho e Direit.. Sociais:

.) matéria trabalhista urbana • rural; direito do trab.lho • proc:euul do
trabalho e direito .cid..tário;

b) CODtratO individual. coDvençiicl coletiv.. de trab.lho;

c) lUIUDt.. pertiDeates â orpDJZaçlo, llscaIizaçlo, tuteJa. 'CCUra_ •
JUdicina do trab.lho;

d) trab.1ho da _or dcid.de, d. mD","- e do cotraJIIein>;

e) po1ltica s.larial;

f) poUtIca de .mprqo; poUtIca de .prmulizale.. e~
prolloIloul;

I> dissídios indlvldu.1 • coletivo; con1lltos co1etivos de trabalho; cIlrelto de
treVe; DClociaçio coIetlva;

h) Justiça do Trab.lho; Miuiltérlo Público do Trabalho;

i) IiIIdlea1lAlo e orpalzaçlo ÜIldical; siste.... ele rep.......~ cJassIiota;
peIitIca ..liberdade súulical;

j) relaçlo jurídica do trab.lho uo plano iDtem.cioul; orpaizaç&oo
.tmaaeiDDaiI; eoavetIÇ6eI;

I) relaçiicl Gire o ..pital e o trabalho;

m) rqulam...taçlo do ourclcio d.. prolluõa; .utarquias pro1lssionals;

XIII - Comlnlo de Direltol Hum.lI" e MInorias:

a) ......lN .tiAaDtos aos dirat... p ....tiu flu>d._tais;

b) PI'Oll"'.... lovem.meatais relativos à proteçlo d. direitos humaaOl;
doDillcias do violaçlo 011 .....p • dirl!ltos hUBlIllOS;

c) anoatos referentes àI.morias étnicas e sociais;

d) P..-mlçlo e prottÇio do cultllns populara e imito do P.is;

e) ..atérias relat1Yas à familia, à ..ll1htr. â crIaIIÇlI, ao .dol_te, .0 .doao
e .0 excepcioual ou da1IdOIIlo 1IaIco;

d» dinita de faaúlla e do metlOr;

XIV· Collliuio deAdJutuis~e Sornço Público:

a) arpaillaçio polltlco-adllÚllÍStl'ltiv. d. UaiIo e ",forma .dm!Jlistratlva;

b) m.téria ""oreute a direito ad..laistrativo em pn1;

c) _tériaa relativas 10 serviçu pIlblJca d. admütraçlo federal dinta e
iDdInta, ladllJive fuadacloa.l;

d) "lime jurldl<o d.. servidora p6bJJcos ciYis e d.. DIiIItarn, ativ.. e

.) rqlme juidleo-.dllÚllistrativo d.. beDa p6b1lcoo;

f) prataçlo de HS'YiçH públleos ..pral e -rotisae jllridlce;

I> oatorp e ...evaçio da expIençIo de """"' de radiodIraaIo .oaora e
do_elmal...•

§ 1· Os eampoe t...átlooo oa áreu de .tividades de 0II4ia comieaio
perJUII..te .b........ alada .. órpoe e pl'Op'lmU p.mamelltaie co., da
reIacloaadoa.

I r Cada coalule pems.._ tará uma labcomlulo penwleIlte d.
lIocaIizaçio e coatroI-, ....rrepd.. relatlvamot. 10 campo temático da comisal... do

_paúlmato o da~ ....lábll, o~tárla, opendual e patrillloalal
da UaiIo e do entidadee da admiDistraçio dinta e indlreCa, IaelJúdo .. Mciedaclel e
I'udaç6eImantidu pelo Pod... Nblleo faduaL

§ 3· As .tlvldades do 'Ubeo.lUlieI rereridu 110 § 2· .erio exercido
....pre e...rtiealaçlo com a Co.iuh MIsta POrDllllOllte de quo trata o art. 166, §
1°. da COUltituiçlO FederaL

5eçAo 111
DAS COMISSOES TEMPORÁRIAS

AI!. 36. AJ, comissllcs temporirias si<>

I - especiais;

n. de inquérito;

m-oxtomu.

§ 1· M comia6es temporárias compor-se-Io do número de membros que for
proviJto no ato ou l<>qIICrimonlo de _ COllIliluiçlo, desianados pelo PresIdente por

md1caç1o dos Lideres, ou independentemente desta se, no prazo de quarenta e OIto horas
apos cnar-so a COIIllStio, Dia se fizer a escolha.

§ 2· N. constiluiçlo do conusslles tanporánas observar-se-á, tanto quento
possív.l, o prinolpio da proporcioa.lId.de partidária.

§ 3· AlIo partld.. que, pela proporeiollllldade p.rtidária, Dlo possam le
fl%Ol" tepl'CHlltar•••rá llraatída a p.rtieipaçlo .... comisl6ee te.,poririas por
Slltema de rodiDo.

§ ". A perticlpaçIo do Deputado em comi5slo temporária cumpnMO-a sem
prejulzo de suas 1'unl;õeI em CODllSSÕe5 permmentes.

§ 5° Qa.ado. tra....rndu .iDco reaaila COM....tivas. uma comissill
t...poriria .10 teaka atingido ,,_para deJiberaçlo..... Praidoto comuicari o
fato 10 Pn:aideate d. Clmara, para que son.lte ... Líd..... aov. co.,poeiçio no
prazo de ela.. saalin.

SubseçIiol
Das ComISSões EspeciaIS

Ar!. 37. As coaúA6ee especiais serlo...mtuidu para:

I· dar parecer sobre:

.) projeto de códIIo. caso .... qllC su. orpnluçio e I'uncloumOllto
obedecerlo às Dormas 11xado ....rIa. 222 • 228;

b) pedido d••utorizaçlo p.ra iastaaraçlo de p......... colltra o P....ident.
e o Vke-P....id...te d. R.públlca • os MInistros de Estado por crime de
....poos.bllíd.de, a.. tenaos do art. 239;

n - .p......tar proj elo de ","oluçlo para modificar ou reform.r o
RegI......to Interno, uos tel'lllOS do .rt. 238;

m - estlldar e .preantar proposlÇh .obre lUIwatO det.rmla.do. por
lalclativa do Presidole d. Clm.....

§ 1· C.berá às co..issiicI espeollÜ coostituldas para o fim do isl.iso I, a. o
exame da cOllltituClOu.bdade, jundicidade, técDica .lallv.. adeqll.çlO •
compallbilldadelluuulra r orça....tári.. e do mérito d. propociçlo priJláp.1 • do
.......d.. que ",e fo.....preantadu, observado o dispoeto ao .rt. 28, § 3".

§ 2· Nlo poderio "'uelour .imultaa......te lOWlI de elaco comlss6a
especialo.

Subssçãoll
DlIs ComiSllões P8rllll7llJfllMls di! InqUérIto

Ar!. 38 A CJmara do. Deputados, a requeri=lD de um tezçD de .....
membros, criará conussio parlamentar de mqUénlD para apmaçio de falD determinado •

por prazo certo•• qual terá poderes de inVCSl1gaçio propnos das III1OOdad.. Judiciais, além
de outros provi!ltO••m lei e neste Regunento ~

§ 1· De requerimento de criaçio de colaÍSllo pariaJafttar de laquirito
coostarlo:

I - a det-u.açto do rato • ser .purada;

11· o .'mero de membros;

IV - • previslo do despa.......... roa1lzad..;

v .• prerisla da "IHI'O de fllllc:iellárloe da CI....... e doe reqllidtadOl de
Olltros ótllol a serem co,-..d.. â dilposlçlo da comjsalo;

VI. prevido doo .........dIlÚIlÍStI'Itivoo neeeuárioa .0 bo..~peoIlo

da colllÍlllo.

§ r Se, 110 decorrer dos traba1ll.... houver mudança ..... previa"
ot'Çllllentária, .....iIeIo eemuDlCllrlÍ â M....

§ 3- Co~fato determinado o aeoatedmento de "levante intenae
para • vida pública e a orde.. conltillKio.al, 1...1, econômi....ocial do Pais que
estiver devicl.....te ..raet.rizado ao reqaerlm.llto de rou.tituiçio da comiselo e que
nlepoal:

I • .. virtude de .... relevhcia e complexid.de, ser .purado pela0
..-..-penna.....tes d. tllcaJizaçlo • coutrol.;

fi· ser '-dIúda lIIl ClIIIpO de .tIlaçlo ele outra colllÍlllo de iIlqllérito já
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§ 4' A nq""rúnento de um terço dos Depntado", o Presidente da Cimara
poderá antonur a in<\Uio de matéria eone,.. no objeto de mvestlgaçio de eomiuio
parlamentar -de mqB&lto em funCionamento, desde que ainda niu tenha sido

apresentado o relatório à comÍJlio••

Art. 39. A ~DllSsão de mquénto podelá, observada a legISlação especifica:

I _reqUISitar funclOnanos dos semços adnumstrallVOS da Câmara, bem como,

em caráter transitóno, os de qualquer órgão ou enlldade da adnnmstmçiio pública dIreta,

llIdireta e fundacional, ou do Poder Judiciário, necessanos aos seus trabalhos,

11 - determinar diligênCIas, ouvir mdictados, mqumr testemunhas sob

compromisso, requiSitar de órgios e entidades da ~stração pública mformações e
documentos, requerer a audtêncla de Deputados e Mmistros de Estado, tomar depounentos
de autoridades federaIS, estadwus e mumcipais, e reqUISitar os semços de qwusquer

autoridades, lIIClusive policiais;

m _incumbir qualquer de seus membros, ou funcionários reqUISitados dos
serviços administrallvos da CAmarn, da realização de sindicânCIas ou diligênCIas

oecessíriu aos seus trabalhos, dando conhecunenlO préVIO à Mesa;

IV _ deslocar-se a qualquer ponlO do terntáno nacIOnal para a realização de

investigações e aud1!nciu públicas;

V • estipolar prazo p8I& o ateodimenlO de qualquer providênCia ou realização de

dili&!Jlcia sob as penas da lei, exceiO qwmdo da alçada de autondadeJodiciána;

VI • se forem diversos os fatos inter-relacionsdos objeto do mquénlO, di2er em

seporado Illbre cada um,.mesmo antes dI: finda a investigaçio dos denllI1s.

Parágrafo único. As CODllSSÕeS parlamentares de inquérilO. enquanto Dio ror

ap_aIIa .. Ieplaçio apeefflea, va1llt-«e-io, subsidiariamente, das normas contidas no

CódiIlO de Processo Pens!.

Art. 40. Recebido requenmento de cnaçio de comissão parlamentar de
inquérito, o Presidente o mandará à publJcação, desde que 5at15feltos 05 reqUISitos
regImentau; caso contrário, devolvê-Io-á ao autor, cabendo desta deCido ncuno para
o Plenáno, no prazo de cinco sessões, OUVIda a Comusio de ConstltulçiO e Justiça e de
Redação.

§ 1D NAo serão iniciados 05 trabalhos de nova comissão parbmentar de
inquérito enquanto estIVerem em funCionamento pelo menos cÍDco na Casa, salvo por
deliberaçio do Plenáno, a reqnerimento de qualquer Deputado.

§ 20 As comissões parlamentares de inquérito que nlo puderem ter seus
trabalhos inieiadl()' de imediato por força do disposto neste artigo aguardario sua
instalaçAo na ordem de apresentaçlo dos respectivos requerimentos.

§ 3- ArqulVar-5e-ão, ao final da legislatura, todos os requerimentos de
criaçio de cumulio parlamentar de inquérito que nio tenham ÍDlciado seus
lrllbalbos.

Art. 41. O pruo de funcionamento de comissão parlamentar de inquérito
poderá ser prorrogado para a conclusio de seul trabalhos, desde que dentro da
100000latura em cuno, mediante deliberaçio do Plenáno. ~

§ l- Esgotado o prazo sem aprovaçio do relatório final pela comisslo, ou
terminada a legislatura, considerar..se-io encerndos os trabalhol, sem conclnsio.

§ 2' O Presidente da Cimara, por motivo justificável, poderá autorizar o

funcionamento de comwio parlamentar de inquérito durante o receslo.

§ 3- Na ocorrência de fatos excepcionais de grande repercussio para a vida
politiea do Pais, sobre os quais cnmpra à Cimara dos Deputados o dever de se
pronunciar, o Presidente d. Cimara poderá suspender o prazo da comusio,
autorizando apenu leu funClonaJD,ento administrativo.

Ar!. 42. As providfncias solicitadu por comisslio parlamentar de
inquérito. qualquer órJio da CAmara, DO cuno de seus trabalhos, terio atendimento
prioritirio.

Ar!. 43. O Relator, a quem compele a condnçio do inquérito, deverá

apresentar, na primell'a reunilo após sua desipaçlo, proposta de pauta para OI
trabalhos iniciais da comwio, a ser apreciada pelo respectivo plenário.

ParáJlraro único. Nu anséncw e Impedimentol do Relator, deverá o
Presidente designar-lhe subshtuto para a ocasilo, recaindo a escolh~

preferencialmente, na mesma representaçio partIdária ou bloco parlamentar.

.\n. +4. t)s depOimentos perante comISsão parlamentar de inquérito
serio oral), ;l"u ~cnâo permitido trazê-fos por escnto.

~ 10 O Relator IDlciara a lDqUlnção e se....lhe-á dada a palavra
independentemente de inscnção.

§ ZO \05 membros 1.1 ~omlssão e facultado formular perguntas aos
depoentes. por prazo e numero de vezes admitidos pelo Presidente.

~ 3° ':.era o.luJDUlda acal cação entre 05 depoentes sempre que, a joízo da
comissão. houver divergênCia em suas declarações.

\rt. 4:i .u tiehueraçoes de comIssão parlamentar de inquérito serio
tomadas por malúna de "OlOS. p(e~entea malona absoluta de seus membros.

~ f" th trabalhos da comissão poderão ser lfilciados com qualquer número,
desde que presentes o Rfl:J.tor c o PreSIdente, se a reumão se destinar ia tomada de
depOImento de testemunhas ou de autondades convocadas, ou à reali:zaçio de
audiênCia pública.

§ ze Sera us.ado o procc!Jso nomlDal de votação quando a comissão tiver de
deliberar sobre quebra de SIgilo bancano, fIScal ou telefônICO, ou quando for apreciar
o relatono final.

§ 3" 'ia deliberaciio do relatório fmal da cOD1l5sao poderio ser
apresentados destaques. obedecld.ls as regras dos arts. 196 a 198.

\rt. -46. \ cmms.ltào. ao térmlDo de seus trabalhos, apresentará relatório
circunstanciado. com sualt Lonclusões. podendo ainda, conforme o caso, propor
projeto de lei, de decrelo ItgJSlal.vo ou de re,olução.

§ 1° O relatóno sera encammhado:

I • d \lesa. para conheCimento do Plenário, publicação uo Diário da
C~mara dos Deputados e outras prOVIdênCias de sua alçada;

II - ao Mimsténo Púbhco ou a AdvocaCIa-Geral da Uruão, com a cópia da
documentação. para t..{ue promovam a responsabIlIdade cIV11 ou cnmmal por infrações

apuraC1aS e aaotem outras medIdas decorrentes de suas funções 1Il5tltucIOIl31S,

UI - JO Poder Executl'\ro. para adotar as providências saneadoras de caráter
dlSCtpltnar e admnusuattvo decorrent~s do Jrt 37 §§ 2,0 :1 6°, da Consnttrlção Federal, e

demaiS úISDOSlt1V0~ ... JnsutucIOl1dlS e legaiS aphcavels. assmalando prazo hábil para seu
cumpnrnento.

IV .. à cOmJssào permanente que tenha malor pertmêncla com a rnaténa. a qual

mcumbll'a fiscalizar o atendimento do presento no melso antenor;

v • à Comissão Mista Pennanente de que trata o ar!. 166, § I', da ConslllU1ção
Federal. e ao Tribunal de Contas da Umilo. para as proVldéncllLS preVIstas no ar!. 71 da

mesmsCarta.

VI - aOlf órpo.: públk:ol e entidades que tiverem providênclU a tomar 00

aOI quais a comilSiio tenha sua:estões a oferecer.

§ 2' No. casos do, mcisos n, m, V e VI, a remessa sem feita pelo PreSidente da

Câmara, no prazo d" ClDCO sessões.

SubseçãoJII
Das ComIssões Externas

Art. 47. As colDlssõeS externas poderão ser inslltuidas pelo Presidente da
C!mara, de oficio ou a requenmento de qualquer Deputado, para cumpm lDlSsilo
temporária autonzuda, SUJeitas à deliberação do Plenáno quando importarem ônus para a
Casa.

§ I' PlUa os fins deste arllgo, considera-se DUSsão autoriZ!da aquela que
implicar o afastamento do Parlamentar pelo prazo máxuno de OitO sessões, se eXCIClda no
País, e de tnnta, se desempenhada no exterior, p8I& represenlllr a Câmara nos aIOs a que
esta tenha sido convidada ou a que tenba de assistir.

§ 2' As comissões extemu deverio ter sens objetivos claramente definido,
110 ato de que resultar lua criaçio.

§ 3' O Presidente da Clmara fará diYuI«ar amp1aJDente eomnnieado sobre

a ÍJlStitniçlo de Cllmiuio extema, dando pruo às liderançu partidárias para
ÍIldicaçlo dOI Dellutados que irio integrar a comisslo, tendo prioridade aqueles cuja
área de atuaçio seja afeta ao objetivo da miuio.

§ 4' Será dispenlada a dlvulgaçio referida no paráJlraro anterior em casOI

de emel'l!ne1a om ealamidade pública, devendo o Presidente fazer u indicações, de
oliclo.

§ 5' O. Depntados integrantes de camissio externa deverio apresentar à
MOI" no prazo de trinta dias após seu encerramento, relatório da missio, para
conhecunento do Plenário, sob pena de Dlo mau intep'arem COD11SS1o externa na
mesmaleplatunl.
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Seçlo IV
DA PRESIDI:NCIA DAS COMISSÕES

AI! 48 As COIl1l!lSÕ" terio um P"'!ltdente e Ires Vlcc-P...!ltdcnte<, eleitos por
SCUlI pan:s, ved.d......leIçio, _do. duraçio doa .....datOl:

I • de UIII aao, DO caso du pel1llaaeatn;

n ... eomc:ideJlte tom a dOi trabalhos d. eoaisdo, JIO aH da teJaporú'iu.

I I' N. COlllpooiçiO da Prtlidb.ela das colllÍll6el Hri Uleprada, luta
q...to poulv.1, • rep....lltaçio proporcloul doa parlidOl Oll bIocoo par1aDla_

qlll partlciptlll d. C11IW'II, OI quais acolllcrlo OI nspeetiYOI cudldatOl .01 ca......
qll" de .cordo co.. o ......o prmclplo, lha caiba prov.... .... prejafzo de
eAadidaturas aV1llsu oriandu da mama b••eadu, observadas, 80 qae eouber, as
rearu do .11. S',

I 2' N. pri..eira _o .laltV. de ..da IqIslatllra, o P",.,dcnte da

CJmara convocará as connssões pctDWlCl11C!l pora se = em alé cinco !lC!lIÕCS depoIS
de CODJtítuídu, para ínJlIllaçio de seus trabaI1lo& • eleiçio doi reopectivos Presidenle,

Primeiro, Seaundo e T=roVlcc-P"'!ltdcnlC!l.

§ 3' N. !lCJIIIId., terceira c qllarta _ .latmu de cada lqIoIatara,
COlllpetirá aOl presldeat.. du COIIIÍll6ell permoeat... IlO prazo de pelo .._ ......

!lCIIÕII uta de expirar ..... m.lld.tOl, collvocar l'ClIIlIio dOi relpeetlvOl órpoo
tÓCllicol para. elelçio d. ao"" prelidfllciL

§ 4' Os Viee-Prc!ltdcnte< terio a dc!ltgna,çiop~ no f 2', obcd<cidos, pela
ordem, os seguinte< critérios'

I - legcn<la J>IlIÍdana do Pte<ldeote, e

TI • ordem dccrcsccnte da votaçlo obttda.

§ 5' Serio observado!l na elelçio os proccdímcnlx>s estabelecidos llOI arts. 6' e
.,., no que couber.

§ 6' Prc!ltdirá a rcumIo o lÍ1tuno Presldeote da couussio, se reeleito Deputado
ou se contInuar no exercício do mandato e, na ... ralta, pela ordem., u. d. Vice-
Preaulotea, ou "ClIIIU coodiçõeJ, 011 o Deputado mIlIS idoso, dentre os de IIlIlIOr

número de legt!llaturas.

§ 7" O membro !lUplcnte nio podcra!ler elclto Prc!ltdente ou Vice-Presidente da
conusdo

-\rt.. 49 O Prestaente ::lera nos seus .,t'~I.hm'_I!)~ _P...,VUICG :lor \'lce~

Presidente. na sequêncla ordinal e 1a ausenCIa ,Ieles. pt::l., 't'(· .... "'Tn 'llJ15 ldo~o da

cOmIssio. dentre os de mator numero de \~glsmruras

Paragrafo úrnco Se vagar o cargo de Prco'5tà':'"lte f'U de 're-Presldente far-se-á
a nova. eleição para escolha do sucessor ::.Jll,n"e 1,.! larl"m mr"fHl" ,1t? I~:=( ""leses para o
ternuna do mandato, caso em que o l..3l'go sera prov1'll"l "1 tor'nd ,'I'lh.OJJ. no r..Qvut deste

arngo

Art. 50. Ao Presidente de comlssio competr. Jiém do que lhe Cor
atriblÚdo neste Rellmento:

I- assmar a correspondêncu e demaIS do\,,"'" """ . r! '1I'''k t='.l i..mmssào.

II - convocar e presldtr as reUI11ões da corrnssào e nelas manter <1 ordem e .a
solctUdade noce'sanas. exceto na hlpor<se dO an "8

III - fazer ler a au. da reumão mtenor e Sl'r"1~'ê IJ J .lI ,''J'''l'""\ ~ .\t.acão

IV· dar a comlssio conhecimento de toda a matena recebtd3. e despachá-la.

v . dar à COmIssão e as lider:mlra5 l um ITlIt.t'edÍ''ll'.l oj~ IIIDa seman.,

conhecJmento da pauta semanal dlu reUDlÕf5. prc\ Hjt:l, e or~lnrz:lld:ll na forma deste
Rqiaento;

VI - designar relatores e distnbUlr-lbes a matena 'JuJelta a parecer, 011

avocá-Ia, nas suas flltas;

VU • conceder a pala'H3 .0'> ·Tlemhr.-"t": " H"bSão• ..lOS k.lderes e aos

Deputados que • so1:clwem.

VIII • advertir o orador que se exaltar OI' ,kcnrrer 105 debates. U1J que Incorrer

nas mfraçõcs de que trata o § I' do ar! 309.

IX - mterromper o orador que e:stIv~r tahmdo '>obre matena vencIda e retIrar~lhe

• palavra no caso de desobcdléncla.

x - submeter a votos as questões sUjeItas a d~1tberação da COmlSS:10 e proclamar

o 1'C!l1l1tado davo~:

XI - conceder Vista das proposIções aos membros da comISsão. nos tennos do

art.169,1I.

XII . assmar os pareceres. juntamente com ú Fdatar-

XIll ,- CIIV1Sr à Mesa toda a matena destinada à leitura em Plenário e •

publicidade,

XIV • dctmnmar a pubbcaçio 1Iu atas das rcumÕC!l no Diário d. Cim.n do.

DeputadOl,

XV - 1'CJl'CSC'lIIr a COID1!lSio nas !lUIS ",11lÇÕC!l com a M..... com as outras

COIl1lS!ÕC!l, com os Lld«cs, OIl'COIII iDstlhdçllcl oxtemall Cua;

XVI - so1:citar ao Prc!ltdente da Cimara a declaraçio de vacâncIa na COID1!lSio.

COIlSOIltlte O arl 54, § \', ou a designaçio de substituto pora o membro faltoso, nos termos
do arl 53. § \';

xvn . resolver, de acordo com o Reguncnto, as questões de ordem ou

",.Jamaçõcs StI!ICltadas na colD1ssio;

xvm • remeter à M.... llD micio de cada mês, sumóno dos 1Iabalho!l da
comi!sio e, no fim de cada _ lcgÍ!llattva, como subsIdio para a OlIlOpsc das atlVldadc!l

da Cu&, rcIat6rio sobre O andamento e exame das propo!ltÇÕC!l dt!llItbuida!! à conussão,

XIX - delegar .01 Vi_Pruldelllea, quando entender convClllcn!e, •

distribuiçio das propo!ltÇÕC!l,

xx - req."'" .0 PraidcDte d. C......... quudo julpr DecCllário, •

diltriblliçio de ...tbia • Olltral coDÚll6C!l;

XXI - ÍI2Cr publicar no Diário d. Cmara dOi Deputados e mandar afixar em
quadro propno da conussio a maténa di!llnbuida, com o llDmc do Relator. data. prazo
",gimcDtal para ",Iatar, e respccltvas alterações;

XXII • dctemunar o rcgtSlIO taquigrifico dos debatcs quando Julgâ-lo

ncccsúno;

XXIII • solicttlr aos orgios de assessoramento UlOI1tuclOnal. de SWl intClatlV&

ou • pcdtdo do Relator, a P"'!ltaçIo de .....50n. ou consultoria técmco-lell'!l1aItv& ou

cspccIS1izada, durmtc as rcumÕC!l da cOffilS!lio ou para instnnr as matérias suJellas •

apreclllÇio de!lta.

P.rãcrato ú.i.... O Prelidcntc tem dirctto • voto 11.. delibcraçÕCI da
""minio, o poderá avocar • relataria do propollÇÕCI • ela distribuldu quando
uptadOl os prazos cOIl«didos aos relatora oriemariamente dnipados.

Ar!. 5I. Os Pte<ldcnlC!l das COIt1l!SÕCS pctItlllllClllC!l rcumr-sc-io com os

Lidetcs sempre que ISSO lhes pareça convctUente, ou por convocação do Presidente da

CImarII, sob • pre!ltd!nc1a deste, pora o exame e Il!l!lCl1tamento de proVIdências rclattvas 1

eficlêncta do trabalho lcgislattvo.

Par.ígrafo úntco Na reuntio SCgtUUte à prcV1Sla ne<te IIlI1go, cada Prcstdente

comuntcara ao plcnano da respectiva COID1'!lio o que dela Over 1'C!l1l1tado.

SeçêoV
DOS IMPEDIMENTOS E AUSI:NCIAS

Ar!. 52. Nenhum Deputado poderá pl'Clldtr reuntio de comissio quando ..

debater ou votar matéria da qual seja Autor ou Relator. d
Paragrafo ÚDtco. Nio poderá o Autor de proPOSlçio ser dela Relator, ainda que

p.rclal, ••lvo no eoo dc iIIielatlv. coletiva, qDlllldo a ved.çio .plica......á apell" ao
priJaciro sigJt.tário.

Ar!. 53. Sempre que um membro de comis!lio não puder comparecer às
reumões, deverá comunIcar o fato ao seu PreSIdente, que fará publicar em ata. a escusa.

§ 1° Se, por falta de comparecuncnto de membro efeltvo, ou de s.plente,_ver sendo p<eJuchcado o traboIbo de qualquer connsslo, o Prcstdcnte da Cimara, •

requcnmcnto do I'ta1dcntc da colIUMio ou de qualquer Deputado, desIgnará substttuto

para o membro faltoso, por mdtcaçio do Lider da rcspccltva bancada.

§ 2' Ceuará a !lUbstil\Uçio logo que o titular, ou o l.plclltC, voltar ao CXCtcÍclo.

§ 3' Em caso de maten. urgente ou relevante. caberá ao Lider, mediante
SOliCltaçio do PresIdente da colIUMio, mdtcar outro membro da!n1ll bancada para substituír,
em reuntlo, o membro ausente.

§ 4' A .lIJÔela elll comUlio cqDip.ra-so, p.ra todOl o. erc1tOl, à ."ela
cm PloRirio.
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SeçlIo VI
DAS VAGAS

Art. 54. A vaga em comissio venficar-se-á em virtude de término do
lIIIIldato, renúncIa, falecunento ou perda do lugar.

§ I' Além do que estabelecem o. arts. 170, IX, c, e 30, § 4', perderá
automatlcamente o lugar na colIlWlo o DepUllldb que nIo comparecer a cinco reumlla
ordiníri.. coosecutlvas, ou a um quarto das =iiles, intercaladamente, duraiIte a sessio
leglslativa, salvo motivo de força ID!Ior, justtticado..por cscnto à colDlSSio; a petda do lUiar
será declarllda pelo Presldente da CJnwa em vittude de comunicaçio do Pffsidente da
comi!sio.

§ 2' O Deputado que perder o lugar numa COIII1SSio a ele nIo poderá retomar na
metmll sessio legl3lativa.

§ 3' A vaga em coIlllSSio será preenchida por designaçio do Presldente da
C!mara, no mterregno de tr& sessôes, de acordo com a mchcaçio feita pelo Llder do
partido ou de bloco parlamentar a que perteueer o lugar, ou independentemente d....
comumcaçio, se nIo for feita naquele prazo.

SeçAoVll
DAS REUNIOES

Art. ss. AI c:ollliaGto 1"01IlIiMe-io:

I· ordillarialllente, na sede da Clmara:

a) às terças, q_ • qulDtas-r.iru, a partir do nove horas e triIlta
miIlntol, quando H tratar de eo_o perman.nte;

b) às .....do e qllÍlltas-teiru, a partir do qaatorze horo, quando lO

tratar de collliuio espec:ial o. de IRquirito;

11 - utraordlaariaJaeate, ... dIllI, horáriOl • loeals prevtJlmente
determinados, ohHrvado o dilpooiç6el deste artigo.

§ I' O Diário da Clmara dos D.pntados publicará, em todos os seus
números, a reJlIÇIo das COJIIisoões pet108JlOUtes, especiais • de inquérito, com a deSlgnaç!o

dos dias, horárids e locais em que se realizarem as reuniiles.

§ r Ela aenh... _, aiDda qn. se trate d. nl1l1ilo extraordinária, o

horário de fueien.....to do C:OllÚll6el poderá c:oinddir c:om o da Ordem do Dia da
_lo ordiuária ou utraordiuárla da Cima.... ou do Congresso Nadonal, sob pena de
nulldad. dOI atOl p....ticadoa dUl'llllte a nunilo.

§ 3' As reuniões durario o tempo neeessárlo ao exame da pauta respectiva, a
jul20 daPresi~

§ 4' As reuniões das comissões pemIIIIOIltes das teIçU e quarw-feins
destinar·....1o pnrenneialRoente à diJeuulo e votaçio d. pro~, salvo le nlo
houver maUrla pendente de sua delibe....çio 011 no caso de comparecimento de

MInütro d~:~, demaiJ autoridad...ou de nallzaçio de audlfueia pÚbliea.

'r 5' As reumões exttaordiIIáriu das comissões seria convocadas pela
reIpCCliva~ de alicio ou a requerimento de 1DD tctço de seus membros.

§ ó' As reunil5és extraordinári.. oerIo anunclld.. com a devida anteeed!nc.a,
deslgoando-se, no aviso de sua convocaç!o, dia, hora, local e objeto da _; além da

pubhcaçio no Diário da Clmara dOI DeputadOl, a convocaçio será comumcada aos
membros da comissllo por telegrama ou aviso protocolado.

Art. 5ó. O Presidente de conusslo permanente organizaIá a Ordem do Dia de
SUllll reuniiles ordinárias c extraordinárias, de acordo com os critérios fixados no ar!. 93.

§ l' O PresidODte dará e!&leia da pauta ..mana! àI liderallças c aos
membrol da C:OIlÚllIo c:ô.. uma semana de antcecdêlleia, dlstribuIRdo OI avulsos pelo
menol quannta e oito horas antes de cada rellllilo.

§ 2' O DI....tendlmeDto do dlspolto no § l' Impede a nallzaçio de nl1l1110
deliberativa.

Art. 57. A!J reuniões das comissões ser!o públicas, salvo deliberação em
contrário.

§ I' Seria reservadas, ajulzo da comi!sio, as~uniilesem que ha]amatéria que
deva ser debatida com a presença apenas dos functonários em serviço DI. cornisdo e
t&:mcos ou autoridades que esta conVIdar.

§ 2' Seria secretas .. reumiles quando as CODl1ISÕOS tivemo de deliberar sobre:

I . declaraçio de guen:a, ou acordo sobre a paz;

n . passagem de forças estrangetrU pelo temtóno naetonaJ, ou sua
pentIllDência nele;

§ 3' Nu mnuiles secretas., serwa COmo Seactário da comissllo, por
designaçio do Presu:1ente, um de seus membros, que também cIabonxá a ata.

§ 4' Só os Deputados e Senadores poderio assistir às reUDIiles secretas; os
Minislros de Estado, ou outras autoridades, quando convocados, ou as testemunhas
chamadas a depor porticiparlo dessas reuniiles apenas o tempo nccesWio.

§ 5' Dellberar....á, prelinnnarmente, nas reuniões secretas, sobre a
conveniência de os porcceres nelu assentados SCfClll diseut1dos c votedos em reunilo
pública ou secreta, e se por escnníoio secreto.

§ 6' A Im da reuniIo secrcla, acompanhada dos porcceres e emendas que foram
discutidos e votados, bem como dos votos apresentados em separado, depois de fechados
em invólucro 1aera<Io, etiquetado, datado c rubricado pelo Prestdente, pelo Seeretário e
denws membros presentes, será enviada ao Arquivo da am.ra com indiCllÇio do prazo
pelo qual fi.... incfupoulvel para consulta.

SeçAoVIII
DOS TRABALHOS

Subseç40 I
Das trlunl6lJs conjuntas

Art. 58. As comlslfies a que ror diltribulda uma proposiçio poderio
estudá-Ia em nllllillo eOlljl1l11&, por .eordo dOI respectivo. Presidentes, com um 16
relator, devudo OI trabalhOI ler dIrI&idOl pelo Prealdente maiJ idolo dentre OI de
III&IOr Dúm.ro deleglslaturu.

§ l' Este proeedlmellto seri sempn adotado DO caso de projeto do lti q.e
receber pareceno C:OllduslvOl, c:om difenlltes omelldas, de mais de uma comiulo,
para O fJJn de harJUallizar o respeetivo texto, na redaçio lIDai, por iniciativa da
ComiJllo de Collltilulçio e Justiça o de Redaçlo.

§ 2' Na hipóteso de nllllilo eOlljnnl&, é também r.eultad•• d..illlaçlo do
Re1ator-GeraJ o dOI Rolatores-PareiaiJ c:ornopo"d.ntes a cada cnmisüo, cabendo a
est.. metado do pll'llZO concedido àquele p."" olaho....r .eu p.ncer, dev...do u
emOlldu, qllando ror o caso, ser OIleaminhado aOl Relatoreo-ParclaiJ eo_,,- a
maúrla • que se :ri,rirem.

Subseção 11
Os Ordem dos Trnbalhos

Art. 59 Os trabolhos das comissões seria IOlCiadOS com a presença de, pelo
menos, a maioria abloluta de seus membros, ou com qualquer número, se nIo houver
DIlltéria SUjeita a deliberaçio ou se a relUllJo se destinar às atividades refendas no § 2',
inetso lI, alínea b, dcate artigo.

§ l' NIo lO verillcando o qlUmUlI de presença, o Presidente quardari
dllrallte meia hora; le penJstir a falta de lIúmero, o Presidente dedarari q.e da
podo h.ver RI1Ililo, detenaillaado a atribnJçio de falta aOl allSOnt.. para todos OI
efeitoL

§ 2' Os traba1llOl obedecorlo à seguinte ordem:

I - eapedlollte:

a) linopse da colTOlpolldhcia e outrOl doeumentoa mebldoa e da acollda
da Comisllo;

b) comwticaçlo du maUóri.Q, dlstribuidu aOl Relatora;

11- Ord.... do Dia:

a) dilell8llo e votaçlo da ata da nl1l1ilo anterior;

b) conher.imento ou instruçIo de lIIllt6ia de natureza legislativa, fiIcalizatória
ou informativa, ou outro. assuntos da alçada da collUSSlo,

e) discUSlJio cvo~ de requerimentos e relatórios em geral;

d) discuulo e votaçio de pareceres sobre propoolçlies sujeltu à
dellberaçio do Plollirio da Clma....;

e) discltilla e votaçio de projetol de lei e respectivas emmd.. que
dúpeuarem a deliberaçlo do Plen'rio da Clmara, sujeitando-se _ parecer c:oJleluivo
da co-o.

§ 3' Eu.. ordem poderá .er .lterada no caso de aprovaçlo, pelo plenário
da c:oJainlo, de rtquerimento do invenlo de pauta, apresmtado por qualquer
....bro, ou 110 de C:OIllparecim....to de MiJlistro de Estado ou de titulares de 61'1101

diretamente subordinldOl à Presid2ncia da República.

§ 4' Para efeito do quorum de abertura, o comparecimento do. Deputados

venfiear·se·á pela sua presença na Casa, por meio de ...inaturas em livro próprio, c do
quorum de vOlaÇlo, por sua presença no rccmto onde se rcahza a reunião.
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§ S" o Deputado poderá porticipar, sem direito • valo, doa trabaIhoo e debás
de qualquer comisslo de que Dia!lOJ' membro

Ar!. 60. As. conu_ permana1us poderio eotabeIecer repu e COIIdíçlIeI
apocIficu pora • orpni2açIo e o bom andamento doi seua trabdloI,o~ ao
normos fIxadu Dute Rq\DI<aID

SublHlÇlolII
DosPnJz08

Ar!. 61. Excetuados os cuos em que _ ReJÍID'I*' delamiDe de forma
divena, ao comiJo1Ies deverio obcdec:er lOS seguintes pn2:OS pIO ClWIllDK U proposiç&s
e lObre elu decidir:

I - trfJ ...-. q...dG IC tratar de ..-no ...tra dedoIo sobra qllCála
eIeordea:

TI- cmco oaolles, quando lO tratar de matéria .... J:lOI1DIlO de uq!Dcia;

m-dez sessões, quaDdo se tratar de matáia em rqime de prlOridá;

IV - vmllO ICSIÕCS, qumdo lO tratar de matéria em J:lOI1DIlO de tramílaç6)

v -o lIlesmo pram d. propol~priadpaI, qtWMio H .tratar de ......
.p......tadu lO" Pleairlo.

t li OI pl'llZOl raf.ndOl ROI iacilOl n • Vco~ _ CllIIj........
Wduu ...iJRa.

§ 2" O RtIaIor diJporá da mo1ade cio prazo 00DC0Ciid0 à oomiaIo para*
.... PIdClOf·

§ 3" O PresideDle da commlo poderi, • roquorimmto fimdlmentado cio
RtIaIor, conceder-lhe prort'OSA\lIo de aUi mo1ade cio prazo ntwIcIo ao I 2". """'"'" .. 1111

IeIime de UlB!ncia. maUirlL

§ 4" EsiQbclo o p:uo destinlldo ao Relalor, o PresidoInIit da comiaIo .\'QCCj •

propoaaçJo, ou designará outro membro pora rolatá.la, DO prazo impa'om>p.wl de ...
.......... e. rqia& do IIl'1lada, duu-. ...... 1'CJIIIIC de pncricIede, .. de CÍIlCQ,

JeUÕeI, se em regime de tramitaçlo ordmína.

I 5' EaI0tadOl OI prazoa pnriItOl aula artIp, • --..o ladaIri •
propooiçio poadoDllO ele parecer Da Ord_ da DIa da rauiIe bHdIata; .... iWllIIIr
Dia ofereça parlOCCT aUi o mlcio da dI5CUSIio da maúria, o PrnídoIIIe cIaiI-' llII80

membro para relatá-I. na mesma =10 ou aUi • seguíntA

§ 6" A ComíssIo poderi, medwlte rcquerimmto de IIDI terço de .... DICIIDbn>a,.
aprovado pela malOl1& abaolula da respectiva composiçio plouiria, iDclwr matéria na
Ordem do Dia pora aprecíaçIo imedWa, mdepeDdt.........1« cio dlopoolO DOI JlUiIrab
lDtIriores, deade que publicada e diJtribuída em .vuiJoI 011 cópiu; DIo haveIldo~.'Ô
Pmidente designará Relator para proferi-lo oraItIlaIte DO curIO da lCIIDiIo ou lIIé • rouzúIo
aaauinte·

§ 7' Sem prejulm cio disposto DOI §§ ~" e 6', lOIpll&do& OI prboa previIIM'
~ artIlo .........-taçIo do pa...- paIe nlater, OPteaicIefttc cIll ctm.'t, de o&1ict'
ou • requerimento de qualquer DoputacIo. ...w.o. PrMWata ........... '
cMtermtDará o envio da proposíçio pendente de parlOCCT â comiuio~ 011 ao
P1eDirio, confonnc o c'uo, obHrv.do o diIpHtD ...R. 28, ll,f.

8eçIa IX
DOS PARECERES EMITIDOS PElAS COMISSOEs

Ar!. 62. A*t da dellbençlo do P1etl'rio, 011 quando esta for diJpaaIIdI, •
JlI'lIlClIiçlle_OI~ ..............-.:

I . dai _páftta pera o 1U1II. de llIirIte, q1llllle •
_,••laoll • .,-.w.lIe lie lU ............ -a.... perolel, .. _ rajnlflol

D - q....... lUllIY.- ........ lIaucIIno • orçaaotltirioa püIIaa, de
c..-.. de PIMaçuI~"'-à _ ..apatllollloledoo. Mnq _ •

..... pIarluaI, a Ial do cIIraCrIaM ~túias 1 o~te anal, lO

.... taaw. quate .. noérito;

m - de c..-.. doC~ e JIIIIIça • do~ _
MpHIDI d.~ jlU'ldleldede,~ JeaIalatlva 1 reàçIe, .

-._!Mal qaute ..MIte.

parip'aln-. nj_ã...--....
..PIaúrio, de 111 nauao UI ...... art.l'n, li"..........:

I· ...... _ na.- ele coutItacloulldnde, jllrlcllddnde, técalea
.................. lie .......... 1 _ ..tIbIIIdado llauftirn.~ lie

....... '"p...'·••1

n- _1IIpeetea IN aúIto doe proj.tOl d. 101 ta pnI, .,,-..ien
• nInioIeo _ a'de ....D" arl. 21.

Seç60X
o.t. RSCAUZAÇAo E CONTROLE

Ar!. 64.~ _ ou &to. .101 â fiscalizaçIo e COlllroIe do
Coapwnao NncioIInI, do _ e-ClllOlllilllles:

I - os pnaívcÍl de fiJcaliznçio contibil, fiDaDceIra, 0<ÇIIIlIII1iria opernciooa1 e
pIIrimonial referido DO Irt. 10 da CooItituiçlo Fedcra1;

II - os &toa de BeoIio ndmioimmva cio Pode< Executivo, iocluidol OI da
ndmimstrnçIo mdircta, ocjl qunl for a nutondnde que OI leDha prnticacloõ

m - o. &toa do Pra1deote e Vice-Presidente da República, doi MiniatrOI de
Eatado, doa Ministros cio Supremo Tribuoal Fedcrnl, do ProcuracIor-Geral da RqlúbIica e
cio Advopdo-Geral da UDiJo, que unportlrcm, tipicamarte, cnme de respomabilidndeõ

IV -OI de que trata0 Irt. 211.

Ar!. 6~ A fiJcaliznçio e o controle dos atos cio Poder Executivo, incluldos OI

da administraçio indireta, sobro Illltir1a de OOlllpethda du ooaoial6u .........,..
obodoc.rio lo rqru RpiDteI:

1 - • proposta da fiJcaliznçio e cootrole poderi ... apreoentnda, por <i!WqIIer
Deputndo, li ••beuúIaia pe.......1lO de~ • _trola rapeetlft, com
eopecíflca mdiceçIo cio alO ou fato e fundamentaçlo dapm~iaobjetivzda;

II - I propoata ocri relatada previameDte quaDto li oportunidade e convenilncia
da medida e o a1cnDce Jurídico. admuustrativo, polítieo, econômico, lOCial ouo~
do alO ou fato impllBDldo. defiDindo.se o pIaDO de execuçio e • metodologia deI~
nIéII do provillo ele 1Il0Í0l o. roell.... od..laiotrativoe. u .0I1d~ orpDlzael...1o •
o UHOIOr&IIIeI1ID DOUNirioo ao boa doH"poIIu doa traballlOl;

m - aprovado pela ••beolliodo o relatório prévio, o AlItor d. propootn
Ile.ri caearrqado de I" inlplao..ta~o. cabando 00 Rdator '''IIpnala.r o
~ do plallCl do exeençIo • do aetedoIoaia d••vnliaçio ..pnpda, ben:l 00...

.praHltar e roIatárIe lIuJ;

IV • o ralatirlo ftaa1 da propoota lie 1IneaIIzaçIo ....traIe, .tcadari, ..
qu _bar, no q.. dInp6a. art. <16, 1 MvaI'á.-ter SI __.......... 1~

de ato e. fate objnto da~ • o~ peIltIea, aOoinIatratln, ..,.Inl •
-a-lea de "" 0ttiçA0 OR oarTIeeIa, • a apnelllçlo dn etIeádll dei ....uJtad!llaol>ro
0 ....110 orça_tárIa, tIna.edro opatrim~

v - O relat4rlo flui de propoáa ele Ilaea~ e ....trOIe, .p6Ilprovade
pok ••beollioolo, nori ....al.'-Ido ã l'rao1dltoda da IOOmIuIo reopoottva, pera u
providlDciu nforldea lO orl.~ 10 q... lOOabar;

VI _ cIll l1Idde de ..1Icaoioolo IObro O rdat6rie Iiul do propoata ..bo
rneane" P1IUrie _ ---. a

f I" c.de ....... pIr& o cxecuçIo dai atividndes de que trata este nrtigo,
pocInd. noIlcltnr 00 1'liIMW de Coataa do UlUlo:

I _ .. pmWIeDciu OIl-informnções previstas no Irt. 11, IV e VU. da

e-i1lJiçlo Fedenl;

n _...M panaenI apeeinUudo paro lta.çlO jllDta li 11Ibeolllioolo da

1IHnIIaçla. _Ink.

t 2' À MMa ...pro pravicloalOiar u teotalaç6el liI\eu • o .aporte
llàIiIIlIIralh' .......... à ntuçIe dN lkaieOl do TrlblUl&1 de CODW jllllID lo.........

t 3" ScrIo __ pn2:OS Dia inferiores a dez dias poro cumprimento das

~ JlfIIlIÇIo de infcrmnç6es, lImIiDtenIo às rcqwsiçõe5 de documenlOl

póbIicoa. pIr& a roaIIr.nçIo de diIiPociu e periciu.
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§ 4· O deocumprimcnto do disposto no padgIlfo II1tcrior eDSC]ará ..'apuraçIo
da leIpOIlIIbilidI do infrator, na fOl1lllL da lei.

m•cxlnOrdinárias, u rcali2adas em diu ou hOIaS dtversos dos prefixados pita
uordinúiu,

§ S" Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou IV _ 1IOla>cs, U rcalizadu para grandes comemoraçÕC$ ou homenagens
c:oafidcacial, identifiClldos com cstu classúicaçõcs, observar-....á o pracrito no art. 106, § especiais.
S·.

SeçloXI
DA SECRETARIA E DAS ATAS

~66. ClIda comiulo terá uma sccrctana mcumbida do. 5CIVÍÇOI de apoio
Idminislntivo. .

Pmjpafo Wiico. iJlClucm... 00. lICrnÇOl de 5CCrClaria:

1-1IpOiamenIo lIOS~ C~ da lia dalll:IlIIillesõ

n-• 01'pmZllÇlo do protocolo de entrllda c 5aída de matma;

m-• sioopoc dos~ com o andamento de toda5 u prop<>5ições em
ano na comiJdo;

IV - o fomecimento ao Presidente da comisslo, no último dia de cada m!s, de
ÜlfOrmI9llcIIUCintu aom o lI1damcnto dai proposições.

V - • organinçlo doi pl'OCCSlIOIlcgislativo. ".. fOl1lllL do. autoI judiciais, com •
numcraçlo dai páginas por ordem cronológica, rubricada pelo Sccretúio da comiJsIo
onde foram meluldal;

VI - a entlega do procc$5O referente • cada propo5içlo &O relator, até o dia
seguinte á distnbuiçlo;

vn - o acompanhamento sistemático da distribuiçlo de proposições &OI

relatores c dos prazos regimcntaiJ, llIIIIlendo o Presidente constantemente infonnado •
rclpclto;

vm -o cnoarninblmento, 10 órgIo incumbido da SlIlOpIC, de cópia da lia dai
rcunilles com u rcspcctivu distribuições;

IX - • orgamzaçlo de 5Úmul. da jurisprud!nc•• dominante da oomiltlo, sob •
orle.taçlo de I.U P....id.ut.. sobre m.térl. sujeita. sua aprcciaçlo ooncluslva;

x-o desempenho de outros encargos determinados pelo Presidente.

Art. 67. Lida c aprovada, a ata de cada rcumJo da collllJSlo ....usiDada pelo
Presidente c lllbricada em Iodu u foJhu.

Parágrafo único A ata .... publicada no OOrlo da C...... doi DtipodadOl,
de prcferênc1& no dia segwnte, c obedecerá, na sua re<ÜI\:Io, a padrlo UIIÜOrmc de que
coU5te OICiQlIltC;.

I - data, hora e local da reunilo;

n - nomes doi membroa presentes c dos ll1lSCI1tes, com ""Pf08& refertDcia is
&ltu justificadas;

m-resumo do expediente;

IV - rclaçlo dai matériu distribuldas, porprop<>5iÇÕCl, relatores;

V - registro dai propoliç&s lprcCiadu Cdu respcctivu conc1ullles.

SeçloXII
DO ASSESSORAMENTO LEGISLA11VO

Art. 68. As c:oonsslles côntaJlo, pata'o deOcmpcnho dai suu atn'buiçlla, com
assesaoramcnto c CODSU1toria técnico-l.giJlativa c especia1izada em' ma .~ de
compct!ncla, a carso do. órglo. de lISSCSSOramCllto institucIOnal da CImara, DOI termoa de
rcsoluçlb especifica c do que prove ó'irt, 297, § f".

TlTULom
DAS SESSÓES DA CAAfARA

CapItulo I
DlSPOSIÇOES GERAIS

Art. 69. As sessÕC$ da CAmara do:

I - prcparatóriu. as que precedem a inauguraçlo doi trabalboa do Conpcsao
NlClonal na primeira c na terceira scSSÕC$legislallVU de cada lesisJatura;

n -ordlnárlu, as nallzadas .penu um. vez por dia, .m todos 00 dias 6te1a
du ""'~ lqiJlallvu, d. squnda • lexta-reira;

Art. 7Ci. AJI -.. ordíllónu teria duraçio de emeo ho.... c trinta
JDinutOl, iniciando-se ás novo boru, quondo convocadu para as scxw-fcltU, c, DO'
dcnws dias da ocmana, is treze Iao... c trinta miAutos, c constario de:

J - Pequeno Expediente, com duraçlo de uov.nta minut.. impronogiveiJ,
destinado à maténa do cxpcdicntc c 101 oradores inscritos que tcnIwn com1lll1Clç1o a

fazer;

n - Grande Expediente, • iniciar-se às dez e trinta ou às QIIIIIZe horas,
conforme o dia, com duraçlo improrrogivcl de sel5CDta mmuto., distnbulda entre os
OI'Idorcs UlKlitol;

m - Ordem do Dia, • iniciar-.. is onze e trinta ou às de2esseis horas,
confomle Odia, com d1lrlIÇio de tr!s horas JlfO<I'IPvcis, p&ra aprcciaçlo daJ*nl;

IV - ComUllicaçllea Parlamentares, desde que haja tempo, destinadas a
coalllliCllç6a dor rep....earanttl de pa~d.. e !l1$Ieof p.rlameara.... mdlcadOll pelos
IJd......

§ I" O Pleaidcntc poderá nIo dcs1gnat Ordem do Dia para lCSIlles ordinAriu,
que se daIomiaarlo de lCSIlles de debates c se constilUido de PCQ1ICIIO Expcchcnte, Gtandc
Expediente c Com~ Parlamentares, discipIinando a distribulçlo do tempo que
correspondcria à Ordem do Dia, podcIdo OI Lid=s delcpr amembros de __ bucadas o
tempo ref.rIdo n art. 74-

I r ,o P ldentl, .. artIaIaçla co. o Pnaldeara do Saaado Fed.raI,
dcluri d•.00.\'0 0 onIúI'ria dolo dias co_tlvos por .........rvand_
p.ra. rcaIIzaçIo de _lo co.junta das-duas C.... do Coacnuo NacloaaL

Art. 71. A lCSIio extraordiIIáriI com d1lrlIÇio de quatro boru, lOtá destinada
cxclu5ivarncnte à diIcuuIo evotaçlo dai matérias constantes da Ordem do Dia.

§ I' A seuIo extraordiuária convocada pelo Prcsidcntc, de oftcio, a
rcqucrimcnto da maioria .bsoluta dos IJd lia em vlrtDd. d. deUbcraçio do Plenário,
• tequcrimeDto de qualquer Deputado.

§ 2· O Prc5idcnte prefixará o dia, a bota c a Ordem do Dia da lCUio
extraordinária, que seria comunicadol à CAmata em lCIlio e pelo DI6r1o da Cima.. dos
DeputadOl, c, QUII1do mediar tempo inferior a vinte • quatro horas para convocaçlo,
também por via telegráfica ou telefanica, aos DcputadoI,

I 3· Nlo poderá ser naIIzada ....0 mraonlbl'rIa -. Iaorário
coiDc:id.ntc oom O dunua~ordlll6rlas das oollllu6n.perm_1.es.... _

Art. í'2. O Pm1dcntc da amara, de olJclo, por proposta d. BIOiDria
absoluta dos IJd..... ou .m vlrtDde de deIlberaçh do PIea'rlo, a nquuia..to do
pelo m.nOl nln dfelmo dOi DepatadM, podod' convocar periodos de scssllcs
extraonhnárias o:<clu5iVllllCllte dcstinadu à diJCIUIIo e VOf.I9Io dai matérias constantes do
ato de convocaçlo.

Parágrafo único. Durante os pcrfodos de seuGcIáque 11 retere este utieo, nIo
seria rcaIizadas SCSSÕC$ ordiDáriu nem f\mcioaarIo as comiullca pcrmancntcs.

Art. '13. A CImara poderá rcaIiDr, .. 'lIodrlo d.tlDado Ao ICII600
ordlaírlas d. squndas • IUt&l-felru, scuIo 10'- p&ra comemoraçlles CIpCCÍlÍI OU

rccepçIo de alta!: pcrsonalidadcs, por dchbcraçJo do PIenírio • requerimento de um cWcimo
doa Dcputadoa ou Lldcrcs qDC rcprcscatcm ate mlmero,lleIIllcado-Ie que:

I· em lCIlio aol poderio ser admitIdoI c:oavldados à Mesa c110 PIcnário;

n -11 seuIo ao! que iDdcpcndc de mm-o. lOtá convocada CID lCIlio ou
pelo Diário da Cima.. doo DeputadOl c nela só lIIllIo ela ,.Javra o 1ao."leado, H

...iIIl odaeJar, c Ol.ondorcs previlmente desiaoados pelo PrHldcnte;

m-.... admitida a rcaIiza9io de atfdiuo ....000 solnol o cada mil;

IV • tcrt pnferhda para dellberafto o nq..rlalato di nelIIaçIo do
RUio 101ea0 .p......tado à Mos••• prl8l1ro mpr.

§ I' As demais bomClllllCUI scrIo pteltadu durante • prllItOilÇio du sesalles
ocd1IlIIIIu de SCI\IDdU c _feiras, por prazo nIo superior a trinta minutos.
olJNrrUdo-n q••:

l-só podcrIo ocorrer, no mãximo, dt1&s homenagens. cada mas;
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n- faJará, por C1IlOO minutotl, além do autor, um Deputado de eada partIdo ou

bloco, iDdícado pelo rapecuvo Líder;

m _esao1ado o Jl'U'l pervlJIO _ pIláarafo, a ......, será ...eerrada,

fM\>I1ado Im iDIc:rl1oso dimlO à publieaçlo e diwlllÇlo de ..... pronIIIlCiamalto!.

I 2' Tralalldo-M w. co.ll'"ftilta da lqislata.... Chefe do UDl doi Podo...

da RAp4bllea 011 C1aefa de Estado eslrallltiro, com o qui o Bralil mauteDlaa rela~
dIpleaátleu, u "--..... poderia _ pnotadal .. Gnude ExpodIaRte,
e/;IeIrYadaa .. D01'1UI prnktaa para u _ ..,Ielus.

Art. 74. Em qualquer tempo da _, os LIderes, pessoaJmonte 0llI por

latlnúdle d. :rn-Ilro Vlcc-Lider, podedo ÍlIDtco~deItmadu ao debate em
tomo de de re1evADcia J*:i0Dll.

I I" Os praaullcla.eatol referidoll ....te .rtlp torio d.raçio
pnpereIeulu •__ de _bl1ll da ....peetIva bueada, .... o ..mt- w. trfIo

o~ de .. "'101, alo MIldo ponaltldoo aportei, dIstiuado-K à llderaa<;a do
GoYonu> • aúdIa do _po res.rvado às.......-~da MaiAria o d. MiRorIA.

§ 2' É l'acaltad. &OI Lideres • cessIo, entre si, do tempo, total ou parcial, que
lhoIibr Ilnbuldo na forma deste 1lrti1lO.

Ar!. 75. M leIlÕeS oerIo públicas,u_... 1Ilp6teHI do .rt. IDO.

Ar!. 76. PocIcrá. MSaIo lO< sutpeDA por COClVODibcia da n:umuteDçio da

ordem, llIo lO computaDdo o tempo da lUIpCDIIO DO prazo fOIlIUl"ltaI.

Paripfo ...... EIII ..... do ta..1IItt IJ"'." o Prelideate podari _rnr

Art. 77. A __o d. Claara deYtri .... eaeernda, ..... do prazo

,......... para ......doo_ trabalboo, ao ..... de:

1- feledau.to w. cou........ d. 1.p1a1Ura, de Chefo d.... doo Podem

da Ilepibllea oa quade for decretado lato 01leW;

11 _ p..-ça aOl dobates da Ordalll do DIa de _ de •• dieiiao do

_I do Deplltad....

I I" QuIq.... DeplltadO pode req....... u Pnddeate .....çIo da

, ......... p.ra 00 111II deste .rtl&o.

I 2" Felta .... verl1lcaçi. d. qlUll'lUll, .eve req.1l'batll1O 16 pederi 
.proeeutado .pó< o deeuno d. triuta lIÚll.tOl.

Ar!. 7.1. _.D pra:Ill <Ia_d~o_ ~ -w poderá Itr prarropdo ptM
PnIldeIate, w. 0&10 0Il • reqllUimtato de qaalota-lltpIItlIM, lllI, se,
qaaado req.erldo ptIot Lide..., por _po ..... lIIlptrior • - para
....lúll.ar • dlseltllio • votaçio d. matúla d.~ de DIe, aadIIada de MIlaIotro
d. Eatado ou ,DO ..... d.. 11I16.. d........du o _feiraI, pera ....-.-..

§ I" O requmllleulo do pro~o, q.. podtri _.,.....tado à M-.
.té o momoato d. o Pruldeate UUUCUlr • Orw.- do DIa de _ .....10, Hri
vni>.1 e prelWlri o prazo da prorrapçio.

§ 2" D. d....io do Pruideate quo ladeferir req ta de prol'ftlllÇlo

da _o cabe reclino .0 P1eairiA, q.. deddlri de lJaedWe.

§ 3" O essotamento da hora nio IDtmompe o proceoto de votaçio, 011 o da _

verificaçlo, nem • votaçio do requenmcnto de prorropçIo oilIIlldo pelo saqjmenlo de
quetIlIes de otdem.

§ 4" A P"'rrosaçlo destiuada à voaçio da matiria da Otdem do Dia IÓ poderi
ser concedíde com • presença de maioria abtolU1a doi DeputaloI.

§ S· Se, ao lU requerida a pr<lIIOIIIIÇIIo da ....." bouwr orador _ •
polavra, OPrctadcole o IDtem:otupeni pva~._ OrequerimetIIo.

§ 6" CoaeedWa • pIOIfllIIçio, 11Io 1bI podá .. mlu2ido O prazo, salvo ao
eacurada • dUcuJoIo c volaÇio da ma*ia.. debMe.

Ar!. 79. !'Ira • IDIDII1eDÇIo da onIIm. RlIpIÜll e aIIteridedc du lICIIlleI,

octio obettvadu "" ""IUÚllU repu'

I - 1IÓ DcputadoI e Senadora pod<m ter _ DO PIoatrio, .-Ivado o

dítpoIlo no art. 83, §§ 2" e3",

n . llIo será. pemJitida~ que perIlIrbe a leitura de~
chImada pera V<IUÇiD, OOIUlmÍcoç&o da~ diIcIIrtoo. cWIMa;

m - o Presldente faIerá tellbldo, e os demais Deputados, de pé, a aio lU que
fisicamente impouibilitadoo;

IV - o orado< UIOlá da tribuna à hora do Pequeno c do Grande Exped1cnte, DaS

cotn\IIIÍCaÇ6CI de lídenIlças e nas Comunicoçl5es PatIamemares, c dllran1e as diJc:ual5a.
Cala'" doo taIerofoUl du bu....... ludo lua ituapa1 tnuJaitld. lUlI taliieI do
PIoouárlo;

v-ao 1alar da boncada, Oorador em nenhuma hipóteoe podexi fa>h.lo de costas
pvaaMesa;

VI - • DeDhum DepIItado .m pennitido 1alar sem pedir • palavra e sem que o
Pteaideute • C<lIlCeda, e llltlIOIl1e apóI_ CODCeISio • taquisrafia iniciará o IponN,"""to
do diJcutso;

VII - se o Depm.do preteDdet falar ou permanecer na tribuna anli
tqlimentaImcDte o PreticIade advetli-kH; se, apeur detaa ~I&, o Deputado
íntiIlir em falar, o Pmidenle dad. o K!1 ditcurIo por temIinaao;

vm -eempre que o Ptuidcole der por findo o diJcuno, OI taquísrafuI deixaria
de reaiJtri-Io,

IX - lO o Depulado pmlllrbor • ordem ou o andammto regimental da seuio, o
Pteaideute poderi ceMIri-lo ortImoaIe ou, couforme • pavidade, promover • aplil:açio de
OUtraI lI&DÇÕOI previ_ DO CódiID de:&ica e Decoro ParIamentIr;

X - o Depulado, ao fIltr, cliri&ir' • poIavra ao Presidente, ou &OI Deputados de
modopral;

Xl - teferiIIdo-te, em dítc:urIo, • coIep, o IlcpIJtado deverá ÍlIDt pteeeder o
lCIl DOIDO do _ de Seobo< ou de DIpIJlado; cpaudo • ele te diriair, o Depulado
dar-lbe-á o__de!lxA:dfDcia;

XII - llOIlham tlepulado podetá referiMe de támla deIc:or* 011 injuríola a
ruemilroI cio Poder Lopltlivo ou às autoridadet coastiIuldu dette e doi demais Podeta
da RopóbIIce, .. iDItitaiçlleI uacioDais, ou • Chefe de Estado auqeiro com o qual o
BruIl mameaba reIaç:6eI diplomáticas;

xm - llIo lO podcti inImomper o orador, salvo cODI:OIdo especial deste pera
levantar queItJo de otdem ou para apatteã.Io, e DO cuo de COIIlIIIlicaçlo relevante que o
!'rnI.deuIIe tiver de fazer;

XIV - • qualquer peaaoa é vededo fumlIr DO recinto do Plenário; lMiItIado, o
l'nIldoate Jaaadari nClri-IL

Ar!. 80. O Deputado IIÓ poderá falar, nos expteSlOS temIOIdeste~:

I - pva apresentar proposiçio;

II - pora fazer comunícaçlo ou versar IObre USUllIOS divenoo, à hora do
Expediente ou du Comunicações Parlamentares;

m•JObre p!Op05içIo em discuaio;

IV - pva queotio de otdem;

v-para reclamaçIo;

VI - pora mcaminbar a votIçio;

• VII "•• juím do Presidcute, pva contestar acusaçlo petIO&! à própria COIIduta,
feita durante • diJcutIIo, ou pva contradizer o que 1be for indevlllamenle attibulclo como
opiniIo peuooJ.

Ar!. 81. A1J ser-1be concedida. p8Iavra, o Deputado que, insc:rito, llIo puder
falar, en!reiltá à Me. diJeurto eoctlÚI pora ser publicado, dispensaodo.oe • Ieiun,
obocrvadas ulCi\IIIIIeI DOIlIIU:

I - se • inJc:riçio houver sido pora o PequeDO Expediente, telIo admitidos, na
COIlfonnidade deM arliJO, diJc:unos que nio multem em lraDIcriçio de qualquer lIIlII<lria
uem infrinJam o diepoeto DO art. 309, § I", e desde que aio u1trapuK, eada um, tres 1aucIu
dati10arafadu em CSpt90 dois;

II - • publieaçio setá feita pela otdem de entrega .. quando deuteDder ..
lXltldiçllcs fixadu DO incito antaior, O diJCUrIO será devolvido ao autor.

Ar!. 12. NeDÍmm diac:uno poderi ser intmompído ou lIaDsCerido Jllll& owa
1NIIo, taIvo se 1IDdo o tempo a ele dcotinacIo, ou • porte da lNIIo em que dneria lU
proferido, e DaS bipóIeeos doIllrtip72, 76, 77, 79, xm, 85, § 3", e 99.

Ar!. 13. No tec:iaIo do PIa>Irio, durante u -. 1IÓ telIo aclmilidoI OI

Deputadoo c Scmdota, OI e:x-por1amaltaza, OI fiIaa:iooár:iOl da CImara aa lIrviço loeaI,
OI C_lIIttna LqIoIattY... de O~.eato o llloeallzafle PIaaaeara e OI~
c:mIalciados.
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§ 1° Sera também admIl1do o acesso a parlamentar estrangeIrO, desde que no
respectivo Parlamcnto se adote Igual medida.

§ 2° Nas sessões solenes, quando pcrmindo o mgrcsso de autondadcs no
Plenário, os convilcs scrilo feitos de manetra a asseguraI, tanto aos convidados como aos
Deputados, lugares detcrmmados.

§ 3° Havera lugares na tnbuna de honra reservados para conV1dados. membros

do Corpo Diplomanco e JornalIstas credencIados

§ 4° Ao público sera franqueado o acesso as galenas cm:undantes para asslSllr
U sessões, mantend<J.5c a mcomurucabdidade da assIstênCia com o rcomto do Plenano.

Art. 84. A transmissão por rádiO ou teleVlSão e a gravação da. sessões d.
Clmara obed«erfio às normas faadas pela Mesa.

Capítulo 11
DAS SESSÕES PÚBLICAS

Seção I
DO PEQUENO EXPEDIENTE

Art. 85 À hora do InÍCIO da sessão, 05 membros da Mesa e os Deputados
ocuparilo os seus Jugares.

§ 1° O PresIdente convo<ará um Depntado p.n ler um trecho do Novo
Testamento d. Bíblia S.gnda, a qual deverá ficar durante todo o tempo da _o
sobre a mesa, à dispoliçAo de quem dela quiser fazer uso.

§ 2° Achaodo-se p~5ente na Casa pelo menos a décima parte do número total
de Deputados, despr=lda a fração, o Presrdente declarara aberta a _, profermdo as
seguintes palavras:

"Sob a proteçlo de Deus e em nome do povo brasIleiro lDlciamos nossos
trabalhos."

§ 3° NAo se verificando o quorum de prescnÇ8, o Presidente aguardará, dunmte
lDCla hora, que ele se complete, sendo o retardamento dedllZldo do tempo dcstrnado ao
expedrente; se persistir • falta de número, o Presidente declarará que nio pode haver sessIo,
dctcrmmando a atnbUIç!o de falta aos ausentes para os efeitos legllS.

Art. 86. Abettos os trabalhos, o Segundo-Secretáno fará a leitura da ata da
_ anterior, que o PresIdente considerará aprovada. independentemente de votaçlo. ,,?J;

§ 1° O Deputado que pretender retificar • ata enVIará à Mesa dcclaraç!o escrita,
• quo! será mserta em ata, e o Presidente dará, se julgar convenIente, as neceodriu
explicações pelas quaIs a tenha considerado procedente, ou nAc, cabendo =urso ao

Plenário.

§ 2" Proceder-se-á de lDlcdiato à leintra da matéria do expediente, abrlD1icndo:

1- as comunicações enV1adas a Mesa pelos Deputados;

n-a correspondêncIa em geral, as petições e outros documento. recebidos pelo
PresIdente ou pela Mesa, de mteresse do PlenárIo;

Dl - • comuDIeaçio dos projçtoa de lei com p.neeres collelmivOl daa
comissões, para efeito de eventual apresentaçio do recuno prevrsto no art. 140, I 2';

IV • a comuní<açio das proposições lujeitla lo deliberaçÍo do Plellárlo elD

rase de recebimento de emendai.

Art. 87. O tempo que se segwr à leitura da matéria do expediente será
destinado aos Deputados mscntos para o Peqneno.j;:xpedlellte, podendo cada um 1iIIar por

cinco minutos, não sendo perm1l1dos apartes.

§ 1° A mscnçio dos orado= será feita perante a Mesa, em caráter pessoal e
iotransferivel, em livro propno, das OIto às treze horas, diarIamente, uceto ia su.tu

feins, quando se f.rá das oíto às nove horas, ....gurada a preferêncIl aos que nAc
hajam falado nas cinco sessões ""tenores

§ 2° O Deputado que, chamado a ocupar o microfone, nIo se apresentar,
perdera a pterroganva a que se refere o parágrafo antenar.

§ 3' As mscnÇÕC5 que nAc pudctem ser atendidas em virtude do ...ce......ento
ou nIo- reahzaçAo da sessAo transferir·...Ao para • sessIo ordiMna seguinte.

8eçIo1I
DO GRANDE EXPEDIENTE

Art. 88. Encerrado o Pequeno Expediente, será concedida • palavra lOS

Deputados inscnto. para o Grande Expediente, pelo prazo de \'late DÜ1lulol para cada

orador, inclu1dos neste tempo os lpIltcS.

'Parágrafo únIco. A lista de oradores para o Grande Expediente será orpnizada
medIante sorteIO, competIndo à Mesa dr!clplinar, em ato próprIo, a fonna do mesmo e o

momento do uso da palavra pelos sorteados. ~

Ar!. 89. Na primeira qJIl11a-felra'de eada .... o teIIlpo datIucIo ..
Grande Expediellte será datla.d.. lo dIIe.....o e .0 .profu........to de te....
nlevanta para o :P.1s.

§ l' o. temas a .erelD deb.tldos n. r..rm. deste artIp coutarlo da
.ICUda bimestral referida no .rt. 11, I, r.

§ 2' O deb.te será iolciado COJII apoaiçIo d. trillta J11b1lllilo, • Nr r.tIa por'
oradores iodieadol pelo partido ou bloco p.rlamentar • qllelD tenha sido dlstribaido o
tema, em listema de rodh:io.

§ 3' Após • expoliçio inicial, .erá concedida • p.l.vn .os ondores
previamente inscrItos para o debate, pelo prazo de cmco minutos cada um, reservados
OI últimos dez minutos para a réplica dos expositores.

Art. 90. A Clm.ra poderá o••r o tempo do Grande Expediente p.ra
homen.IClr congralut. d. legrsl.tura, Chere de um dos Poderes d. Repúbliea ou

Chefe d. Eltado estranleiro com o qu.1 o Brasd m.ntenb. rel.ções diplomáticas,
dade qoe Ulim delibere o PI.nário.

Seção 111
DA ORDEM DO DIA

Art. 91. O Presidente organizará a Ordem do Dia com base na agenda
bimestral a que se refere o art. 18, I, s, e observânCIa do que dispõem os artIgos 93 e
166, m, para ser publicada no Diário da Câmara dos Deputados e distnbuida em
avulsos antes de iniciar..se a seIsio respectivL

§ 1° CoustarAo da Ordem do Dia as maténas não apreciadas da pauta da sessão
ordinána antcnor, com precedênCIa sobre outras dos grupos a que penençam.

§ 2° A proPOSlçio entrará na Ordem do Dia desde que em coodições
reglDlcnws e com os pareceres das cOlDlsslles a que fOI dlstribuída.

Art. 92. Às onze horas te trinta minutol ou às dezesseis horas, conforme o
cuo, .eri ioiciadll • Ord.m do Dia.

§ I' O Preside.te verili<ará, pelo p.inel eletrônico, o número de Deput.do.
presentes latlllo, observando-se o lecuinte:

I • cOllltatad•• preaença de menol de um décimo do total de Deputados, o
Presidente encerrará a lelllo, determÍllando a atribulçio de falta aos ausentes, para
OI efeltollepu;

n . pI.....t••m lCUIo • maioria absoluta dOI Deputados, p....r·...'
lJlIedIatam..te à votaçlo daa propol~ obRn'ada a ordem referida no arl. 93;

m . aio ocorrendo qualquer daa hipótesea ref.ridas nOl inClSOI I e n, ou

no ClIO de nlo !t.ver matéria • ser votada, o Presidente .nunciará o d.b.te das
ilUtárlu em dise.....o.

§ 2' Se, dnnnte • votaçlo de qualqner m.téria, venficar·.. r.lta de

q""ruJfl p.ra deliberaçio, .'U......... o dllpooto to iIIciso m do parágnfo .nterior.
30'.

Ar!. 93. As propol~serlo .preciadas n. sCI"inte ordem: "31

1- p....poliçiO com votaçio interro.plda _ ..Ira-õ
U • rt'<!.ções fin.u;

m . l'C<Juerimentos de U'lfaela;

IV • requerimentos de comlsslo Injeitoa • votaçio;

V 'I'fqoerimcuto. de retirada d. Orde. do D1ll ou d.lav.nlo de p••ta:

VI -llroPO'ições com dilcnulo -.nada:

a) em regime de ut'lência;

b) eJrl regime de tramltaçio toJII prioridade;

e) em regime de lramlt.çio ordlaúill;

vn . proposições COm discllllio itdclIIda ou • iniciar-se, Dl ord.m nr.rIda

ao iIIc1so aateri<Jr;

VIU - nqoeriJIICJItoa ..prol,.-......di:

.) dllICUIIlo de propoalçlo perputos;
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c) adlamntede~;

li) votaçio por dete...baacIo ...-;

f 1° OI roqllOrúantoo nIorWN _ vm .....
..,....,.. ao _ ...te qu ....tIda a "" nI lIr .-.Ia, ...

................. às d.art.l".

f r Ealre .. roqurlaaallN Iumri a ,.....a.cIe:

I. q...do ocorrer •~ ele ele .. nquerta...1o, •

Pnlidaate ropJará • prefetiacla pela orde ~;

n. quada .. roq.m..-lIN ror- idIIolicac - _Ibu, HI'io ponoo-
....... -.l.._te •• adeçle de .. pnj...uear; .....
......""""0.... natríto;

§ 3° AJ propoalç9H em RJim. d. urgia... .erio .preáadas u. squillte
ord...:

I . a reCereulu. docl.raçlo d. p.rra, e.l.braçio d. pu ou rem.... d.
Corça brasil&1ru pera o exterior;

n - u refereatH • decretaçio de eJtado de defaa, atado de sitio e
lllterveaçio Ced.ra1 aos E.tados;

m - aquelas pera li qua.. leah••ido aprov.do roqu.rimeato de arglacia;

IV .. u nfertlltft a aeordol intlra.elon.a;

V· li reCerntu • flXlçlo do• .cetivo. da Forç.. Arm.da;

§ 4- Entre u proposi.ç:6e:s em reaime de prioridade, as de iniciativa da
M... ou de eomw6es serlo .preciada .utu da d.m....

§ 5" E_Ire li proposiç6es .m reei e de lraIIútllçio orcliúria, _
apneladu primeiro 1_ li proposlta de end. li CollltltaiçAo ••• scplda OI

proj-, do que, olre lIteo, _ ordem de .pneiaçú •• IIpÚlte:

1- .qu.... pera OI qull t sido eODcedIda preC.....cia;

II - os que teDàuII p er.. Cavoráv... d. lodo li eomw6ft _ que
tIDIaaaa .ido distriblÚd....

f 6° Eutra li proposiç6es d. oad_lI'lIpo reCerido uos ff 3°,"° c 5",. onlea
de .pnáaçio • ascplllte:

1- .....d.. do Snado • propooiçlo da Cimara;

n· propoolçitl .. Itplldo turDO;

m -proposiç6cs e... tuno úDieo;

IV· propoo46H ... primeiro taruo;

,y - proposiç6es em .pnáaçio pnUminar.

§ 7" A ord.... estabelecid. ueste ameo poderá ser alttrlld. <lU

lllterrompid.:

I - para a po... de Deputados;

11 - em euo de aproseataçio d. destaque de preC.rlaela OI d. sprovaçio de

requcnmento de:

a) adIamento,

h) retirada da Ordem do DIa;

c) mverslo da pauta.

Ar!. 94. O tempo reoervado à Ord.m do Dia podere ser prorrogado pelo

!'residente, de oficio 011 .utollUlticame.l... nquerimoto dos LIdenI ou pelo Plenírio,
a requerimento verbal de qualquer Deputado, por pram nio excedente • tnuta ou, na

hipótese do ar!. 78, • ....."ta mmutos.

Art, 95. Eue.rrad•• aprccllçlo das m.téria. <ODltaltes d. Ordem do

DIa, lerá .berto o pruo de dez minulo. p.ra .prcsctltaçio de proposiç6es, qll' se
raua1ri à leitura du elllento.

Ar!.";. Tllldo ocorrido veritleaçlo de vOtaçlD • lido ...provaclu
p......çu au1Ideatea _ Plenário, Nrio .tribtúdal faltas ...._-. para .. afeiIoI

lepiI.

f 1° A .......ela às votaç6n equlp.ra.... pera tod... os eCeItoo, à .1IlIIada

às HII6a, ressalvada a que Ie veri1lear a titulo de obstruçio parla.atar JecItbu,
apI'llVlOda peIu baueadas DU Jlderaaças e eoiIbIllIcada à M....

f r Couidera lqitima • obotJ1l<lSe· parluaeDtar nCericIa .. I 1°
eaq....to Jllo Cor .tlapdo o 'luoru", p."" d.Jjbera~o •

f 3° T.l'IIlJIIw • Ord.m do Dia, ea..rrar..... o nPtro eIotrfaieo di
PI'lllDÇlL

Ar!. 97. Findo o tempo da sessIo, o Presidente a enccmrá lllUIICiaodo a
Ordan do DI. da sessIo de delibctaçlo seguinte • evcntua1s aItcrações da pmsramaçIo, DA

cooConnidadc dos arts. 70, § \0. 72, dand<>-se clb>cia da pauta respectiva àslidenDças.

Parágrafo único. Nlo SCIá designada Ordem do Dia para a primcua .....
plenliria de cada _Iegàlanva.

seção IV
DAS COMUNICAÇOES PARlAMENTARES

Ar!. 98. Se ul0tada a Ordem de DIs ant.. das deo:iitoYe' ho..... o
Pmidentc cooc:ederá a pll1avra lOS oradom indicados pelos Lidcta para 'COOIIlIli""'j&l
Parlamentares.

l'arápCo único. Os oradores serão chamados, alternadamente. por partidos.
bJoeos Jl'lflamentarel, por penado não excedent. ad.z nunutos pua cada Depurado.

seção V
DA COMISSÃO GERAL

Ar!. 99. A _ plenária da C1tnara será transfonnada em ComlSSlo Geral,

sob • direçlo d. :ICl1 Presidente, psra:

I - debate de maténa relevante, por proposta conjunta dos Líderes~ ou a
requcrimmtD de um terço da toll1tdadc do. membros da CAmsra;

11 - discusslo de projeto d. leI de tmc13l1va popular, desde que presente o
orador que U'á deCend6-lo;

m - oomparectm.nto de Mtm.tro d. Estado ou outrol btu1ar.. d. órpo.
.ubordluadOl dlrda•••te li Presidiam da República.

§ 1° Nó CUll do incISO I, Calará, inicialllleute, o autor do requerimento, por dez
minUlOS, sepllldo-ae o. Lid...... pelo pnzo de .....nta lD1I1ulos, divid1dos
proporclODllmatte entre os que o delCJaretll, e depoIS, durante .....Dta minuto.. 05

onldon:s que taIlwn requendo tmClIçio jlJtlto à M....~ destmados eineo mmutos

para cada um.

§ 2° N. lup6tese do 1IlCI.. n, poderá usar da palavra qualquer SlgnatariO do
projeto ou Deputado, m,hcado pelo respecnvo autor, por quinze mmutos, sem apartes,
obse:rvando-se para o debate as dtspostçõe5 contidas 00 ar!. 242, § \0. no ar!. 244, nos §§
28 e 3-

§ 3° Alcançada a finalidadc da Comisslo Geral, a scssio plenária terá
andamento a partir da Case em que ordinariamente se etICOntranam os trabalhos

CApitulo IIf
DAS SESSÕES SECRETAS

Ar!. \00. A SClIlo secreta sera convocada, com a md1caç!o precisa de seu
objetivo.

I - automaticamente, a requcruncnto escrito d. cottUSSlo para tratar de matéria
luKida .. _ ..... u.álico, dos Lidens -ou de, pelo menos, um terço da totalidade

dos membroI da Clmon, devendo o documento pennanecer em siKilo até ulterior
dc11bc:açlo do Plenário;

n- por delibe:taçio do Plenano, quando o requenmento for subscnto por Lid.r
ou um qUInto dos membros da Câmara.

Paragrafo único Será secreta a _ em que a Cimant deva d.l1berar sobre:

I - projeto de fixaçio ou modúIcaçio dos .fetivos das Forças ArmMas,

fi - d.cloraçlo d. guct:Ql ou aconlo sobte a pu;

m . passagem de forças estrangeiras pelo temlório nacIonal, ou sua
permanêncIa nele;
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Ar!. lO\. Para miciar·se a sessilo secreta, o PresIdente fará sair do recmto, das
tnbunas, das galerias e das demais depend!nclas anexas as pessoas estranhas ao. trabalhos,
mclusive o. funcIOnáriOS da Casa, sem prejuízo de outras cautelas que a Mesa adotar no

sentido de resguardar o 'lgilO.

§ I' Reunida a CAmata em~ secreta, deliberar....·á, preliminannente,
salvo na hipótese do parágrIfo llnico do artigo precedente, se o assunto que motivou a

convocaçilo deve ser tralado 'Igilosa oU pu~bcamente; tal debate Dio poderá exceder a
primeira hora, nem cada Deputado oeupar a tribuna por mais de cinco nunuto••

§ 2' Antes de encerrar·se a sessJo secreta, a CAmata resolverá se o
requerimento de convocaçAo, o. debates e deliberações, no todo ou em parte, deverão
constar da ata pública, ou fixará o prazo em que devam ser mantido. sob 'lgilO.

§ 3' Antes de encerrada a sess!o secreta, a ata respectiva será aprovada e,

Juntamente com o. documento. que a ela se retiram, rechada em mvólucro lacrado,
euquetado, datado e rubricado pelo. membroS da'M.... e reco11nda ao Arquivo. ~

§ 4' Será permitido a Deputado e a Ministro de Estado 00 outra autoridade
que houver porticipodo dos debstes reduzIr seu discur.lo a escrito para ser arquivado num
segundo envelope igualmente lacradO, que se lIIlCXlIIá ao invólucro mencionado no

parágrafo antenor, desde que o interessado o prepare em prazo nio exeedente de uma
sessJo.

Ar!. 102. Só Deputado. e Senadore. poderii<> assistir às sessaes secrel1Is do
Plenário; os Ministro. de Estado ou outras autondades quando coRVocados, ou as
testemunhas chamadas a depor partlC1p3rio dessas sessões apenas dURllle o tempo
necessário.

Capitulo IV
DA INTERPRETAÇÃO E OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO

Seção I
DAS QUESTOES DE ORDEM

Ar!. 103. Considera·se questlo de ofelem todf dúvida sobre a mterPretação

deste Regimento, na sua prática exclusiva ou relacionada com a COnsl1tUlçilo Federal

§ 1- A questlo de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com a
indieaçio precisa das disposições regimentais ou constitucionais cuja observância se

pretenda elucidar.

§ 2' Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantado questlo de ordem atinente

diretamente à matéria que nela figure.

§ 3' Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de três mmutos para formular
questão de ord~nem falar sobre a mesma mms de uma vez.

§ 4' No momento de votação, ou quando se discutir e votar redação final, a

palavra para formular questlo de ordem só poderá ser concedida uma vez ao Relator e uma
vez a outro Deputado, de prefrnncla ao Autor '!" propos.çio pnnc.pal ou acessória em

votação.

§ 5' Se o Deputado nió indicar, micia1lIlente, as dispoSIções em que se assenta
a questIo' de ordem. enunclando-as, o Presidente nIo pemutlrá a sua permanência na
tnbuna e determmará a excluslo, da ata, das palavras por ele pronuncIadas.

§ 6' Depois de falar somente o Autor e outro Deputado que contra·argumente, a
questJo de ordem será resolvida pelo Pres1dente da se.silo, nIo sendo liCIto ao Deputado

opor-se à decisilo ou criticá·la na sessIo em que for profenda.

§ 7" O Deputado que quiser comentar, criticar a decisllo do PresIdente ou contra
ela protestar poderá tu.e-Io na sessIo segumte, tendo preferência para uso da palavra,

durante dez minuto., à hora do Expediente. '

§ 8" O Deputado, em qualquer caso" poderá recorrer da decisilo da Presid!ncia
para o Plenário, sem efeito suspensIVO, ouVllldo-se a Contissilo de ConsátUlçilo e Justiça e
de Redação, que terá o prazo máximo de trêS sessões para se pronunciar; publicado o

parecer da CoDllSSilo, o recurso será submetido na sessJo seguinte ao Plenário.

§ 9' Na lupótese do parágrafo anterior, o Deputado, com o apoiamento de um

décimo dos presentes, poderá requerer que o Pferuíno dec.da, de unedialÓ, sobre o efeito

suspensivo do recurso.

§ 10. Esgotado sem deliberaçio na Camissio o pnzo estabelecido no § S-, o

ncuno .erá inclnido na panta da reunilo .eguinte, sobrestadas outras deliberações
até sua votaçio.

§ 11. O parecer da Comis.ão de Coll.tituiçlo e Justiça e de Redaçlo .erá
pubUcado eom ahsoluta prioridade, no prazo múimo de uma ....10 após .ua

aprovaçio,

§ 12. Ar. decisões do Plenário sobre questões de ordem seria registradas e
indexadas em livro especial. a que se dará anualmente ampla divulgação, fiçaado um
exemplar penaanutOlllenle à disposlçio do público, para eoasullas, DO Cntro de
lDfonaaçio e Doeume,.taçio; a Mesa elaborará projeto de resolução propondo, se for o

caso, as alterações regimentaIS delas decorrentes, para apreciaç!o em tempo hábl1, antes de

findo o biênio.

§ 13. As d<cis6es referidas DO parárafo aaterior deverio ser observadas

pe" Presidêucia em .ituaçóla futuras idlntic:as.

Seção 11
DAS RECLAMAÇOES

Art. 104. Em qualquer rase da ....10 da CAmara ou de relUliio de

comisslo, eneto duraute a Ordem do Dia, poderá ser usada a palavra para
reclamaçlo relac:ionadtl com o fundomamenta doa serviços administrativos da Casa,
001 termOl do art. 283.

Parágrafo únieo. Aplicam..e às reclamações, DO que couber, as normas

rerereates às qu..tlles de ordem.

Capitulo V
DA ATA

Ar!. lOS. Lovrar-se-á ata com a sinopse do~ tmhaIhos de cada sessio, cuja
mIaçIo obedecetá a podrIo unifolIlle adotado pela Mesa.

§ 10 N. aIaS impressas ou~ serllo organizadas em 1IIl:Ii.. por ordem

cronológica, encadelnadu por sessilo lCiJSlativa e recolhidas ao Arquivo da.CAmara.

12° Quando Dio se realizar a _o, ..vrar·....., o competente termo.

§ 30 Da lia constará a liJta. nominal de preseuça e de auI!nêia às sessões

ordináriu e extraordiná1iu da CIman;.

§ 4' A ata da última stssão, ao encerrar·se a sessão leglSlallva, será redigida,
em resumo, e submct:J.da a discussão e aprovação, presente qualquer número de Deputados,

antes de se levantar a sessão.

Ar!. 106. O Diário da CAma.. do. Depntados publicará a ata da sessilo do

dia antenor, com toda a seqUenCla dos trabalhos.

§ I' Os discursos proferido. durante a sessilo serão publicado. por extenso na
ata impressa, salvo expressas restrições regunenlaL5; aio são penniudas as reproduções de
dJscurso. no Diário da Cimara do. Deputados com o fimdamento de corrigir erros e
onussões; as correções constarão da seção "Errata".

§ 2' Ao Deputado é licito retirar na Taqwgrafia, para revisão, o seu discurso,
não penmt1ndo a publicaçio na ata respectiva; caso o orador nio devolva o discur.lo dentro
de CIOCO sessões, a Taquigrafia dará à publicação o texto sem reYlSio do orador.

§ 3' As mf01'lDl1ÇÕeS e documento. ou discurso. de representantes de outro
Poder, que nIo tenham SIdo mtegra1mente lidos pelo Deputado, serllo somente indicados na
ata, com a declaração Cio objeto a que se referirem, salvo se a publicaçio integral ou

transcnçilo em dlscmso for autonzada pela M.... a requerimento do orador; em caso de
indererimento, poderá es!e recorrer ao Pleruíno, eplicando-se o disposto DO plrigrafo llnico
doarL 123.

§ 4' Ar. mformaçl\es enviadas à Câmara em virtude de solicitaçlo desta, a
requenmento de qualquer Deputado ou comissão, serão, em regra, publicadas na ata

impressa, antes de entregues, em cópia autêntica, ao soliCItante, mas poderilo 'ser publicadas
em resumo ou apenas mencIOnadas, a Juizo do Presidente, ficando, em qualquer hipótese, o

ongma! no Arquivo da camara, inclusive para o fornecimento de cópia aos demais
Deputados interessado.. ' 4

§ 5' NIo se dará publicidade a informações e documentos oficiai. de caráter

reservado. A!J infOl'l1ll1ÇÕeS solicitadas por comlssAo serio confiadas ao Presidente desta
pelo Presidente da Càmma para que as leia a seus pores; as solicitadas por DepuIado seria
lidas a este pelo Presidente da CAmara; cumpridas essas formabdades, serllo fechadas em
invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado por dois Secretários, e assim arquivadas.

§ 6' Informações e doeumeDto. protegidos por sigilo legal ou eoDJtltacloDa!
que tenham .ido eneaminhados à Casa, por .olleltaçlo desta, no desempenho de .uas

atribuiçõ.. constitucionais de fisealizaçio e coutrole, .erlo diretameale devolvidOl ao

órgio de origem depois de utilizado..
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§ 7" NIo será autorizada a publicaçlo de pronunciam<ntos ou expres!ÕeS
atentatónas do decoro parlamentar, consoante o arL 309, § I' ,cabendo rccUIlO do orador

aoPlenano.

§ 8' Os pedtdos de reuficaçio da ala ~rão decIdidos pelo PresIdente, na forma
do ar! 86, § I'.

Ar!. 107. SerIo divulgados pelo programa Voz do Brasil as atividades das
COlDlSSÕCS e do Plenário e os pronuncIamentos lidos ou profendos da tttbuna da Cimara,
desde que em termos regunentals

TiTULO IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo I
DISPOSiÇÕES GERAIS

Ar!. 108 Proposiçã<o é toda maréna SUjeIta á delt1leração da Câmara.

§ I' M proposições poderio const!tlr em proposta de emenda a CoostítUlçio,
projeto, emenda, indicaçlo, requenmento, recWIO, parecer, proposta de fiscalizaçlo e

controle e meuazem de outro Poder.

§ 2' Toda proposiçlc deverá set' redilllda com clareza, em termos expllcitos c
COncISOS, e apresentada em três VIas, cUJa destI.naçlo, para os projetos, e a descrita no .art.

119, § I'

§ 3' Nenhuma proposiçlo poderá conter matéria estranha ao enuncllldo

objetivamente declarado na ementa, ou dele decolmlle

t" Toda proposiçlo q.e resulte CID alUlltl1to da despesa ou em reduçlo da
recoita da Unilo o. do ..... fundos, a.tarqniu on fundaç6es deverá ~r aco.pnhada

de demaastrativo detalhado coataMlo a correlpOlldeate ..tlmativa.

Ar!. 109. A ~taçIo de proposiçlo ocri feita:

I - perante comisW>, no caso ele proposta ele fiscalização e controle ou quando

se tratar de emenda ou subemenda, ltnutadas • maténa de sua compet!ncla, nos te:rmos do
art.127,§2·,

II - em Plensno, salvo quando regunentalmente deva ou po_ ocorrer em

outra fase da sessio:

a) durante dez minutos, logo após a apreczaçlo da materia constante da Ordem
do Dia, para as propostções em geral;

b) at' o lJúcIo da Ordem do Dia, no cato de requerimentos de:

1 - retIrad. d. proposiçlo da Ord... do Dia;

2 • iIlverd.o de pauta;

c) no momento em que a matéria ~va for anuncIada, para os
roquerimentos que digam respeito a.

I - díscussio de uma proJlOSlçlo por portes; dispensa, adiamento ou
encerramento de discussio,

2 - ad1amento de votaçlo; votaçlc por determinado processo, votaçlo em globo
ouporcelW;

3 - dispt:n5a de pubbcaçlo da n:daçIo final, ou do avulso da redaçio tinaI já
l"IbIicada no DIárIe da ClIIlara dOI Dop.tadOl, para tm<diala deliberaçlo do Plmóno;

m-à Mesa, quando se trilar de iniciativa de eomilllo, do Senado Federal, de

outro Poder, do Proeurrodor-Geral da Repúbltca ou de C1dad1os

Ar!. 11O. A proposíçlo de iniClatlva de Deputado poderá ser apreoentada
individual ou coletivamente.

§ 1- 810 alltora da propoaiçlo todos OI leul lip.atários, a ela se aplkando
todos os ImpedlaaeatM e _polllabllldades 1'CJl._ta.. pertinentes i a..torla.

§ 2' M atribuições 011 prerroaativas~ conferidas ao aulor serIo
exercidas em Plenário por um só doi IÍptirios da proposrçlo, regulando-se a preced&tcra
0C&UDd0 • ordem. em que a subocreveram.

§ 3' O~ para a uticiativa coletiva' das proposiç6es, rndJido pelo
Rejimento ou pela CoDltitU1çlo Federal, ...rá obtido pelas assmaturas de cada Deputado,
ou, quando expreaamente permitido, de Lid...... "'I'R5OIItaodo estes últimos
exclUSlvameme o número de Deputados de sua legenda partidárLa ou parlamentar, na data

da apraentaçIo da proposiçlo.

§ oi' NOI CUOI em que as assinat:uraa de uma jl<llpOIiçlo oejan nocaúriu ao
- tdmi1e, llIo poderio ocr retirada ou a<:<eocentadu após • respectiva pIlb1icaçIo ou, em
11: lrItIDdo de requcnmcnto, dqlois de sua &Ift3Clltaçlo à Mesa, lIIdepelldellleauDtt de
ter licIo .....w-te noeebido 0.Il1o.

§ 5" As UIlBttaraa de praposiç6ts de ialeiadYa coletiva, quDdo de

colilidas direta"&1Ile paiOl DepntadOl i1It.rtII.d.... deverão Nr IOUcltadu por JDlo
de requerimento próprio, ea...inludo direta._t. aOl pbin_ dOll'U'la-tlIra.

Ar!. 111. A proposíçlo poderá ser fundamentada por escrito ou verbalmente
pelo autor e, em se tratalldo de iniciativa coletiva, pelo primeiro Slgnatáno ou quem este
mdlcar, med1ante préVIa ínscriçlo Junto i Mesa.

Parágrafo único. O relator de proposiçlo, de oficio ou • roquenmento do aulor,

fará Junlar ao respectivo processo a Justificaçio .oral, extraida do DIário d. Ca_ra dOI
Deputados.

Art. 112. A rettrada de trIm1taçlo de proposiçio, em qualquer fue do ....

andamento, sera requenda pelo autor 10 Presidente da C!mara, que, tendo obtido li

mformações necessánll, snbmeterá o requeriaeato .0 Ploárlo.

§ I' Se • propooíçlo tiv... p.reures contráriOl de todas aa <aúII6aI
competontes p.ra opÍ1l2.r sobre o ",.rlto, ..tiver se.. pareoer on .puII __ pareear
de admwibiilidada, no caso de proposta do em..da i Coasütalçlo, o PI'IIicIoate, de
oficio, deferirá, 011 Dio, o pedido, com nc:UI'H para o Plctaá....

§ 2' No caso de 1D1CiatiV. coletiva, a ret11'ada sera feita a roquenmento de, pelo
menos, metade mm um dos subscntores da proPOSlçlo.

§ 3' A proposiçlo de comisslo ou da Mesa só podcra ser 1etlrad& •
roquenmento de seu PreSIdente, com previa autorizaçlo do colegiado.

§ 4' A proposrçlo retirada na forma deste artizo Illo pode lIOI' reaprr:sentada na
mesma sesslo lezislatrva, salvo deltberaç!o do Plenário.

§ s' ~ propoSIções de tniciativ. do Senado Federal, de outros PodemI, do

Procurador·Gual da República ou de cidadlos aplicar-se-Io as mesmu regras.

Ar!. 113 Finda. lcgrslatura, arquivaMC-io dollnltlv_te todoo DO

.....nenm...tas de~o de comlulo paria....tar d. iaqúrito, bna co_ toda ..
propoSIções que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberaçlo da CJmara e ainda ..
encontrem em traDutaçlo, salvo as:

I - com pareceres fiLvoráV01S de todas li COIIIÍSSÕCS;

1I-Já aprovadas em turno único, em primeiro ou,.gundo turno;

m -que tenham tranutado pelo Senado, ou dele onKIDáriU;

IV - de DUCI.Uva popuiar;

V - de UUCI.lIV. de outro Poder ou do Procurador-Geral da República;

VI .. que estejam apensadas a qualquer dai refendas nos incisos fi. V.

Parágrafo úuico. Nenhuma propo'lçio poderá tramitar por ma.. de duas
legislaturas, exeeto quando se tratar de projeto de código.

Ar! 114 Quando por e'<traVlO ou retenção indcVlda. não for possível o
andamento de qualquer proposIção. venCIdos os prazos regunentais. a Mesa faní
rcconstttutr o respecuvo processo pelos meIOS no seu alcance para a tramltação ultenar.

Art 115 A pubhca.çio de proPOSlçiO no Diário da Câm.ara dOI Deput.ados e
em avulsos, quando de volta das comissões, assmaIará, obngatonamcnte. após o respectivo
número'

I .. o autor e o oúmero de autores da lDiciativa que se JelUlrem aD
primeiro;

1l - os turnos a que esta sujeIta;

m .. aemcnta~

IV .. a conclusão dos pareceres. se favoráveis ou contrános, e com emendas ou
substitutlvos;

V - • eXIstênCIa, ou não, de votos em separado, ou venCIdos, com os nomes de
seus autores,

VI - a eXIstêncIa, ou não, de emendas, relacionadas por grupos, conforme os
respectivos poreceres,

VII - outras tndicaçôes que sc fizerem necessaoas.
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§ l' Deverão COl!SUlr da publicação a proposIção llllcJal, com a respectiva
justlficaç:fu; 05 pareceres, com os respeCtIVOS votos em separado. as declarações de voto e a
indicação dos Deputados que votaram a favor e contra; as emendas na íntegra, com as suas

Justificações e respectivos pareceres, as infonnações ofichus porventura prestadas acerca da
rnaténa e outros documentos que qualquer conussão tenha Julgado mdispensáveis a sua
apre<.ação.

§ 2D Constará ainda da publIcação o prazo para eventual apresentação de
recurso contra 05 pareceres conclusivos das comissões. .

Capítulo 11
DOS PROJETOS

Art. 116. A Câmara dos Deputados exerce a sua função leglslanva por V1a de
projeto de leI ordmána ou complemeatar, de decreto leglSlauvo ou de resolução, além da
proposta de emenda à Conslltuição.

Art. 117. Destinam-se os proJetos·

I - de lei a regular as maténas de competêncIa do Poder Legislativo, com a.
SlII1~ do PresIdente da República;

11 - de decreto legislanvo a regular as matérias de exclusiva competência do
Poder LeglSlanvo, sem a sanção do PresIdente da República;

III - de resolução a regular, com eficácIa de lei ordinária, maténas da
competêncIa pnvanva da Câmara dos Deputados, de caráter político, processual, leglslativo
ou admnustranvo, ou quando deva a Câmara pronuncIar-se em casos conctetos como:

aJ perda de mandato de Deputado,

b) conclusões de colUlssão parlamentar de inquérito;

c) conclusões de conussão permanente sobre proposta de fiscalização e
controle,

d) conclusões sobre as penÇaes, representações ou reclamações da sociedade
c!VIl.

e) matena de natureza reglmental.

t) assuntos de sua economIa mtema e dos servtços adJmmstratlvos.

9 10 A InIClatlva de projetos de lei na Câmara senl., nos tennos do 3rt. 61 da
Constltul~Federal e deste Reglmemo

T- de Deputados, indiViduai ou coletivamente,

li - de comIssão ou da Mesa,

JII - do Senado Federal.

IV - do Presldeme da Republtca,

v -do Supremo Tnõunal Federal.

VI - dos Tnbunals Supenores:

VTl - do Procurador-Geral da Republtca.

vrn - dos cldad10s

92' Os projetos de de<reto legIslatIVO e de resolução podem ser apresentados
por qualquer Deputado ou comIssão, quando não sejam de InICIativa pnvatlva da Mesa ou
de outro colegtado especIfico

§ 3' Os projetos de lei destinados a aprovar texto de cOllSOÜda~ode leJI

obedeceria u regras previstas nos artigos 229 e 230.

Art t 18 A matena conS1lll1te de projeto de leI rejeItado somente podem

constItUIr objeto de novo proJeto, na mesma sessão leglslatlV8, med,ante proposta da
malon. absoluta dos membros da Câmara, ou, nos casos dos InCISOS m a vm do § 18 do
amgo antenor, por mlclatlva do autor, aprovada pela mlJo"a absolura dos Deputados

Art 119 Os projetos deveria ser dividIdos em amgos numerados, redlgtdos de

fonoa COncIsa e clara, pre<edldos, sempre, da respectiva emen1ll, oblervadu as n~rmasda
lei complementar que regulamenta o aft. 59. parismofo únieo, da Coutitlliçio
FederaL

§ I' O projeto sem apresentado em três VIas

I . uma, original, snblerita pelo autor. ou autor... destinada ao Arquivo da
Clmara;

fi - uma c6pia, autentie.da em e.da página pelo primdro .;patino,
remetida à comialo ou comi..õ.. a que tenha lido distribuldo;

m - uma c6pia, nu m..m.. eondições da anterior, deltinada à pnbUca~o

no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos.

§ 2' Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciaçio da vontade
legislativa, de coafomudado com o arl 108, § 3', aphcando-se, caso contIário, o disposto
noart.161,ounoarlI70,I1I.

§ 3' Nenhum artigo de projeto poderi~nter duas ou mais matérias diversas

Ar!. 120. Os projetos que forem apr=IeDtados sem observllncia dos preceitos
fixados no artigo antenor e seus parágrafos, beulp>mo os que, expUcita ou impliciwnente,
contenham referéuclas a lei, artigo de leI, decreto ou regulamento, contrato ou con......,
ou qualquer ato adnunis1ranvo e nio se fa>am acompaobar de sua transcri~, ou, por

qualquer modo, se demonstrem incompletos e sem esclarecunentos, so serão enVIados às
conussões. CIentes os Autores do retardamento, depoIS de completada sua mstrução.

Capítulo 111
DAS INDICAÇÕES

Art. 121. Indicação é a proposIção por meio da qual o Deputado ou comiJsio·

I - sugere a outro Poder a adoção de providênCia, a reall2ação de ato
admtnistratlvo ou de gestão, ou o enVIO de projeto sobre matéria de sua tnlClatlva exclusiva;

II - sugere a uma ou maiJ comiJsõ.. a adoção de providência ou a
elabora~o de projeto .obre matéria de sua iniciativa UtlW1Va.

§ I' Na lúpótese do mclSO I, a mdicação será objeto de requerimento escnto,
despaclwlo pelo PresIdente e publicado no Diário da Cimara dos Deputados.

§ 2' Na lúpótese do lDCiso 11, serão observadas as seguintes normas:

I - não serão aceitas Indícaçõet que oblel1vem·

a) consulta a collllssão sobre lUterpretação e aphcação de leI; ~

b) consulta a conussão sobre atos de qualquer Poder, de seus órgãos e
autondades.

11 - as lUdicações recebidas pela Mesa serio hdas em súmula, mandadas a

publicação no Diário da Cimara dOI Deputados e encaminbadas às comissões
competentes;

III - o parecer referente '" IndIcação será JlI'l'fendo no prazo de vinte sessões,
prorrogável a cntério da PresidênCia da comissão;

IV - se o parecer conclUIrpelo ofem:imento de projeto, seguira este os trâmites
regimentais das propÕSlçOO congêneres;

v - sendo o parecer contrário à iadicaçio, o Presidente da camara, ao
chegar o processo à Mesa, determiam o arquivamento da iadicaçio.

Capítulo IV
DOS REQUERIMENTOS

Seção I
SUJEITOS A DESPACHO APENAS DO PRESIDENTE

Ar!. 122 Serão Vcrbll1S ou~1I, e despachados pelo P",,1dente, os
requerimentos c;.uc solicItem:

I - a palavra, ou a desistênCia desta;

II - pcmussão para falar sentado, ou da tribuna;

In - l<:ítura de qualquer matéria SUjeita ao conheCImento do Plenario.

IV - observllncia de dtSPOSI~ regimental;

V - retirada, pelo autor, de requenmento;

VI - dtscussão de uma propoS1~ por pllrles;

Vil _rettrada de tramitaçio, pelo autor, de proposição com parecer contrário,
sem parecer, ou apenas com parecer de admisslbihdade, no caso de propOlta de emenda à

Conltituiçio;

VIII - venficaçio de quorum ou de votação;

IX - infonnações sobre a ordem dos trabalhos, a agenda bim..tral ou a Ordem

do DIa;



03424 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

x-prorrogaçio de prI20 para o orwdor na tnbllllA,

Xl • dispensa do avulso para a imediatavo~ da redaçio final já publicada;

XlI - reqlll5íção de documentos;

XIII - preenchimento de lugar em collllS5ão,

XIV - íncluslo, na iIJftlIa bia.traI HpÜlte, de proposição com parecer, em
eondições regimentais de nela figurar;

xv - reabertura de di5CU05Io de projeto encerrada em sessIo legISlativa
antenor;

8eçAolll
SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

Ar!. 125. Serio escritos e dcpeuderio de debberaçio do Plcnírio OI

requerimentoI DIo especúicados DMle regimento e os que solicitem:

I -~ da CImara por conussão externa, quolldo iaaportar 610_
para o C_;

11 • convocaçIIo do Minutro de Estado, 011 d. qualqaer titular d. 6TJio
IlLbordlllaõ à 1'rIoIdbeia da Repúb1lea, pennte O Plenitio;

m-_ extraordinória;

Cámara,
XVI - eocIarecimento sobre ato da adnurustI1lÇio ou econooua mtttna da

Casa.

xvn -hcença a Deputado, noSlmDO&do art. 257, § 4°,

xvm - coutitulçlo d. comiuio _ ....a qUDdo Dio impU""r GIl.. paraa

IV - _ secreta, exceto na hipót.... do ar!. 100, I;

v-nio rcali.uçio do oessio em determinsdo dia;

VI - ratiI'IIda do propooiçlo da Ordom do DIa, u iavenio de puta;

VIl • retirada do tramitaçio de propo.içio com poreceres favonóveia, ainda que
pendente do prollUllCíamento do outra conussio de ménlo,

Parávafo llaico.Em caso d. indefcrimClltO e a pedido do autor, o Plenário
seri roBJu.ltad~se.. diseuuio Mia t!ncamiahamento de vota~o.

Seção 11
SUJEITOS A DESPACHO DO PRESIDENTE,""OlNIDA A MESA

Ar!. 123. Serio oscntos o despachado. no prazo de cmeo seuõa, pelo
Preoldente, OUVlda a Meu, e publicados com a respectiva decísio DO DIárIo da a ......
dOI DeputadOl, os requerimen"'. que sohcit=:

I . mfOtllllÇio a· Ministro de Estado Oll a qulqllet" tItaJar de ófllO
••bordiaado à Preoidiucia da Repllbll",,;

11 - imerção, nos 1lllÜ' da Cimar&, di. infol'lll&ÇlleS, documen",. ou diJc:urJo de
representante de outro Poder, quando nio lidos mtegralmenIe peJo orador que a eles fez
rem1ssio

Parágrafo Wuco NlIS hipóteses deste artlgo, caberá recurso ao P1eDário deutro
em cinco SCIIÕeI, a contar da publicação do dcspIlcho m.defcritório no Diário da Claara
dOI DePlltadOl; o ......no do lOri nb-.tldo a dloeuIio, IlDdq penuidlIG o
eucamiDhalDeuto de votaçlo pdo autor do requer:baeato o pdoo LIcIe..... por .....
..IIUltOI cada um...

Ar!. 124. Os pedidos escritos de mformaçio a Ministro de EslIldo .a ia
autoridades ..enoioudas no ar!. 123, I, nnportando cnmc de respoosabiIidad a~
ou o nio-atendunento no prazo de trinta dIas, bem COO1Q a pROlaçio de informações fa1MI,
serio encaDJInhado. pelo Primeiro-Secretário no pnzAl clt d.. ...... ..atada do
despacho do Preoid.ate, observadas as segwntes TOgl1II:

I - apresentado requerimento de informaçlo, .. _ cbep; 0Ip0IIlaDeIIma1 à
Câmara ou Ji tiver sido prestada em mpom. a pedido 1Ilterior, dela será entrep cópia ao
Deputado mteressado, caso nio tenha sido publicada DO DUrio da ChIara dO'
noputadOl, COllSlderando-se, em conseqMncta, prejudicada a propoI1çfo;

11 • os requerimentos de infonnaçio somente poderio refcnr-oe o ato O\l ÍlIto, na
área de compettuc1& do Minuterio, mcluído. oa órpos OU ""tidades da admiDislraçio
púbhca indIma sob sua supervisIo:

a) relacloDldo com matma legislativa em trimite, ou que1quer __
submetido à aprcciaçlo do CongrctlSO Nac,Onal, do suas ea- ou COIIUSIÕOS;

b) sujeIto à fiscali7.açio e lll>conlIOle do Coogreao Naciooa1, do!l1Jlle-ou
comJ!JÕeS;

c) pcrtínenIe às atribuições do€ongreaoo Naciooa1;

li . nio cabem, em requerimento de mformaçio, providencias a tomar,

llOllSU1ta, sugestio, COOJOlbo ou interrogaçio sobre propósito1I da autondade lique te diriae;

IV - a Mesa tem a faculdade de recuur req]lcrimcnto de informaçlo formu1ado
de modo inconveniente, ou que contrario Q dioposto neste artiao, oem pmjulm do T1OCUfIO

menciooado DO parágrafo Wuco do ar!. 123

§ 1° Por maléria legislllíva em Mmlte cntende-oe a que seja objeto de proposta

de cmenda à ConsIituiçio, de projeto do lei ou de decreto legislativo ou do medida
proviJória em fase de apn:ciaçlo pelo Coogrcsso Nacional, por suas Casa0 ou Comaslln.

§ 2" COlIIlituem alo!! ou fatos sujeItos à tlacalizaçio e ao controle do COIlÇlllO
Nacio<W, de suas Casas e conusa6cs o. definIdo. DO ar!. 64

VIII - prorrogaçio de prazo para à apresen~ de parecer por qualqucr
Comiuio;

IX -op~ d. omeada o&lntiJultlva;

x - adiamento de discuss!o ou de votação;

XI - cnccrramento de discussio,

XlI - votaçio por detemuuado processo;

XIII - votaçio de propos1çlO, artigo por artigo, ou de emendas, UIIlO a uma;

XIV • diapenaa de pubboaçio para votaçio de rccIaçio final;

XV - urg&tcl&;

XVI- pnoridadc;

XVII - voto de pesar;

xvm .. voto de regonjo ou louvor

§ 1° Os teqUOlÚ1HIItDI provistos 11_ artigo Dio ..,frerlo diInaIo • '"
pedCI"io ter I •• yotaçio enuDÚDhada pelo autor e pelos Lideres, por ciaeo ..mo.
cacIa ....

§2° Só se sdrnitem requcruncntos de pesar:

I - pelo â1ocu:nento do Chefe do Estado estrangeiro, congICSll5la do queIquer
logillatura, e de quem tenha exercIdo os cargos de PresIdente ou VIl:e-Praidcnte da
República, Presiclarte do Supremo Tnbuna\ Federal ou de Tnbunal Supenor, MiuiItro de
Estado, Governedor de Estado, de Território ou do Distnto Fedcral;

11 - como mamfcstaçio de luto naclOnal oficialmente decrotado.

§ 3° O reqummento que ob.Jel1ve manif'e>Iaçio de tcgonjo ou louvo< deve
llimtar... a acontec1meotOI de alta significaçio naci~.

§ 4' A manifestaçio de regozijo ou louvor concemcnte a ato ou acootecimemo
lmcmaciona1 só poderá ser objeto de requenmenlO se de autona da Conussio de Rdaç60s
Extmores o nora.. Nacional, previuuente aprovada pela maiona abooluta de ....
membros.

Capítulo V
DAS EMENDAS

Ar!. 126. Emonda é a proposição apresentada como acess6ria de outra, seud'o a
priucipel que1queruma dentre as rofondu nas a1lneu a a. do iDcllO I do azt.163.

§ I'~ emendas sio aupresoívu, agI_vu, .ubstitunvu, mod\ficalívu llIl

achtlvas.

§ 2° Emenda supre.",va é a que manda etradIcar qualquer plUte de outra
propoIIçio.

§ 3° Emenda aglutmauva e a que resulta da fusio de outras emendas, ou datu
com o texto, por tranaaçio tendenu: à aproXlII11lÇio dos rc.pecuvo. objeto.

§ 4° Emenda SUb'lIlUlIVa r a apresentada como .uccdinea a parte do outra
proposiçio, deoonunando-sc "SUbSlllUlIVO" quando a alterar. subs1aDclal ou fortnaimente,
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em seu conjunto, consldera~se fonnal a alteração que VIse exclUSIvamente ao
aperfeiçoamento da teCnIca legislatIva

§ 5° Emenda modlficauva e a que altera a proposição sem a modIficar
substancIalmente

§ 6° Emenda aditiva ~ a que se acrescenta. a outra proposIção.

§ 7° Denomma~se subemenda a emenda apresentada a outra emenda e que
pode ser, por sua vez. supresslva. substltutlva ou amtIva. desde que não mClda, a
S\lpIeSSlVa, sobre emenda com a mesma fmahdade

§ 8' Denomina-se emenda de redação aquela que Visa a sanar vício de
linguagem, mcorreção de tecruca legtslatl'v3 ou lapso mamfesto

Art 127. As emendas poderão ser apresentadas em comissão, no caso de
projeto de lei SUjeIto a parecer conclUSIVO de mérito'

1- a partlr da d.stnblUção. por qualquer Deputado. UldlVldualmente, ou, se for o
caso, com o apoiamento neceSS3rIO:

II - a substrtutIvo oferecIdo pelo Relator~ por qualquer dos membros da
conusslo.

§ 10 As emendas serão apresentadas no prazo de cmco sessões,. apos a
publicação de aVIso na Ordem do Dia das Connssões.

§ 20 A emenda somente sera tIda como da comlssão~para efeitos postenores, se
versar sobre matena de seu campo temaUco ou arca de aUVldade e for por ela aprovada.

§ 3' A apresentação de subsntunvo por colUlsslo constllU1 atnbwção da que for
competente para Op111llr sobre o ménlo da proPOSIção, exceto q1U1Udo se destmar a
aperfeIçoar a tecmca leglslau... a. caso em que a lIllcIatlva sera da COIIllssão de COnstituIção
e JUSI1ça e de Redação

§ 40 Conslderar-se~ão como não escntos emendas ou substitutiVOS que

tnfringlrem o dISposto nos parágrafos antenores, desde que provida reclamaçlo apre3elltada
antes da aprovação defininva da matéria pelas connssõcs ou pelo Plenáno.

Art. 128 As emendas. proposições nio .ujeltas • parecer conclasivo de
mérito das comissões serão apresentadas em Plenano

I • até o encernmento da discuDio em apreClaçào prelimmar~ tmno úmco ou
pnrnerro turno, por qualquer Deputado ou connssão, podcndo incidir sobre a proposição
original ou sobre substitutivo ou emenda de cominio,

II - até o encerramento da discusslo em segundo turno.

a) por cOlOlsslo, se aprovada pela maiona absoluta de seus membros; ~

b) desde que subscntas por um décuno dos membros da Casa, ou Lideres que
representem este número,

m - durante. votação da parte da proposição. que se refiram, qlW1do se
tratar de emend...g1utln.tiv..:

1 .. pelos autora das emendu objeto d. ftulo;

2 - por um décimo dos membros da C"" ou por Líderes que representem
este número.

IV - à redaçIo final, até o iníCIO da sua votaçlo, observado o quorum previsto
nas a1ineas a e b do UlClSO n.

§ I' As propos.ções urgentes, ou que se tornarem urgentes em vutude de
requerimento, só receberão emendas de comissio ou subscritas por um qumto dos membros
da Câmara ou Líderes que representem este número, desde que apresentadas em Plenano
ate o mielO da votação da matéria.

§ 2' N. aprecJaçM preliminar só poderio ser apresentadas emendas que tiVQrell1
por fim escounar a propos.ção dos vicios argüidos pelas.coUllssõcs referidas no an. 62, ne
m.

§ 3' Somente será admitlCla emenda à redaçIo final para eVitar lapso formal,
meorreçlo de linguagem ou defeito de técmta Ieg;.Ianva, sujeita as mesmas fotllV'JIdades
regimentals da emenda de mento.

§ 4' Quando a redaçlo final for de emendas da Câmara a proposta de emendà à
ConstllU1ç1o ou a projeto onrnldos do Senado, se se adnutírão emendas de redação a
dispositivo emendado e as que decorram de emendas aprovadas.

§ 5' NIo poderá ser emendada a parte do projeto de lei aprovado em p.recer
conclusivo de cOmUlio que nIo tenha s.do objeto do recurso proVido pelo Plenáno

§ 6' A ap,-eeiação do mérito de emend.. .g1utln.nv.. dependerá de
requerimenlo .prov.do pelo Plenário.

§ 7' QUlUldo .preseatad. pelos .uto...., • emenda .glutln.tiv. implica •
retirada d.. emendu das quaiJ resulta.

§ 8' Aprovado requenmento de emenda .glutmativ., • Mes••di.rá •
votaçio da matEri. por uma .estio para fazer publicar e distnbuir em avulsos o texto
resultante d. fUlio. ,d

Ar!. 129. Nlo serio .p cntad.. subemend... substitutivo ou emenda
do Sen.do • propolição da CAm ...

Ar!. 130 h; emendas de PIenano seria publicadas e dIstnblUdas, uma a uma,
às COmIssões, de acordo com a maténa de sua competêncIa.

Ar!. 131. As emendas do Senado a projetos ongmános da Câmara serão
dLStnbuídas, Juntamente com estes, às COmIssões competentes para apnciaçio.

P.rágrafo IInieo. N••precíaçãa d.. emend.. de que trata este amgo, as
comissões, em seu pflrecer, deverio propor !lU. adoçio ou sua rejeiçio tobl ou
parcial, Dlo podendo lugerir qualquer emenda.

Art. 132. NIo seria adnundas emendas que unpliquem aumento da despesa

I - nos projetos de nuclaUva exclusiva do Presidente da República, ressalvado o
disposto no ar!. 166, §§ 3' e 4', daConsutlUção Federal;

n - nos projetos sobre orgamzação dos seroços adnunistranvos da Càmara dos
Deputados, do Senado Federal, dos Tribtmals Federals e do MinIsténo Público.

Art. 133. O Presidente da Câmara ou de cormssão r......rá emenda
fonnulada de modo mconvemonte, ou que verse llObre assunto estranho ao projeto em
dillCusslo ou contrane prescnçio regunental ou jurilprodêne.. fIrmad. em cOmUlio; no
c::aso de recuno. será consultado o respectIvo Plenário~ sem d1scussio nem
encaunnhamento de votação, a qual se fara pelo processo simbólico.

Capítulo VI
DOS PARECERES

Art. 134. Parecer é a proPPSlção com que uma comissio se pronuncia sobre

qualquer maténa suje.ta aseu estudo.

Parágrafo Wuco. A comíssio que tiver de apresentar parecer sobre proposiçlle!
e demlllS assuntos submendos à sua apreciação cUlgir-se-á à matéria de sua exclusiva
competênc.a, quer se trate de proPOSlçlo principal, de acessória, ou de matéri. ainda nIo
objeuvada em proposiçflO

Art. 135. Cada propos.çIo terá parecer mdependente, salvo as apensadas na
forma dos ar!. 164, 1e 165, que teria tun só parecer. A.

Art. 136. Nenhuma proposição será submetida a discusslo e votaçio sem
parecer escnto da comítsão competente, exceto nos casos previstos neste regimento.

Parágrafo Úl11CO. Excepcionalmente, quando o admiltr este regimento, o parecer
podení ser verbal.

Art. 137. O parecer por escnto constam de três partes:

1- relatório, em que se fará exposiçlo circunstanctada da matéria em exame,

n-voto do relator, em tennos objetivos, com sua opinilo sobre a cot1ve:met!ci.
da aprovação ou rej...,." total ou parctaI da matéria, sobre a necessidade de dar-lhe
subsUtuttvo ou emenda, ou sobre sua prejudieiaJidade;

m - parec<r da cormssão, com su.. cODclaslles, a indicaçlo dos Deputados
votantes e, quando submetido a votação nomInal, os respecUvos votos.

§ 1· O pate"..er a emenda pode constar apenas das partes indicadas DO! iJlcisos n
e m, dispensado o rela16no.

§ 2' Os ptU'CCCr.. sobre os ..pectos de c0D5titucioaalidade, juridieidade,
técnica legislativ. e redação, e de .dequ'ção e compatibilid.de llnaneeira e
orçamentiria de emCllldu propostas.por eoJDÍSlio de mérito. proposiçlo e. rqime
de lIr1lêneia serio preferidos em Pleairio por relatores· clesicn.dOl _ Inbs~ àI
eoaa1u6a competentes, salvo qauclo • m.téria houve.. sido .pndada _ retUIIIo
conjunta da comiu6es.
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§ 3' Sempre que houver parecer sobre qualquer matéria que nIo seja proje:to do
Poder Execunvo, do Judiciáno ou do Mínisténo Pdblico, llIOII1 propoOlçlo da CJmara ou do
Senado, e desde que du .... conclusões deva resultar resoluçio, decreto legislativo ou lei,

deverá ele conter a proposll;Jo neceuaria devidamente formulada pela collllSSlo que
pnmeiro deva profem perecer de menta, ou por ccmissJo parlJmentar de mo,uerita, quando

forocuo.

Art. 138. Os poreceres aprovados, dopo.. de opmar a úibma comi55lo a que
tenha Sido dl5lnbuido o processo, seria remetidos Juntamente com a proposlçlo à M.....

Parágtafo ÚIllCO. O PreS1dente da Cimara devolvera à cormssiO o pareur que
conlIane as dispoSIções regunentals, para ser reformulado na sua conformidade, ou em
ruJo do que prevê o art. 63, paragrafo fuuco. d!íi

TlTULOV
DA APRECIAÇÃO DAS PRqPOSIÇÓES

capítulo I
DISPOSIÇÓES GERAIS

Art. 139. Cada proPOSlçlo, salvo emenda, recurso ou parecer, terà curso
própno.

Art. 140 Apresentada e lida perante o P1enano, a proposiçio sem objeto de
decisIo:

I - do PreSIdente, nos casos do BIt. 122,

II - da Mesa, nas hipóteses do BIt. 123;

m - das corm!lSÕeS, em .. tratando óe projeto de I.. que dispensar a
competência do Plenário, nos termos do art. 28, lI,

IV • do Plenário, nos demais casos.

§ I' Antes da deltberaçJo do Plenário, haverà mamfestaçio das COmtSIÕCS

~ para estudo da matéria, exceto qtW>do IC tratar óe IllqUeIUDenIO.

§ 2' 1'110 se dl5pensara a com~ do Plení.rlo para dlICIII1r e votar,
aJoboImenre ou em parte, projeto de lei aprecIado em pane.......dusivo de colllisaie ..,

no prazo de cinco seuões da pobltcaçlo do respcl9/ivo anuncIo no Diário da C....... dos
Dep.tad... e no avulso da Ordem do Dta, houver recurso nesse senIIdo óe um dé<:imo dos
membros da Casa, apresentado em sesolo e proVIdo por deel5lo do Plenário da CImara.

Art. 141 Salvo no eu<> da iatarpotlçlo do ....,.no da qua trata o § 2° do
artIco anta«dente, oerá tIds como reJettada lO arqwvada definttlvamente por despocbo do
Preotdente a propostçlo que se enquadrar em uma das seguintes htpólcles:

I - receber paraear eonduivo co.trárlo ao mérito por parta da tndu as
colDwll... quo tanba lido diatriblllda;

11 - neabar panaor eoacluiYo ....trúW qaallto .... uptetAII da
eODltitucioDalidade, jllridlcld.da, oa de adeqll&~ 011 eo.patibUid.d. lIaaae*a a
orçam...tária por parta das CollllH6a d.Co~ a JllItlça a da lbdaçlo eu da
FlDançaa e Tributaçlo.

t I' Verlfic:ada qulq.er dOI III~ referidas _te artip, dar--.l
ci!ttcia do arquiv.mento .0 Plenário a, quoado lO tratar de ...téri• ..., revido, .0

Senado.

§ 2' O pa=r contrano a emendo. nIo obIla a que a proPOS'çIo pnnc.pal SIga

seu curso reguMntal

Ar!. 142 Logo que voltar du com.ss&a a que tenha s.do remetldo, o projeto
sere anuncIado no expediente, pobhcado com OI reapcctJVOl pa=res no Diário da
Clmara dOI Deputados e dlstnhuldo em avulsos.

Ar!. 143. O a.tor de propoaiçlo qae já teIlb recebido poreeara dOI
OrpOl técnicos poderá reqllerer ao PreaideJlte a iaelulo do .atéria .. .....da
bi....tral seguiate.

Ar!. 144 As delIberações do Plenáno ocorreria na mesma scssio, no caso de

requenmentos que devam ser JlnedJllamente aprectadoa, ou madJante Incluslo na Ordem
do DIa, 110$ demaIs casos

Paragrafo unlCQ O processo rererente a propotlçlo ficara sobre a mesa duram
sua tramllaçio em Plenano

CapituloU
OOS TURNOS A QUE ESTÃO SUJEITAS AS PROPOllçOES

Ar! 14S As proposlÇ&s em tramitaçlo .. CImara aIO subordinadas, .. sua
apreclaçio, a turno umco, excetuadas aa propootaJ de em...da II Coatdh~ a OI

óelll•• CUOI expreuoo anta Rqiaanto.

Ar!. 146 Cada turno C tomtituido do dilClllllo CvotaçJo, salvo:

I • no caIO dali requerimentos menclOll&dot no lI't. 12S, em que nIo há
dlscussiO,

II - se ero:errada a dtscussiO da redaçlo final som emendai ou mificaçlles,

quando sere co,,"ulerada defintnvameme aprovada, lCIIl votaçIo.

capitulo 111
00 INTERSTlCIO

Ar!. 147 Excetuoda a matena em regtme de urgêncIa, e de duas ...sIles o

'"-o entre ....

I - I distnbuiçlo de avulsos dos pareceres das Comisslles e o uúcio da
dixusoio ou votaçIo correspondente;

n-a aprovw;lo da matéria, sem emendu, e o inicio do turno sel\UlOte,

m - • aproT.çio da matéria a.. PI..ário, em votaçlo lIaal 011 úJÚetI, a a
YOtaçh do redaça. lIu1, qllaDdo a propoaiçlo bouvar lido emcndada.

PariIrafo tlnico. A dispen5I. de intmticio para mcluslo na Ordem do Dia de
~ COJJJlaIllAl da iIllenda hilllOltral, a que se refere o BIt. 18, I, s, poderá ser concetltda
pelo Planário, ...._ ......do oe tratar d. propoalJo de ell1anda à COlIJtIta1ç1o, a

req_ da 1IID déc:imo da comPOOlçlo da Cimara ou mediante acordo de lideranças,
daode que rfila a dislribulçlo dos avulsos com lOteeed!neia míntma de qua1ro horas.

capitulo IV
DOS REGIMES DE TRAMITAÇÃO

Seç401
DISPOSIÇÓES GERAIS

Ar!. 148. AI propoalÇ6a podam tramitar em regime:

I . de vckcla:

n· de prlorid.de;

m -on\Iaária.

Ar!. 149. OrdIúrlo é o n&ima IlOl'1llal de tramitaçlo da propoo~
~ aapacioIa OI da1ll'lfacia a prioridada.

SeçêOII
00 REGIME DE URG~NCIA

.o.rt. ISO. Urafttcia é a diJpensa da exígmcías, mtmtlciOl ou formalidada
resimmWs, laivo as ra!aridaa no ~ l' desta artigo, para que determinada propoalçlo oeja

elo Iop coul<.arada, llÚ lU daeido ftnaL

§ l°NIo5O dispensam os SCiUJIllcS ;W5itos:

I - publícaçlo e dmnbwçlo, em avulsos ou por cópia, da propoatÇIo pruteipol
e, se houver, du acessarias,

II • pareceres das comissões, ou de relator desiiJlOÓO _ subltltlllçlo;

fi - quorum para deltberaçio;

IV - volJoçlo nom\ul em todas as r..... indepaadOll_ta de
reqaarill1011to.

§ 2' As propo!Iiçlles urgentes em virtude da natureta da matb:ia ou da

IllqUeIUDento aprovado pelo Plenário terão o 81..810 IratalllOlltO a trllllila rqImoataL

Ar!. 151. Tramitam ..mpro cm J'OIÚI1e da ul'lhcla as propoolçlloo:

I . sobra daeJaraçlo da parra, celebraçlo de pu, oa n .._ da rorçu
bruilalru para o exterior;

n - lobro luspondo das ímuidodes da Daplltadoo, na Y!IIada do eotado
de IItIO ou de lna prorrogaçlo;

m. abro requlaiçlo de civIa a DIJIItara em t...po d. e-ra. oa qulaq_
providhei.. qua internaom à dar... a à seguruça do PaIt;
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IV _ lobre deeretaçio de impoltOl, na ImiDhcla 0'& •• _ di pma
externa;

V -sobre modldu lbo.n<eÚU oa 101"11. em ..... de pIftII;

VI - .obre lInçlo dOi efetlv.. du Forçu AnIadu;

vn _sobre tnuur.Jfncla temporária di HdI tio Gov.....o F....rat;

vm . sobre p.rmiAlo p.ra 'la. forçu estraoldJ'u trulltI. ptloi

t.rritório nacional oa nele pe....... tlmporarla."lI;

IX _ sobre Iatln'oçlo ftcJmII, o. moclHleaçlo du eo.dlçhI di

IattrveaçloI.YiIOr;

X _ sobre .utorlzaçio .0 ·P....id...tt ou 10 Vlce-I'nDdllta da Rtpib\b
pua Ha_tsreID do Paio;

Xl. oriudu di _ ....1_ do Poder Exeeutlvo q..v...... tobn RWdM,

tratados, eoav...ç6eI, paetoo. convfDiol, protoeelM I d..... blltnameatll di peIItlca

iDto.....cIo.... . partir d. lU aprevaçio }11M órJlo t&aleo apedflce, -- IM
projeto di decreto legislativo. ou quo s.j.m por outra forma apr.ciadu

conclusivamente;

XII- ror.rIdu no art. 16,X.

Art. 152. O rea;Im. do ura;êncla podorá .or requ.rido para propo.içÓOl
quo:

I - envolvam a defesa da socicclade demoqáttça e das hberdades t\uldamenlals.

n- tratem de provid!ncla psra ateuder a call11111dade pública;

m - vilem à prorrogaçio de prazos leglllS a se findarem. ou à lldoçio ou
alteração de lCl para opliou-se em época certa e proxuna;

ArI. 153. O requerimenIo de urginCIa so_nte poderá ser submetido à
dehbcraçio do Plenórlo .. for apresentado por:

I - dois terço. dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da
compet!ncla desta;

n - um terço dos membros da C!nwa, ou Lideres que IqJreIOIItem esse
número,

m • doi. terços dos membros de COlIIIss!o competente para opinar sobre o
mérito da proposiçiD.

Paríarafo único. E.stando em trlmilllçlo duas matéria em regune de urgência,
em razio de requerimento sprovado pelo Plenórlo. nio se votará outro, salvo para
propOl~ÓOI'la. vilem a .lftd.r lltuaçOll di calamidad. páb1lc:a.

ArI. 154. A relU1lda do requerimentO de urg&1cia, bem como a extinção do
regime d. urg&1cia, ateDderá às regras contidas no ar!. 112.

Subseção/
Da Apreclaçlio da Maténa Urgenlt1

A1't. ISS. Aprovado requcnmento de urgência, entrará a matéria em diSCIWIo
na sesdo IO(IlIato, oc:up&ndo o pnmeiro lugar na Otdemdo Dia.

§ 1° S. aio houver parecer•• a c:omissIo ou c<>missilc:s que tiverem de opmar

som • matéria aio se Julgarem habilitadas a emiti-lo na referida sessIo. poderio solicitar,
pata iJIo, pram conjuntn aio excedente de c1Beo SOS!ÕeS. qne lItes seri concedido pelo

?reaid'lIto • eomllJlieado '0 Plolllrlo

§ 2' Findo o prazD concedido. a proposiçllo será incluída na Ordem do Dia psra
tmediata discussio • volsçiD.

§ 3° Anunciada a discussIO ftIll parecer d. ala;um. comiulo, o Proald..to

da Clmara so\ieilll'á ao Preaideute da eolDisslo respectiva que desicne Um de IOIU
lII.mbroa para relatar a maUria om PI.nárlo em subltituiçio ao óreto téeaico.
podelldo o iDdieado fazi-Io verbalmente no decorrer da ....10. ou n.....io 10000000to,
...npedido.

§ 4° A dOljpaçio de relator p_ o. fiDJ do parilrAfo uterior dev.ri
recair. pref.rencialmente, sobro o r.lator oJi&iulrio na comllalo lO a diIcudo da
matéria jl houv.r .ido iniciada nO órglo técuko.

§ 5" A diacuuio do propo.içio ... rea;Im. do ura;hcla podori ser
....rrado. após fJIlarem ..li DeputadOl. a requ.rimento d. maioria absoluta d.
eomposiçio da cam.... ou d. Lld.rea 'In. rep.....nt.m .... lIlÍ111em.

§ 6° Encenada a cIiscussio com emendas, serão elas unedtatamente distribuídu
às comissões respecl1VIS e mandadu li publicar: as COIIllS!Õe! t!m prazo de uma_. a

contar do recebimenro du emendas, pataemtlÍt~.o qusl pode ser dedo vetlla1tDente,

por motivo justificado.

§ 7" A rr.alizaçlo de di1ig&1cia nu propoliç~.. em reglm. de urgência aio

unplica diIaçIo dos prazos psra sua apreciaçlo.

seção 11I
DO REGIME DE PRIORIDADE

ArI. 156. Prioridade é a dispeDIa de exigêncIa regImen1aiI psra que
determinada proPOSlçlio soja lIICluida na Ordem do Dia da sessIo seguinte, lozo sp6s a

proposIções em regime de urgêncllL

§ I" Somente poderI ser admitida a prioridade psra a proposiçlo:

I - OUIIICI'lda;

n- publicada DO Dlirio da Clmaralieo »op.tad.. e em avulsos;

m. distnbuída em avu\soo, com pereceres sobre a proposiçlo priDcipal e as

aceslÓriu, se houver, pelo 11IOI1OI uma~ unes.

§2° Além dOI projetos menci~!lO art. 157. com tramitaçIo CID prioridade,
poderá esta ser requerida ao Plenário:

I - pela Mesa;

n- por colIlllSlo que houver aprectJIdo a proposiçllo;

m - pelo autor da proposiçiD, spoiado por um décimo dos Deputados ou por

Lideres que representem .sse número.

Att.157. Tramitam l.mpr"1II roa;Im. d. prioridade:

I - OI projetos de laiciativa priv.tiva do Poder Executivo. roualvadOl OI
ror.rIdoo no .n. 221, do Poder Judiciário. do Ministéno Público. da M.... do eomiulo,
do Senado Federal ou dos C1dadJos;

TI - OI prOletoo:

.) de leis complementsrel e ordiniriu que se destiDem a repIamentar
dispositivo constitucional, e suas alterações;

b) de lei r.om prazo dt:temnnado;

c) de regulamentaçlo de eleiÇÕCl, e suu alteraç&s;

d) de alteraçlo ou reforma do Regunento,lnterno;

Art. 158. Tramitam om rea;lme ordlDlrio u pro~ aio
comproendldu nu hlpót.... dOi artilOl ant.riorOl.

Capitulo V
DA PREJUDICIAUOADE

Art. 159. CODSuleram-.. prejudicados:

I • a diJcUSllO ou a votaçio de qualquer propc>llçlo ....lIwItt • o.tra q..

lá toüa lido aprovlda 011 rej.ltad. n. mOI... 101II0 \ePlativa, ou traufonuda e.
diploma Jopl;

n • a diICIIIIio ou a votaçlo de <:jIIIIlquer pro~ semelIamte a outra

considerada lDCOllIIÍtueiona1 de acordo com o~ da Comisslo de Coostituiçlo e
Justiçae de Redaçio;

m- a dISCtWio ou a votaçlo de proposlçlo lpeI1III qllllldo a aprovada for
_eIhaIlto ou de finalidade oposla à apensadal'

IV • li discnsIIo ou a votaçlo de proposiçlo lpeI1III quando a tejoilloda for
_ollauto à apensada;

v - a proPOSlçiD. com as respectiva emendu, que tiver substitutivo aprovado,
ressalvados os~; AI

VI· a emenda id!ntiea a outra já aprovada ou r.jeitada;

Vil • a ~enda em sentido aloolU1lmente contrúio ao de outra, ou ao de

dispoSItivo. Já sprovrlllo.;

vm - o requerimento com a mesma, ou oposta, finalidade de outro il aprovado
on rej.ltado.

Art. \60. O Prestdente da Clmara ou de comiulo. de oficio ou mediante
provocaç!o de qualq...Deputado, declarará prejudicada matéria pendente de deliberaçlo:
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I - por _ h&vcr perdido a opcxtuIlidade;

fi • tlll YÚ11lde de jarlapnrdftlcla 1InPd. por COJÜIIO;

§ I" Em qualq_ caso, a dec1araçlo de pnjudiciaIidade *" feita perante a
CI.mara ou comiJdo, oendo o desi-cho publicaclo DO Diário da C...... dOi DoputlKloo.

§ 2" Da cItcIaraçio de plejudicialidade pocIerá O auliOf da pcopotlçlo, DO p:uo
de cinco ..- a pclIr da publiCllÇlo do~ ou imedlatameate, na hipólae do
perígrafo suboeqilcnle, ínkrpor =urso ao Plenário da CAmara, que defi!lmri, ouvida a
CoIIllJdo de COnIlituiçlo e JUIlIça e de Redaçio.

§ 3" S. a prejudicWidade, declarada no cuno de VOIaÇIo, <11.- respeito a
emenda ou dispositivo de matéria em apreciaçio, o pcec:er da ComissIo de COIlSlÍtIIÍI;IO •

JUJtiça • de RcdaçIo *" proferido oralmentc.

§ 4" A propoJiçlo dada como prejudi<:acla ... clefimllvamenle uquivada pelo
Presidente da amara.

capitulo VI
DO RECEBIMENTO E DA DlSTRIBUIÇAo

Art. 161. Au. cio qu ........ art. 133, a PnIIcIIada dft'."'ará ..
aatar qoulq1ltl' pJ'OlNlliilio q_

I - ale "tIYor dcricIaJaag fonosa1lENa e__OI;

U - daataader ... reqllloltM e&lllll1IIelaulI fo..... .....tIY.. à
....pethda Jop1atIY. da UlIlle, li .1rib1llf6ts da C...... doi napatadoo .. à
büclatIYalePlallYa;

m-YKMr ........Iéria:

IV· for 1d1ldica...1raJ' I. lraaaila~Da C_I

v -...lrariar Jurlopradlll.ia fIrIII.da ....0...10;

I 1" Para. lU•• pre1lmlllar da q•• traia ..te aJ1lco, o qual deveri lltar
euelaIdo a. praza da tia.. ...- da apreoeataçlo da propodçlo, a P....idkcia
ffttar6 ...-.iae6eaIea ..peclalluda.

I 2· N. hipóleIe da devoIR~ .... t...... cIIIte artlt;o, poderá o autor da
propoJiçIo recomr ao Plenirio, DO prazo de .inco ..- da publiCllÇlo do dcapacbo,

ouvindo-Ie a ComiJdo de CoDItituiçlo e JUJtiça e de RcdaçIo, em igual prazo; caso SC,Ja
provIdo o recuno, a propooiçlo voltará à Presi~ia para o devido tdmtte.

13· O ......... a q.... refere o p.riçafo allterior 1110 poder6 Itr ohJeto
de IWJIItriaIma da lIl'Ihela.

Ar!. 162. Toda proposiçIo recebida pela Mesa *" numerada, datada,
dupochada li comiJollos competentes e pubbcada lI<l Diário da Clmara dOi Dep1ltados •
em avu1JM, para terem dislribWdos aos Oepo.ltados, às lidentlçu eCOltlWÕ<S.

Art. 163. M propoaiçlies sedio numeradas de acordo com u segwntes

llOmIIS:

I .... lIumeraç10 por 1qlslatura, em oéri.. específicas'

• ) ti~ da emeDda à CoDsIituIçIo;

h) OI IXO.i- da lei ordiníria;

c) OI projeIoe da leicomp!-:

d) OI pnljMOI da dacrcto IeJislativo, CUll iDdiCllÇlo da ea. de oriprn;

e) OI proj_ da raoluçlo;

f)0I~

a) U iDdicaçlieo;

h) u propootaI de 1IIca1lDÇIo e COIIlroIe;

i) meD'''lltRI de outro Poder;

11 - u emendu serio numeradas. .m cada turno, pela ordem de entrada e
orpnizadu pela ordem do. _1105 da projeta. gusrdada a scq~" detmninada pela ...
natureza, a saber, SUpresllVU, aglutInaUVIS, substItutlvasl modIfieatlvas e aditivas;

m • u subemendu de oomISda fillUfl1'lO ao fim da sene das emtlIdaa de ...
ínicitltiva, subordmadas 10 título "Subemendas", com a lndlcaçlo das emmdas a que

correopoodam; quando • mesma emenda forem apresentadas varias subemendu, talo _

numençlo ordinal em reloçlo à .menda rcspectJva;

IV - as emtndas do Senado a JXOieto da Cimara serIo anexadaa ao~
primitivo e tramítario com o número deste.

§ I" Os projetos de lei ordmína lmmtarlo com a sunplos denominaçlo de
"projeta de lei'.

§ 2" Nu publicaçlles referentes a proJ.to em revisio, será mtllCÜlllado, _

~ o número di Cua de ongcm, em seguida ao que lhe couber na CimaIa.

§ 3" Ao número cortC$pOodente a cada emenda de comISSio acreocentar-oe-Io
as inIciais desta.

§ 4· A emenda que subsutUlr integralmente o projeto terá, em seguida ao
m\mero, tnlnl ptdntues, a md1caçlo "Subsútunvo".

Art. 164. A dístnbwçãa d. materia as COltl1ssõo. será feIta por <!esJ*:ho do
Prcstdente, denIrtI em duu sessões depol' de recebIda na M.... observadas as.
normas:

I - antes da diltribuiçla, o Presidente mandará verificar se existe pmposiçIa _
tdmiIe que trate de rnaIéria anaIoga ou conexa, em CISO afirmativo, farI a distribuiçlo por
depeod&lcía, detemwwldo sua apensaçIa, após ser numerada, It eumprldu ..~
do art. 165, I 1·;

n•excetuadas u hipóteses oonlldas no an. 37, a propos1ç1o*" diluibuida:

a) prefe.....tla.ate a, ..> múimo, tr& cOllliu6ea colllptlllateo para •
an.a do "'rlh CRJO "lIIpo temáti... t..b maior pertinfa"" co.....túiu
lrallldas ..~,

b) quando envolver upectos financeiro ou orçamentário públlCOl, à ComiJIIo
de FinaDças e Tributaçio, para o exame da companbihdade ou adequaçlp lIuacaira •
~ e, •• for o caso, do mérito,

c) obriptoriamente à ComISSio de Constituiçlo e JUJtiça e de Redaçio, para o
CXIme <los upeclOI de oonstitueu",alic1ade, jarlcllcldade, r"lUlltlltalldad•• de t_
JePMtIYa .. quado for o ..... da ..érlto;

m • a _ de propootçlo às 0001,..6.. *" feita por urtmmédio da
~ da MeIa, devendo chesar • seu destino até a sessIa ltJUinta, ou
jmediatamemte. em cuo de lIrIâlcJa, miclando-se pela comisdo que em primeiro lupr
davaprofarir~ sobre o ménto;

IV " qual4aar collllllin da .érito • qua tenlta .ido dlstrlhúla 1UII&

prapaIÍI!Ia poderá reqR.rer ao Presldtate da Clmara alteraçle na ordaa .. ",..
.... .. pruallciar, dade que aRt.. da Coadulo da Coutit1liçio e JU1Iça a da
~

v - a remesu. de processo dtstnbuído a III.IÍs de uma comisdo lOtÍ. feita
diretamente de uma a outra, no prazo mmmo d. duas ....ões, na ordem em que nvcrem
de matlifestar-se, com OI necessários rti'stros de acompanhamento, salvo matéria em

rqime de IlrJlfooia, que*"apreciada no. termos do incISO VI;

VI • apropoJiçIo em re&ime de lIrJIâlcta, distribuída a ltWS de uma comisdo,
deverá .... d1Jcuoda e vOlada ao mesmo tempo em cada uma delu, .. a. nuIIa
caajllJlta, oboorvado o dlspoatollo ar!. 137, § 2"•

I I' Nanillllll' pl'6ptl1íçlo seri distriblllda, p.ra enllla da .IrIte, à
eoaloola qlle a toaJoa elaborado.

I T Ea razIo da pertiahtla t••'tIca da matirla, qulq lIie
...-,Iada .. daopacloa lIIIcial da M..a pod.ri reqaerer ao PnoIdaa.. da C......

....~ d.... quallio aIlrap....do o limit. previlto 110 ÍIIc1se 11, ..

Ar!. 165. E-.do em cura0 duas ou mais proposições da mesma espécie, que
rII\IIem matéria aúllp o. correlata, é lícito promover ..,. tramllllÇIo canjUDta,
~ requerimento de qualqllOr comissio ou Deputado ao Praidenle da CImIIa,
oboorvIado-oe que:

I - do despacho do Presidente caberá =urso para o Plenário, DO prazo de cÍIIco

-.COftlado de sua pub\icaçla;

11 • C<lIIIÍdera-se um só o parecer da Comisslo sobre as proposIÇÕeI aptDStdu.

I 1· A traalta"" co..JRllIa só ..ri deferlcla se H1IeiIllda utll da
pna1lllda_to da bica .. da priloatra c_lo iIl....hlda de naalllar o ..-u.
dap~

§ 2" A, "-p<JlSIIçlo d. propoliç4es apauadas Indevidallttllt& lambia
poder6 ser reqRerida '011 teflllOl deste artllO.
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Ar!. 166. Na tramitaç§o em coJiíunto ou por dependêncUl, serIo obedecidas as
seaumtes normas:

I . ao processo da proPOSIção que deva ter precedênc,a seria lpCIl!O$, sem
incorporaçlo, os demtus;

11- terá precedênCia.

a) a proPOSIção do Senado sobre as da Clnura;

b) a IIl3IS antiga sobre as mais recentes propos.ções;

m- em qualquer caso, as proPOSIçõeS serão inclUldas conjuntamente na Ordem
do Dia da mesma sessão.

Parágrafo ÚnIco O regune especIal de tranutaç§o de uma proposição estende·se
às demais que lhe estejam apensas.

Capítulo VII
DA APRECIAÇÃO NAS COMISSOES

Art. 167. Recebido, eDJ. comlSlio competente para o exame de ..érito.
projeto de lei que deva receber parecer conclu.ivo, o PresIdente deslpU'á relator

para a matéria e determinará a publicaçto de aviso no avulJo da Ordem do DIa du
Comitt6es, refereute ao prazo de cinco sessões para a apresentaçlo de emellda por
qualquer deputado, nOI termol do art. 127, L

§ l' Eucerrado o prazo previsto no ctlpUl, o projeto de lei e as emeadu
apnseatadu lerlo encaminhados lO rel.tor, para exime e elabonçlo do parecer ao
prazo regimentaL

§ 2' Aprese.lado o parecer do relator com subltitatlvo, a Praldhcla
detenniaará a abertura do prazo de cinco ....ões para o orereclmento de emeadas por
qualquer dOi membros da comwio, nOltermol do art. 127, II. /.

§ 3' Recebidas emendas ao lubltitutivO, o relator deverá lIWIifatar-oe
sobre elas em parecer complementar, podendo, inclusive, aprese.tu novo
lubltitutivo.

§ 4' EJ,olada a fue nfrrids DO § 3', a matéria ..tará proDta para ser
iIIeialda na pauta da comilsio.

Art. 168. Recebida em comissão propo..ção ,ujeita à deUberação do
Plenáno, esta será, de.!de Jogo, enc:lmmhad:l ao relator' d~ignlldo para proferir o
respectivo parecer, não havendo, neste caso, oportunidade para apresentação de
emendas perante comi!sio.

Ar!. 169. Salvo dispo..çio cOnstitucional em contrário, as deUbel'llções du
comissões serão tomadas por maiona dos votos, presente a malOria absoluta de seus
membros.

Parágrafo únIco. Havendo empate na votação aberta, prevalecerá o voto
do Relator; em caso de escrutínIo secreto, proceder-se-á a nova votaçio, até que se d~

Ode.empate.

Art 170 No desenvolvlmento dos seus trabalhos. as COrntssôes observarão
amda as segumtes nonnas

I - no caso de maténa dlstnbUlda por dependênCia para traIrutação conjunta.,
cada CDnuSSào competente. em seu parecer. deve pronunciar-se em relação a todas as
propoSIções apensadas.

II - à conussão é lícito, para facllidade de estudo, dividir qualquer matéria,
dtstnbwudo-se cada parte. ou cap.tulo. a Relator-Parc.a1, mas escolludo um Relator-Geral
de modo que seja enviado a Mesa um 50 parecer;

lU - quando dtferentes matérias se encontrarem num mesmo projeto, poderão ...
cotnlss6es div.dt-Ias para constllUlrem propos.ções separadas, remetendo-as à Mesa para
efeito de renumeração e dJStnbUlçãO,

IV - é racultado ao relator, ant•• da apre.entação de .eu pare"er, .ubmet.r
à apreciaçio da comISsão voto preliminar sobre a matéria, requerendo. adoçAQ de
providênc.ias regimentals de caráter Janeador que entenda necessário;

v - é racultado ao relator, no ca.o esp.cífico da Comissio de FiDanças e
Tnbutaçio, propor a em.enda saneadora cabível quando a proposiçlo nio se raça
acompanhar do demonstrativo referido no art. lOS) § 4";

VI - ao apredar qualqu.r matéria, a comissão poderá:

a) propor .ua adoçio ou sua rejeiçio total ou parcial;

b) dar..lhe substitutivo ou apresentar-lhe emenda ou subemenda;

c) conSlder:l-la prejudicada, nas hipóteses do art. 159,. propondo seu
arquivamento;

d) formalar projeto dela decorrente.

vn .. quando qualquer comissio pretender que outra se manifeste sobre
determinada matéria, a.preseatarã requerimento escrito nesse sentido ao Presidente
d. Câmara, com a indicação precisa da questio sobre a qual deseja o
pronunciamento, obJervando-..e que:

a) do despaeho do Presidente cab.rá reeum> para o Plenirio, no prozo de

cinco sessões contado da sua publicação;

b) o pronuneiamento da comissão versará exclusivamente sobre a questio

formulada;

c) o eureicio d. raculdade pr.....la neste artigo nio implica dilaçiio dos

prazos previstos no an. 61;

d) em se tntando de pronunciamento da CODlLssâo de COD5tituição e
Justiça e de Redaçio nO sentido da inconstitucionalidade ou IDjundicidllde da
proposição, :a. maténa terá sua apreciação antecipadamente encelTada, só retomando
sua tramitação onllDal se provido recuno nOI termos do art. 172, § 1-;

VUI - se a comissão a que for dútribuída uma propo5içio se julgar
incompetente para apreciar a matéria, ou se qualquer Deputado ou f:omissio suscitar
coallito de competência em relação a ela, lerá este dirimido pelo Presidente da

Câmara, dentro em duu sessões, ou de imediato, se a matéria for urgente, cabendo,

em qualquer C&$O, recuno para o Plenário DO mumo prazo;

IX _é lícito às COtnlSSÕCS detemunar o arqUIvamento de pape.s enviados para a

sua apreCIação, exceto proposições, publicando-se o despacho respectivo na ata dos seus

trabalhos;

x _quando algum membro de cotnlssão reltver em seu poder papelS a ela

pertencentes. adotar-se4 á o segwnte procedimento;

a) fi'ustrada a reclamação escnta do PresIdente da comISsão, o tàto sera

comUnicado a Mesa.

b) o Pres.dente da Câmara làm apelo a este membro da com.ssão no senndo de
atender a reclamação, tixando-Ihe pIlra 'SSO o prazo de duas sessões;

c) se, venCIdo o prazo. não houver s.do atend.do o apelo. o Pres.dente da

Câmara desIgnara subst.tuto na comISsão para o membro tàJtoso, por IndIcação do Llder da
bancada respectIva e mandara proceder a restauroção dos autos

Xl - os proccssll5 de propo.ições em regime de urgência não podem sair da

comissio;

xn. seriu publícados, na íntegra, no Díirio da Câmara dos Depullldos.

todos os debates havidos no âmbito de comissão, aplieando-se, no que couber, o

dlspo.to no art. 106.

XJIT _qualquer membro da comIssão ou Lider pode levantar questão de ordem
sobre ação ou omIssão do orgão tecmco que mtegra, mas somente depoIS de resolVIda
conclusrvamente pelo !.eU Presrdente podera a questão ser 1~vada. em grau de recurso. por

escnro, ao Presulente da Câmara, sem prejUlZO do andamenlo da matena em trãtmte

XIV - da decisão do PresIdente da Câmara a respeito de questão de ordem

levantada em comisslo cabe recurso para o Pl.OIirio, no. termos do 3rt. 103, § 8",

Art. 171. A aprecIação de propo.ições obedecerá ao seguinte:

T. lrdo o parecer do relator. ou dIspensada a sua le.tura se for dmnbUldo em

avulsos, será ele .ubmetido a diseullio e votação:

II - até o encerramento da discUMio, qualquer membro da comisdo
poderá pedir vista do proeesso, sendo-Ibe esta eoneedida por duas sessões, OIcetO se
em regime de urgênitia a matéria; quando mais de um membro da comissio pedir
vista, ela lIeri conjnnta e na própria comillio, nio podendo haver atendimento a

pedidos saeessivos;

11I - dumnle a dlscllSSio na comIssão, podem usar da pIllavra o autor do projelo,

o relator, demaIS membros e Líder, durante qumze mInutos Improrrogavels, e, por dez

mInutos. Deputados q:te a ela nio pertençam.

N • e fac".ltada a apresentação de requentnel110 de encerramento da dISCUSsão

apos falarem dez Dep,.rtados.

v - até o__ento da dlscl1lllio, poderto ler apresentadÓs:

a) voto .nl separado, por qualquer membro da comlssio;
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b) destaque; por b.ueada de p.rtldo, Clbedecld.... no....... d.,. artIps

196 .198;

VI - .e, dnrante • diJeussiO, .0 voto do Rdator forem .ulerid...lteraçõ",
com .. quais .Ie co.cerde, .er-lhe-tl concedido p.....té • ren.II"'~eaui.le para •
red.çio do p.recer r.formulado, qutdev.rá ser pnltlc.do e distnbaik em .vo.....;

VII - encerrada a dtocusdo, será dada • palavra 1IO relator para réplica, se for o
CUO, por VInte mmutos, procedendo-se, em segw~ a votação do parecer;

vm - se for aprovado o parecer em todos os seus temlos, será lldo como da
Coousslo c, desde 1080, asstnado pelo Presidente, pelo Relator e pelos autores de votos
vtnCldos, em separado ou com restnções que IIWllfestem. mtcnçlo de fazê-lo; constaria

da conclusio os nomes dos votantes e os respectIvos votos,

IX - se o voto do Relator aio for adotado pela comisslo, pusar-se-á à
apreciaçiQ dOI votos em separado, se Ilouver; Dio havendo, o PresideJlte desipari.
ODtro Relator, que deverá apresentar parecer sobre a matéria até a reu.ilo HJUiDte,

p.ra deliberaçio d. comissão;

x - na lupótese de a conusslo aprovar parecer diverso do voto do Relator, o
deste constituir-se-á em voto em separado;

XI - em votações Dominais, para o efeito da contagem dos votos relauvos ao
parecer ser.lo consIderados.

a) favoraveIs .. 05 "pelas conclusões", "com restnçOes" e "em sepe.rado" nio
divergentes das conclusões;

b) contr.irio5" os "vencidos" e 05 "em separado" divergentes das conclu.6es;

X11 - sempre que adotar parecer com restnçio, o membro da conussio
cxpreuará em que consl!te a sua dtvergencia; nio o fazendo, o seu voto será coDSlderado
intqralmcnte favoravel;

XllI - aprovado determiluldo projeto de Iol com pancer coadllllYO, •
co.lado co..petente, uleI de .ncallÚllJlar • matéria à Mesa, para .,. fina da art. 172,
.pnvará lna red.çlo 1InaJ, ..Ivo qlUlndo esta pader Nr dispenlada, nol _.,. do

ar!. 210, t 2".

t 1· FIada .lIora d4& trabalbu, o PnsIdeata ..ueiará • Ordem do Dia da
nullo oepinte.

t 2" Os aulore$ _ c.~ com~ mfnima de um. se....., da
data em que lIlIU proposições lClIo ditcutidas em eomisdo, salvo se estiven:m em regune

de UlIlncia.

.Ârt'172. ~. ap~ de dettnllla.da matéria pel..
co........ prapMlçlo,....,.etIY.. pa~.--. .udsdoI à~ e
..-dd0l à MMa até. _lIIIoHql..te, para.

I .. ser anunel.dol em Plen:ino, para os fmA do disposto no § 1-; e

11 - agu.rd.r Inclusio n. pauta, no caso das propOliçõ.. Injelto à
d.liberação do Plenário.

§ 1" Dentro d. cinco ....õe. d. pubbe.çio refend. no .aput, poderá .er
apresentado o recurso de qUI! trata o art. 140, § 2-, contra os pareceres conclusivos du
comISsões.

§ 2° Durante a. fluênCia do prazo recursal, o avulso da Ordem do Dia de cada
sessão devera consignar a data final para mterposlção do recurso

§ 3' O recurso, dmgldo ao PreSIdente da Clmara e assinado por um décimo,
pelo menos, dos membros da Casa, deverá mdicar expressamente, dentre u ..atériu
apreciadss pelas cOmJs$Ões, o que será objeto de dehben.çlo do Plenáno.

§ 4" Esgot.do o prno s.m interpoliçio de recuno eoatra p.recer
conclusivo de mérito, ou improvido o recurso lDterposto, a matéria será ~Ilcaa:úalu.da,

em setents e duu boras, ao Senado Federal, ao Presidente da República ali ao
arquivo, conforme o caso.

§ 5- Esgotado o prazo sem interposiçfo de recuno co.tra paruer
conclusivo quanto aOI aspectos de constitucionalidade, jundic:Jdade, 011 de adtqQ4io
• comp.tibdid.de finanee.ra e orç.mentária, ou Improvido o recuno iaterpc1lto, •
proponçlo SUjeita à debberaçlo do Pleúno fttari. proata para ser iDelaida u
Ordem do DI..

§ ,- Provido reeuno c.ontra parecer condUAivo quanto ao m.érito ou &OI

upeet.. r.feridol no § 5·,,, m.téria .p.rd." Inel_ .. Ordem do Dia, p.ra ser
subm.tida à .preciaçlo pr.limIn.r ou de mérito, co.forme o ClIICI.

CapltuJoVIII
DA APRECIAÇÃO NO PLENÁRIO

Seção I
DA APRECIAÇÃO PRELIMINAR

Art. 173. A .preciaçlo prelimin.r é o CDm~ em Plenário, d.. UpectOI de
.dmiuibi1ld.de, eOllJtituclo••lId.de, juridicidade, técnica 1_lativ. e red.çio 011 de

adeqnaçlo e ""..palibilidade financeira. orçamentária d. proposiçle, em mio de
inttrpoliçio de recnno coatra parecer conduliv... OIUltidO na f...... do lII1. 62,
p.rálJ'llÍo único, I.

Paráarafo único. A .prte.açlo prelinunar é parte mtegrante do turno em que se
achar a materia.

Art.17.4-. Na aprcciaçio preliminar, serio obedecido u seguintes
normas:

§ I· Havendo emenda saneadora da inconstitucIOnalidade, inJundicldade , ou da
inadequaçlo ou incompatlbilidadt financerra ou orçamentaria, a votação far-se-a pnmelro
sobre ela.

t 2' Acollúda emenda saneadora, considerar-se-a a proPOSIção aprovada quanto
à prehminar, com • modificaçio decorrente da emenda..

t 3· Rejeitada • e..enda, votar·...á • propoaiçlo, que .e for .provad.
qunto à prelJlIliaar, aqair' OI trâmites rellmt:ntaÍl cabíveis, e, em easo contr:ino,
lerá definitlvame.te .rq.iv.da.

Ar!. 17!. N. dlscuulo de m.téria .m .pr....çlo pr.liminar só poderlo
Calar o autor e o relator do projeto e 111m doll Deputados, um • favor e outro coatra.

Ar!. 176. RecoobecIdas, pelo Plcnáno, a constitucIOnalidade e a Juridic.dadt
ou • adoquaçlo financeira e orçamentária da proposição, não poder.lo estas prelimmares ser
novamente arailIdu em contráno.

Capítulo IX
DA DISCUSSÃO

Seção I
DlSPOSIÇOES GERAIS

Ar!. 177. DiIlCUlSio é. fase dos trabalhos destmada ao debate em Plenino

§ I' A diOClIIIIo será feita sobre o conjunto da projlOSlção e das emenaas, se
houver.

§ 2" O 1'rto1dente, de ollcio on • requerimento de qu.lquer Depnt.do,
podai anllnC:lU o debote por titulas, capitulas, seções ou grupos de amgos

Ar!. 178. A proptl8Íçio com a diocusdo encerrada na legtslatura anterimc terá
sempre • ditcuulo reabttta para receber novas emendas.

Ar!. 179. A proposiçio com todos os plIeCeres favoráVeIS poderá ter a
ditcuulo dtspcntada por delibetaçlo do Plenário, mediante requerimento de Lider.

Parágrafo ÓUlCO A dtspensa da diocussiD devera ser requenda ao ser anuncIada
a maténa e 010 preJu(lIca a apresentação de emendas.

Ar!. 180 Excetuados os projetos de código. nenhuma matéria ficara IIl!ICnta na

Ordem do Di. para diocusdo por malS de quatro se.sões, =turno único ou primeiro turno,
e por duas lCIIileJ, em seaundo turno.

Paráarafo único. ApóI. pnmeira ....10 de disellUlo, o Presid.nte poderá,
per deJiberaçio d. Ploário, a .eu requerimento, finr a ord.m dOI que deseja..
debater a matéria, co.. o número prevlslvel d.. •...õ.. nec..sárias e r..poem..
datu, alo se adDlitlndo Í1Ucriçlo nova p.ra • dlacus.lo auim orden.d..

Ar!. 181. Nenhum Deputado poderá sohc.tar a palavra quando esta houver
lida concedida • oatn>, exCClO para requerer prorrogaçlio de prazo, levantar quest!o de
ordem, ou fazer comumcaçlo de natureza urgentíssima, sempre com penmsslo do orador,

sendo Otempo usado, porém, computado no de que este dispõe.

Ar!. 182. O Prtaldtnte solicitmá ao orador que estlver debatendo matéria em
d.iscusdo que mterrompa o seu dIscurso, nos seguintes cuos:

I· para comunicaçlo Importante à Ornara;

II • para recepçlo da Chefe da qualquer Poder, Presidente da C1mara ou de
Paria_to de pais estrangeiro, ou personalidade de excepcional relevo, assim
reconbecüla pelo Plcnario;

m-para votaçio de Rquerimeato de prorroC.çlo d. '''"10;
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IV - no caso de tumulto grave no recmto, ou no edlficlO da Câmara, que

reclame a .ru.spen.silo ou o levantamento da sessão

Seção 11
DA INSCRIÇAO E DO USO DA PALAVRA

Subseção I
Da /nscnçl1o de Debaledores

AI!. 183 Os Deputados que desejarem d1SCUllr proPOSIção mchúda na Ordem
do Dia devem mscrever-se prevIamente na Mesa, antes do iníCIO da dIscussão.

§ I" Os oradores terão a palavra na ordem de inscnção, alternadamente a favor
e contnl, observado o disposto no art. 184.

§ 2" E permitida a pennuta de inscnção entre os Deputados, mas os que não se
encontrarem presentes na hora da chamada perderão defuunvamente a inscnção.

§ 3' O pnrnelIO subscntor de projeto de miclanva popular, ou quem este houver
mdIcado para defendê·lo. faIara antenonnente aos oradores mscntos pan seu debate,
transfonnando-se a Câmara, nesse momento, sob a drreção de seu PresIdente, em Conussão
Geral

Art. 184. QWllldo malS de um Deputado peebr a palavra, sunultaneamente,
sobre o mesmo assunto. o PresIdente deverá concedê-Ia na segumte ordem, observadas as
demms e:cgêncJas reglOleDta15.

I .. ao autor da propoSIção,

11 - ao relator,

1lI - ao autor de voto em separado;

IV • ao autor da emenda,

v•a Deputado contráno a maréna em discussão;

VI- a Deputado favoravel à rnaténa em d1scussão.

§ I" Os Deputados,. ao se mscreverem para discussão, deverão declarar-se
favoravets ou contrános a proposIção em debate, para que a um orador favoravel suceda,
sempre que possível, um contrario, e VIce-Versa.

§ 2' Na hipótese de todos os Deputados mscntos para a d1scussão de
determmada proPOSIção serem a favor dela ou contra ela, ser-Ibes-á dada a polavta pela
ordem de Inscnção, Sem prejuízo da precedênCIa estabelecIda nos meisos I a IV do copu!

deste aro80.

§ I' O Deputado so podera apartear o orador se lhe solicitar e obnver

pemussão, devendo pezrnanecer de pe ao fazê·lo.

§ 2" Não será admIndo aparte:

I ~ à palavra do PreSIdente;

II - paralelo fi dtscurso;

m-a parecer oral;

IV - por ocasião do encaminhamento de votação;

v _quando o orador declarar, de modo geral, que nlo o pemute;

VI - quando o orador estiver suscitando questIo de ordem, ou falando p1lIll

reclamação;

Vil _nas comurucações a que se referem o ar!. 70, melso I e o ar!. 74.

§ 3" 05 apanes subordmam·se as dispoSIções relallvas a dISCUSSão, em tudo que

lhes for aphcavel, e mC!uem-se no tempo desllnado ao orador.

§ 4° Não serão publicados os apartes profendos em desacordo com os
dJsposlnvos regunentals.

§ 5' Os apartes só serão sUJeItos a reV1são do Autor se pennll1da pelo orador,

que não podera modificá-los

Seção III
DO ADIAMENTO DA DISCUSSÃO

AI!. 189 Antes de ser imclada a discussão de um projeto, sera penmndo o seu
adtamento. por prazo não supenor a dez sessões, medIante requenmento assmado por

Líder, autor ou relator o aprovado pelo Plenário.

§ I" Não admite adiamento de discussão a proPOSIção em regime de urgência,
salvo se requendo por um décuno dos membros da Câmara, ou Líderes que representem

este número, por prazo nio excedente a duas sessões.

§ 2" Quando para • mesma proPOSlçio forem apresentados dois ou llllUS
requenmentos de adtarncnto, sera votado em pnmeiro lugar o de prazo mBJS longo

§ 3" Tendo SIdo adiada uma vez a discussão de uma materia, só o será

novamente ante a alegação, reconhecida pelo Presidente da Câmara, de erro na pubhcação

AI!. 186. O Deputado, salvo expressa disPOSIÇão regimental, só poderá falar
uma vez e pelo prazo de dez mmutos na discussão de qualquer projeto, observadas, amda,
as restnçiles conndas nos paragrafos deste arogo.

discussão.
AI!. 185

Subseçl1ol/
Do Uso da Palavra

Anunciada a maténa, será dada a palavra aos oradores para a
Seção IV

DO ENCERRAMENTO DA DlSCUSSAO

Art. 190. O encerramento da dIscussão dar-se-i pela ausencla de oradores,
pelo dec""", dos prazos regimentaIs ou por deliberação do Plenáno

§ I" O aulor do projelO e o relator poderão falar duas vezes cada um, salvo
prOIbIção regimental expressa, sendo qu~ no primell'O pronunciamento, dilporio do
prazo de quinze mmutos;

§ 2" QWllldo a dISCUSsão da proPOSIção se fizer por partes, o Deputado poderá
falar, na discussão de cada uma, pela metade do prazo previsto para o projeto.

. § 3' Qualquer prazo para uso da palavra, salvo expressa prOIbIção regunental,
podera Ser prorrogado pelo PresIdente, pela metade, no máxuno, se não se tratar de
proPOSIçãO em regune de urgênCIa ou em segundo turno

§ 4' Havendo três ou mals oradores mscntos para d1scussão da mesma
propOSIção, não sera concedJda prolrogação de tempo

Art. 187 O Deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não
poderá.

I - desviar-se da questão em debate;

II - falar sobre matéria venCIda;

III - usar delingungem unpropna;

IV - ultrapassar o prazo regimental.

Subseçlloll/
Do Aparte

. Art. 188. Apane é a breve e oportuna Ú1terrupçio do orador para
indagação ou escIarecunento relanvos à maténa em debate, Dio podendo ullrapauar dois
mmutos.

§I' Se não houver orador mscnto, dec\arar-se-â enceuada a dISCUSSão

§ 2" O r«IlIerlmeDto de eneerramtDlo de dis"""io será sqbmetido pelo
Pr..idente a votaçl~, desde que O pedido seja sq!>sento por ciDeo ee.nle.im05 dos

membros da Cua ou Llder que represenle ..te número, teDdo ..do a proposiçio
dilcutida pelo meDO!! por qlUltro oradoft:J;

§ 3' Se a dtscussão se proceder por partes, o encerramento de cada parte só

poderá ser pedido dCJ'<lis de terem falado, no mmuno, dois oradores

Seção V
DA PROPOSIÇAO EMENDADA DURANTE A DISCUSSÃO

Art 191 Encerrada a d1scussão do projeto, com emendas, a maténa irá ..
conussões que a devam aprecIar, observado o que dispõem os artigos 130 e 164, n.

Parágrafo ÚIUCO. Pubhcados os pareceres sobre as emendas no Diário da
Càmara dos Deputados e dlstnbuídos em avulso., estara a maténa em condições de figurar

em Ordem do DIa, obedeCIdo o mterstício regunental

Capitulo X
DA VOTAÇÃO

Seção I
DISPOSIÇOES GERAIS

AI!. 192. A votação completa o turrIO regimental da lfucussIo.

§ 1° A votaç!o das matl!riu eom disclIllio eDeerrada será realizada e.
qualquer seuio:
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I . imediatamente após a <ti!CUUlo, .., houver número;

II - apó! u provid.!ncIU de que trala o Ir!. 191, cuo a propo!içlo tenha !ido
emendada na discussio.

i 2' O Deputado pod.rá .SCU!&f-se de tomar pane na vOtaçio, regimaDdo
sunpl.smente "abstenção".

i 3' Hav.ndo empate em votação aberta cabe ao PresIdente de!emplllá-la; em
cuo de escrutímo secreto, proceder-se-a sucessivamente a nova votaçlo, até que se d! o
de!empate

§ 4' S. o Presidente se abstiver de desempatar votaçio, o substituto relPJDODlal
o fará em seu lugar

i s' Tratando-se d. causa própna ou de assunto em que tenha m_
mdiVldual, deverá o Deputado dar·.. por unpe<bdo • fuer comUDIcaçIo nesse oenlido à
M..... !endo seu voto consIderado em bran<o, para efeito de qlllJl'lDll

§ 6" O voto do Deputado, tne!llIlO que contrane,o da n:spectiva repntenIaçIo 011

sua Merança, será acolhido para todos os .f.ltos.

Ar!. 193 Só se Interrompera a votaçio de uma propollçlo por folia de
quorum.

§ I' Q~ esgotado o perindo da sessio, ficará .... automaticamente

prorrogada pelo lempo neoessano à conclusio da votação, nos termos do art. 78, § 2'

§ 2' Ocorrendo falta d. quorum para deliberaçio, proc.der-se·á nos termos do

ar!. 92, § I', inCISO m.

Ar!. 194 Temunada a apuraçio, o PreSIdente proclamara o ...sultJldo da

votação, especificando 05 votos favoravets, cootrános, em branco c nulos

§I' É líCito ao Deputado, depoIS de ~~tação aberta, enVIar a Mesa para

publicaçãO, declaraçio .scnta d. voto, redigida em termos regunentals, sem lhe ser
penmudo, todaVIa, 16·la ou flUr a seu respeito qualquer com.ntário da tribuna.

§ 2' Os Deputados auseat.. a votação poderio, p..soalmenle, solieitar à
M..a que registre na ata da _io suas manIf..taç6u _rilas sobre a maléria votada.

Ar!. 195 Salvo dispoSIção consntuelOual em contrano, as dehberações da
CAmara serão lomadas por lIllI10na de votos, presente a lIllI1Ol1a absoluta de seus membros.

Panlvafo ÚIIico. As abslençães verlfteadas pelo IISlema eletrôako só ..rio

computados para efeito de quorum.

Seçio 11
DO DESTAQUE

Ar!. 196 Pndora ser concedido deslaqne para.

r - votar emenda, subernenda, paITe de emenda ou subernenda,

TI - tomar emenda Ou peite de uma proposlç!o proJ.to aulônomo.

rn - votar proposição ou subslllutlVO, ou pene deles. quando a pccfer!ncla

recair sobre o outro ou sobre proposIção apensada,

IV - supnmlr, total ou perclalmente, diSposItiVO de prolJOSlç!o.

V - votar.m Il!parade parte d. pro,..;ção.

9 I' NIo podera ser destacada a pan' do prOjeto de I.. apreclado.m parecer

""ne....ivo de ""miuio pelas COI\l1SSÕCS que nlo lenha SIdo objeto do recurso do an. 140,

92". prOVIdo pelo Plenano

§ 2~,&ri ""acedida o destaque aJlftll!atado por ba....da de partido,

observada a segulllte propormonaüdade:

1-d. um a einco DeputadO&, um destaque:

ll- de clneo a vinle • qualro Deputados, dois destaques;

m- de vinte e cmCo a quarenta e nove Deputados, tr& destaques;

IV - d. clJIqü.nta a seteuta e qualro Deputados, quatro destaques;

v - aellha de setenta e quatro Deputadol, cinco destaques.

Art 197 Em relaçio aos destaques, serio obedecIdas as S.gulOt.S normas

I ~ o destaque deve ser formulado ate ser anunciada a votação da ma.tena

prIncipal, indlt&ndo precisam.nle a objetivo preteadldo;

Tf • antes de iniCiar a votaç.io da matena pnnclpal. a Presidência clara
conhecimento ao Plenano dos destaques apresentados a Mesa.

nr -Rio .., adm,Ura destaque de emendas para constttUlç!o de grupos diferentes

daqueles a que, regimentalmente, pertençam.

IV _ Dio lenl permilldo destaqne de expreuio enja retirada iaverta o
",nlldo da proposJç.io. lKI que nio possa a.1a se ajustar formndo seotido completo.

v - .. dutaques serio votados:

aj DO caso do arl. 196, iacÍIOIl • IV, após a deliberação sobre a matéria

prIncipal;

b) ao caso do arl. 196, ineÍlOlII e 11l, ules da deüberaçlo sobre a maléria

priacipal;

VI _ aprese.todo destaqu. para votoção em ""parado, submeter·.... a

volos, prim.,ra.ente, a ..téria principal, .. eDl seguida, a destaeada, que sODl.nte

iDtegrará o texto se for aprnvada;

vrr _havendo reurada do destaque, a rnalena destacada voltara ao texto oa

grupo a que pertencer;

VIll- • v~o d. maténa destacada do será objeto d••llcaminbaaletllO

.-\rI. 198. EIII r.lação .0 destaque r.ferido no arl. 196. ll, ..rio

observadas a..da as oep..'" normas:

I • Q destaque Illo será admitido qDando a dÍ5P05ieio a destacar seja de
projeto do Sea.-do, ou se a materla for ID!lUscetlveJ de constituir propo!llçio de curso
..tÔJlDnlO;

ll.. apresentado o d6t2que~ o partIdo terá o prazo de duas sessões para
ofer~ro texto tom que deverá tramitar o novo projeto~

w .. o projeto resultante do destaque terá a tramJtação de proposiçio
i.kial..

Seção 111 _
DAS MODALIDADES E PROCESSOS DE VOTAÇAO

./<,rt 199 A votação podem ser aberta. adot>ndo-se o processo sunbohco ou
o nommal, e secreta., por melo do sistema eletrômco ou de cedulas

Paragrato umco AssenllLdo prevlameme pela Câmara detenmnado processo de
votaç1o para uma propoSição, não sem admitido para. ela requenmento de outro processo

An. 200 P.lo processo S1mbolíco. que seta usado na vollLção dos prOPOSiÇõeS
em geral em geral, o Presidente, a.o anuncIar a votação de qualquer matena., conV'ldara os

Deputados a favor a pennanecerem sentados e proclamara o resultado manafesto dos votos

S I' Hav.ndo votaç!o divergente. o Presldeme consultam o Plenano s. ha

dUVida quantO ao resultado proclamado, assegurando a oportumdade de fonnular-se pedIdo
de venlicaç.io de votação

§ 2' Nenhuma questão de ordem. reclamaçio ou qualquer outra mtervençio

será aceita pela M... antes de OUVIdo o Plenano sobre eventuJ1l pedido de venficação

§ 3° Se seiS centésunos dos membros da Casa ou LIderes que representem este
n1ÍlIltrO apoiarem o pedtdo, proceder-se~á então à votação através do sistema nommal

§ 4° Havendo~se procedido a uma venficaçio de votação, antes do decurso de
lrinto minulos da proclamaçio do resultado, só sera pennmda nova venficaç:lo por
deliberação do Plenáno. a requemoenlo d. um décimo dos Deputados ou d. Lideres que

repTC!entem este núm.ro

§ S· Ocorrendo requenrnento de venficação de votação. se for notona a
aus!n,,,a d. quorum 00 Pleuáno, o PreSidente pod.rá, desde logo, detemunar a voração

pelo processo nomiual

Ar! 201 O processo nommal sera us.do:

I .. nos casos em que seja eXIgtdo quorum especial de votação,

II - por del1beraç1o do Pl.nario, a requenmenlo de qualquer Deputado,

m - quando bouver pedido d. v.nficação de votaçio, respeitado o que
preocreve o § 4' do arogo anrenor,

IV • na blpótese do § 5" do artilO anlerIor;

V - nos denws casos expressos n.sl. Regun.nto.

§ I' O requemnenlo verbal Rio adrrullrá votaçiio nommal.

§ 2" Quando a1iUlD DepU1ado requerer votaçio nommal e o Plenário nio a
conceder, será vorlado requer!-Ia novamente para a mesma propoSlçào, ou para as que lbe
fomo acessórias
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An. 202. A vo!llçlo nominal far·se-á pelo slSlellla elctr6mco, ObedecIdas as
lIISIrUÇlles estabelecidas pela Mesa para sua uttlizaçio.

§ 1° ADia de Iniciada cada votaçio, o Praideote aOUDeiará o tempo a ser
lIIaIIo em sua realizaçio, observados os Iimit.. míaimo de quinze e múllllo de trinta
a1a.tos.

§ 2° Concluída a vo!llçlo, encaminhar·se.. à Mesa a respectiva listagem, que
conteri os sei\lÍIltes regIstros:

I - data e hora em que se processou a vo!llçlo:

11- a matéria objeto da votação;

m.o nome de quem pteSidiu a votaç!o:

IV - 05 nomes dos Líderes em exercíclO presentes a votaçJo;

v -o =ultado da votação:

VI - os nomes dos Deputados votantes, dIscnmiDando-se os que votaram a
lilvor, os que votaram contIa e os que se abstiVetam.

§ 3° A listagem de votação será pubhcadaJuntamente com a ata da sessIo.

§ 4' Só poderão ser feitas e aoeitas reclamações quanto ao resultado de votação
antes de ser anunciada a discussão ou votação de nova matéria.

§5' Quando o .tslema eletrônico não estiver em condições de funcionamento, e

nu hipóteses de que tratam os arts 239, IV, e 240, § 8°, a votação nommal será feita pela

chamada dos Deputados, alternadamente, do norte para o sul e VIce-versa, observando-se
que'

I .. os nomes serão anunCiados, em Voz alta, por mn dos Secretários;

11 • os Deputados, levantando-se de SWlS caàeuas, responder.lo sun ou 010,
conforme aprovem ou rejeitem a matcria em votação;

11I- as abstenções serão também anotadas pelo Secretário

An. 203. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo SIstema eletrônico, nos
lermOS do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o =ultado final,
DOS se&UJIltes casos:

I - delibe~, durante o estado de sibo, sobre a a suspensio de lDlunidades de
Deputado, nas condições preVIstas no art. 53, § .,. da ConsttlUlção Federal:

11 - deUberaçio sobre a prisio ou antorizaçio de Cormaçio de culpa de
Deputado, no caso de flagrante de crime inafiançável, nOI termol do art. 53, § 3·, da

CoastilUlçio Federal;

m • deUberaçio sobre perda de mu.dato de Deputado, nol tel"lllOJ do .rt.
55 f 2' da COUJttlUlçiO Federal;

IV - por decisão do Plenáno, a requerimento de um décimo dos membros da
Casa ou de Lideres que representem este número, formulado antes de imciada a Ordem do
Dia.

§ l- A votaçio por escrutinio secreto r.r-se-i mediante cédula recolhida em
ltt'Da à vista do Plenário qnando o sistema eletrônICo de votaçio nio estiver
flmeionando,

§ 2° Nlo serão objeto de dehberação por melO de escrutínio secreto:

I - recursos sobre questão de ordem:

11- projeto de lei penódica;

m - propoSIção que vise a alteração de legiSlação codificada ou disponba sobre
leis úibutórias em geral, concessão de favores, pnvíléglos ou tSeDÇÕCs e qualquer das

matérias compreendIdas nos IDCI..S I, 11, IV, VI, VII, XI, XII e xvn do ar!. 21 e IDcisos
IV, VII, X, XII e XV do art. 22 da COl1Sllnnção Federal;

I ~ no grupo l1as \.' ..... t.:·h..J", ~ 1m t:arecer !;-úu'..l\et .n~lú~m-se as de comIssão,
quando sobre elas não haja mam!~sul\-J.O em contrano de uutra.

rr ~ no grupo das ; rr~"1' ~ . 1M T'arecer ": ~,ntm'"'!"" ''1rl'lem-se aquelas sobre as

qums se tenham manIfestado pt:hl relelçâo dS comI!> A3es competentes para O exame do
mérito, embora COfiSlOeradas COrJ.::lt!tuClonaJ,S e orçamentartamente compauvelS

§ 2° A emenda que tt:nfia p.iIeceres t1r\-er~em~s e J.S ~mendns destacadas semo

votadas uma a wna., conforme sua OHlem e DJ.nlreza.

§ 3° Tambem ~, ...... ~ ~- .~:~:1(..('\ !'t"::.) : !-;.,'3110 óVldrr-se a votação da
proPOSIção por utulo, capItulo. 3epo. JI"ugo ou gru...rO de amg.os ou de palavras

§ 4° Somente sera renmuda 1 votacão oarcelada a que ~e retere o q 3° se
solICItada durante a dl"cuss'!C\ '~I\I) _uan:<1 (I r~auenm';'nto tor de autOfla do relator. ou
t1Ver a sua aqUlescênc1a

9 5° NEo sem Sllrmetlda J \iotos ~'T"',...da c!ed3.f2da mconstrtuclOnal ou
lnJundlca pela Comissão d~ r.•m.~lo..o.!o :: Tu::tlça -= ,.:!e RedaçJ.o. ou financeIra e
orçamentariamente mcompatl\l: ~ a ,~. ,j"lI/iSJO üe t-frfanç'[!b ~ TrIbutação, em decrsão

irrecorrida ou mantida pejo PIem· no.

Art. :ms r) SUOSHi:Utl\O '.1:1 CJ.mara a nrolcto do ~enado seTa conSiderado
como sene de emendas e votado t'F' "l()ho ~'{ceto

T- se qUllau~r c.." • J :::.... .... ~arect:r, ~~ '112.n1tl;:~Ur tàvora"elmente a uma

ou mais emendas e contran:::'-·<lerw. ,;:. ....Ufra <fI! outra3 ~'lSO ~n; que a votação se fara em
grupos segundo o sentido :io~ ~;;u ':l..:p~

fi . quanocl ·,"lr -r-, ., .,~ '.;''1fnc''ntt'l ::ara 1 - ouc.1o de qualquer emenda
destaeaaan,eme

Paragrato umco Proceder-se-a da mesma fonna com relação a substrtuttvo do
Senado a projeto da Câmara.

Art. 206. Seria obedecldu Dá votação u seguinte5 nonIU.!l:

1 - a votJ1ção de proposIção ou subst:Jtullvo será precedida da votaçio do.
destaques referidos DO art. 196, incisO!I II e lU;

n - o s:ubshtutivõ de comissão tem preferência na votação sobre a
propoliç.io original; havendo maIS de um, a preferência será regulada pela ordem
inversa de sua apreuntaçio;

lll- aprovado o substitubvo, ficam prejudicadas a proposição original e as
emendas a esta oferecidas, resulvados tod05 O~ destaqnes;

IV - inmstindo subsatotivo, ou na hipótese de sna rejeiçlo, ficam
prejudicadas as emendas a ele apresentadas,. com eIceçà.o das destacadas, pUlando
se im.edIatamente à votaçio da proposlçiO origin.aJ;

v .. aprovado o substitutivo ou a propoliçio original, conforme o euo,
passar-se-á imediatamente à votação dos destaques referidos no art- 194, V e IV; apó5,
votar-se-ão as emendas e lubemendu, seguidu dOI destaqUe! referidos no art. 196, I;

VI - a rejeIção da proposiçio prejudica as emendas a ela oferecIdas:

VII - a ",jeição de qualquer arbgo da proposição, votada :rrtigo por arbgo,
prejudica os demms artigos que forem uma conseqüência daquele:

vm .. o substitutivo apresentado por Deputado terá o tratamento
regimental de emenda substitutiva;

IX - dentre as emendas de cada grupo, oferecidas respecbvmnente ao
subsblut1vo ou â proposição ongma!, e as emendas destacadas. serão votadas, pela ordem,
as su:pressivas, as agIutin2Í1:vU, as subsútuúvas, as modificativas e, finaImente, as adItivas;

x . as emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação
do Plenáno, mediante proposta de qualquer Deputado ou Comissão, aprovado o grupo,

serão consideradas aprovadas as emenda com as modificações constantes das respecnvas
subem.endas;

XI .. u subemendu substitutivu e suprulivu têm preferência na votaçio
sobre as respectivas emendas;

IV - autonz.!;do C__

nos cnrnes de responsaDlltuJ.J·
Mlmstros de Estado

:.J...I H .. .1 .:~ pNL.,-_~O. nas 'nfrações pen31s comuns ou
, ,. ~.,. - '~~~-. "eSlüente da Repubhca e oS XII· a e:menda com snbemenda aditiva, quando votada separalhmente, sê

Jo--á antes e com reslRfva dQu;

- ..
or; pl' ....r~: _~~J\t 'F:1, -,"""" " .... -'_l~,i('

Art. :204 .. r n..:~.C' '_~a \.)ladJ sempre em globo,

ressalvada a matena d:smcaJo:.. tJJ J~Il .. ernl,.J.Ú !Jl\-ersa ao Plennno

§ 10 As emendas 5~rao \.otae1d.::l em grupos contonne tenham parecer favoravel
ou parecer contrário de tOdas as cúmbSÕ~~ ,;onslderanao~se que

xm -seria votadas, destacadamente. as emendas com parecer no sentido de
COl1Sllmirem projeto autanomo;

XIV .. quando, ao mesmo dISPOSItiVO, forem apresentadas vanas emendas da

mesma natureza., terno preferencIa as de COI11lSsão sobre as demaIS, havendo emendas de

mais de uma comissio, a preferência será regulada pela ordem Inversa de sua
apresenlAÇio:
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5eçIOV
00 ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO

Ar!. 207. AnuDciada \IIJI& vocaçIo, é licito o uso da p&lavra perallDClDllllhá·la,
oaIvo diIpooiçlo reaimeat&l em conllário, pelo prazo de clllCO uunUlOS, ameia que se trate
de matiria Il1o IIljIita a diIcuNIo, ou que -.ia em resimo de llriâlcia.

f I" Só pocIIrIo _ da p&lavra quIIIro orodom, dois a favor e dois COlllrários,
~ a prefertncia, em cada 1lfUPO, a autor de proposiç1o pr1DClp&1 ou aceooori. e de

requcrimIIllo a lia penilImte, e • relator.

f 2" Se. prajúe 010~ 110 plripafo anterior, cada Lldcr poderá
~ \*& oáaàr .... bclocada, ou iDdicIr·OqlutIdo pera fu!.lo em llOIIIC da

lidezmçI, pelo lImpO Il1o excedente a um uunulD.

f 3" s-pm que o Pmidemc julpr -ano, ou for solicitado. fm.lo,
CClIlVIcIIri o n1Mor, 0\1 0IItm membro da eomiSllo com • qual tiver mais pertm!OOl& a
1IIIléria,. --.cor,..__in!wmellto da voIIlÇIo, ai razões do porecer.

f 4" NeDhum Deputado, sa1vo o relalor, poderá falar mIlS de uma vez pera
-.mblIIIr.• YOIIl9Io de proposiçIo prmciplIl, de subIlitutivo ou de zrupo de tmendu.

f $O Aprovado requerimea10 de YOIlIÇIo de um projeto por parta, seri lic.to o
_Wwnenlo da VOUIÇIo de cada parte por dois oradores, wn • favor e outro contra,

aWm 00. LldonI.

f 6" No .....mh>bameoto da vOllÇJo de emenda demIcada, somente poderio
falar o primeiro Iipalário, o lIltor do requerimclllO de destaque e o re!ator, quaodo houver

mais de um requerimalIo de destaque pora • mesma emenda, só seri ....1Jll1Ida • palavra
1IQ"- do~imeDIo apr-.rado emprimeiro I.......

17"!'I1o tario ......ba11._.. li v8taf6ol por ..erutínio _relo.

SeçIoVl
DO ADIAMENTO DAVOTAÇAO

Ar!. 208. O adiamenlo da votaçiO de qualquer propoSlçIo só pode ser
solicitado antes de seu uúcio, mediante requerimenro asslDlldo por Llder, pelo autor ou
relator da matbía.

f I" O adiamento da volaçio só poderá ser concedido uma vez e por prazo
~ fixado, Ilio superior. cinco senões.

f 2" SOOOtadO, simul~ mais de wn adiamento, a adoçio de um
requerimento prejudícari os dema1s.

§ 3" NIo admi1e adiamelllo de YOIlIÇIo a propoaiç1o em reaune de uqIDcia,

Dlvo lO requerido por um dócimo dos membros da CAmara, ou Lf<\eres que represemem
CSleIlÓmCrO, por prazo Il1o excedente. d.... sesoões.

capitulo XI
DA REDAçAO DO VENCIDO, DA REDAÇÃO FINAL E DOS AUTÓGRAFoa

Ar!. 209. Temunada. votaçlo em pnmeiro turno, com ...... ai

pnpoúç6Ia \rio. ComisaIo de ConstItuíçlo e 1uotíça e de RlldaçJo pera ndiJir o
~.

Ar!. 210. l.JItiluda. fase da votaçlo, em turno únlco ou em quodo turno,
CllIÚOCII1e OCIICl, lerá • proposiçIo, com as respecriw.s emendas, se houvw, ..mda •
comissIo COJI1IlCI<'1le J*Il a n:daçIo final, na confonnídade do veacido, com •

apraenl&ÇIo, "1>CCCSI1Irio, de emendas de redaçio.

§ I" A redaçIo final é parte mlegrante do turno em que se COIlCluir a. apecilIIçIo
da lIlIléria.

§ 2" A redaçIo final seri dispensada, salvo se houver viCIO de Iín&U&Icm,
de!eito ou erro manifesto a corrigir:

I • nu propofiU de emenda i Coostlnuçio e nos projetos em segundo turno, lO

aprovados sem modifica9õcs,já tendo SIdo feita n:daçIo do veocido em primeiro tumo;

II • llOI subltllUlivos2prOvados em segundo turno, sem emendu;

m-nos projetos do Senodo aprova.à sem emendas.

§ 3" A conussIo podera, em seu parecer, propor _ considerada ccmo final a
redaç10 do texto de proposta de emCllda 11. Consunuçio. projeto ou substitutivo aprovado
sem all2rlções, desde que em condições de ser adotado como defirutlvo

. . § 4" Nu prop..íç~ do Senado emendadas pela CAmata, a redaçlo final
lumw-se-a às cmcndu, destacadametlte, nio as mcorporando ao texto da propo.l1ç1o, salvo

lj1IIIIlio ljlOIIU corrijam defeitos evidentes de foIllll, sem atingJr de qualquer lIlIIlcira a
subIIb:ia do projeto.

Art. 211. A n:daçIo do vencido ou a rcdaçIo final ser&. elaborada dentro de
dez sesoões pca OS projetos em lrIm1taç1o,ordinária, cmco sessões J*Il .. em regime de
prioridade, e uma seuIo, prorrogável por outra, excepcionalmcn1e, por deliberaçlo do
Plc:zlário, para ai propostu de emoada i COJ1lltltulçAo e OI projetos em rqimo da.........

Art. 212. É privatlVO da comIs.1o específica pca em>dar • matéria redigir o
veocído e elabcnt a~ final, aOJ tIS. do projeto de códip e de p....J.1o d,..

reforma do RePe" Iat.....o, Da. ..lpót.... do ari. 233,1 '",

Ar!. 213. A redaçIo final, exceto Da IaIpóte.. do lll1. 146, Il, oaá VObIda
depois de publicada 110 Diário d. CIJa... doa Depll"do. ou clistribulda em a.vu1Ios,
oboerwdo o interstício regimentaL

§ 1· O PleIlário poderá, quando • redaçIo ehegar i M.... ~·Ihe a
impreIsio, pca o fim de proceder-se • ímedIata vOIIÇJo, salvo se • proposíçlo '--&ido
emendada na sua discuSllo final OUlÍnÍClL

§ 2' A redaçIo final emendada lerá sujeita. diseuuIo depois de publicadu u
emeodos, com o parecer da ComissIo de Consutui<;lo e J115llça e de RlldaçJo ou da
comiJIIo referida 110 ar!. 212.

§ 3" Somente poderio tomar parte do debate, uma vez e por CIllCO tuímrtos cada
um, o autor de ClllCDda, um Deputado contra e o relator.

§ 4" A vo!aÇlo da redaçIo final terá mlclO pelu eme:ndu.

§ S" F.gurando a n:daçIo final na Ordem do DII, se sua discuSIIo for eoccmoda
sem emendas ou rctlficaçõcs, será CODllderad& defirutivomente aprovada, sem vOIIÇJo.

Art. 214 Quando, após • aprovaçlo de redaçIo final, se verificar lDCXIlidIo

do texto, a Mesa procederá • respccuva correçlo. da qual dará conhecimento ao Plenário e
fará • devida COlDWlll:IIÇio 10 Senado, se Já lhe houver enViado o autógrafu, ou 10
PrnIdente da República, se o projeto já tiver subido • SIllÇio; nIo havendo impuanaçio,
consuletar....á aceita a correçlo e, em caso con1rtrio, ..hera a deClJllo 10 Plenário.

Parágrafo únlco. Quando a mexatidlo, lapso ou erro manifesto do texto se
venficar em autógrafo recebido do Senado, a Mesa o devolvera a este. J*Il corn:çlo, do
que dará conhccunento ao Plenario.

Art.2IS A propos,,;ão aprovada em defiruuvo pela CAmar&, ou por SUIS
comisaões, seta el1Cll111Ilhada em autogratos a sançio. à promulgaç1o ou 10 Senado,
conforme o ....0, ate a segunda sessão segumle

§ I" Os autografas reproduzulo a rcdaçio final aprovada pelo Plemno, ou peJa
ConullSlo de Consunuçio e JuslJç. e de Redaçio. se conclusiva, ou o texto do Senado, Ilio
emendado,

§ 2' As resoluções d. Cimara serão promulgadas pelo PresIdente no prazo de

duas sessões apos o recebimento dos autografos; Dio o faundo, caberi ao. Viea
PreS1dentes, segundo a sua nwneração ordmal. exercer essa atnbuiç10

TíTULO VI
DAS MATÉRIAS SUJEITAS A DISPOSIÇ()ES ESPECIAIS

Capítulo I
DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Ar!. 216 A Câmara apreCIará proposta de emenda à CoDllituíç1o:

I • apresentada peJa terça parte, no mínimo, dos Deputados; pelo Senado
Federal;. pelo Preslllente da República; ou por mais da metade das Auemblélas
Leg.Wativu, mamfestando-se cada uma pela tnalona dos seus membros,

. II • desde que não se esteja na vigência de estado de sitio, estado de defea ou
lDtervtl11'10 r~doral e que não proponha a aboliçlo da Federaçio, do voto dftlo, secnto,
umversal e pcnódlco, da separação dos Poderes e dos dll'CllOS e garanllU índlviduais.

Art. 217. A proposta de emenda à Constituiçlo será examlDada:

I .. pela Comulio de CODltdulÇlo e JUltiça e d. RedaçiOt q_to aGI

~. do ad.,is.lbllldado constitueional, juridicídado, ticnlea Iocfslattva, redaçlq o
IIKrito;

lI· peJas doma.1S comissões de m.rit}~ quo. matiri. estlver afeta.

Parálf1lCo únIco. Cada COMISSio' terá o prazo de VÍJlto slU6el para

ap~tar 1ft pa.....r sobre proposta de emonda à Con.tltulçio, oilurvadu ai

dispos~6eIdo art. 61, §I 2- a -r, no qu~ coub~r.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03435

Art. 218. A prop~,ta de emenda à Con.tituiçlo .e'" d..p.eh.d.
inicialmente à Comusio de Constituu;ão e Justiça e de Redaçlo, oblervlndo-JI que:

I - lerá conc:hui:vQ o parecer quanto a sua admissibilidade constitucional,
sa1Yo a.lllpót_ de .preseatação de recnno .0 PI.nário por, no minimo, um décimo
do lotai d. m.mbros da Cas.;

U • sendo o p.rec.r pela madmwibilidade, a propo.ta ••rá remetida à
M.... para pnbIkação • abertura do prazo de cmco ....fi.. para .f.ito de .ventual
.presentaçlo de rteuno ao Plenário, nos termol do inciso I;

m .. o parecer que concluir pela admissibilidade parcial d. proposta
propo'" a devida em.ndas lupr'lIivas;

IV • sendo o p.recer pela admis.ibilidad. totel on parcial da propo.ta, a
Comisslo d. CODltitulçiO e Justiça e de Red.ção dev.'" .e pronunciar tembém .obre
o mérito;

V .. DO euo do inciso IV, • matéria seguirá seu trimite pelu demais
collÚJl6Cl a qn. bouv.r .ido distribnida, correndo o prazo para apresenteção do
reclino referido no lJIeiso 1 .pó, o pronunciamento da última eomisdo que tiver de 'e
lIWlifestar;

VI· bav.ndo .pres.ntação d••mendas ou .ubstitutivo por qualqu.r
co...... de ..érito, a matéria, antes d•••r .neamlobada ao Plenário, deve'" retomo"
l Comlulo d. Coustituição e Justiça e de Redação, para .xam. d. admissibilidade
coDltil1lelonaL

Art. 219. Apól. publíeaçãn do p.rec.r das comis.õ.. e int.ntieio d. dua

1CII6a, a propolte ..'" Ioclnid. lia Ord.m do Dia.

tI· Ao ....ndas pod.ráo I.r apresentadas .m PI.nário:

I· .té o oc.rramento d. discusllo da m.téri.:

.) por UIIl t.rço, no mlnlmo, dOI m.mbrol da Cu., quando .e trat.r d.
luliitll1ltivo;

b) por qualquer Deputado, no caso de em.ndas .m g.ral;

U) quando da. votaçlo da part. da propo.t. ou do dispositivo a que 'e

nftra.., quando se tratar de .m.ndas aglutia.tivu, eujol requerim.nto. dev.rlo '.r
...blcritOl por 11m. terço, no miniJao, dOI membros da Cu..

§ 2- EJleerrad. a discUJlio, com emendu, proceder-Ie--á nol termol do
art.190.

§ 3' A proposta será submetida a dois turnos de discusdo e votaçlo. com
lDterníCIO de cinco Sessões.

§ 4· Será aprov~ a proposta. que obtiver, em ambos o. turno.. tr!s quintos do.
voto. dos membros do Câmara dos Deputados, em volaÇlo nominal.

§ S' Aphcam-se à proposta de emenda à COnst1tulçio, no que nlo colidir com O

estatuído neste lU'Ugo. as disposições regimentais relativas ao trIm1te e apreciaçIo dos,
projeto. de lei. .

Art. 220. A proposta de emenda à Constituiçio recebIdo do Senado Federal,
bem como .. emendas do Senado à proposta de emendo à CoDJtltuiçio oriunda do amara.
lera a mesma tranntaçio estabelecIdo no artigo precedente.

Porágrafo único. Quando ultiauula na Cinwa a aprovaçlo da proposta, será o
fato comUDleado ao Pres"lente do Senado e convocada sessIo pua promulllllÇlo do
emenda.

Capitulo 11
DOS PROJETOS DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPúSUCA COM

SOUCITAÇAo DE URG~CIA

Art. 221. A apreeiaç!o do projeto de leI de iniclstiva. do Presidente da
República, psra o qual tenha sido solicilads urgêncIa, consoante os §§ 1·, 2· e 3· do ar!. 64
do ConstitUlçlo Federal, obedecerá ao segmnte:

1- recebido o projeto de I.i, .e'" det.rminada lU pllblleaçio, lIIItrIbulçio

em .VlI110' c o .cu ."úncio n. Ordem do Dia, abriad_ pruo d. ela.. lÜIlI para
apresentação d. em.nda, dev.ndo OI aVDÍlOl da Ord.. do Dia ela cada .....0

collligllar a data lIDai para .....pres.ntação;

U - esgotado o prazo ref.rido aO lncllo I, o projeto d. lei • IOU emeada
aerlo distnbnidOl às comlullu com,..... pura emitir parecer, ao pram eoaJlID1o
de viole • cloco diu;

fi - IIDdo... pruu a que .. refe'" OI 1DdsoI anterlo...., a ..at6ria será
Iocluída na Orde.. do Dia para ducus.lo • vetaçlo; alo ".veado p.recer, o

Pros1d.nte procede'" nos termOl do art. 155, § 3·;

IV •• nlo ••rlo admitido ....nda darant. a fue de cIiIclIultI de projeto

em PI.aárlo;

v - lindo o prazo de quarenta e cinco dIas de seu recebimento pela
Ciman, sem a manIfestação aelinHlv3 tIO Plcnano. sobrestar-se-á a deliberação

quanto aos demais ASsuntos, Inc:Iuslve em sessão extraurdlnána, até que se ultime a
votaçio;

VI • a .preelaçio dOI emenda. do Senado pela Câmara, em funçl~

revisora, far-se-i no prazo de dez dias. observando-se que:

a) as comusões competentes terão o prazo conjunto de cinco dias paJ;'l.
apresentar parecer;

b) findo o prazo reCendo na letra a, • matena será incluída na Ordem do
Di. para discu5llio e votaçio, aplieando-se o disposto D2 parte final do inelSo m;

c) esgotados dez dIas de seu recebImento pela Câmara, apücar-se-á o
disposto no ineiJo IV.

§ 10 A solICitação do regune ae urgencIa podera ser feita pelo Presidente da
República depom da remessa do projeto e em qualquer lase de seu andamenlo, apbcando-se

a parur daí o dIsposto neste artigo

§ 2' Os prazos pr.Vlstos nesle artigo não correm nos períodos de recesso do

Congresso Nacional nem se aplicam aos projetos de cód,go.

Capitulo 111
DOS PROJETOS DE CÓDIGO

Art. 222 Apr..entado projeto d. código, o Presidente comumcará o fato ao
Plenário e determmará a sua inc1U!1o na Ordem do Dia do sessão segumle, sendo publicado
e distribuído em avulSO!

§ I' No decurso da mesma sesslo, ou logo após, o Presidente nomeará
comissão especl.11 para crmtlI' parecer sobre o pro] etO e as emendas.

§ 2° A conussão se reurum no pIaZO de duas sessões, a pertJr de sua
ConstltuiçlO, pzra. eleger seu Presidente e três Vlce~preSldentes.

- § 3' O Presidente da cOlUlssão deSIgnará em seguidã Õ ""Rélator-Gernl e tantas

ReIatores-ParcI8JS quantos forem necessanos para as diversas panes do código.

§ 4° Ali emendas serao apre~t".Hildas drrctamente a comIssão espeCial, dwante o

prazo de VlDte sessões conseCllUVas contado da mstalação desta. e encanunhadas, à
proporção que forem ofereLldas. aos Relatores das partes a que se refenrem

§ S' Após encerrado o periodo de apresenlaÇlo de emendas, os Relatores
Parctsis ter!o o prazo de dez sessões para entregar seus pareceres sobre as respectivas

partes e as emendas que a eles tiverem SIdo distnbuídas.

§ 6' Os pareceres seria imedistamente cncaminhados ao Relator-Geral, que
enutirá o seu par.ecer no prazo de qumze sessões, contado daquele em que se encerrar o dos

Relatores-parciais.

§ 7" Não se fará a tramllaÇlo sunultãnea de mm de dois projelos de código.

§ 8' A Mesa só receberá projeto de lei, psra tranutaçlo na forma deste capítulo,

quando a lllIIéna, por sua complexJdJIde ou abrangência, deva ser apreciada como código

Art. 223. A comJ5SIo terá o prazo de dez sessões para discuttr e votar o
projeto e .. emendas com os psreeeres.

Porágrafo único A comissão, na discussão e votação do matéria, obedecerá às

seguintes 1lOnDl\ll'

I - as emendas com parecer contráno serão votadas em globo, salvo os
destIques rcqucndos por um décimo dos Deputados, ou Líderes que representem este

número;

n - .. emendas com parecer favorável serão votadas em grupo para cada
Relator-Parcial que .. tiver relatado, salvo destaque rcquendo por membro da comissllo ou

Líder;

m- sobre cada emenda destacada, poderá falar o Autor. o Relator-Geral e O

Relator-ParclaI, bem como os demms membros da comJssão, por cinco mmutos cada um,

improrrogáveis;

IV - () Relator-GetaJ e os Relatores-Parciais poderão oferecer, juntamente com
seus pareceres, emendas que serão tidas como taIS, para efeItos postenof'CS, somente se
aprovada pela conussio;
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v -concluída a vo1llÇ~ do projeto e das emendas, o Relator-Gcral terá cinco
sessões para apresentar o relatono do vencIdo liJ. collllSSio.

Art. 224 Publicados e dtstnhmdos em avulsos, dentro de duas sessões, o
projeto, as emendas e os pareceres, proccdcr·se...á à sua apreci.açio no Plenário, em nuno
úntco. obedecido o mterstíclo regunental

§ i' Na d1scus~do projeto, que será uma só para toda a matéria, podCIio falar
05 oradores inscntos pelo prazo Improrrogável de qwnze mmutos, salvo o ReIator-Geral e
os Relatorcs-ParcIll1S, que d1spo~ de trinta minutos.

§ 2' Poder-se-a encerrar a dlscllSSio medIante requerimento de Líder, depOls de
debatida II matéria em cmeo sessões, se antes~ for encerrada por falta de oradores.

§ 3' A Mesa destmara sessões exclUSIVas para a discllSSio e votaçlo dos
projetos de código

AI!. 225. Aprovados o projeto e as emendas, a matérta voitará à comiJsIo
eopccial, que terá cmco sessões para elaborar a n:daçio final.

§ i' Puhlicada e dtstnbuída em avulsos, a rc:dação final será votada
iDdcpendeokmente de discnssllo, obedecIdo o mterstíclo regunartal.

§ 2' As emendas à re<laçio final seria apresentadas na própria sessIo e votadas
imediatamente, após parecer orai do Relator-GeraI ou Relatol'-plIClal.

AI!. 226. O projeto de cód1go aprovado será enVJado ao Senado Federal no
pn70 de até cmco sessões, acompanhado da publIeaçio de todos os pareceres que o
mstruíram na twmtaçAo

AI!. 227. As emendas do Senado Federal ao projClO de código rio à comiJIIo
especial, que lera dez sessões para oferecer parecer sobre as modúicaçaes propostas

§ i' Publicadas as emendas e o parectr, dentro de duas se.HÕe$ o projeto será
meiuído em Ordem do DIll.

§ 2' Na discussio, scrlo dehandas somente as emendas do Senado Federal.

§ 3' É liCIto cindtr a emenda do Senado Federal para votar seperadamente cada
artlgo, parágrafo, inciso e alínea dela constante

§ 4' O projeto aprovado definitivamente será enviado à sançlo no prazo
Improrrogável de tr!I sessões.

§ 5' O projeto de codigo recebIdo do Senado Fcdcral para revisio obedecen U
normas previstas ne.ste capítulo.

Art. 228. A requerJmCnto da comiJslo especial, SIlieito à deliheraçio do
Pienario, os prazos prevl5tOS neste capItulO poderio ser:

i· prorrogados até o dobro e, em casos excepcionais, até o quádruplo;

II • suspensos, conjunta ou sepora<lamente, até cento e vinte -.... lCIIl
prejuízo dos trabalhos da colOlsslo, prossegnindo-oe a COIIlIi= dos prazos rqimcmaiI de
tramitaçlo, findo o período da suspcnsio.

Capitulo IV
DOS PROJETOS DESTINADOS À CONSOUDAÇÃO DE LEIS

Art. 229. OI proJetai d. lei d..liDado< a aprovar coolOIidaçb de 1.11
s.rio "aborados por grupo especial de Deputados erIade pela PresId!ncla a pllr1ir do

rec.bim.nto d. t.xto proposto pelo Pod.r Executivo 00 por qualquer oomluio 00

m....bro da Cimara dOI Depotad...

§ I' RecebIdo Otexto, a P=d!ncia o farj publicar no Diário Oficial da UniIo

e no DiJlrio da Câmara dos Deputados, abrindo O prazo de trinta dIas para O oferecimento
de sugestões por qualquer membro ou entldade da lIOC1«J.de civil ou dos Poderes PúhUeos.

§ 2' Escotado o prazo ref'erido DO i 1', a Mesa ...oaJDinIulrá. texto
original e as sog..t~.......bid.. ao grupo reC.ndo 00 CI'1"I1, o qual terá o prazo de
nov.nta dias para .xaminar e dar pareoer sobre a ..atiria, elaborando o ....peotivo
proj.to d. decreto lqislativo.

§ 3- Para serem aprovados, OI textol de eouolidaç:lo deverlo prNft"Var o
.ont.údo onginai d.. dilposições normativas vipAt... Hodo permitldos
exc:lusivamente U IqUmtes alterações:

1- introdoçio de novas divlslin no texto lepi tomado .omo b...;

11 • renum.raçio .....Ioeaçio dos dlapos1tlY.. ori&lDa1I;

m- Cudo de dis~6esde valor oonaativo idlatico;

IV - atualizaçio da d.nommaçio de órpos;

v - substttutiçio d. t.rmos antiquadoo • modos de _rita ultrap....dol;

VI - altIalizaçio do vaior de multas e p.nu pecuoiárias, com bas. '10
mdexador padrlo;

VII - .lintiuçio d. ambigllidades deeo......tes do mau uso do vemAealo;

VIII - homOltJlOizaçio termino1óJia do texto;

IX - supraslo doi dIspoIitIvos declaraeJ. baeDMtitDci..... pelo SIIpnmo
Tribunal Fed.ral, OIlnlo ..-peioudM pelo texto eoutitlKiOllal vlteRte;

X - adaptaçio, ao texto CODStitoeiOui, de dlapotiçiies cujo oontrido t...ha
sido objeto delpltallllllta diveno por dlsposlçio ~ostitucloulautlf-apllável;

XI - dedaraçio .xpressa de reyogaçio d. uoplioitam.nt. rovopdas por
lols poaterlo.....

14' O crapo referido no ctlpllt, ao examinar o t.xto, fará as a1t.raçlles que
_tudu riu para adaptar sen oonteúdo ao disposto nest. artilo.

Ar!. 230. E1ahorado o ....pectlvo projeto de lei peio grupo ref.rido ao art.22'. ..te o re..eterá à Mesa, para publicaçio no Diário da Cimara dOI D.patad.. e
_ aY1l1aoo, o iadulo .. Orde.. do Dia.

1 I' Dorute a discuuio da matéria ... Plenário só poderio s.r
apresealRdu _tJIdu que atudam ao disposto no art. 229, § 3', e .. raçam
.......p.....r da derida 1'IIndam...ta~o iopL

1 r A dkeuuio será uma IÓ para toda a matéria.

I 3- Eaeerrac:la a diKuulo, com emendu, a matéria retana.rã ao grupo
0IpeciaI do nopotadN. o qual deverá H pronancior sobre elas no prazo de quinze
dIu.

, ..- QuaDdo o crupo COIUiderar que as emendu daatendem ao dispo.to
DO art. 229, i 3', altenndo o mérito das dispo"ições Iopis, proporá que ...ia..
destaoadaa para ooutltulç1o de proposições ant3nomas, aplicando.te·lhes o disposto
.. art.191,m.

I.· Publicado. pareeer lobre u emendu e distribuído em avulsos, o
projeto atará proato para ser votado peio Plenirio.

Ar!. 231. Aplicam... aOl proi.too de l.i destinados a aprovar .oDlOlidaçio
do leia, ai que do eoIIdlr eom o dilposto DOI articos 229 e 230, as dispOI~lativu
... projeta0 deld ... praL

Capitulo V
DOS ATOS INTERNACIONAIS

Ar!. 232. OI atol interna.ionais s.bmetld.. à aprcoiaçio da CillUlra d..
DoptotadoI .....odo"' illltnúdos ,..HpÚlteo doe_tOl:

I . eápia a"tIea, iatoeral e e. verlláculo. do ato Ülltraaciona1;

II . apoúçio de JUtIy.. mlaltterlal, oontOlldo informações prec:inJ e
-.IarecId-. oopeeIa1aIRle ao ""O lO refere à oportunidade, à O<Iavealhcla • ao
Iúonue do Paio .. ratlfkaçio do ato interaaclHal;

m -deflniçio, quando for o caiO. do ..rou(}~ram. prevISto para. necuçio
do ato iJaternaclOna.L

Art. 233. As com1Ssõos jlod.rão .ovocar os n.go.lado.... d. at..
iDternacioa.lis a prestar m\t.1"'111a~óes, no curso do processo de aprcdaçio do
rapeetlvo ato na Casa.

Art. 234. Na apr - . ação de atos L tern..clonais SUjeitos à sua aprovaçio,
a Clmara poderá:

I .. Impor reservas ao ato mtemaelOoai;

11 • suprimIr reservas apostas pelo Pod.r Executivo, quando da assinatara
do ato IntemaeiGJlal;

m .. emitir declaraçio 1Dttrpretativa~a ~er anexada quando da ntificaçio
do ato internacio..i.

Art. 235. Para o desempenbo daI atnbulC:ões: a que se refere o art. 4', I,
da CODstituiçio Fedeal, o PresIdente da Cimara requer.r.i ao P....Id..t. da
República, ao fiaal de caaa tnmestre1 o em·1O IlOS segutnt~ documentos:

I .. listagem dos atos t.:.uernacion~ lJrmauos pelo Poder Execlltivo, ao
decorrer dOi últim.05 três meses;

TI -listagem da.s NSOltl,Ces adot!J.a~. DO d ..coner dos últimoJ três meses,
em organizações internadonal5 mtergC'Tern.1J1entalS iue resultem, em virtude do
rapectiYo acordo con5titutí"'O, em obngaçõe'l mrídicas para o País.
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m - IDformações refert:Dtcs .lOS 'JeposJ(os de IOstrumentos de ratificaçio e
adesio feItos pelo Pais de tratauo... I on'\ellcl.t t .'tu 1b tlb InternaCionais;

IV - hstagem atuahzada de atos lnEernaClOn.US que se encontrem em fue
de negociação, com informações sobre o assunto. 3aturl~Zll do ato e foro de negociação.

Capitulo 1/1
DAS MATÉRIAS DE NATLJRS-••'ERIODICA

Seça !
DOS PROJETOS DE FIXACÃO DA REMUr'EPAC:.o DOS MEMBROS DO

CONGRESSO NACIONAL, DO PRESIDENTE::: ::0 VICE-PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E DOS MINISTROS ':1: ESTADO

Art. 236. À ComISsão de Finanças e Tnhutaçio lDcumbe elaborar projeto

de decreto legulativo destinado a lixar os ,ubsidios dos membros do Congresso
Nacional e do Presidente, do Vlce·Presldente da RepúblIca e dos MinIStro. de Estsdo,
observado o que dispõem os arts. t9. VII e ViII~ da Con:snttnção FederaL

Parágrafo único. O projeto mencionado neste arl1go figurará na Ordem do Dia
durante cinco sessões para recebunento de emendas. sobre as qualS a Conussio de Fmanças
e Tributaçlo elOltirá parecer no prazo unprorrogavel de cmco sessões.

Seção 11
DA TOMADA DE CONTAS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

An.237. À COmJssão de Finanças e Tnbutação lllcumbe proceder à tomada
de contas do PresIdente da República, quando não apresentadas ao Congresso NacIOnal
dentro de ......ta dias apos a abertura da sessão legíslallva.

§ 1° A Comissão aguardará, para pronunciamento definItivo, a organização das
contas do exercícIo, que devera ser feIta por wna subcomIssão espec13l, com o au.xílJ.o do
Tribunal de Contas da UDlão, dentro de sesoenta sessões

§ 2' A subconnsslo especIal compor-se-á, pelo menos, de tantos membros
quantos forem os órgãos que figuraram no Orçamento da UDlão referente ao exerclcio
anterior, observado o pnnclplo da proporcIOnalidade partlclána.

§ 3° Cada membro da SUbcODllssão especIal será designado Relator-Parcial da
tomada de contas reJ4tJ.vas a um orgOO orçamentano

§ 4' A subcoID1ssão especial terá amplos poderes. mormente os refendos nos §§
I- a 4

D
do art. 65, cabendo--lhe convocar os responsavels pelo SIstema de controle mtemo e

todos os ordenadores de despesa da adnumstração pública dlteta, mdireta e fundacIOnal dos

três Poderes, para comprovar~ no prazo que estabelecer, as contas do ~xercíclo findo, na
coofornudade da respectiva lel orçamentána e das alterações haVIdas na sua execução.

§ 5° O parecer da Comissão de Fmanças e Tnbutação sem encaminhado,

através da M= da Câmara, ao Congresso NaCIonal, com a proposta de medtdas legm e
outras prOVIdêncIas cabíveIS

§ 6' A prestação de contas. após iniciada a tomada de contas, não será óbice à
adoçio e continuidade das proVIdênCIas relallvas ao processo por cnme de responsabIlidade
nos termo. da legIslação especIal

Capitulo VII
DO REGIMENTO INTERNO

An. 238. O Regunento Interno poderá ser mocbficado ou reformado por melO
de projeto de resoluçio de IDIc.allva de Deputado, da Mesa, de comissão permanente ou de
comusio especIal para esse finI cnada., em v1Ilude de dehberação da C!mara, da qual
deverá fazer parte um membro da Mesa.

§ I' O projeto, após pubhcado e dlstnbwdo em avulsos, permanecerá na Ordem
do Dia durante o prazo de cmCO Sessões para O receblDlento de emendas.

§ 2' Decorndo o prazo previsto no paragrnfo antenor, o projeto será enviado:

I - à Comissão de COnstItuição e Justiça e de Redação, em qualquer caso, para
_me de constitncionalldade, juridicidade, téeDica IegiJIativa e mérito;

II • à colOlssão especial que o houver elaborado. para exame de mérito das
emendas recebidas,

m- à Mesa, salvo quando autora, para aprec.ar o mórito das emendas e do

proJeto.

§ 3° Os pareceres das COlDlS5Õe5 serão ennlldos no prazo de C1DCO ..-,

quando O projeto for de simples modificaçlo, e de vmte sessões, quando se 1rnlaI' de
reforma.

§ 4° DepoiS de publicados os pareceres e dtstnbuídos em avulsos, o projeto será
incluído na Ordem do Dia, em pnmeiro turno, que nIo poderá ser encerrado, mesmo por
fllta de oradores, antes de transeorndas duas sessões.

§ 5' O segundo turno não poderá ser também encerrado antes de transeotridas
duas sessões.

§ 6' A redação do vencldo e a redação final do projeto competem à comissão
especial que o houver elaborado, ou à ComlSsio de Constltniçio e JUJlíça e d. Redaçio,
ao. demais casOI.

§ 7" A apreciação do projeto de alteração ou reforma do Regunento obedecerá
às normas VIgentes para o. denuus projetos de resoluçio

§ 8' A Mesa fará a consolldação e pubhcação de todas as alterações
introduzIdas no regImento antes de findo cada biêwo.

Capitulo VIII
DA AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL

CONTRA O PRES\l)ENTE E O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBUCA E OS
MINISTROS DE ESTADO.

An. 239. O pedido de autorizaçio do Pres.dente do Supremo Tribtmal

Federal para mstauração de processo. nas Infrações penai. comum, coatrll o P1esidente e o
Vice-Presidente da Repúbhca e os MiIustros de Estado sera recebIda pelo Prmdente da
CImara dos Deputados, que notificará o acusado e despachara o expediente à Conusdo de
ConstItuição e JUSliça e de Redação, observadas as segumtes nomas:

I - perante a COlllLSsio, o acusado ou seu advogado teIa o prazo de dez sessões

para, querendo, rnantfestllr-se;

II - a Comissio profenrá parecer dentro de cinco sessões contadas do

oferccunento da IIllIDIfe3taçào do acusado ou do térnwJo do prazo previsto no inCISO
anterior, concluindo pelo deferunento ou mdefenmento do pedido de autori2açio;

m • o pedullo de autorizaçio, Juntamente com o pareeer da CominA0 de
Constítuiçio e Jusnça e de Redaçio, será lido no expediente, publicado no Diário da

CAmara dos Deputado" dtstnbuido em avulsos e mcluido na Ordem do Di. da sessão
segumte "" recebunento do parecer pela Mesa;

IV - encemu!a a discussão, sera o pedido d. autorizaçio submetido a votação
nominal. pelo processo de chamada dos Deputados.

§ 1- Se o pedido Cor aprovado por dois terços dOI membros da Casa,
cODSlderar-se--á autonzada I instauração do processo.

§ 2" A dec.slo sera comunicada pelo Prestdente ao Supremo Tnbunal Federal
dentro do prazo de duas sessões.

Capítulo IX
DO PROCESSO NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE CO PRESIDENTE E

DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DE MINISTROS DE ESTADO

Ar!. 240 É pernuttdo a qualquer culadlo denunclat à C1mara do. Deputados O
Presidente da RepúblIca, o Vice-PresIdente da Repubhca ou MiIustro de Estado por cnlne

de responsabllldade

§ 1° A denúncia, asstoada pelo denUDCWlte e com firma reconhecida, deverá ser
acompanhada de docunlentos que a comprovem ou da decianlç!o de impoSSIbilidade de
apresentá-los, com mdi,:ação do local onde possam ser encontrados, bem como, se for o

caso, do rol das testemunhas, em número de cinco, no mioimo.

§ 2° Recebida a denúnCia pelo Presidente, verificada a existb1cia dos requisitos
de que trata O parígrafo antenor, seri lida no expediente da sesdo seguinte e despachada à
comisslo especial el<,ta, da qual perticipem, oboervada a respectiva proporçlo,

representl1ntes de todos os pertido•.

§ 3' Do d<:spacho do Presidente que indeferir o recebimento da den~c..._

caberá recurso ao Plenáno.

§ 4° Do recebimento da denúncia será notificado o denunciado pua manif~
se, querendo, no prazo de dez sessões.

§ SO A conuSf'.ão espeCIal se reumrá dentro de quarenta e OIto horas c, d~is de

eleger seu Presidente e Relator, ermurá parecer em cmco sessões contadas ~o oferecunento
da mamfestação do acusado ou do térmmo do prazo preVIsto no parágrafo aotenor,

conclumdo pelo deferimento ou mdefenmento do pedido de autonzação.

§ 6' A denúneia, Juntamente com o parecer da Comissio Espeeial, seri
bda no expediente da Câmara dos Deputados e publicada na integra, juntamente com
a dcnÚDt:.a, no Diário da Câmara dos Deputados e em avulsos.

§ 7" Decorridas quarenta e OItO horas da publicação referida no § 6', será a

denúncÍÀ inclulda na Ordem do Dia da sessão segumte

§ g' Encerrada a discussão da matéria, será a denúncia submelída à votação

nommaI, pelo processo de chamada dos Deputados.
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§ 9" S.rá adnntIda a Ul5laUlllÇlo do processo contra o d.nunctado se obtidos
dois terços dos votos dos membros da Casa, comurucada a dcclsio ao PreSIdente do Senado

Federal dentro de duas sessões.

Capítulo X
DO COMPARECIMENTO DE MINISTRO DE ESTADO E DEMAIS

AUTORIDADES

Ar! 241. O Mnustro de Estado ou qualquer titular de 6...io dinta.".nte
subordinado à Presidência d. Repúbli~a comparecerá perante a Cânwa ou suas
CODll5SÕeS.

I . quando convocado para preslat, pessoalmente, infurmações sobre USU\1lO

prevwnente detennmado;

II - por sua miCIatIva, medIante entendnnentos com a Mesa ou a Prald&>cta da
colIlL!do, respectIvamente, para .xpor assunto de relevinc1a de seu Muus1hIo_

§ 10 A convocaç1o das autoridadea ...f.rid....n..te arti&o sera tOIOlvida pela

Cimara ou conussio, por deltberaçio da malOtla da réspecbva compo51çio plenana, a
requenmento de qUlllquer Deputado ou membro da conussio, conforme o CUQ.

§ 2" A convocaçio da autondada ser-1he-á comumcada mediante oficio do
PrimeltO-Secret3no ou do PreSidente da conussio, que defirunl o local, dIa e horada_
oU reumio a que deva comparecer, com a mdJcaçio das infOrmaçÕCll pretendidas,.
ID1POrtando cnme de responsabilidade a ausênclll !IOID JUSlIficaçlo adequada, acetta pela

Casa ou pelo col'glado

Ar!. 242. A Câmara r.umr·..·a em Conussio G.raI, sob a direçio de seu
I'res1dente, toda vez que penmte o Plenano comparecer Mimstro de Estada ou qualquer
titular de ól'llio dlretam.nt. lubordlnado à P....idiacia da RepúbUea.

§ I" A autoridade terá ....nto na prunell"& bancada, até o ntom.nto d. ocupar a
tribuna, d"olldo Illjoitar-se às n<>rm.. estabelecidas para o uso da palavra pelos
Deputados, penmte conussio, ocupará a lugar a dir.'ta do Pr.sldente.

§ 2" Nia poderá ..r marcado a mesmo barárlo para o compareclItlento de mais
de uma autoridade a Casa, salvo em caráter excepc10na4 quando a maténa lhes chsscr
respeIto conjuntamente, nem se adnullra .ua convocaçllo sunultãnea por 1llIlI' de UIOJl

comíssia.

§ 3° A autoridade somente podera ser aparteada ou interpelada sobre

assunto objeto de sua expo5lçllo ou maténa perbuente a convocaçio.

§ 4' Em qualquer hipót..., • presença de Mnustro de Estado no Plenáno nio
podera ultrapassar o barano normal da ..ssio ordmana da Câmara.

Ar!. 243. Na lupolese de convaoaçia, • aotoridade encanunhara ao
Presldente da CAmata ou da colIlL!do, até a sessio da vespera da sua presença na Casa,
.umário da materta d. que VU"ll tratar, para distnbwção aos Deputados

§ Ie A autoridade, ao illicio da Ordem do Dia, poderá falar até tnnta mmutos,
protrOgav... por lI1ll1S qwnze, pela Plenario da Casa ou da conussia, so podendo ser

aparteada duran1e a protrogaçh>.

§ 2' Encerrada a exposiçio, poderio ser formuladas mterpel&ÇÕOs pelos
Deputados que se ltlICTeVe1'aU1 prev:wnente, nio podendo cada um Iil7ê-Io por lI1ll1S de
cir>co tIlIllIIlOS, _ a Autor do requerimento de eGIIyoeaçlo, que Im a plll20 de dez

mmutos

§ 3" Para responder a cada mterpeJaçio, a autoridade Im a mesmo tempo que o

Deputado para fannu1á-la.

§ 4" Seria pemutIdas a répUca • a tréplica, pela prazo d. tres nunuto.,

ilnprorrogávels.

§ 50 E licno aos Lideres, após a ternu1lO dos debates, usar da pal&vra,.
obedecido o disposto 00 art. 74-

AlI. 244. No caso do comparecunento espontânea ao PICDát:io, o Ministro de

Estado uurá da poiavra ao uncio do Grande Expedír:nlle, se para expor US1mtOS da sua
Puta, de mteresse da Casa e do Psls, ou da Ordem do Dia, .. para falar de propas1çio
l.gaJanva .10 trinnte, relacIOnada com o Minmáio oob sua direçIo.

§ 10 Ser-Jhe..á concedida a poiavra dunmte quarenta nunutos, podendo o prazo
ser protrOgada por ltWS V1llle nunutos, por deltberaçlo do PICDát:io, !Ó sen.do pennitidos

apartes dunmte a prorrogaçia.

§ 2' Findo O discurso, o I'res1dente conecdcrá a palavra aos Deputados, OU &OI

membros da Conussia, respeItada a ordem de inscnçIo, para, no pnzo de lltI minuloI,

cada um, formular suos CODSideraç6es oh pedido. de escIareclmentos dispoDdo o Ministto
do mesmo tempo para a respoo1L

§ 3" Seria permitidas a répltca e trépUca, pelo prazo de tr& lOin.-,
improrrogáveIS

Ar!. 245. Na .ventualidade de nio ser ataIdida convClCllÇ&o feita de acordo
com o ar!. 50, capld, da CoostrbUçIo Foderal, o Presidente da CImar:a promoverá a
instauraçIa do procedJmento legal cabível.

CapltuloXI
DA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO REPRESENTATIVA DO CONGRESSO

NACIONAL E NO CONSELHO DA REPúBUCA

Ar!. 246 A Mesa conduztrá o processo .leitoral para a """"lha, na últIma

sessio ordinária do parindo legtsiabvo anual, dos membros da CJrnara dos~ que
trio compor, d1lrllllA: a recesso, a Conussia Representativa do Congresso Naciooai de que
trata o ar!. 58, § 4', da Constitu1çio Federal.

Paripfo ÚlUCO. A Mesa expecfuá as instruçlles neeesárias, com obeetvm:ia
das exig!ncias • formalidades previstas nos arts. 6" • 1", no que couber, ateIldeDdo que, na
compasiçio da COlDIsdo repracntaI1VI, devcri. repsoduzlHe, quaDdo poIIIvcl, a
proporclOna1idade da represenIaçlIo dos portidos e dos bIacos par1amenlata na Cala.

Ar!. 247. A eleiçia dai doIS cidadias que devam mtegrar o COIlI01ha da

República, a que .. refere o ar!. 89, vn, da Coostítuiçio Foderal, oerá fe;ta na Canoa
prevtslll DO ar!. 6', dantre OI r:udldatoo .....- _te a M_ abotrúdo •

prinefpio da proporeioaaUdade partiditia.

T(TULOVII
OOS DEPUTAooS

Capitulo I
DO EXERClclO DO MANDATO

Ar!. 248. O candtdato dtplomado Deputado Federal deverá apresentar à Mesa,
pessoalmente ou por mtermedio do ..u partido, até o dia 31 de JlDOltO do ano d. instaIaçlIo
de cada l.gtslatura, o dtploma .xpedido pela JustIça EleItoral, juntamente com a
comurncaçlo de seu nome parlamentar, legenda partrdána e urndad. da Federaçio de que
proceda a repreoentaçia.

§ 10 O DOme parlam.ntar compor·..·a, salva quando, a Juizo do PreSIdente,
devam ser evItadas confusões, apenas de dOIS elementos' um prenome e o nome; dois
DOmes, ou doi!; prenomes.

§ 20 Caberá à Secretana·Geral da Me.. organizar a r.llIÇio das Depuudos
dtplomsdos, que deverá estar conclulda ant.s da insta1ação da sessio d. po....

§ 3" A relação será feita por Estado, Distrito Fed.ra1 • Temtórias, de norte a
sul, na ordem geografica das capitaIs c, em cada unIdade federanv~ na sucessio alfabetica
de nomes parlamentares, com as respectivas legendas parndánas.

§ 40 O Deputada devera apresentar à Mesa, amda, para efeito de posse,
decI.araçio de bens • d. suas fontes d. renda, unponando mfraçio ao Códlgo de ÉtIca •

Decoro Parlamentar a ínobservâncla deste prec"to

Ar!. 249 O Deputado deve apresentar-se a Câmara durante a sessio I.gislativa
ordtniria ou extraordinana, para partICipar das ..ssões do Plenáno e das reuniões de
conussio de que seja membro, além das ..ssões conjuntas das duas C.... da Conçessa

NacIonal, sendo-lhe ....gurado a dtr.llO, nas termas deste reiJIOCDIO, de'

I· oferecer propoSIções em geral, discutIr. deUberar sobre qualquer matéria em
aprcciaçia na Casa, mteifBr a Plenano • demaiS colegIadas. neles votar e ser votado;

11 ••ncannnbar, por lOtermédlo da M..... pedidas escntos de infonnaçlo a
Ministro de Estado,

m- fazer usa da palavra;

rv ~ Integrar as COII11SSÕeS e representações externas e desempenhar IIllSSIo

autorI7M1a;

v - promo_, penmte qumque< autoridades, entidades ou órglos da
adrníni5traç&> fcderal, estadual ou municipal, direta ou mdlreta e fundacional, os in_
públicos ou reivmdJcações colebvas de âmbito nacloual ou das comUOldades representadas;

VI • realizar outros cometimentos mercntes ao exercício do mandato ou arender
• obrigações polítIco-parbdirias decorrentes da representaçlio

Art. 250. O comparecunento .febvo da Deputada à Casa será regIstrado

dtanamente, sob responsabilidade da Mesa e da presidêncIa das conussõcs, da segumte
forma.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS Quarta·feira 26 03439

I - às lICSSlles de debates, por molo elehílDico 011 da liJtas de presença em
posto. mstaIado. no hall do ediflcio prtnelpal e dos seus anexos, ;

II - às sessl5e. de deliberaçio, mediante regtstro eletrônico até o encerramento
da Ordem do Dia ou, se nIo estiver funcionando o Sistema, pelas liJtas de presença em
Plenano;

m•nu comissões, pelo controle da presença às suas IeUnilles.

P.rip1l(o Ilnlco. A .u.ência do Deputado às ....õ.. d. Clma.. ou às
reuniões das com.issões importará descOJlto proporcional em sua remuneraçlo, .alvo
motivo jU.tlfie.do, ..pecificamente previsto em ato da M....

Art. 251 Para afutar·se do terntóno naciOnal, o Deputado deverá dar prévia
Ciência à Câmara, por mtermédio da Presid&1cla, mdieaudo a natureza do afilstamento e sua
duração estimada.

Art. 252. O Deputado que se afutar do exercícIo do mandato' para ser
mvestldo nos cargo. referidos no art. 56, I, da Constltwçlo Federal, deverà fazer

comumcaçlo escrita à e-, bem como ao renssumir o lugar.

Ar!. 253. No exercício do mandato, o Deputado atenderá às prescriç6es
constitucIonais e regimentais e às contidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar,
suJeltando-se às medidas disciplmares nelas preVIstas.

§ 1· O. Deputado. s10 invioláveiS por suas opmi6es, palavras e voto••

§ 2· Desde a expediçlo do diploma, o. Deputados nIo poderio ser presos, salvo
em fhgrante de come inlfiançaveJ, nem processado. crimmalmente, sem prévia licença da

C4mara.

§ 3· O indeferimento do pedido de hcença ou a aU5!ncia de delibetw;ao. DO

caso do parágrafo anterior, suspende a prescnçlo enquanto durar o mandato.

§ 4· O. Deputado. seria submetidos a julgamento perante o Supremo TribuDa1
Federal

§ 5· Os Deputados nIo seria obngados a testemunhar sobre mfOJtllJlÇlles

recebidas ou preslIIdas em rujo do exerelClO do mandato, nem sobre u pessoas que lhes
confiaram ou deI.. receberam informaç}les

§ 6· A íncorporaçlo de Deputados às Força Armadas, embora militares e ainda
que em lempo de guem, dependerà de licença da C!mara.

§ 7" As imUDldades parlamentares subsistirio quando o. Deputados forem
inveondos DOS C&ti0' prev1SlOS no ar!. 56, I, da Constltulçlo Federal

§ r Os DeplltlUios nio poderão:

1- desde a exped1ç1o do diploma

a) firmar ou manter contrato com pessoa Jurichca de direito público, _uia,
empteSll pllblica, SOCIedade de econozma ll1lSta ou empresa coneeSSlonána de sorviço
pllblico, salvo quando o coutrato obedecer a cláusulas UD1formes;

b) lIA:CÍtar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, mclusive os de que
aejam dennsslveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior;

n-desde a posse'

a) ser proprie1ú:ios, controladores ou chretores de empresa que goze de favor
dec:otImte de contrato com pessoa jurichca de chrelto público, ou nela exm:er f\mçIo

rem~

b) ocupar cargo ou funçlo de que sejam dennssívelS ad _ nas entidades

referidaa no mciso I, a;

c) palrOCinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se
refere Oinciso I, a,

d) ser titular de ll1llIlI de um cargo ou mandato público eletivo.

Art. 254. O Deputado que se desvmcuIar de sua bancada perde, pua .("'tos
rqimentaiJ, o direito a cargo. ou funçlles que ocupar em razão dela, exceto em re\açlo aos
C&ti0l da Mesa, observado o disposto no ar!. 30, § 4'.

Art. 255. As ununidades constitucionais dos Deputados subsistirlo durante o
eatado de sitio, SÓ podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da

Cua, em escrutimo secreto, restnta a suspensão aos atos praticados fora do recmto do
Coa&reuo NlClonal, que sejam incompatíveIS com a execução da medida.

§ 1· Recebida pela Mesa a sohcitação da suspensio, aguardar.se-á que o
Coa&reuo Nacional autorize a decretação do estado de sitio ou de sua prorrogação.

§ 2' Aprovada a decretação, a mensagem do Presidente da República será
mMtida à Comwio de Constltwçio e Justiça e de Redaçio, que dará parecer e eIaborarà o
pIOjeto de resoluçlo no sentido da respectiva concIusIo.

§ 3· Na apreciaçlo do pedido, serão observadas as disposiçlles sobre a
tramilaçIo de maIéna em rogime de UIIlêucla.

Art. 256 Os ex·Deputados Federais, além de livre acesso ao PIellÁrio, poderão
utilizar-se dos seguintes tlCMços prestados na Casa, mechante préVIa autonzação do
Pnaidcnte da CJmara para os de que tratam os incisos I e IV:

I - reprografia;

II • biblioteca;

m·arqwvo;

IV • processamento de dados,

v -autstência médica;

Capitulo 11
DA LICENÇA

Art. 257. O Deputado poderá obter licença para:

I . desempenhar lDISSio temporária de caráter diplomàtico ou cultural;

II - tratamento de saúde;

m - ttatar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afustamento
nIo ullraJlU'e cento e vinte dias por =são legtslativa;

IV - inVCSlidum em qualquer dos cargos referidos no art. 56, I, da Constituição
Federal;

§ 1· A Deputada poderá requerer licença-m.terDidade pelo prazo de até_to. viIlte diu.

§ 2' Salvo no, caso, de prorrogação da ,e,são legISlativa orchrn\na ou de
convocação extraordmána do Congresso NacIOnal. não se concederão as licenças refendas
nos mcisos II e III durante os penados de recesso constituCional

§ 3° Suspender·~e~a a contagem do prazo da licença que se haja iniciado
anteriormente ao encerr3!Df'''Jt . ~. la. ~ ~tlllperiO<1C' ja respectiva sessão ICglslativa, exceto
na hipótese do inCISO II quando I" ~" ha;,do as'unção de Suplente

§ 4' A hcença sera concedIda pelo PreSidente, exceto na Inpótese do mel50 I,
quando cabera a Mesa deCldir

§ 5' A licença depende de requenmento fundamentado, chngido ao Presidente
da Câmara, e lido na pnmeIra sessão tipos o seu recebimento.

§ 60 O Deputado aue se lIcenCIar, com assunção de Suplente, não podará
reassumIr o mandato antes de f.ndo o prazo. supenor a cento e VInte dIas, da licença ou de

suas prorrogações

Art. 258 Ao D~putaQO que por motivo de doença comprovada, se encontre
impoSSIbilitado de atender aos deveres decorrentes do exerclclO do mandato, será concedida

licença para tratamento de s2uJe

Parágrafo urnco ....:,..a ,.btenção ou prorrogação da lIcença supenor a quinze

dus, será necessano laUDO 1'10= l,:"ncção de saude. tirmado por três mtegrantes do corpo

médICO da Câm""" com a e~pressa indicação de que o pllClente não pode continuar no
exerclcio ativo de seu mandato

Art. 259 Em c'!se ce mcauacldade elVll absoluta. Julgada por sentença de
interdIção ou comprovado medIante laudo medIco passado porJunta nomeada peja Mesa da
Câmara. serà o Deputado ,uSjler.se do exerelelo do m!Lndato. ,em perda da remuneração,
enquanto durarem os se'~ ef('H05

§ 10 No caso de ç Q-'-'lt'"l,jO se negar a submeter~se ao exame de saúde, poderá
o Plenário~ em sessão s<!cret<1.. -,or dehberação da maiena absoluta dos seus membros,
aplicar-lhe a medida suspenstva

§ 2' A junta deverá ser constituída, no mínimo, de três méchcos de reputada
Idoneidade profiSSIOnal, nio pertencentes aos servIços da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal.

Capítulo 111
DA VACÂNCIA

Ar!. 260. As vagas. na Cam3l':l, venficar-se-ão em VIrtUde de.
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I . faleçimmto;

lI· rmóllcia;

m-palia de mmdIlo

Art. 26\. A dec1araçlo de renúncia do Deputado 10 mandato deve .... dirillida
por eocrito à Meu, e indepeIIde de aprovlÇlo da CJmara, mil IOmente se tomará efetiva e
iIretraláveI depoiJ de lida M Expediente e publicada M Diário da Clmara dOi DepmsdGI.

§ I' Cousideta-Je também haver renunciado:

I - o Deputado que nIo prestar compromiJlO M pruo estabelecido neste
rqimento;

II - o Suplente que, convOClldo, nIo se apreaentar para entrar em exercício M

1JI'AZO rellimental.

§ 2" A vacineia, nos casos de renúncia, será declarada em _ pelo
PIaídente.

Art. 262 Perde o mandato O Deputado:

I • que UIÍlÚJ8Ír qualquer das proibições cotlItanleI do Ir!. 54 da Coastítuiçlo
FeduaI;

II - ~o procedimento for declarado IIlCOlllp&l!vel com o decoro porlammtar;

m- que deixar de comporecer, em cada MUIo l"l!ÍsIativa ordinária, à~
porte du-.. ordinárias da Clmara, salvo IiceDÇA ou minIo automada;

N - que perder ou tiver suspensos os direito. poUtiCOI;

v - quando o cIccretar a Justiça Eleitoral, nol caso. previsto. na COIlIli1uiçIo
FeduaI;

VI - que IOfter COIIdeDaçIo crimma1 em lOIlteIlÇ& traIII!tada emJuIpdo.

§ I' No. CI50S dos incilOs I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela
Clmara dos Deputados, em escrutímo oecreto e por maioris ablOluta de VOlOI, mochante
provocaçIo da MNa ou de Parttdo com reprcoenlaÇIo DO <:onamao NICIOlta!. -curada
ampla defesa.

§ 2" Nos calOS pteV1IIOs nos InCISOS ma V, a perda do mandato lOfi declarada
pela Mesa, de oficio ou medJante provocação de qualquer Deputado. ou de Partido com
repraentaçlo !lO Congresso NacIOnal, assegurada ao representado, consoante
procedimentos específico. estabelecidos em 110, ampla defesa perante: a Mesa.

§ 3° A rcpresentaçAo, nos casos dos mclSOS I, II e VI, será encaminhad' à
Comissio de COnstlt1uçlo e Jusnça e de Redaçio, observadas as segumtes normas:

I - recebida e processada no Conussio, será forneCida ci>pl& da repn:oentaçIo 00

Deputado, que terá o pruo de CIDCO sessões para apresentar defesa escnta e indIcar provas,

II - se a defesa aio for apresentada, o PresIdente da ComíMlo nomeará defensor
datlvo para oferecl~la no mesmo prazo;

III - apresentada a defesa, a Conussio procederá às diligênCias e a lllSlnIÇIo
probatória que entender necessanas, fmdas as quaIS profenrá parecer no prazo de cmco
seosões, concluindo pela proced~ncla da representaçlo ou pelo arqUlvamcn10 desta,

procedente a representaçio, a Conussão oferecerá também o projeto de rcIOIuçIo no
sentIdo da perda do mandato;

IV· • repru:entaçio, juntamente com o parecer da Cormsslo de CooItituiçio
e Justiça c de Redaçio, uma vez lida no Expediente, publlc:ado no Diário da C....... dOi
Depatodo. e diJlribuld. em avulsos, será Incluldo na Ordem do DIa.

Capítulo IV
DA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE

Art. 263. A Me.. convoeari, M pra1.O de quarenta e oito horas, o Suplente de
Deputado nos coso. de:

I - ocorrincla de vaga;

II - mvestIdara do tItular nas funções defimdas no an. 56, I, da COIlIl1tluç1o
Fcdcral;

m -liceDça para tratamento de !lOlIde do tItular, desde que o pruo original seja
supenor a cento e vinte dias, vedada a soma de pcríodoa para .... efeito, estmda>do-se a
convocaçio por todo O período de licença e de suas prorrogações.

§ I' Asstste ao Suplente: que for coovocado o dueito de Je declanr
impossibilitado de usunur o exerCIC10 do mandato, dando ci~cia por escrito à Meaa, que
convocará o Suplente imediato.

§ 2" R-tvadaa u hipóteles de que trata o parágrafo anterior, de doença
comprovada na forma do Ir!. 258, ou de estar mveslIdo nos cargos de que trata o I<t. 56, I,
da ConalI~ Federal, o Suplente que, COIlvocado, nio UIUIDÍr o JIl&Ddato DO pesíodo

fixado DO art. 3', § 6', m, perde o dire.to à supl~cia, sendo convocado o Suplente
imediato.

Art. 264. Ocorrendo vapmais de quín7e meses antes do tétmino do mandato
e nIo haveOOo Suplente, o Presidente comunicará o fIlO à Justiça Eleitoral para o efeito do
art. 56, § 2", da Constlt1uçlo Fcdcral

Ar!. 265. O Suplente de Deputado, quando convocado em car6ler de
subrtituiçlo, nIo poderá ser escolhido para os cargos da Mesa ou de Suplente de SecrIltário,
nem para Presidente ou Vice-Presidente de conusslo, ou mtegrar a Procuradoria oa •
COrI'eledoria Parlamntor.

Capitulo V
DO DECORO PARLAMENTAR

Ar!. 266. O Deputodo que descumprir OI d." Inerentes. HII II1U1d.to,
Oll praticar ato que arete •••• dipidade, estorá .ajeito proccuo e ia .ecIIdu
dileipllnara provistas uo Códico do Ética e Decoro Pariam.-lar.

Capitulo VI
DA LICENÇA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL CONTRA

DEPUTADO

Ar!. 267, O pedido do autorlzaçlo do Presidente do Supremo Tribuoal
Fcderal para lIIIla1lrar processo cnminal contra Deputado scri butnúdo com a cópia
intearal dos autos da açio pena1 onginino ou do inquérito policIai.

Ar!. 268 No caso de príslo em flagrante: de crime inafiançável, OI _ seria

remetidos à eu. dentro de vinte e quatro horas, sob pena de respooaabilidade da
autondade quo a presidir, cl.\Ja opuraçJo será promovida de oficio pela Mesa.

Ar!. 269. ~ido o pedido de ntorlzaçlo, o Pres1dente despechará o
expediente à Comissio de Coastítuiçlo • Justiça e de R.edaçIo, q.. terá o prazo
w.pron·.p...,l de _todIu para dtIlbenr,~ u aegumtes normas:

I· no coso de l\aiIsme. OI a_ denrlo _ .....1IliIlJa.dOl ju_t....

o pedldo, e • ComiaIo reIOlverá prelituinsrrnente lIObre a prido, deveIldo:

a) ordenar apresentaçlo do réu pre!lO, que pemwreeeri IOb lUA euIl6dia até o
pronUDCÍal1lalto da Casa sobre o relaxamento ou nio da pnsIo;

b) oferecer porecer prévio, facultada a palavra ao Deputado eDVOlvído ou ao IOU

representante, no prazo de setenta e duas horas, sobre a manutençio ou nIo da pnsIo,
propondo o projeto de reIOluçio respectIvo, que será submetido até a _ leJUÍ11l" à
deliberaç10 do Plenarlo, pelo voto secreto da maroris de seus membros;

II • vencida ou U1OCOITC11te, a fase prevista no inciso I, a Comísslo proferirá
perecer, facultada apsiavra 10 Deputado ou ao seu representante, no pruo de dez -.lles,
conclomdo pelo deftnmento ou indeferimento do pedido de autorlzaçlo propodo.
IlOmpetnte prajato de ......I.çlo;

m .• pedido de .utorlzaçlo. junto...to 110. o parecer da Co..... de
Co...tltolçlo eJUI~ e da Redaçlo. uma vez lido no expediente, publicado no DIário da
Clm.ra dOI Depaladoa e em avullOs, será lllCluldo na. Ordem do Dia;

IV· fiDdo O pruo previJto DO cqllJ deste arlilo .... a aprvraçlo de
p.....er pai. C.lIliulo, a matéria será Ineluíd.... Ord•• do DIa, sobrestadu ORtraI
delíbaraç6es aU: que a C... doclda sobra o pedido;

v - o Pnúdnta da Clm.ra dasipará a.. doo .e.broa da Co...... ele
C'"l1tit1líçlO e JllltIça • d. R.d&çlo para raIa~ a ..térla e. PIoairIo _
labotitlliçlo .0 órpo téellieo. pocIo..do o iadleado fazÍ.1o verbal11laat. ao dHorrer da
l_O. ou .a-o sepiato, a _ pedido;

VI - a deslpaçlo d. roIator p.ra OI fbu do iaeilo V daYtri raeaJr,
prefen:aclalmmte, sobre o roIator orilJúrla 111 eoll1iulo;

vn -se o pedido di a.torllaJlo for aprovado pelo voto seerot. da lUioria
dOi membro. da C.... C011S1de:IMe-á dada a 1íceDça para iIlstauraçlo do proceoIO ou
autorizada a formaçio de culpa, no cuo de fIapanle;

VIII· a decido sera comunicada pelo Prnídente 00 Supremo TnÕUDa1 FeduaI
dentro em duas Jtallet.

Parápafo Oníco. Estando em 1'lOCCIIO a Cua, u aln'buiçlleo coaf<ridaI à
Com1SIIo de CODIlÍtuiçlo e JustIça e de Redaçio e 00 Plenírio seria eurcidu
cumulativamente pela Comissio Representativa do Congr<$lO N1ICÍOna1, a que lO reporta o
§ 4' do l1't. 51 da Constilulçlo FeduaI, se assim dispuser o Rqpmento Comum; cuo
contríno, li mencmnoda. Ilnbuições seria desempenhadas pJeaameute pela Maa, ali
reftrt7Jdum do Plenário.
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TiTULO VIII
DA PARTICIPAÇÃO DA COCIE:JADE CIVIL

Capitulo 1
DA INICIATIVA POPULAR DE LEI

Art. 270 A inielauva p<Jpular p<Jd. ser ex.rclda p.la apres.ntação à Câmara
dos Deputados de projeto de leI subscnto por. no ;mmmo. um centeSImO do eleItorado
nacIOnal, dlstnbuído pelo menos por croco Estados. com não menos de três nulésImoS dos
eleitores de cada um deles, obedeCIdas as segumtes condIções

I .. a assinatura de cada eleitor devera ser acomnanhada de seu nome completo e
l.glv.l, .nd.r.ço e dados IdentIficadores de seu tItulo eleItoral;

II - as listas de asStrultura s.rão orgamzadas p<Jr MwucíplO • p<Jr Estado.
T.rritório • Distnto F.d.raI••m fonnuláno padroruzado pela M.sa da Càmara,

m .. sem líCIto a entIdade da socIedade cIvIl patroclI13l' a apresentação de
projeto de lei de inIciatIva popular, responsablhzando-se mclUSIve pela coleta das
assinaturas;

IV ~ o projeto será Instruído com documento hábil da Jusuça Eleitoral quanto ao
contingente de eleitores alistados em cada Umdade aa Federação, aceltando~se, para esse
fim, os dados referentes ao ano antenor, se não dtspomveIs outros lll3lS recentes,

v - o proJ.to s.rá protocolado perante a S.er.tana-Geral da Mesa., que
verificará. se foram cumpndas as eXigênCIas consutuclonats para sua apresentaçlo;

VI - o prOjeto de leI de l111ctaúva popular tem a mesma tramttação dos demais,
mtegrando a num.ração geral das prop<Js,ções;

Vil - nas cOmJssões ou em Plenano, transtonnado em Conussão Geral, podem.
usar da palavra para WSCUtlr o projeto de lei, pelo prazo de V1Dte minutos, o pnmetrO
s.gnaráno, ou qu.m este tiv.r indicado quando da apr.s.ntação do projeto;

vm - cada projeto de leI devera ClIcunscre\er-se a um único assunto, podendo,
callO eonlráno. ser desdobrado p.la Conussão d. ConstituIção • Justiça. d. Redação em
proPOSIções autônomas, para tranutação em s.parado,

IX - não se reJeitará., ltmmarmente. prOjetO de lei de iniciativa popular por
vicias de lInguagem, lapsos ou tmpertelções ae tecm~J. .~5,1~janva. mcumbmdo a Conussão
de Constttwção e Justiça e de Redação eSC011Da~lI ..' LOS l,.'lClOS fOrmalS para sua regular
tr8mltação.

x -a Mesa deSlgoará Depurado para exercer. 'm rélaç&> ao projeto de lei de
mclattva popular. os poderes ou atnbwções confendos por este Regunento ao Autor de
proposição, devendo a escolha recaIr sobre quem tenha sido, com a sua Inu=tcia,
preVlam.nte mdxcado com essa finalidade pelo pnmeiro SIgnatáriO do proJ'to.

Capítulo"
DAS PETiÇÕES E REPRESENTAÇOES E OUTRAS FORMAS DE

PARTICIPAÇÃO

Ar!. 271. As peuçõcs. reciarnações ou representações de qualquer peosoa
fisica ou Juridxca contra ato ou omissão das autondad.s e enudades públi.... ou imputados
a membros da Casa, seria recebIdas e exammadas pelas COOll5!ÕeS ou pela M....
respectivamente, desde que:

I ~ encaminhadas por escnto, vedado Oanommato do autor ou autores;

II - o assunto envolva maténa de compet6ncIa do colegIado.

Parágrafo únIco. O membro da conussão a que for distrlbuldo O proceuo•
•xaunda a fase de ll15trução, apresentará relatório na confomudade do art. 46. DO que
couber. do qual se clara ciêncta aos interessados.

Art. 272. A participação da SOCIedade ciVIl poderá, ainda, ser exercida alrav61
do oferecunento d. pareceres técnicos. exposições e propostas onlllldu de entid.ldes
científicas e cullura1s. d. associações. sindicatos e demms insbtUIções representativu.

Parágrafo únIco. A contnbwção da sociedade civil será examinada por
comissão cUJa área de atuação tenha pertmêncía com a matéria conlida no documento
recebido

Capitulo III
DA AUDI~NCIAPÚBLICA

Art. 273. Cada conusslo poderá realizar reuntIo de audi&cia pública com
antorldades 00 ...preseotaotes d. ..tIdad. da sociedade clvlI pua inItruir motéria
legISlativa em trtmite. bem como para tratar de USllIl!oS de intereue público relevante,
llllnentes à sua ázea de atuação. medionte proposta de qualquer membro ou a pedido de
.nUdade inleréssada.

Art. 274. Aprovada a rewuão de audiênCIa púbhca, a comissIo selecionará,
para serem OUVIdas. as autondades. as pessoas mteressadas e os especialistas lipdos iI
enUdad.. paruclpantes, cabendo ao PresIdente da conusslio expedir os convites.

§ '1° Na mp<Jt= de hav.r d.fensores • opoSItores relativamente à matéria
objeto de .xame. a connssão procederá de fOnDA que poSSIbilite a audiêncta das diversu
correntes de op1lllão.

§ 2' O conVIdado deverá linutar-se ao tema ou questlo em d.bate e disporá,
pua tanto. de vinte mmutos, prorrogav'ls a JUÍZO da conusslo. nIo podendo ser 1pIrteado.

§ 3' Caso o expcsltor se desVl' do assunto. ou perturbe a ord.m do. trabalhos, o
Pre.idente da COOll5são poderá adveru-lo, cassar-lhe a palav:ra ou detemnnat a sua retirada
do tccinto.

§ 4' A parte conVIdada poderá valer-se de assessores credenciado•• se para tal
fim liver obtido o consentlm.nto do Presldent. da conussllo

§ 5' Os Deptr'.ados mscntos para mterpeIar o expositor poderio faz!-lo
estritam.nte sobre o assunto da expoSIção. pelo prazo de três minuto•• tendo o interpelado
igual tempo para responder. facultadas a róphca e a tréplica, pelo mesmo prazo. vedado 10

olador mterpelar qualquer dos presentes.

Art. 275. Nio podelilueL<;Q.n\>nlado.!- a depor em reuniIo de audi&>cia
pública os membros de representação dxplomática estnmg.ÍIa.

Art. 276 Da r.união de audiência pública Javrar-se-á ata, arquivando-se, DO

Imbito da conussão, os pronunciamentos ..etitos • documentos que o. acomplllhuem.

Parágrafo únIco. Será admitido. a qualquer tempo. o traslado de P"I'&S ou
fornecimento de cópias aos mteressados.

Capitulo IV
DO CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES E DA IMPRENSA

Art. 277. As ~lidades de cll5!le de grau supenor. de empregados e
empregadores, autarquias profissionaIS • outras instituições de Imbito nacional da
sociedade CIvil que ex== atividade destinada a mfluenciar o proces3D legislativo
deveria credenciar representantes Junto á Mesa.

§ 1- Para o e'~en:ício da atividade prevista neste artiao, cada eatidade
poderá credenciar ape.... um representante, qoe terá acesso iI d.pend2ncw da
Cllllara, neluidu as prÍv1ltivas doa Deputados.

§ 2° As .ntidades ereden.iadu deverio declarar, a1'm d. ootras
lúormaç6es exigidas pela Mes., o. gatos relativo. a .oa atuaçio jato à CAmara o
rora doia que tenham ...laçio com .tivldade d. qo. trata este artilO.

§ 311I Da ded2r.:t~ão reterlda no !laratrr:lfo anterior constario,
obrigatonamente. a tndlcaç:jo do JDteressado nos servxço!lí. o projeto cuja aprovaçio
ou reJetção .!teJa lDtentado, ou a matena cUJa dlscus!Jão seja desejada.

§ 411 A Mes:l provtdenclará ampla divulgação dos credenciamento!

efetuados e das declaraçõe!:i prestadas DOS termos dos §§ 211 e 3°.

§ 5° A omtssão de Informações, a tenta"ttva de omitir ou ocultar dados ou
confundir a fiscalização importará a cassaçio do credenctamento, sem prejufzo,
quando for o caso. do encammhamento das peças e elementos pertInentes ao

MIDlsteno Público, para a~ prOVidêncIas cabíveis.

§ 6° Cabera ao Primeiro Secretário expedir as credenciais, que deverio ser

portadas obrigatonamentc no recmto da Câmara.

Art. 278. Enbdad••• órgão. publico. poderão designar ...p.....nt.nt..
JUDto â Câmara. li fim de prestar e colher informações e esclarecImentos aOI órgios
da Casa e aos Deputados sobre maténa de Interesse parlamentar, ou das entidades e
õrgios que representam, recebendo credencl:al específica, que lhes permita o acesso às

d.p.ndência. não-privamas d. D.putados.

§ lOCada MmBteno ou enndade poderá indicar apenas um representante, que
será responsavel perante a Casa por todas as infonnações que prestar ou opiniões que eID1tir
quando sohclladas p.la Mesa. por comissão ou Deputado

§ :!.D Esses representantes fornecerão aoS Relatores, aos membros das

conussões, às lIderanças e aos demaIS Deputados mteressados e ao órgão de
assessoramento legislativo e>..clustvamente subsldlOS de carater técwco, documental,

tnfonnatlvo e mstnltlVO

§ 3- Caberá aQ Primeiro-Seeretário expedir credenciais referidas neste

artigo.
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Art 279. Os orglos de Imprensa, do rádIO e da telcVlsio poderiD credenciar

seus protiSSlO113J.S1 mcluslve correspondentes estrangeiros. perante a. Meia, para exercícIO
das atIVIdades Jomahstlcas. j~ mfonnação e divulgação. pertInentes à Casa e a seus
membros

§ I" Somente terão accsso as depend!nclas pnvanvas da Casa os jomalistllS e
profiSS10n31S de Imprensa credenCiados. salvo as exceções preVIstas em regulamento

§ 2" Os Jomahst1S c demllls protisslonllls dc Imprensa credencIados pela
Cámara poderio congregar~seem cormtê. como seu orgão representativo Junto à Mesa.

§ 3" OCormt! de Imprensa reger·....á por regulamento i1provado pela Mesa.

Art. 280. O credenclll111ento preVIsto nos amgos precedentes será cxercldo
sem ônus ou vínculo traboIhista com a Cimara dos Deputados

TITULO IX
DA ADMINISTRAÇÃO E DA ECONOMIA INTERNA

Capítulo I
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Art. 281. Os serVIçoS admínIstranvos da Cimara reger·se-Io por regulamentos
espccim, aprovados pelo Plenario, cOOSlderados partes mtegrantes deste regune:nto, e seria
duigtdos pela Mesa, que expedhá as nonnu ou U1SIrUÇlles eomplernentaIes DeCeIIárias.

Parágrafo únIco. Os regulamentos mCIICiona<!os no caput obedeceria ao
dIlIpOSto no ar!. 37 da Coosntwçio Federal e aos segum1rs pnncíplOS:

I - descentrahzaçIo adnwustranva e agI11DÇio de procedímentoI, com a
utilizaçio do processameoto eletrômco de dados,

II • =taçIo da polínca de recursos hll1DlDOS da Casa 110 sentido de que as
ooVldades administrativas e legllianvu, mcIusive o .-.sorammto insntue>oml. sejam
executadas por inltgrantes de quadros ou tabelo de pessoo.1 adequados o SUIS

peculiaridades, cujos ocuponlts tenham sido recrutados m.ediante concurso público de
provo ou de provas e titulos, ressalvados OI carJIOS .... comialo destmados a reautamento

interno prefmncialmeoll: dentre os servidores de carreira 1écnica ou profiJllioml, ou
declarados de livre nomeaçio e exoneraçlo, nos termos de resolllÇio especifica;

m - odoçIo de política de valonDÇio de recursos humanos, uraYés de
programas e anvidades permancnll:s e sisttmáticas de caplICÍtIÇIo, tm-ue:nto,
desenvolvimento e avaliaçio profissional; da instituiçlo do Slllt~de carreira e do mérito,
c de processos de reciclag.... e reoJocaçio de peuoeI entre u diversas oovidades
admmIstranvu e legI!Ianvu;

IV - exitlt!ncla de assessoramento institucional unificado, de carála' tkmco
legWativo ou especalizado, à Mesa, às comi-. ..,. Deputados e à AdmiDittnoçIo da

Cu&, na fortn& de resoluções especificas, fixando-se desde logo a obrigatomdlde da

reaiizaçio de coocurso públíco pora provunento de vagas ocorrenll:s, sempre que Dia haja
candtdato! antenormenlt habilitado! pora qumsquer das íreu de espectalizaçlo ou campos
ttmancos compreendtdos nu attVldades das Couuitoriu Legislanva e de 0"",_10 •

FiscallzaçJo Finaneelra,

v • exist!ncia de USCSIOrIIIIeDlO nu· íreu .,.~. _Ic e
fiscalização financeira, acompanhamento de planos, propmu e projetos, pora
all:ndImeoto à Comissio Mista Pcrmanente a que se refere o art. 166, § 1', da Comütuiçio
Federal;.

AI! 282. Nenhuma proposlçio que modifique OS serviços adminiIIntivos da
Cimara poderá ser submetIda à dehberaçio do Ple:nírio-. pcecer da Meu.

Art. 283. As reclamaç6es sohre irrquIaridades llOI serviços odmiDistranvos
deveria !ler encarrllnhad.. à Mesa, pora providbcia daltro de setenta e di-. horas;

decomdo CJll: prazo, poderio ser levadas 10 Plenário.

CapltuIoR
DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA,

FINANCEIRA, OPERACIONAL E PATRlIIIONIAL

Ar!. 2M A adrnmiotraçIo contáhü,~ fiDIaeeira, opono:ioaal e
patrimonial e o siJtema de controle interno lido~ e exec:IIIlldllI por 6rJIos
próprIos, inteanDta da estrutura dos...-vlÇOS~ dac-.

§ I' As deapesu da CJmaD, da1tro dos limitei da~
mçamenWiu consignadas 110 Orçameato da UniIo e dos c:rédItoI adlcioaais cIiIc:rimiIlIdo
110 orçomento analltico, devIdamente oprovado pela MeIa, llIrIo ordoDIldM )lIIo llíntlIclo-

auaJ·

§ Z' A movimenlaçio fitlIIICCira dos _ 0IÇIIDeDtírI0I da CIaIIIa será
efetuada jUDto ao Banco do Brud g:A. OU à Caixa EcoD&Dica FedaaL

§ 3' Seria encaminhado< mensalmente à Meu, pora opreciaçio, OI ho1IDceIa
Ill&liticos e cIomoostrativos comp!em<males da ex6CIlÇIo orçtmeIIIária, fí-n e
peIrimorual.

§ 4' Alé trinta de junho de cada &110, o Presida>&e CIICIlninhatá ao Tribunal de
Contas da UDJIo a prestaçIo de contas relativas ao exercicio~

§ S' A gcslIo potrimoniale orçamoulána obedecerá àsllOllDU pnis de DiniIo
Financeiro e sobre licitações e COQtrIloI odJmmstraIívoo, .... VÍIOC pora OI trh PocIoRs, e i
legislaçio interna aphcável

Ar!. 285, O peIrim&lio da CImara é CCIlIlituldo de benI móveis e imóYeiJ da
UnlIo, que adqwrir ou forem colocados a sua disposiçIo.

PariJnlfd ....iee. A OC1IpaçJo de imóveia resideucIaÍS e de phinet.. UOl

editlelol da CA.ara por Depatados Ilcarã restrita ao período de ""erelelo do
-.dato, obHnrado o sepUlte:

I - o UI. dOi imóveil residonol&ilstrã oh)o!o de ooDtnlto-pldrio Iprovado
pelaM..a;

U - a oellpaçio d.. pbinet.. ..,rã detenaiuada por !ortein, ...petúuio à
M... dlocipUaar, .. ato próprio, saa (01111& e ...mo..to de realizaçio;

m - ao Deputado rtel<ito é _rada a ocupaçio do pbilleta anterior
1IldepttId..._te de som.o;

Capitulo 111
DA POlÍCIA DA CÂMARA

Ar!. 216 A Mesa fará manttr a ordem e I dIsciplina nos odificios da CAmora e
.... adjac&lciu.

Ar!. 217. Se algum Deputado, no ""bito da Casa, cometer qualquer exceaIO

que deva te< repreaIo díacIpImar, o I'restdente da Cimara ou de coIlllSSio conhecerá do
fito e promoYerà a abertura de smd1<:mcia ou inquento destmado a apurar responsahilidad
e propor u sanções cabíveIS.

Ar!. 211. QuaDdo, DOS edificios da Cimara, for cometido alaum delito,
inotaurar-oe-á inquérito • ser presidido pelo Direto< de serviços de segurança ou, se o

iIIlIiciIdo OU OpRIO filr membro da Casa, pelo Corrqcdor-GoroL

§ I" Seria oboerndos, 110 inquérito, o Código de Procesoo Penal e os
~ poIlciaJs do Distrito Federal, 110 que lhe fo...", i1plicávcis

I Z' A a-ra poderá solicitar a coopetaçio t&:mca de órgios policiaIs
...-ialí%adoI ou requisatar SOrVIdores de seus quadros pera auxiliar na realizaçIo do
iDquérito.

I 3" Servirá de eocnvio limcionário estável da CImar&, designado pela
lUQidade que pmIdir o iDquénto.

§ 4' O iDqnérito serà enviado, apóI a sua eoo<:IUIio, à 1Utond&da judiciária
lll1II1I*e:tllC,

§ 5" Em caso de tlogronte de cnme mafiançável, reahzar-se-o a prisio do agente

da tnfraçio, que será entregue com o auto rcspecnvo à autondade JudiCIal competente, ou,
no caso de parlamentar, ao PreSidente da Câma.ra.. atendendo-se, nesta lupotue, ao presc:nto

nos arts. 268 e 269

Art. 289. O pohclamenlo dos edlficlOS da Câmara c de suas depend!nclU
externas, InclUSIVO de blocos reSldonclai. funCIOl1lllS para Deputados, compete,
pnvanvamente, a Mesa, sob a suprema direção do Presidente, sem mtervençlo de qualquer
outro Poder

Parápfo único. Este servIço sem feito, ordinariamente, com a segurança
própna da Cimara ou por esta contratada e, se necessário, ou na sua falta, por efetivos da

policia CIVIl e mIlitar do Dtstnto Federal, reqWSltadoS ao Governo local, postos à mteira e

exclusiva disposlçio da Mesa e dirigidos por pessoas que cla designar.

Ar!. 290 Excetuado aos m....hros da segurança, é proIbido o porte de arma de

qualquer cspecle nos edIficio! da amara e suas áreas adjacentes, constítwndo lIlfraçio
dilClpllnar, all!m de contravençio, o desrespeito a csta proibiçio

Parãiraro único. locumbe ao Corrqedor-Gcral supervIsIonar a prolbiçlo do

porte de arma, com poderes pora mandar revistar e desarmar.

Ar!. 291. Setá penmndo a qualquer pessoa, COIIvenientemente trajada e
portando cmchá de identificaçlo, respeitada a diversidade Cltltllral,~ e
pennanecor 110 edillOIo pnncipal da CImara e seus anexos durante o expediente e assistir
das galerias às seu6es do Plenário e Os reumi5es das Comissões.
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ParágIafo único Os espectadores ou VISitantes que se comportarem de forma
inconvemente, a Juizo do Presidente da Câmara ou de conussão. bem como qualquer pessoa
que perturbar a ordem em recmto da Casa, serão compehdos a sarr, lDlechatamente, dos
echficlos da Câmara.

Art. 292 É proIbido o exercício de comérclO nas dependênclllS da Câmara,
salvo em caso de expressa aulOnzaçOO da Mesa.

Capitulo IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Ar!. 293. A delegação de competência será Ul1Uzada como instrumento de
descentrahzação adnumstratlva, VIsando a assegurar malor rapIdez e obJetlvtdadc às

deciSÕes, c sItua-las na proxnmdade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.

§ 10 É facultado à Mesa, a qualquer de seus membros. ao Drrctor-Geral. ao
Secretáno-Geral da Mesa e as dCrDals autondades dos semços admlJUsuanvos da Câmara
delegor competência para a pratlca de..tos adnumstrativos

§ 2' O ato de delegação mdicará, com preCIsão• .a aUlondade delegante. a

autondade delegada e as atnbwçõcs objeto da delegação

Capitulo V
DO SISTEMA DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO

A.rt. 294 O SIstema de consultona e assessoramento mstItucIOnal uruficado da
CâmIta dos Deputados compreende, além do Conselho de Altos Estudos e Avahação
TecnológIca, as Consultorias Legislativa e de Orçamento e Fiscalização Financeira,

com seus mtegrantes e respectivas atividades de consultona e assessoramento técmco
legislatlvo e parlamentar a Mesa, as comIssões. às lideranças. aos Deputados e a
adm.uustração da Casa, com o apolO dos SIstemas de documentação e mformação, de
mformátlca e processamento de dados.

Paragrafo únlco. O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecno!oglca e as
CODJu1toriu Legislativa e de Orçamento e Fiscalizaçio FinanceIra terão suas
cstnltWaS, interação, ambwÇÕC5 e funCIonamento regulados por resolução propria.

Ar!. 295 O Conselho de Altos Estudos e Avallação Tecnológ,,:.. órgão
técnico-consulb.vo chretamente junsdiCIOnadO a Mesa, tera por IncumbênCia:

1- os estudos concernentes à fonnulação de politlcas e drretnzcs legISlatlvas ou

InStituciOnaIS, das linhas de aç.Io ou suas alternauvas e respectIVOS mstrurnentos
normatlvos, quanto a planos" programas c proJetos. polítlcas c ações governamentaIs,

II - os estudos de Vlabdldade e analise de Impactos. nscos e beneficIOS de
natureza tecnológtca, ambiental, econôIDlca, SOCIal. pohl1ca, JurídIca., cultural. estrategIca e

de outras espécIes, em relação a tecnologlllS, planos, programas ou projetos. pohtlcas ou
ações govemamenlAls de alcance setonal, regIonal ou nacIOnal;

li - a produçio documental de alta densIdade critica e especlaltzação tecmca ou
científica, que possa ser útil ao trato qualificado de ma~Õl)eulde trânute legISlatlvo ou
de interesse da Casa ou de suas conussõcs

Pmgrafo únlco. As atlvidades de respollsalllhdade do Conselho poderão ser
dcflagradas por sohcllação da Mesa, de conussão ou dos Líder..

Ar!. 296. O Conselho de Altos Estudos e AvalIação TecnológIca tera uma
compoSlçlo plenán& vanável, de que farão porte. ao lado de membros oato. ou

representantes, técmcos, Clentlstas e especIalIstas de notonedade profisstonal, não
permanentes, sendo'

1 • membros natos ou representantes, com mandato por tempo mdetenumado

a) um membro da Mesa, por ela indlcado, que o presldlIa,

b) ClUCO Deptrtados designados pelo PresIdente da Câmara, com observância do
pnncíplO da proporcIonalidade partldária, por inmcação dos Lideres, dentre os membros

das IespeCtlVas bancadas portadores de currículo acadênuco ou expenência profiSSIonal
compatíveis com as finalidades do colegtado;

c) os Diretores du Con.ultoriu LegISlativa e de Orçamento e Focalizaç.lo
Financeira;

n. membros temporarios, cuja atuação ficara restrita a cada trabalho estudo ou
projeto especifico de que devam partiCipar, no úmblto do Conselho. '

. a)~~tante,indicado dentre os seus membros que atendam. ao reqWS1to
m~clonado no 1DClSO I, alínea b, in fine, de cada Conussio Pennanente cUJa area de
atiVIdade ou campo temático tenha correlação com o trabalho em exame ou execução no
Conselho, mediante solicitação do Prestdente deste;

b) pelo menos um Consultor Leglslatlvo e de Orçamento e Focalização
FinaDc.ira de cada núcloo temático mtegrante da COnsUltoMO Legtslauva e d.
Orçamento e Fiscalizaçio FinanceU'a, que tenha pertInênCIa com o trabalho em
elaboração ou aprecIação no Conselho, inmcado pelo Diretor da Assessona;

C) até quatro Clellnstas ou especiahstas de notáno saber e renome profisslOual,
que venham a ser contnWldos pela Câmara como consultores autônomos para rea,ltzação de
tarefa certa ou por tempo detenmnado.

§ }(I Os membros representantes Icfenrlos no mclSO I, alíneas !i! e Q. mtegrarão o
Conselho até que sejam substltuídos, ou expirem os respeCllvos mandatos parlamentares

§ 20 Nos casos do InClSO I, alíneas a e b, além dos membros tItulares, serão
Indicados os resptetlvos S"Jplentes, que os submtulrão nas hipoteses de ausência ou
IDlpedimento

§ 30 As dec~s do Conselho serão tomadas por malona de votas dos seus

membros parlamentares

§ 4' O Conselho poderá contar amda com a asSistêncIa de mstltluç5es
cientificas e de pesqwsa, centros tecnológicos e umvemdades, a1~m dos organismos ou

entIdades estatAls voltados para seu campo dc atuação, com os quaIS estabelecerá
mtercàmbIo e, mediantc preVia autonzação da Mesa., convênios ou contratos.

Art 297 As Consulton.s LegIslativa e de Orçamento e Fi.!calizaçio
FinaneeIra orgamzar·se·ão sob fanna de núcleos temátlcos de consultona e

assessoramento, mtegrados por Coordenador e Consultores Legislatlvos e de Orçamento e
Fiscalização Financeira, sendo estes adnllUdos medIantc concurso públtco de provas e
utulos. e aquele escolhIdo dentre os Consultores LegIslatIvos e de Orçamento e
Fiscalização Financeira com matar expenêncla e qualificação, na forma de resolução

específica.

§ 10 As CODsultorias de que trata este artigo disporão dc núcleo de
assessoramento às conussõcs, mcumbido de orgarnzar e coordenar a prestação de
asSIstênCIa técmca ou especialIZada aos trabalhos dos colegtados da Casa, por meio dos

profisslon:us mtegrantes dos núcleos temáticos com as qUOlS tenbam correlação.

§ 2- Na execuçio dOI trabalhos que lhe forem distribuídos, :15 Consultorias
terão colaboração preferenCIal dos órgãos de pesquisa bIbliográfica e legISlauva, de
documenração e mformação e de processamento de dados da Câmara.

Art. 298. Na claboraçio do. trabalhoa que lhe forem solicitado., U

Consultonu LegiJlativa • de Orçam...to • Focalização Floauceira obedecerio à
ordem cron.ológica dOI pedidos, ressalvadu u matérias sujeitas a tramitaçio especial
ou com prazo determinado, e u pnoridades ou exceções autonzadu p.1a~n.

§ I' EDtre os trabalhos de igual prioridade, t~m pr.ferêncla o. solicitados

pela Mesa ou seul membros, por comis.lo e por lidcraDÇL

§ 2' O Consultor Legislativo ou de Orçamento • Focahzaçio Financeira
designado para atendimento a comlJsio ou a órgio da Cua a·lo--á, salvo
determinaçio diversa do Presidente da Cãmara, em tempo parcial e sem prejuízo de
outros trabalhos que lhes sejam distribuídos, conforme a neeeslldade do seniço.

Art. 299. A!I atividades de consultoria • u ....oram.uto revatem-.e de
caráter sigiloso, nio expressando a produçio documental necessariamente poliç,io do
órgão ou de seus mtegrantes.

TiTULO X
DAS DISPOSIÇÓES FINAIS

Ar!. 300. A M""" na designação da legISlatura pelo rcspeCl1vo número de
ord~ tomará por b33e a qtle se tnlciou em 1826, dc modo a ser manbda a continuidade
Justóríca da ínstitlução parlamentar do Brasil.

An.301 Salvo dISpOSIção em contráno, os prazos assinalados em dias ou
sessões neste RegImento camputar-se.ão, respectlvamentc, como dias corridos ou por
sessões ordmanas da Câmara efellvamente realizadas, os fixados por mês contam·se de
data a data

§ 10 Exclw.se de cômputo o dta ou sessão lIUclal e mclw-se o do vencimento.

§ 28 Consldera·se sessio inicial a do dia em que ocorrer o fato ou se
praticar o ato relativamente ao qual se deva eontar o prazo.

§ 3' Os prazos. salvo dispoSição em contrário, ficarão suspensos durante os

penados de recesso do Congresso NaCIonal

Art. 302 Os atos ou prOVIdênCIaS, cujos prazos se achem em flUênCIa, devem
ser prancados durante o período de expemente nonnal da CâmIta ou das suas sessões

ordtnánas. conforme o caso
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Art. 303. E vedado dar denommaçio de pesso.. VIvas a QUalquer d85
dependências ou edifíCIOS da Câmara. dos Deputados

Art. 304. Será rcurvada ár.. para fumantes na ..reteria loealiDda no
Sitio verde.

Art. 305. É vedada a eootrataçlo de eanjn.e ou pareote em prillleiro I""u
de Deputado para o cargo de aSltuor parlamentar.

DISPOSIÇóES TRANSITÓRIAS

Art. 306. Enquanto nio for implantado o listema eletr3DÍc:o de votaçio e

totalizaçlo de voto. para a elelÇlo da M..a, .erio oboervad.... leguint.. reIJ"'I:

I • cédulas Impressas pan cada cargo em disputa, eonteDdo cada uma
somente o Dome dos candidatol regiltradol, salvo em caso de ehap CO)bp1eta
decorrente de acordo partidário, quando haverá uma só cédula;

11 - chamada do. Deputado' para a votaçlo;

1I1 - em cabina indevusável, coloc:açlo á., cédulas em IObncartas que

resguardem o sigilo do voto;

IV - colocaçio das sobrecartas nu urna. loealiudas à vista do Plenáno,
sendo dUI.! datlDadas a elelçio do Presidente e outras duas à eleiçio da demall

membro. da Me.a;

v .. acompanhamento dOI trabalhol de apunçio, junto à Mesa, por dois ou
mau Deputados Indieadol à PreSldênda por partidos ou blocos parlamentares
diferentes r por candJd.l.to,f .avulJo.J;

VI - retirada da. umas pelo Seeretáno, elD primeiro lugar, da••obreeartu
destinarlu â elelçlo do Pruldente; contalem, \'erifleaçio da comc:idência de seu
número com o dos votultes e abertun;

VII • leitura, pelo Presldeote, do. nomes do. votados;

vm .. ÍDvalidaçio da cédula que nio at~Dd. ao disposto no inciso I,

IX - leitun dOI votOI. em voz alta, por um Secretário e sua anotaçlo por
doÍl outro., à medida que apurado.;

x •proelamaçlo do resultado e polSe imediata do Presideote eleito, se for o
caso, ou reali:zaç,io de segundo turno com o, dois DlalS votados;

Xl ...pó, a pone do Pre.ldellte, apuraçlo da eleição para OI dem.au cargos,
obHrvados o. proeedlmeatOl deste ar!J&o.

Ar!. 307. Eequanto nlo rorem instaladOl lDierorooes nas bancad.. do
PlelSário, OI DeputadOl, durante u diKuH6c., falario dOi microfones de apartes
sempre que, no interesse da ordem, o Prtlidt:nte a isto nlo se 0puler.

Ar!. 308. Enquanto nlo ror aprovado o Código de Etka e Deeoro
Parlameotar, serio apUcáveis u regras prevutas 001 artL 306 a 310.

Ar!. 3i!I. Slo u _iJlt.. as peaaltdades aplieáveis a Depatado que
d.....mprir OI dever.. iureotes a leo mandato, ou praticar ato que afete a Sua
dil"'dad.:

1- «Dlura;

n - perda temporiria do exercicio do m.andato, nio excedente de trinta
dias;

m-perda do maodato.

§ 1- CODJWen-Se atentatório do decoro parlamentar usar, em diseuno ou
prop.liçlo, de e'rPl'CIIiIeI que eonflgurelD crimes eontra a hoora 00 eonteoham
incitamento à pratica de cnmu.

§ 2- É incompatível com o decoro parlamentar:

I _ o abuso das prerrogativas cOD.titueionau aueguradu a m,embro do

CooUe..o NaCIonal;

11 • a pereepçlo de vaotagen. mdevidu;

m • a prátiea de irregularidad.. I""ves no d_peDho do ......ato oa de

meaflol dele decorre.tes.

Ar!. 310. A eeDlura será verbal ou eserita.

§ I' A eeJUura verbal I.rá aplieada em ltIIlo pelo Presidente da Cl..ara
ou d. comisslo, no 1mbito desta, ou por qu.m o .ubltituir, quando alo caiba
peoalidade mau grave, ao Deputado qu.:

1_ iDobservar~ salvo motivo justificado, 01 devera inereDtes ao IIIaJldato o.
OI preceitol do Regunento Interno;

11- pratiear atos que infrinjam as reIJ"'I de boa coodela ....~du
daCua;

lU • perturbar a ordem das ""- da CiIlIara 00 du l'ftIIl6ts de

eomulAo.

§ 2' A eeJUura eserita será imposta pela M.... se outra eonalDaçlo ..ais
grave nlo eGuber, ao Depata.do que:

I . ular, ... diKuno .u propo.içio, de expreu6es atenlatóriu do deeoro
pariam...tar;

n - pratiear ofensu fIsicu ou morais no edifício da Clmara 011 desacatar,
por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa 011 comiuio, n OI nspccttvOl

Presidentes.

Ar!. 311. Conlidera... bseuno na sançlo de perda tesuporárla do
esercido do mandato, por falta de decoro parlaDlentar, o Deputado que:

I • rebseldir nu hipót.... previstas 001 paráerafos do artilO uteeednte;

11 • pratiear lraOlgresdO grave ou reiterada aOl preceilotl do RatiJlanto
Iotemo e do Código de Étiea e Deeoro Pariameatar;

m - revelar eonteúdo de debat.. ou deUberaçÕtl que a Cllllara ou
comisdo haja ruolvido dn-am fiar secretos;

IV .. revelar iafanaaç6a e documelltol oficiais de caráter reservado, de
que tnba tido eo.llee:laealO oa forma regimental;

v - faltar, se...otivo jdstificado, .. dez seulin ordinárias COIlHCUtivU ou
a qurtllta e ciJHo IlIhraladu, deotro da ....10 legislativa ordlllária ou
ulraordiaária.

lI' No. ..... dOI iJleisol I a IV, a pe.aUdade será aplicada pelo Plenário,
e. ncradaia HCht. t: ~r .aiam simples, auqurada ao Ulfrator a. opol1JUlidade de
..pIadelaa..

I 2' Na Ilipétue de inelso V, a Me.. aplicati, de olloio, o lIlÚiDlo da
peulldade, respardado o priodpio da ampla d.r ..

Ar!. 312. A perda do mandato aplicar- á nos ..,01 e na forma previstol
ao art. 243 e .... paráerafos.

Art. 313. Qaaado. no cuno de um:ll dlKU!siio. um Oeput~do Cor :u~U5ado

de ato que ofenda. 111& Itonorabilid.ade~ pode pedir ao Presidente da Camara ou de
ceDliulo qae m.aJHle apurar a veraeid.de da argüição e o cabimento de censura ao
oreJU4r, DG uso de IlIlprMediBcla da acusaçio.

Sala da Comissão, em'? de~ de 1999.

,~
'----~::.

Deputado AROLOO CEDRAZ

./ Rela~
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PARECER DA COMISSÃO

IV - permitir, nos casos preVIstos em lei complementar, que forças
estrangerras transitem pelo terntóno nacIOnal ou nele permaneçam
tcmporanamente;

V - decretar o estado de S1110, o estado de defesa e a IDtervenção
federal;

VI - autonzar e fiscalIZar a produção e o comérCIO de material
bélico;

VII - enntrr moeda,

XI - explorar, diretamente ou mediante autonzação, CIlIIccssão ou
pcmussão, os ServIÇOS de telecomurucaç6es, nos termos da leI, que dispom
sobre a orglllÚZaÇãO dos serVIços, a cnação de um órgão regulador e outros
aspectos instltuCIOl1lllS;

• InclIJo :a com redação dada pela Emenda C01llJt1IUCIOnaJ n' 8, de
15/0811995,

XVII - conceder anistia;
XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as

calamIdades públicas, espeCIalmente as secas e as mundações;
•••••••• u o" u ••~ •• :-.; .

Ar!. 22, Compete pnvatlvamente à Umão legtslar sobre-

IV - águas, energia, informática, telecomurucações e radiodifusão;

VII - politica de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

x - regime dos portos, navegação lacustre, flUVIal, maritima, aérea e
acrocspacllll,
..............................................................................................................

A Comissão Especial destinada a elaborar projeto com vIsta a refonna do

Re91mento Interno da Câmara dos Deputados, em reunlâo ordlnana reahzada

hOJe, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de Resolução que reforma

o Regimento Interno da Câmara dos Deputados nos termos do parecer do relator,

Geputado Aroldo Cedraz

Estiveram presentes os Deputados Alberto Mourão Aroldo Cedraz, DarcI

Coelho, De Velasco, Eduardo Seabra, João Almeida Joel de Hollanda, Nelson

Marchezan Pedro Valadares, Professor LUlzlnho e Renato Vianna titulares,

Antônio Carlos Pannunzlo, Cala Rlela, Fernando CoruJa, Glycon \erra Pinto e

Pedro Fernandes suplentes ~ j
Sala da Comissão, em/9 de dezembro de 1999

, I

'1/ '

~'("I'II'\J/\...~~

Deputa E VELASCO

PreSidente

LEGISLAÇÃO CITADA ,,-'"EXADA PELA
COORDENAÇÃO OE ESTUDOS LEGlSLATlVOS - "DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíruLo III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPíruLo II
DAUNJÃO

Art. 21. Compete à Unillo:
r - manter relações com Estados estrangerros e participar de

orgarnzações internaclolllllS;
II - declarar a guerra e celebrar a paz;
III - assegurar a defesa nacIOnal;

/
I
\

XII -Jazidas, mmas, outros recursos minerntS e metalurgia;
...........................................,.- ..

xv - enngração e urugração, entrada, extradição e expulsão de
estrangeIrOS;

CAPÍTIJLO VII
DA@~s:FRAçÃO PúBLICA

Seçio I
DilIposiçiles Geraill

_____ r
Ar!. 37, A admmistração pública direta e indireta de qualquer' dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mumcipios
obedecerá aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publiCIdade e eficiênCIa e, também, ao seguinte » /1 '" '

• Art'go, "Capol" com redação dada pela Emenda lO1llJll/llClOnal n" 19, de
0410611998 -

I - OS cargos, empregos e funções públicas são acessíVeis aos
brasileiros que preencham os requisItos estabelecidOS" em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei; , , w'

• 1ncllJo 1co., redação dada ptla E_nda C01llJtlJUCIOnal n" [9, de 04/(ftfl'flJ98:
II - a investidura em cargo ou emprego público depend!' de

aprovaçlo prévia em concurso. público de provaS" ou de provas 'e tftlíloS,'de
acordo COIl1 a Il1ItlIrIlZa e a complexidadé' 00 cargo'àu em~filfiftDul
prevista em lei, ressalvadas as n6tn~lititâ cargõéIií ~,àel&1llltl
em rei de livre nomeação e exoneraçllo;

• IncISO 1I com redoção dada ptla Emmda ConstitUCional' ,," 19, de
0410611998 '" ,'.

m-OprazO de validade do concurso público será de até dois anos,
prorrogável uma vez, por igual pcriodO;

IV. - "(;li" ',f ~dé'
CÓllV~~' ' . ',' &'
titulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, IIill carreira;

V • as [unções de confiança ~'(ercldas exclUSivamente por
serVIdores ocupantes de cargo efetlvo, e os cargos em comIssão, a serem
preenchidos por servIdores de carrerra nos casos. condIções e percentuaIs
mínimos preVIstos em leI. destlnam-se apenas as alnbUlções de drreção,
chefia e assessoramento.

.. InCISO V com redacào dada peJa Emenda (~,)nsllluclOnal n" /9, de
0410611998,
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VI - é garantido ao servidor publico clvIi o direito a livre assocUlÇão
smdlcal,

VII • o dlrello de greve sera exercido nos termos e nos lumtes
definIdos em lei especifica

• InCISO VTI com redação dada peja Emenda ('ons/1/uclOna[ nl> 19. dt
04106'1998

VIII - a leI reservara percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de deficiência e defirnrá os cntêrios de sua
admissão,

IX - a lei estabelecera os casos de contratação por tempo
detennmado para atender a necessidade temporana de excepcional mteresse
público;

X • a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata
o § 4° do ar! 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei espeçífica,
observada a Imciativa pnV311va em cada caso, assegurada revISão ger\ll anual,
sempre na mesma data e sem distmção de indlces.

• InciSO X com rtdação dada pela emenda ConstltucIOnal nO 19, de
04/06/1998

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupanles de cargos, ,Wnções.e;
empregos públicos da admuustração direta, 3utárqU1ca e fund~~~~
lllIlIIlbros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do DIStrito FedefaI
e dos Mmucípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demaIS agentes
políllcos e os proventos, pensões ou outra especle remuneraton~ujJq'çeO.!~

cumullll1vamcnte ou não, mcluídas as vanJagens pesS03lS ou d4. qualqu~
outra naturr!llI, não poderão elljleder o.~íd1o mensal, em..~CiÇ; 40&
MinIstros do Supremo Incuna! Federal,

" IncISO Xl co.. ,.dação dado .Pf!la .EIMIIda COlUlltliClonal· n" 19. d.
0410611998

XII - os venclIDentos dos cargos do Poder LeglSlattvo e"do Poder
JudiCIário não poderão ser supenores aos P'llOs pelo Poder Execut1;vo;

xm - e vedada a vmculação ou eqp1paraçoo de qumsquc:r especles
remuneratórias parao efeito de remuneraçijo de pessoal do semço pJibJillO,; .

" I""LW XlII com redação dada pgIa ElMnda COlUtl/UClOna! n" 19 de
04106"1998

XIV, - OS acrésçimOS pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
u1tenores;

" IncISO XlV com redaçOO dada pttla E_nda COIUlI/JICIOItIli n" 19, diI
04/06(1998).

XV - o subsídio e os venCimentos dos ocuplIntes de cargos e
empregos públicos são trredut!vels, ressalvado o disposto nos mcisos XI e
XIV deste artigo e nos arts 39, § 4°, ISO, lI, IS3, !lI, e IS3, § 2", 1,

" I""ISO XV com redação dada pttlo E_nda COIU/IIUCI01I01 n" 19, de
04'06'1998

XVI - é vedada a acumulaçio remunerada de cargos públicos,
exceto, quando houver compattcI1ídade de horários, observado em qualquer
caso o disposto no mclSO XI:

a) a de doiS cargos de professor;
b) a de um cargo de professor COII1 outro, técmco ou cíentiflCO;
c) a de doiS cargos pnvatIvos de médico;
" 1""'"0 XVI com red0ç4o dada ptt/a E....>ldo COIU/ltucIOltlli n" 19. de

04106'1998
XVII - a prodllção de acumular estende-se a empregos e fimçiles e

abrange autarqwas, fundações, empresas públicas, socíedades de ccooomia
ffilSl3, suas subsidiárias, e SOCIedades cootroladas, direta e indiretamalte,
pelo poder público,

" IncISO XVII com r<dação dada peja EIINnda COIU/I/UCtonof n" /9, de
04/0611998-

XVIII • a admuustraç!o fazendária e seus servulores rlSClU$ teria
dentro de suas áreas de compet!ncla e jurisdtção, preced!ncia soIlRI os
demais setores adnunistrativos, na forma da lei,

XIX - somente por lei especifica poderá sei:' criada auI8(qUia e
autonzada a instIlU1ção de empresa pública, de socu:dade de economia D1JStlI
e de fundação, cahcndo à leI complementar, neste iIltuno caso, defimr as
áreas de sua atuação;

" IItcLro XIJ( cóm redoçilo dáda [JItla EIINnda COIIStltuclOlti11 1f" 19. d.
(J4,IMI1998.

XX - depende de 81ItorízaçIo \egisl\ltiva, em cada caso; a CiiiiçaYde
subsidiárias das erttld&des menellJl1ldls 110' inciso llIIterior, lISSÍJli.como a

pllItÍcípação de qualquer delas em eIIIlIf€M privada;
XXI • ressalvados os casos especdicadol na legis1açlo, M obras,

SC1VIÇOS, compras e a1ienaçlle! serIo cootrat8dos mediante~ de
liC1tllÇlio pública que' assegure igual~' de- coodiçlles a t6dos os
concorrentes', com cliusulas que" estaIlelcçam o,!!~ de .v..1glIItleIttO,
mantidas as condiçOes efetivas da prnpos1l, 11I1S termos da lei, o qiíil'aomente
permitirá 85 exiatncils de qualificação técnica e econôlDlca indispensâvcis à
garantIa do cumpnmento das obrigações.

§ I" A publicidade dos atos, programas, obras, SC1VIÇOI e
campanhas das {qIos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou
de orientaçIG social, dela nio podendo constar nomes, símbolos ou imaFns
que caracterizem promoçlo pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 2" A nIo-observAncia do disposto nos incisos II e rn implicará a
nulidade do 110 e a pumçlo da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3" A lei dÍSC1plinará 85 formas de participação do usuário na
administraçIo pública direta e mdireta, regulando espeeiaImcnte:

" § 3· """'.-.dOçCJO dadaptt/a E....>ldo COlUIItUCIOflQ/ n· 19, diI O4t01S1/998.
I . M recJamações relllivas à prestação dos serviços públicos em

gera\. asseguradas a manutençlo de serviços de atendimento ao usuário e a
avalilIçao pen6dica, externa e mterna, da qualidade dos serviços;

" !nc/lO I <lCt't$C1do JN1a Emenda C01UfII1JCIOIIQI n" 19, de 041061/99B.
II • o acesso dos usuários a registros administrativos e a

informações sobre atos de governo, observado o disposto no art.S, X e
xxxm·

, "Inc_ll ocrucsda l"la E....>ldo COlUtltuelona! n" 19. de 0410611998
m. a disciplina da repfesentaç&> contra o exercício negligente ou

abusívo de cargo, empn:go ou f\mção na odministraç&> pública.

"InclM> III OCTUClda l"la E....>ldo ConstItucIonal n" 19. d< 04106I1998.
§ 4" Os atol de improbidade administrativa importarlio a suspcnsio

dos direitos polincos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens
e o ressarcimt:nto ao erário, na forma e gradaçIo previstas em lei, san
prejulzo da açIlo penal cabível.

§ S" A lei estabelecerá os prazos de presaíçlo para ilícitos
prIlie;ados por qualquer agente, servidor ou nlIo, que causem prejUÍZOll ao
erário, ressalvada!! M respectivas açlies de ressarcimento.

§ 6" As peaoIIS Jurídicas de direito público e as de direito privado
prestlIdorM de serviços públícos respooderIo pelos danos que seus ageola.
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regmso eoaIrI
o respoosávelllOl c:aIOII- de dolo ou culpe.

§ ']O A lei dispIri sobre OS requisítoi e as restrições ao ocupIIlte de
cargo ou emprego da admuustraçio direta t; indireta que pouíbililC o llCeIIO
a mfOOI1llÇÕCl pnvilepdas.

"§ 7"_Idap</a E1INlIda COIUtItJlctotlQ/ n· 19, de 04106I/998.
§ 8" A ll11toDomia gerencial, orçamentária c financeua das {qIoI e

entidades da Ildministraçio direta e indireta poderá ser ampliada medimte
conIrato, a ser fírmlldo entre seus administradores e o poder público. que
tenha por objetO a fixação de metas de desempenho para o órgOO ou cn1idIlde,
cabendo à leI dispor sobre:

" § 8·ocrucldo~a E....nda COlUIlJuclO1I01 n" 19, de 0410611998.
I . o prazo de duração do contrato,
"Incuo I OCruClda pgla E_ndo COIUIlIJJCIOItIli n" 19, de 0410611998.
II - os controles e cnténos de avaliação de desempenho, dircitol,

obngaçôes e rcsponsa\lllidade dos dtrigentes,
"InclMJ II acrescido l"10 EJM>ldo COIUIl/UCI01I01 n"19. d< 04'0611998.
III - a remuneração do pessoal
"Incuo III ocr<!ICldo pgla Emenda COlU/lIUClOnol n" 19. d< 04/0611998.
§ 9" O disposto no incISO XI aplíca-se as empresas públicas c às

sociedades de CCOIlOlDla mista, e suas subsidiárias, quc receberem rccunos
da Umão, dos Estados, do DIStrito Federal ou dos Municípios pca
pagamento de despesas de pessoal ou de custeIo em geral.

" § 9"acructdo l"la Emmda COIISIIluclOlf{Ú n" 19, d< 0410611998
§ 10. É vedada a percepção sunultânea de proventos de

apoICIltadaia decorrentes do ar!. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a
remUllClllÇio de cargo, emprego ou fimção pública, ressalvados OI -sos
acmnulávelS na founa desta COnstituIção, os cargos eletivos e os caraos em
COII11SSio declarados em leI de livre nomeação e exoneraçio.

"§ 10oct'PCuJol"10 Emenda COIUJlluclOltlli n"20, de 1'!/21998.
••••••~ ••••••••••••• u ••••••••0 ••••••• u, •• 0.0 ••••••••••• 0.0 •• ! u ..

CAPÍTIJLOI
DO PODER LEGISLATIVO

Seçlofi
Das Atrlbuiç6es do ConRreIIO Naeional

AIt. 49. É da competência exclusiva do CongressoN~

VII • lixar ul!ntico subsídIO para os Deputados Federais e OI

Senadores, observado o quedispõem os arts. 37, XI, 39, § 4", ISO, lI, IS3, !lI,
c 153, § 2°, 1;

" IltCuo VII COIIf r<daçiIo dada pttla ElIlItnda COIUtI/JIClomI n· /9, diI
1W06/1998.

vrn - lixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37,
XI, 39, § 4°, ISO, 11, IS3, III, e IS3, § 2°, I,
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• lnclSO V/lI com' redação dada Pela Emenda ConstItucIOnal n· 19, d.
041061998

Ar! 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer
de suas COmISSões, poderão convocar MtnJStro de Estado ou quaisquer
lItulares de órgãos diretamente subordinados à PresIdêncIa da Repúbltca para
prestarem, pessoalmente, mformações sobre assunto preVIamente
determmado, unportando em cnme de responsabilidade a ausêncIa sem
Justificação adequada

• ArtIgo. "Capul'~ com ru/açiJo dada pela Emenda ComllfuclonaJ de neu,sdo
n· 2. de 0710611994.

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
podcnlo encaminhar pedidos escntos de informações a Mintstros de Estado
ou a qualquer das pessoas referidas no "caput" deste artigo, unportando em
c~e de responsabilidade a recusa, ou o não arendimento, no prazo de trinta
dias, bem como a prestação de infonnaçõe5 falsas.

• § 2" com redação dada ~/a E_nda Constltueional d. &v1Sifo n· 2. de
07/0611994.

Seçiom
Da CAman dos Deputados

Ar!. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
r - autonzar, por dois terços de seus membros, a tnstauração de

processo contra o Presidente e o Vice-PresIdente da República e os Ministros
de Estado;

II - proceder à tomada de contas do PresIdente da República,
quando não apresentadas ao Congresso NlIC10nal dentro de sessenta dias após
a abenura da sessão legISlativa;

li - elaborar seu regimento rotemo;
....... .

Seçio V
Dos Deputados e dos Senadores

Ar!. 53. Os Deputados e s'enadores slo inVIoláveis por suas
opmiõe5, palavras e votos.

.........................................................................................
§ 3° No caso de flagrante de crune mafiançável, os autos serão

remetidos. dentro de vmte e qualro horas. a Casa respectiva, para que, pelo
voto secreto da mmona de seus membros, resolva sobre a prisão e autonze,
ou não, a formaçào de culpa

§ 7" As ununldades de Deputados ou Senadores subslsttrllo durante
o estado de sitio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços
dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos, praticados fora do
recinto do Congresso, que sejam rocompativeis com a execução da medida.

Ar! 54 Os Deputados e Sl:l18!!!1res não poderão'
I . desde aexpedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direIto público,

autarqUIa, empresa pubhca socIedade de econotrna mISta ou empresa
concesslonána de servIço públtco, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas umfonnes;

b) aceItar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado,
inclUSIve os de que Sejam demlSsivels "ad nut\Un", nas enndades constantes
da alinea antmor;

II .~e a posse
a) ser pràpnetãrios, controladores ou diretores de empresa que goze

de favor decorrente de contrato com pessoa juridiclI de direIto público, ou
nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou funçllo de que sejam demisslveis "ai! nutum",
nas entidades refcndas no inciso r, "11";

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidadela
que se refere o inciso r, "a";

d) ser titulares de mais de um cargo ou mtlDdato público eletivo

Ar!. 55. Perdcrâ o mandato o Deputado ou SentIdor:
r - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artiso

anterior;
II - cujo procedunento for declarado incompatlvel com o decoro

parlamentar,
li - que deixar de comparecer, em cada sessllo legislativa, à terça

parte das sessões ordinánas dll Casa a que pertencer, salvo licença ou misdo
por esta autonzada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos pollticos;

V - quando o decretar ã5üslIça Eleitoral, nos casos previstos nesta
COnstItuIçãO;

vr - que sofrer condenação crumnal em sentença transItada em
julgado;

§ I° É incompativel com o decoro parlamentar, além dos casos
defmldos no regunento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas 11
membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.

§ 2° Nos casos dos incisos r, II e vr, a perda do 1111IDdato seri
decidida pela CAmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto
~eto e maioria absoluta, mediante provocaçio da respectiva Mesa ou de
partido politico representado no Congresso Nacional, assegumda lI\JIpla
defesa

§ 3° Nos casos prevIstos nos mclSOS ma V, a perda será declarada
pela Mesa da Casa respeclIva, de oficio ou medIante provocaçllo de qualquer
de seus membros, ou de partIdo polltico representado DO Congresso
NacIOnal, assegumda ampla defesa

Ar!. 56. Nlil perderá o mandato o Deputado ou Senador:
r - mvestido no cargo de Ministro de Estado, Governador de

Temtório, Secretãrio de Estado, do Disnito Federei, de Território, de
Prefeitura de CapItal ou chefe de missão diplomãtica temponína;

II - licenciado pela respectiva Casa por molIvo de doença, ou para
tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso. o
afastamento nIo ultrapasse cento e vinte dias por sesslo legislativa.

§ l° O.suplente scrâ conv~ DOS casos de vaga, de.investi.
em funções preVIStas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dia.

§ 2° Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-i e1eiçlo para
preenche-Ia se faltarem matS de qwnze meses para o téImino do mandato.

§ 3° Na hipótese do inciso ~ o Deputado ou Senador Poderá optar
pela remuneraçlo do mandato•
................................................................................i/ .

SeçioVI
Du Reunilles

.-\rt,.~1..-QJ:'.ongresao Nacional reunir-se-á, anuaimelUe, na Capital
Federal, déUde feverell'oa30 deJunho e de l° de agosto a 15 dedezem~ .

•• '" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••40 .

§ 5" A Mesa do Congresso NacIonal scrâ presidída pelo PresIdente
do Senado 'Federal, e os demms cargos setllo exercidos, alternadamente,
pelos ocupantes de cargos equivalentes na CAmara dos Deputados e no
Senado Federal.

ScçioVll
Da Comlulles

Ar!. 58. O Congresso NlCronal e SIW CUU teria cominlIcI
permanent~!l temporárias, c_onstituídas na forma e com as atribuições
previstas no respecnvo regimento ou no ato de que resultar sua criaçlo.
...............".... ..

§ 4" Durante, o recesso, haverá uma ComissIo representativa do
Congresso Nacional, eleita por suas Casas na última sessIlo ontiniria do
periodo legislativo, com atnbuições defmidas no regimento comum, cuja
composIção reproduzirá, quanto posslvc1, a proporciooalidade da
representaçllo partidária

SeçloVID
Do Processo Lqlslativo

SableçloI
Db(lOlfçlo Genl

Ar!. 59. O processo legislativo compreende a c1aboraçIo de:
r-emendas à COllStituiçlo~

fi • leis complClllel1l11esj
m • leis ordiniria;
IV - reis delegadas;
V • medidas provisórie;
VI - decretos legislativos;
VII· resoluções.
Parígrafo único. Lei complementar. disporá sobre a e1abol:IçIe,

redação, a1terIçIo e COIlSOlidaçlo dis reis.
........................................................• •••••••••••• ..••••••• • ..••••• 111 ..



03448 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

Subseção In
nas LeiS

Art 61 A IillCIatlva das leis complementares e ordmánas cabe a
qualquer membro ou Coll11ssão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da Repúb1Jca, ao Supremo
Tnbunal Federal aos Tnbunals Supenores, ao Procurador-Geral da
Repubhca e aos cIdadãos, na forma e nos casos preVIstos nesta Constltulção

§ 10 São de lruCIatlva pnvallva do Presidente da República as leIS
que

\- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre

a) cnação de cargos, funções ou empregos púb1Jcos na
adrrumstração dIreta e autárqUIca ou aumento de sua remuneração;

b) organIZação admmlstratlva e Judlclana, maténa tnbutária e
orçarnentána, servtços publIcos e pessoal da admmlstração dos Temtónos;

c) servIdores públtcos da Umão e Temtonos, seu regime Jurídico
provunento de cargos, estabilidade e aposentadona, '

• AlInea "c" com redação dada pela Emenda COnstitUCIOnal n" 18, de
05/02'1998

d) organIZação do MIDISteno PúblIco e da Defensona Pública da
Umão, bem como normas gerais para a orgarnzação do Mmtstério Público e
da Defensona PublIca dos Estados, do Distrito Federal e dos Temtórios;

e) cnação, estruturação e atnbUlções dos Mmistenos e órglios da
admunstração públtca,

f) militares das Forças Armadas, seu regune JundlCO, proV1D1entO de
cargos, promoções, estabIlidade, remuneração, reforma e transferênCIa para a
reserva

• Alí"ea "f'acreSCIda pela Emenda Con.rlltUalOnal,," 18, de 0510211998,
§ 2° A iniciatlVa popttlar pode ser exercida pela apresentação à

Câmara dos Deputados de projeto de lei subscnto por, no mlnimo, um por
cento do eleitorado nacIOnal, distrIbuído pelo menos por cinco Estados, com
não menos de três décunos por cento dos elellores de cada um deles.

Art 64 A discussão e votação dos projetos de lei de miciatIVa do
PreSIdente da Republtca do Supremo Tnbunal Federal e dos Tnbunms
Supenores terão UUCIO na Câmara dos Deputados

§ 10 O PreSidente da Repúb1Jca poderá soliCitar urgênCia para
apreCiação de projetos de sua mtCtallVa

§ 20 Se, no caso do parágrafo antenor, a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal não se mamfestarem, cada qual, sucessivamente, em até
quarenta e cmco dias, sobre a propOSição, será esta mcluida na ordem do dia,
sobrestando-se a deliberação quanto aos demms assuntos, para que se ttltime
a votação

§ 3" A apreCiação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos
Deputados far-se-a no prazo de dez dias, observado quanto 30 mais o
disposto no paragrafo antenor

§ 4" Os prazos do § 20 não correm nos períodos de recesso do
Congresso NaCIOnal, nem se aphcam aos projetos de código.

Art 68. As leiS delegadas serão elaboradas pelo Presidente da
Repúbltca, que devera solicllar a delegação ao Congresso NacIOnal

§ 1" Não serão objeto de delegação OS atos de compet!ncJa
exclUSIva do Congresso NaclOnal, os de competênCIa pnvativa da CAmara
dos Deputados ou do Senado Federal, a maténa reservada à lei
complementar, nem a legislação sobre,

I - orgamzação do Poder Judictáno e do Mimsténo Público, a
carreIra e a garantJa de seus membros,

II - naCIOnalIdade, cldaclama, direitos indiViduais, políticos e
eleltofals,

!lI - planos pluríanu3ls, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

SeçiolX
na Fiscalizaçlo Contábil, Financeira e Orçamentária

Art. 70. A fIscalização contábil, fmanceira, 0I'ÇlIIlle1llár
operacional e patnrnonial da Umão e das entidades da administraçio direta e
mdireta, quanto à legalidade, leglt!mlllade, economICIdade, aplicaçlo das
subvenções e renÚllCJa de receitas, será exercIda pelo Congre~JlIacionel,

mediante controle extenio, e pelo sIStema de controle interno de càiti Poder.
Parágrafo Úffico. Prestarà contas qualquer pessoa fisica 011 Jurídica,

publica ou pnvada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dJnhelfos, bens e valores públicos ou pelos quais a Umão responda, ou que,
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

• Parágrafo ú1llca cam redllcão dada pela Emenda Con.rlllUC/01JQ/II· 19. de'
04'061998

Art. 71 O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exerCIdo com o auxílio do Tnbunal de Contas da Umão, ao qual compete:

N - realizar, por lfUclatlva própna, da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal, de ComISSão técmca ou de inquénto, mspeções e auditonas
de natureza contábIl, fínance1Ill, orçamentána, operacional e plllrimlllUa1, nas
unidades adrniru9tratlVas dos Poderes LegISlativo, Executivo e Judiciário, e
clemaI5 entidades refendas no mClso lI;

VII - prestar as informações solicttadas pelo Congresso Nacional,
por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas ClJIlUS5ÕeS

sobre a flSCa1ização contábil, frnanceira, orçamentària, operaCIOnal ;
patnrnoruaI e sobre resttltados de auditonas e inspeções realizadas;

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

CAPÍTULon
DO PODER EXECUTIVO

~loI

Do Presideate e do Vice-Presidente da República
........................................................................................................

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice
Presidente, ou vactncia dos respectivos cargos, serão sucessiVllmeDte
clJlunad<ls ao exercício da Presid6nclll o Presidente da CAmara dos
Deputados, o do SenIdo Federal e o do Supremo Tnbunal Federal.
............................................................................................................................

~loV

Do Coalellao da República e do Coaselllo de Defesa Nacional

SlIbseçio I
Do Conselho da República

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do
PresIdente da República, e dele participam:

\ - o Vice-PresIdente da Repúbltca;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III • o Presulente do Senado Federal;

IV - os lideres da mlUoria e da minoria na Câmara dos Deputados;
V - os lideres da maiona e da minOrta no Senado Federal;
VI - o MinIstro da JI15ttça;
VII - seis cidadlos brastlell'OS natos, com mais de trinta e CIDCO anos

de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos
pelo Senado Federal e doIS eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com
mandato de Irà lIllOS, vedada a reconduçlo.

CAPÍTULom
DO PODER JUDICIÁRIO

~on

Do Supremo TriblIaal Fedenl

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precípllameDte, a
prda da COIlIItituiçlo, cabendo-lhe:

I· procesur e julgar, originariamente:

q) o lIISldado de ll\iunçlo, qUEdo a e1aboraçlo da, norma
rcgulllllalúldora for atnõuição do J,>m1dente da República, do Coogresso
Nacional, da CAmara dos Deputados, do Senado Federal, das Melá 4f:,\IIlI&
dessas Casas, LegIs1atlvas,. do Tn1luna1 cje Contai da UniIo, de '* dos
Tribunais Supenores, ou do próprio Suprano Tribuoal Federal;

Ar!. 103. P.odem propoc a lIÇIo de inoonstituctooa
• ~hl.-;l,~u•••••h .

...... ••• • •••••••• , • 1· " .,,.~"'lJ', ..
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TÍTULo VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

••••••••••••••••••• h ••••••• _ ~ ••••• ••• ••• ~ - .

CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PúBLICAS

SeçioU
Dos Orçamentos

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às
diretnzes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicIOnaIS serão
apreciados pelas duas Casas do Congresso NaCIOnal, na forma do regunento
comum.

§ 10 Caberá a wna Comissão IDlsta permanente de Senadores e
Deputados:

I - exammar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artIgo
e sobre as contas apresentadas anualmente pelo PreSidente da Repúbhca,

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas
I1lWIOnais, regionaIS e setoriais preV1stos nesta ConsUtuIção e exercer o
acompanhamento e a fIScalização orçamentária, sem prejuizo da atuação das
demBlS COIDlS5ÕeS do Congresso NaCIOnal de suas Casas, criadas de acordo
com o 8rt.SS.

§ 2° As emendas serão apresentadas na COIDlSSão lDlSta, que sobre
elas emttirá parecer, e aprecIadas, na forma regunental, pelo Plenário das
duas Casas do Congresso Nacional.

§ 30 As emendas ao projeto de leI do orçamento anual ou aos
projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compativels com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessános, admitidosl , apenas', os
provenientes de anulaç!o de despesas, excluldas as que inCidam sobre: .,

a) dotações para pessoo1 e seus encargos;
b) serviço da diVIda;
c) tmnsfer!ncias tributárias constituCionaIS para Estados,

MuniC!plos e DIstnto Federal; ou
m- sejam relacionadas!
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei
§ 4° As emendas ao projeto de lei de diretrizes Orçllit1entánas.nllo

poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 64, DE 2000
(DO SR CLEMENTINO COELHO)

Revoga o § 10 do art, 50 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados

(APENSE-SE AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 63. DE 2000)

ACâmara dos Deputados resolve

Art 10 E revogado o § 1° do art 5° do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados

Ar! 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação

JUSTIFICAÇÃO

Com a apresentação do projeto de resolução em apreço,
temos em vista supnmlr do texto do Regimento Intemo da Casa o § 1° de seu art.
5°, que exclUi da vedação de reeleição para os cargos da Mesa a recondução
para o mesmo cargo em legislaturas diferentes

Parece-nos'que a refenda diSpOSição reglmenlBl padece de
Inconstrtuclonalldade eVidente,' cnando exceção não amparada na vedação
eXistente no a[l 57, § 4°. da ConstrtUlção Federal, que tem carãter

Indiscutivelmente mais amplo. Ali. proíbe-se a recondução para o mesmo na
eleição Imediatamente subsequente. Independentemente de esta VIr a ocorrer na
mesma ou em outra leglô/atura

O que faz o Regimento, a gUisa de "regulamentação', e
distingUir onde o texto constitucional não distingue, afrontando-o. por
consegUinte A dispoSição do Citado art 57. § 4°, não reclama qualquer
regulamentação Infracc'nstltuclonal. sendo plenamente auto-apllcavel Se o texto
do Regimento Interno da Cãmara ImiSCUiu-se nesta seara, fê-Io indeVIdamente.
extrapolando sua próp~a competênCia normativa

Alem destes fundamentos de natureza tecnlco
constitucional que vêm Justificar o presente projeto. cumpre-nos ainda atentar
para o fato de que o mento da vedação da reeleição reSide, justamente. na
obngatonedade de. a cada dOIS anos, renovar-se a composição pessoal do órgão
de dIreção da Casa. Impedlndo-se que os ocupantes de determinado período
venham a se reeleger para o período Imediatamente subseqüente Num
sistema em que ° pnncíplo da propol'Clonalldade partidária já define. de antemão,
ate o partIdo que tera direito a apresentar candidato. a alternânCia pelo menos
pessoal dos candidatos é medida salutar. Impedindo a exceSSiva personalização
do orgão e enriquecendo sobremaneira a disputa democrãtlca

Em vista do exposto. submetemos a nossos ilustres Pares o
presente projeto de resolução. contando com seu apoio para transformá-lo em
norma do Regln1enlo Interno da Casa

SEila das Sessões, em jlScte!a.~Jode2000

0~ ____
~\ CL:EMENTINO COELHO-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÀO DE ESTImOS LEGISLATlVOS - C.DI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO IV
DA ORGA."l1ZAÇÃO DOS PODERES

CAPITULO I
DO PODER LEGISLATIVO

Seção VI
Das Renn iões

Art 57 O Congresso NaCional reumr-se-a, anualmente. na Capital
Federal, de 15 de fevereiro a 30 de Junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro,

§ I° As reunIões marcadas para essas datas serão transfendas para o
pnrnelro d18 útil subsequente. quando recarrem em sábados, dommgos ou
fenados.

§ 20 A sessão legislatIva não será mterromplda sem a aprovação do
projeto de lei de dlretnzes orçamentanas.

§ 30 Além de outros casos prevIstos nesta ConstItuIção, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal reumr-se-ão em sessão conjunta para:

I - maugurar a sessão legislativa,
11 - elaborar o regunento comum e regular a cnação de servIços

comuns às duas Casas,
III - receber o compromisso do PreSidente e do Vice-Presidente da

Repúbhca,
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IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.
§ 4° Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a

partir de 1Q de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus
membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de dois anos, vedada
a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

A Câmara dos Deputados, considerando a necessidade de adaptar o
seu funcionamento e processo legislativo próprio à Constituição Federal,
resolve:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO 111
DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS

Seção 11
Da Eleiçio da Mesa

Art.5° Na segunda sessão preparatória da primeira sessão
legislativa de cada legislatura, às quinze horas do dia 2 de fevereiro, sempre
que possível sob a direção da Mesa da sessão anterior, realízar-se-á a eleição
do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos Suplentes dos Secretários,
para mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na
eleição imedíatamente subseqüente.

§ 1° Não se considera recondução a eleição para o mesmo cargo
em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas.

§ 2° Enquanto não for escolhido o PreSidente, não se procederá
à apuração para os demais cargos.
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O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a dem de 900 milhões de dólares. Isto significa dizer
palavra pela ordem. que o Pólo Gás-Qurmico se constitui no bilhete de in-

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - gresso da região na modernidade. Ali, será instalada
Tem V. Ex8 a palavra. a Fábrica de Polietilenos, composta por duas unida-

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB _ RJ. Pela ordem. des industriais - de Pirólise (Rio Eteno) e de Polimeri-
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, zação (Rio PoHmeros) - e que produzirá 500 mil tone-
Sras. e Srs. Deputados, acreditamos que, depois do ladas anuais de resinas de alta qualidade, como poli-

etilenos de alta densidade.susto da crise cambial do ano passado, e suas lasti-
máveis conseqüências, que redundaram no processo Pelo que fomos informados, já antes mesmo do
de recessão econômica, gerando desemprego, afli- seu funcionamento, o Pólo Gás-Qurmico de Duque
ções e insegurança à Nação brasileira, o Pafs, hoje, de Caxias deverá ser um grande agente mobilizador
já começa a sinalizar focos de esperança. da economia da região, devendo oferecer aproxima-

Já não era para menos. Todos nós sabemos damente 5 mil oportunidades de novos empregos em
que a década de 90 foi um verdadeiro golpe para a in- obras de construção e infra-estrutura básica. Temos
dústria no Pars, principalmente para os trabalhado- também informações dando conta de que a constru-
res. Foram, na verdade, 2 milhões de postos de traba- ção do complE~xo industrial deverá ser iniciada ainda
lho que escorreram pelo ralo da globalização, provo- neste primeiro trimestre por uma das empresas nor-
cando não apenas demissões em massa, como tam- te-americanas (Bechtel e Lummuns) que disputam,
bém a extinção de vagas. Só no Rio de Janeiro, a bai- em licitação, a condição de sera construtora do pólo.
xa atingiu pelo menos 40%. Ou seja, dos 700 mil em- A estimativa de governantes e empresários, Sr.
pregos industriais que a Região Metropolitana ofere- Presidente e Srs. Deputados, é a de que será criado
cia em 1989, só restaram 427 mil. um programa de capacitação de mão-de-obra para

Felizmente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, oferecer condições técnicas a cerca de 1.500 pesso-
nem todas as noticias que nos chegam agora são tão as, que deverão atuar diretamente nas indústrias 10-
ruins. Economistas experientes garantem que, se a calizadas no Pólo Gás-Qufmico da Baixada Flumi-
economia voltar a crescer, o emprego formal deve se- nense.
guir a mesma tendência agora no ano 2000. Além da Como pc)demos observar, esses fatos por si só
perspectiva de crescimento, a barreira diferencial são altamente relevantes para as nossas perspecti-
cambial, que desfavorece os importados, deverá aju- vas diante de um futuro bem próximo. Temos ar, por
dar a retomada da indústria nacional, principalmente exemplo, uma indústria naval brasileira, também fin-
as pequenas e médias. cada no Rio de Janeiro, já comemorando a sua possf-

Fala-se ainda que devem surgir novas vagas vel redenção. Estima-se que o setor deverá receber
nos setores menos avançados tecnologicamente e uma injeção de investimentos de 70 bilhões de dóia-
para trabalhadores menos qualificados nas indústrias res e empregará nos estaleiros nacionais 30 mil pes-
mais tradicionais, como a têxtil, vestuário, alimenta- soas até o final da próxima década.
ção, couro e papel. Já no Rio, pelas informações que Hoje, às 15h, no Palácio do Planalto, terei a hon-
nos chegam, a expansão da indústria automobilística ra de participar da cerimônia de assinatura dos atos
e a retomada da naval também devem gerar novos do Pólo Gás-Qufmico do Estado do Rio de Janeiro.
empregos. Esta solenidade marca o in fcio efetivo de implantação

Eu, particularmente, estou bastante otimista di- do projeto. Este que é um empreendimento estrutu-
ante da perspectiva de ver a economia do Estado do rante para o futuro econômico do Estado e é uma
Rio de Janeiro, sobretudo da Baixada Fluminense, conquista em que a bancada federal do Estado do Rio
onde vivemos e temos reduto eleitoral, sinalizando de Janeiro teve participação fundamental.
um forte impacto positivo, já a partir dos próximos três Eis, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
anos, quando deverá entrar em operação o Pólo os motivos pelos quais estou bastante animado e oti-
Gás-Qufmico do Rio de Janeiro - um grande comple- mista. Este Pafs não pode andar para trás, como ca-
xo petroqufmico a ser criado em Campos Elfsios, ao ranguejo, não pode andar na contramão do desenvol-
lado da Reduc, em Duque de Caxias. vimento socioeconômico, não pode promover ansie-

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Pólo dade, aflição E~ desespero para seus filhos, que preci-
Gás-Qufmico de Duque de Caxias representa investi- sam equerem dignificar a própria vida e o futuro desta
mentos para a região da Baixada Fluminense da or- Nação. E o futuro do nosso Pafs está sem dúvida al-



Ela exigirá que os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário gastem com pessoal
no máximo 60% do seu Orçamento nos am
bitos estadual e municipal e 50% no ambito
da União. Qual é o problema de incluir os
três Poderes numa norma tão elementar
como essa?

O novo instituto legal demandará que
os governantes prestem contas à população
- e nao apenas aos tribunais de contas 
sobre o que fizeram com o dinheiro público,
comprovando, por exemplo, o quanto redu
ziram a mortalidade infantil, a repetência es
colar e a crimínalídade.

O Sr. Antonio Ermlrio de Moraes está mentindo.
Isso já existe hoje. é a Lei Camata 2. O próprio Rela
tor, quando discute que a Lei de Responsabilidade
Fiscal vai fixar limites para os Poderes, corrigiu esse
dispositivo que, evidentemente, era inconstitucional,
porque depende da LDO.

Brilha na mentira o Sr. Antonio Ermlrio de
Moraes quando diz:

Srs. Deputados, povo brasileiro, a lei de respon
sabilidade fiscal não trata disso, e sim de metas fisca
is. Ela não trata de metas sociais. Esse senhor é um
cínico, é um clnico. Por que ele faz um artigo em defe
sa dessa lei? Porque ele é interessado. Onde é que
está a aplicação de suas empresas? Na dIvida públi
ca. E essa lei é para garantir o pagamento da dIvida
pública.

Srs. Deputados, qual o interesse de Antonio
Ermírio de Moraes posar de defensor da Santa Casa
de São Paulo? Ele sabe que na Lei de Responsabili
dade Fiscal fica congelada a tabela do SUS. Ora, ele
posa de santo, santinho de pau oco, coração de ra
pa-coco, como se diz na minha terra. Ele é um farsan
te.

D. Eliane Cantanhêele completa, hoje, dizendo
que a lei é para punir os políticos e que os Prefeitos
não podem mais sair por aI, depois da lei, penduran
do cabos eleitorais e apadrinhados em empregos pú
blicos. Mentira. Hoje o emprego público é por concur
so. E já existe na Lei Eleitoral proibição de emprego
ou de aumento de salário nos últimos três meses. Ela
diz mais:
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guma em nossas mãos, nas mãos dos nossos gover- lei prolbe. O endividamento do Brasil vai continuar
nantes, delegados que fomos para promovermos o crescendo porque não depende dos gastos fiscais,
desenvolvimento e o bem-estar do povo brasileiro. mas das taxas de juros. O Sr. Antonio Ermlrio de Mo-

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa desse divul- raes está mentindo.
gação ao meu pronunciamento.

Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) - Pas

sa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Sérgio Miranda.
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na década de 60 fez sucesso no Brasil
um livro cujo trtulo era "A mistificação das massas
pela propaganda polltica".

Considero que estamos vivendo no PaIs algo
talvez nunca visto em nossa história: a maior manipu
lação de informações, mistificação, mentiras, tudo pa
trocinado pela grande imprensa, pelos grandes meios
de comunicação. Falo da lei de responsabilidade fis
cal.

As manchetes dos jornais, os editoriais da gran
de imprensa são fartos - freios na gastança, lei para
punir políticos. Porém, há dois artigos publicados na
Folha de S.Paulo de domingo que merecem uma
avaliação especial: um do Sr. Antonio Ermlrio de Mo
raes, sob o tItulo "Irresponsabilidade Fiscal", e outro
da sra Eliane Cantanhêde, cujo tftulo é: "Responsabi
lidade Já!"

O artigo do Sr. Antonio Ermlrio de Moraes diz o
seguinte: "Só agora, depois de 18 meses, a Camara
dos Deputados resolveu colocá-lo em regime de ur
gência". Isso é mentira, mentira. A lei entrou aqui no
dia 13 de abril de 1999. Como dezoito meses?

E para o Sr. Antonio Ermfrio de Moraes, o ho
mem mais rico do Brasil, quais os objetivos da lei? Por
que tanta resistência?

Diz o artigo:

A nova lei estabelecerá que nenhum
governante poderá assumir dIvidas que o
governo não possa pagar. O que há de erra
do nisso?

é mentira, mentira. Os governos podem se endi
vidar, principalmente a União, do ponto de vista finan
ceiro. O que a lei prolbe é que no último ano do man
dato, mais precisamente nos dois Cl1timos quadrimes
tres, os Prefeitos, ou os Governadores, ou o Presi
dente da República façam investimento de tal forma
que não possa ser pago na sua gestão. t:: isso o que a



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03ft53

_ Si· PresLc!~nte, Sras. e Srs. Deputados, faço
esse registro para que não haja dúvida em relação à
ausência dEl responsabilidade, seja do Parlamentar
Federal, seja da Prefeitura Municipal, seja de quem,
de poder, deveria ter alocado recursos para que a
comunidade contasse com unidade moderna, equi
pada com máquinas adequadas, para o atendimen
to dos portadores de deficiência renal crônica.

Muito ()brigado.
O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB - MA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venh·o à tribuna manifestar meu apoio, minha
solidariedade, portanto, meu voto ao relatório do
Deputado Pedro Novais no que se refere à Lei de
Responsabilidade Fiscal.

E o faço porque fui membro titular daquela Co
missão. Discutimos a lei durante quase dez meses.
Havia muitas dúvidas sobre texto novo, baseado
numa convençêo, que introduz no texto legal brasilei
ro algumas expressões que não são do nosso uso co
mum. Ouvimos depoimentos de Governadores, Pre
feitos, autoridades e especialistas.

Firmei minha convicçêo de que essa lei é instru
mento indispensável para que se possa dar ordena
mento mais firme à execuçêo dos gastos públicos ou,

Contraindo empréstimos do tipo ARO beria reformar e construir a sede flsica. E cumpriu sua
(Antecipação de Receitas Orçamentárias), parte: há mais de seis meses a unidade está pronta
caros e de curto prazo. para receber os pacientes com insuficiência renal crô

nica.Mais uma mentira. A Resolução n° 78 do Sena-
do praticamente impede que as Prefeituras façam Como disse, Sr. Presidente, o Prefeito Theodo-
Aro. Mas completa a jornalista: rico de Assis Ferraço cumpriu a sua parte no acordo.

O Dr. Jorio Dauster, Diretor-Presidente da Vale do Rio
Contratando obras eleitoreiras a em- Doce, diz em correspondência que tenho em mãos:

preiteiras amigas e espertas.
Nessa linha de ação, em 17 de dezem-

Ela parte do pressuposto - esse é o senso co- bro de 1999, através do Oficio n° 180, da
mum da grande imprensa - de que todo polrtico é la- Secretaria da Fazenda do Estado do Esprri-
drão, todo Prefeito é corrupto. Eles partem do ponto to Santo, foi autorizada a transferência e a
de vista do mercado: a poHtica é porca, é corrompida; utilização de créditos acumulados no valor
o mercado, sim, é sadio. de 2 milhões, 980 mil reais.

Essa proibição vai impedir que, se uma ponte Naquela oportunidade, foram prioriza-
cair, a Prefeitura a reconstrua. É uma avassaladora das, por acordo entre a Assembléia Legisla-
onda de mentiras em defesa dos interesses financei- tiva e a Secretaria de Estado da Fazenda,
ros. Essa lei servirá para garantir o pagamento da df- algumas entidades que constam da mencio-
vida, para conter e limitar gastos sociais e colocar o nada lei. Essa priorizaçêo não contemplou,
Estado a serviço do setor financeiro. entretanto, a Santa Casa de Misericórdia de

Srs. Deputados, não nos deixemos manipular Cachoeira de Itapemirim. Sr. Presidente, em
por essas mentiras. dezembro, foram liberados 3 milhOes de re-

Muito obrigado. ais, mas não foram direcionados os recur
sos necessários, carimbados e emendados

OSR. RICARDO FERRAÇO (PSDB - ES. Sem re- a Cachoeira de Itapemirim, que carece de
visao do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, um~i unidade de hemodiálise.
o programa Jornal Nacional, da Rede Globo de Televi
sao, fez veicular no dia de ontem matéria de absoluta pre
cisa0 que retrata no tom e na profundidade o sofrimento
de uma comunidade causado pela ausência de in
fra-estrutura necessária ao atendimento dos deficientes
renais crOnicos.

Matéria didática e longa, deixa claro o quanto
estamos dependentes de governantes insenslveis
para a importância do investimento no ser humano e
na saúde pública. Sou do Municrpio de Cachoeira de
Itapemirim, com muita honra. Ver a minha cidade ser
citada devido à ausência de poHtica pública em rela
ção aos deficientes renais crônicos não me fez bem.
E sei que não fez bem a nenhum dos seus cidadãos.
Essa crise só está acontecendo - e é verdade: ela
tem identidade, CPF e endereço - porque está faltan
do por parte do Governo do Estado a decisão de tor
nar prioridade o atendimento a essa absoluta neces
sidade.

Sr. Presidente, enviei correspondência ao Presi
dente da Companhia Vale do Rio Doce, que fez acor
do com o Governo do Estado,.em troca de créditos tri
butários - Lei Estadual n° 5.781/98 -, segundo o qual
parte desses recursos poderia ser aplicada na cons
truçêo de uma unidade de hemodiálise na cidade de
Cachoeira de Itapemirim. A Prefeitura Municipal ca-
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conforme o espírito da lei, fazer com que os adminis- como o do seu Presidente. Estou aqui para declarar
tradores cuidem da coisa pública com responsabilida- publicamente que vamos votar a favor da Lei de Res-
de. ponsabilidade Fiscal e que devemos fazê-lo urgente-

Não sou contra nenhum Prefeito. Fui eleito mente, não por causa da imprensa, mas porque sa-
Deputado com 95% dos votos oriundos dos muni- bemos que precisamos da unidade para as diversas
cípios do meu Estado, o Maranhão. Creio, entre- normas que tentam disciplinar o processo eleitoral.
tanto, que muitos abusos são cometidos, muitos de- Muito obrigado.
les porque a grande maioria das nossas prefeituras - Durante o discurso do Sr. Gastão Viei-
se não generalizo para o País, posso falar do meu ra, o Sr. Severino Cavalcanti, 20 Vi-
Estado - não dispõe de sistema próprio de execução ce-Presidente, deixa a cadeira da presidên-
orçamentária e financeira. São os contadores, muitas cia, que é ocupada pelo Sr. Themfstocles
vezes morando na Capital, que, por telefone, fazem Sampaio, § 20 do artigo 18 do Regimento in-
os balancetes, normalmente enviados com atraso ao terno.
Tribunal de Contas.

As antecipações de receita, as contratações, as O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
obras no perfodo eleitoral, práticas que todos conhe- Concedo a palavra ao Deputado Fernando Coruja.
cemos, ficam muito mais agudas quando permitimos O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
nesta Casa a reeleição em todos as esferas políticas. revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Eu me posicionei aqui a favor dos Prefeitos, quando Deputados, nós estamos, neste período de convoca-
houve movimento no sentido de tentar cancelar a ree- ção extraordinária, tentando votar o Orçamento da
leição dos mesmos. A regra não poderia ser mudada União para o ano 2000. A Comissão de Orçamento
no meio do jogo, no meu entendimento. Se os outros, reúne-se daqui a pouco para dar continuidade a essa
Presidente e Governadores, podem ser reeleitos, os votação.
Prefeitos também têm esse direito. Não diferentemente da maioria dos anos do Go-

No entanto, em alguns Municípios do meu Esta- vemo Fernando Henrique Cardoso, nosso Orçamen-
do disputa-se a eleição sem estrutura contábil e finan- to privilegia o pagamento de encargos da dívida. Os
ceira, sem capacidade de fiscalização dos seus ór- compromissos assumidos com o capital internacional
gãos próprios e do Tribunal de Contas. prevêem um superávit primário, isto é, uma arreca

dação maior do que a receita, em torno de 30 bilhões
Esta Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada, de reais para o ano 2000.

poderá significar ameaça no bom sentido, para que
esse pleito transcorra de acordo com o princípio de- Mas o surpreendente disso tudo foi anunciado
mocrático e que todos os candidatos o disputem, se ontem pela Folha de S.Paulo no tocante aos gastos
possível, em igualdade de condições. previstos no Orçamento deste ano com publicidade

para o Governo Fernando Henrique. Contabilizando
Durante o trabalho do Relator, Sr. Presidente, apenas despesas de Ministério, os números chegam

apresentei emenda solicitando que os municfpios a quase 100 milhões de reais. Somados aos gastos
com menos de 20 mil habitantes tivessem um tempo das grandes estatais, como a Caixa Econômica
para se adaptar aos rigores e ás exigências da lei. Federal, o Banco do Brasil e a Petrobras, no ano
Não me parecia possível que um município que vive 2000, esses valores vão chegar a cerca de 650 mi-
exclusivamente do Fundo de Participação, que é uma Ihões de reais, quantia três vezes maior - vejam bem,
transferência da União, precisasse fazer uma proje- três vezes maior - do que os gastos da Volkswagen,
ção de dez anos da sua receita, quando não dispõe empresa multinacional que mais investe no País, e
de nenhuma receita própria. E o Relator, Deputado seis vezes superior ao que vai gastar a gigante
Pedro Novais, acolheu minha sugestão. Coca-Cola, conhecida por ser uma empresa que mu-

Mas sinto que a pressão pela não-votação da lei ito investe em publicidade.
vem das grandes cidades e Capitais deste País, e Ora, neste País há enormes déficits, uma políti-
não consigo imaginar por que, numa época de tecno- ca econômica completamente suicida no nosso en-
logia e de informática, essas Prefeituras não estejam tendimento, e, para a manutenção do Plano Real,
organizadas para cumprir a Lei de Responsabilidade precisamos investir praticamente todos os nossos re-
Fiscal. cursos para custear encargos com a dfvida. Ainda as-

Portanto, Sr. Presidente, elogio o trabalho do sim nos damos ao luxo de fazer propaganda de um
Relator da Comissão, Deputado Pedro Novais, bem Governo que, apesar de todo o esforço da mfdia ofici-
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ai, de todo o investimento em marketing e merchan- Estado chei() de problemas, com índices sociais ex-
dising e do investimento feito indiretamente para que tremamente diffceis, como o Maranhão.
os meios de comunicação falem bem, é rejeitado pela Em 1995, quando iniciou o Governo Roseana
imensa maioria dos brasileiros! Sarney, o índice de analfabetismo, na população de 7

O governo gasta muito em publicidade e, pelo a 14 anos, era de cerca de 50%. Em cinco anos, bai-
visto, gasta mal, tal é a imagem que apresenta. Com xou para 32%. A reforma agrária promovida no Mara-
certeza, no ano 2000 vai gastar mais em publicidade nhão pela parceria Governo Federal e Governo do
do que investir em todas as rodovias federais. Estado apresenta-se hoje como modelo para o País.

Ora, um país que vê doenças do século passa- Então, enche-nos de satisfação o fato de o povo bra-
do, como a febre amarela, recrudescerem, e que de- sileiro começar a reconhecer o trabalho de uma mu-
mite os agentes sanitários que combatem essas do- Iher, de uma política com coragem de ousar e aceitar
enças, dá-se o luxo de gastar 650 milhões de reais desafios.
em publicidade oficial, um investimento que em rela- Terminado o primeiro mandato - extremamente
ção ao ano de 1999 representa aumento de 26% só bem-sucedido - e eleita em primeiro turno, mesmo
nos Ministérios e 33% nas empresas estatais! assim, não quis apenas repetir no segundo o que ha-

É muito estranho que o País não perceba que a via feito no primeiro. Promoveu profunda reforma na
estratégia de investir em publicidade não dá apoio a administração do Estado, redividindo-o em regiões e
este governo. É preciso investir mais em setores bási- alocando um "gerente regional" em cada uma delas.
coso Porexemplo: por que não recontratar os agentes Passado o primeiro ano, a avaliação é positiva.
sanitários? Já foi determinado pela Justiça que eles Já no início do segundo ano, aumenta a descentrali-
sejam reintegrados, a fim de combaterem a febre zação, aumentando a responsabilidade, inclusive
amarela. com dotação orçamentária para que esses agentes

Sr. Presidente, Sras: e Srs. Deputados, o País possam ser o braço do governo em cada uma das re-
corre o risco de passar para o novo milênio enfrentan- giões.
do pragas, infestações, infecções que, no século pas- Finalizando, gostaria de deixar registrada mais
sado, foram, galharda e valorosamente, erradicadas uma vez a nossa satisfação, antes de tudo como ma-
no Brasil. É o caso da febre amarela. ranhense, como disse no inícío, independentemente

É o momento de protestarmos contra o governo, da cor partidária, porque enche de orgulho a todos o
que não pode gastar 650 milhões de reais em publici- fato de a Governadora do nosso Estado começar a
dade com tantas e tantas mazelas para enfrentar no ser levada E!m consideração pelo País para adminis-
cotidiano, como por exemplo o citado caso da febre trá-lo no futuro.
amarela. Muito ()brigado.

Obrigado. O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão
O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA. do orador.) -- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. o que me traz a esta tribuna é a perplexidade com a
Deputados, o instituto Vox Populi, ainda no mês de forma como vem sendo tratado um processo extre-
dezembro, divulgou pesquisa que pela primeira vez mamente importante no Senado Federal.
apresentou o nome da Governadora do Maranhão, Esse processo a que me refiro envolve um Se-
Roseana Sarney, como possível candidata à Presi- nador da República que, do nosso ponto de vista e do
dência da República, para medir seu índice de aceita- ponto de vista demonstrado em muitos veículos de
ção em termos nacionais. Para surpresa geral, a Go- comunicação, envergonha aquela Casa, envergonha
vernadora contou com 6% das intenções de votos. a história do Senado da República e envergonha a
Em nova pesquisa divulgada hoje pelo mesmo institu- população cio Distrito Federal, porque é acusado de
to, a Governadora Roseana passou a contar com 8%. malversação de dinheiro público. Mais de 40 milhões

Com este registro, deixo claro que a manifesta- de dólares foram desviados de uma única obra des-
ção do povo brasileiro enche de satisfação todos os coberta, Sr. Presidente.
maranhenses, independentemente da posição políti- Eu, que sou morador de Brasflia e ando pelos
ca e da cor partidária, tendo em vista o reconheci- mais diversos locais desta cidade, tenho ouvido da
mento do Brasil pelo trabalho de uma mulher, de uma boca da população: "Foi descoberto o rombo em ape-
polrtica que tem demonstrado extrema ousadia na nas uma obra. O que não terá acontecido em tantas
sua participação polrtica nacional ao governar um outras patrocinadas pelo grupo do Sr. Luiz Estevão?"



Não venham agora com os famosos pareceres
- e sabe-se lá quantos milhões custam - dados por
alguns, entre aspas, "eminentes juristas" deste País.
Queremos que o Senado Federal instale a Comissão
e dê total e amplo direito de defesa ao Senador. Ele
que se explique; que comprove a autenticidade dos
documentos, coisa que não conseguiu fazer durante
o processo da CPI; que repita aquilo que disse duran
te o processo da CPI, quando afirmou que não estava
à frente de suas empresas na época em que foram fe
itos os negócios com o juiz de São Paulo, na constru
ção do fórum. Isso mostrou-se uma mentira e tem que
ser esclarecido.

Queremos que a Comissão implantada pelo Se
nador Antonio Carlos Magalhães trabalhe e que o Se
nado quebre essa tradição triste de não investigar e
não punir os seus.

Repito: a população de Brasília, bem como a de
todo o Brasil, espera, em primeiro lugar, uma investi-_
gação e depois a punição dos responsáveis pelo des
vio de milhões e milhões de dólares do povo brasileiro
em que está envolvido o Senador Luiz Estevão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na última quinta-feira, dia 20, tive a opor
tunidade de participar, em Salvador, da posse da
nova Direção da AEPET - Associação dos Engenhei
ros da Petrobras, núcleo da Bahia. Naquela oportuni
dade, tive também o prazer de assistir à palestra do
ex-Presidente da entidade engenheiro Alexandre Go
mes, que estava passando o cargo, sobre a indústria
de petróleo na Bahia e suas perspectivas.

Reproduzirei dados citados pelo engenheiro
Alexandre Gomes, alguns do nosso conhecimento e
que vêm confirmar o que consideramos fundamental
para o Estado da Bahia, que já foi grande produtor de
petróleo no Brasil.

O primeiro poço de petróleo descoberto no
Brasil foi descoberto no Estado da Bahia. No entanto,
a Bahia vem reduzindo ano a ano sua participação na
extração de petróleo no País. É inadmissível ter um
baiano como Ministro de Minas e Energia, o Dr. Ro
dolpho Tourinho, ê sua Pasta não trabalhar para recu
perar a Bahia nesse cenário.

O Sr. Luiz Estevão disse que tinha recebido um
ou outro telefonema do juiz Nicolau. Quando foram
verificar, havia centenas de telefonemas. Disse ainda
que era uma quantidade de recursos, descobriu-se
que era mais do que o dobro do valor dito. O Senador
falou em obras que havia feito, a imprensa foi atrás e
descobriu que eram obras fantasmas.

A população de Brasília, os Parlamentares do
Distrito Federal, os Parlamentares da Câmara dos
Deputados, os Senadores da República têm que se
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Sobre essa questão, inicia-se no Senado Federal posicionar, porque, senão, essa laranja podre acaba
uma guerra de dossiês e pareceres. A bem da verda- por contaminar todo o resto da caixa. Queremos que
de, não estranha nem decepciona muito o parecer de se instaure o processo, para se apurar, com firmeza,
um homem como o Sr. Josaphat Marinho, que tenta o envolvimento do Senador na malversação de dinhe-
acobertar o que o Brasil inteiro já sabe: houve rouba- iro público, no desvio de milhões e milhões de dóla-
Iheira. res.

U uma reportagem em uma revista sobre o que
aconteceu ao líder Helmut Kohl, que, depois de de
zesseis anos na liderança da Alemanha, prestando
inúmeros serviços àquele povo, reunificando e colo
cando a Alemanha novamente no centro dos debates
da economia européia, vem passando por momentos
difíceis. Ele renunciou ao cargo que ocupava no seu
partido e vem sendo execrado.

No Brasil, um Senador mete a mão no dinheiro
público, arma mil e uma formas de desviar recursos
que poderiam ter sido aplicados em outras áreas,
como fez esse Senador do PMDB de Brasília, Sr. Luiz
Estevão, e agora o Presidente do Senado, Antonio
Carlos Magalhães, seu conterrâneo, Deputado Nel
son Pellegrino, monta a tal Comissão de Ética, que
estava há tanto tempo na gaveta. Mas ela não pode
se movimentar, porque existe o parecer de "A", o pa
recer de "B", quando o Brasil inteiro sabe o que acon
teceu.

Também não é verdade o que tem sido dito no
sentido de que os aspectos técnicos e jurídicos de
vem se sobrepor a qualquer outro. Ora, fosse assim,
os casos que tivemos aqui na Câmara dos Deputados
de cassação de Parlamentares desta Casa também
não teriam validade, e o processo de impeachment
que sofreu o ex-Presidente Collor de Mello também
não faria sentido.

Sr. Presidente, a população de Brasília, bem
como o povo brasileiro, espera que o Senado Federal
quebre essa triste tradição de não investigar nem pu
nir aos seus. Os Deputados deste Parlamento já de
ram exemplos de sobra de cortar na própria carne, de
punir com severidade aqueles que descumprem o
que prometeram nas urnas ou que descumprem a lei
no nosso País.



Outra providência importante foi buscar o apoio
de entidades não governamentais que atuam em
ações preservacionistas e das prefeituras dos mUnJcí
pios banhados pelas águas da Bafa, para que as
providências sejam tomadas com mais rapidez e a
recuperação do meio ambiente se faça no menor pra
zo possível.

Tocla empresa tem direitos e deveres, entre es
ses o de respeitar o meio ambiente, cumprir as nor
mas legais e assumir a responsabilidade pelos danos
que, eventualmente, vier a causar a terceiros.
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Até 1979, a Bahia produzia metade do petróleo ses investimentos estão sendo reduzidos, agravando
extraído neste País. Hoje, vinte anos depois, a produ- ainda mais a situação dos municípios.
ção de petróleo no Estado da Bahia representa ape- Estamos aqui para defender a idéia de que a
nas 5% da produção nacional - a grande produção Petrobras faça novos investimentos não só no Re-
está na Bacia de Campos e agora indo para a Bacia côncavo Baiano, mas também na região sul do Esta-
de Santos. E o mais grave é que há uma perspectiva do, onde há perspectiva de existência de poços gi-
de redução de 7% ao ano desse percentual de produ- gantes.
ção. Existe uma estimativa de que a Bahia, em 2010, Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de
se não houver novos investimentos, s6 produzirá 30 apresentar um dado que considero fundamental:
mil barris por dia, produção que comparada ao total numa área equivalente, a Petrobras tem apenas 6 mil
da produção diária brasileira, de 1 milhão e 400 mil poços, enquanto os Estados Unidos têm 600 mil.

barris, é irris6ria. Se a Petrobras investisse em tecnologias mo-
Mas o petr61eo da Bahia acabou? Não. Aliás, o dernas, poderíamos gerar mais de 1 milhão de em-

Recôncavo Baiano, onde foi descoberto o primeiro pregos na Região Metropolitana de Salvador.
poço, fez a Bahia representar 50% da produção naci- Esperamos, portanto, que a Petrobras invista
onal de petr6leo. No entanto apenas 23% do petróleo novamente no Recôncavo Baiano e no Estado, por-
baiano foi extraído até o momento, e a Petrobras esti- que petróleo existe. É inadmissível que o Ministro Ro-
ma que se pode extrair mais 5%; ou seja, 72% - 4 bi- dolpho Tourinho feche os olhos para essa realidade.
Ihões e 300 milhões de barris - da capacidade de pro- O preço do barril do petróleo hoje justifica esse inves-
dução está inexplorada e sem perspectiva de explo- timento.
ração. O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o

Diz a Petrobras que não é viável explorar esses seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, o vazamento de
poços porque o custo é o dobro do custo da explora- óleo na Baía de Guanabara, o maior dos últimos 25
ção dos poços situados na Bacia de Campos. Estão anos, foi um fato lamentável, mas serviu para que a
desprezando algo em torno de 110 bilhões de reais. nova Diretoria da Petrobras mostrasse uma face até
Se aplicadas novas tecnologias, como já se fez, es- então desconhecida: o respeito à opinião pública.
sas reservas da Petrobras, 72% do petróleo baiano, Pela quantidade de 61eo derramado e pelos re-
repito, poderiam ser exploradas. f1exos que terá na vida dos municípios em torno da

Hoje a Petrobras diz que tudo o que for, em ter- Refinaria Duque de Caxias, a começar pelas praias
mos de produção, acima de 19 d61ares o barril não é de Magé e do Rio de Janeiro, foi um acidente de gra-

ves proporções.
economicamente viável. Mas os preços estão subin-
do no mercado internacional - hoje o barril custa en- Ternos, porém, a obrigação de destacar a posi-
tre 23 e 26 reais -, e a tendência é chegar a algo em ção do novo Presidente da empresa, o economista
torno de 30 reais, o que significa dizer que a explora- Hemi Philippe Reichstul, que, ao invés de mandar pu-
ção no Recôncavo da BahIa é economicamente viá- blicar uma nota oficial formal pelos órgãos de impren-
vel, uma vez que o custo de extração do barril é de sa, foi à televisão anunciar que, antes de justificati-
aproximadamente 23 reais. vas, a Petrobras tem o dever de buscar soluções que

minimizem o impacto do acidente na vida de milhões
É necessário fazer investimentos para possibili- de pessoas que vivem em torno da Bafa de Guanaba-

tar que os campos da Bahia voltem a produzir. Eu diria ra.
que, se a Petrobras investir, a Bahia poderá voltar a ser
um grande produtor de petróleo, o que é necessário
também porque a Petrobras sempre foi um peso muito
grande na geração de empregos na Bahia, principal
mente em Salvador e sua região metropolitana, hoje
campeãs de desemprego no País, com 440 mil de
sempregados. Portanto, a Petrobras estaria também
contribuindo para a geração de postos de trabalho.

A Petrobras pagou no ano de 1999, em média,
25 milhões de reais em royalties aos municípios pro
dutores, uma média de 300 mil reais por mês. Mas es-
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Ao declarar que a empresa pagaria as multas Disso tudo, temos a certeza de que o terrfvel
que lhe foram aplicadas, sem discuti-Ias, o Presidente acidente da outra semana servirá como pólo de atra-
da Petrobras mostrou-se à altura da confiança do ção para unir a Petrobras, as Prefeituras da região, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, tão criticado Governo do Estado e as entidades não-governamentais
pela sua escolha. Hoje, temos o dever de reconhecer num efetivo programa de defesa e controle do meio
que, além de um técnico de competência comprova- ambiente, que vá além das fotos bonitas de mi-
da, o Dr. Henri Philippe Reichstul é um homem de ele- cos-Ieões dourados, de biguás sobrevoando aBafa
vada sensibilidade social, com uma visão moderna do ou de custosos outdoors ao longo de rodovias, que
que é ser um servidor público - a de que ele, em sua anunciam a beleza da Bafa, mas nada representam
diffcil missão profissional, ali está para atender ao pú- em termos de defesa efetiva desse patrimônio, que
blico, colocando todas as suas energias a serviço não é só do Rio de Janeiro.
desse público. Por ser estatal, a Petrobras é um patri- Parabéns ao Dr. Henri Philippe Reichstul pela
mOnio de todos os brasileiros, independentemente de decisão de assumir, publicamente, a responsabilida-
filiação partidária, opção religiosa ou classe social. de pelo acidente na Baia da Guanabara e a disposi-

Há muito tempo a Petrobras estava devendo ção da Petrobras em reunir governo e entidades da
uma participação mais ativa e agressiva nos progra- sociedade civil no projeto de despoluição da Bafa.
mas destinados à despoluição da Bafa de Guanaba- Parabéns, também, ao Presidente Fernando
ra. Segundo dados levantados pela Cedae, a Reduc Henrique Cardoso, que, muito sensibilizado com o
lança, diariamente, 1,4 tonelada de óleo na Baia de acidente, não tem envidado esforços para minimizar
Guanabara, enquanto os terminais marftimos, da essa grande tragédia ecológica.
Petrobras e das distribuidoras, são responsáveis por
outras 2 toneladas diárias de óleo na Bafa. Agradeço ainda ao Ministro Sarney Filho, pela

pronta presença que teve, ao Presidente da Repúbli-
Desde 1988, o Governa do Estado vem executan- ca, ao Prefeito Zito e ao Prefeito Luis Paulo Conde,

do um Programa de Despoluição da Bala, contando por tentarem amenizar o acidente ocorrido e por bus-
com recursos do Banco Internacional do Japão. Esse carem solução para um Brasil e um mundo melhores.
programa, que no Governo Marcello Alencar teve um
impulso muito grande, contempla a construção de no- Era o que eu tinha a dizer.
vos reservatórios e redes distribuidoras de água potá- Obngado.
vel na região metropolitana. Ainda no Governo Mar- O SR. IÉDIO ROSA (PMDB - RJ. Pronuncia o
cello Alencar, foram iniciadas as obras de construção seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
das estações de tratamento de esgotos dos sistemas Deputados, não necessito enfatizar a importância da
Acari-Pavuna e Meriti, que irão tratar os esgotos de reforma do Judiciário para o Pafs nem ressaltar as
Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e vantagens que as mudanças trarão para o povo, prin-
bairros da Zona da Leopoldina, no Rio de Janeiro, es- cipalmente às suas camadas mais humildes - aque-
gotos esses lançados sem qualquer tipo de tratamen- les que não dispõem de recursos para enfrentar os al-
to nas rios e canais e que acabam poluindo a Bafa de tos custos advocatfcios -, pois a justiça se tornará
Guanabara. mais célere e os socialmente exclufdos poderão in-

É profundamente lamentável admitir que Duque gressar em juízo de forma mais fácil.
de Caxias, a minha querida cidade adotiva, embora A fim de assegurar o acesso desses hipossufici-
seja a segunda economia do Estado e a nona do entes às barras da lei para defender seus direitos e
País, próximo à virada do milênio e entrada do século suas causas, o Estado tem que possuir uma estrutura
XXI, não conta com um só metro de rede de esgotos que seja suficientemente forte para enfrentar não só o
tratados, situação que se repete em São João de Me- poder dos grandes escritórios como o do próprio go-
riti, Belford Roxo, Nilópolis, Nova Iguaçu, Magé e Gu- verno. Para tal, foi institufda a Defensoria Pública, e o
apimirim. reconhecimento de sua importância foi comprovado

Temos certeza de que, embora lamentando a pelo entendimento que os membros da Comissão
tragédia provocada pelo vazamento de óleo na Bafa Especial de Reforma do Poder Judiciário, após me-
de Guanabara, a população do Grande Rio poderá ses de análises e debates, demonstraram na discus-
contar com o apoio da nova Diretoria da Petrobras são e aprovação das emendas que fizeram parte do
num projeto de recuperação e despolUição da Bafa, Relatório Final da Relatora da Comissão, Deputada
cartão postal conhecido em todo o mundo e que tan- Zulaiê Cobra, do PSDB. Ora, prezados colegas, so-
tos turistas atraem para o Brasil a cada ano. mos todos sabedores de que os partidas pollticos, ao
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Obrigado.
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indicaI' os membros titulares e suplentes da referida O SR. ENIO BACCI (PDT - RS. Pronuncia o
Comissão, fazem-no com a preocupação de esco- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
Iher, preferencialmente, profissionais com conheci- tados, após '14 meses de queda, as indústrias de São
mento das leis, normalmente advogados. Não é à toa Paulo registraram crescimento em comparação com
que, ao longo dos anos, sempre tivemos entre seus o mesmo período do ano passado.
componentes homens públicos de notável saber jurí- A produção da região teve expansão de 1,1 %
dico. em relação a outubro de 1998. Técnicos do IBGE

Por conhecerem as reais necessidades de o destacam que a reação refletiu efeitos estatísticos em
Estado possuir uma Defensoria Pública forte e inde- função da base de comparação deprimida em alguns
pendente, a Comissão Especial de Reforma do Poder dos principais segmentos, como na indústria metalúr-
Judiciário, após longa análise, optou por conce- gica (4,8%), material de transporte (4,4%) e minerais
der-lhe grau de autonomia compatível com suas res- não-metálicos (6,9%).
ponsabilidades, no que foi apoiada pelos partidos que A melhora foi resultado também do bom desem-
compõem a base de sustentação do governo. penho de setores como os de produtos alimentares

Como Defensor Público, não compreendo, por (5,2%), bebidas (19,1 %) e vestuário (9,1 %), que man-
conseqüência, como pode, na discussão da reforma tiveram a trajetória de crescimento em outubro. No
do Judiciário em Plenário, o governo, que apoiou o re- acumulado do ano, a indústria paulista ainda opera
latório final, desejar seja alterada a artéria vital da Oe- em queda de 6,4%.
fensoria Pública, que é a sua autonomia financeira. O SR. GERALDO SIMÕES (PT - BA. Pronuncia
Como fica a autenticidade da votação e da reforma? o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Se a Comissão aprovou a autonomia financeira, Deputados, a deterioração do poder de troca dos pro-
como agora o próprio governo manifesta-se contra, dutos primários diante dos industrializados foi tratada
em desacordo com a sua posição anterior? O que de- em recente edição da revista britânica The Econo-
preendo dessa balbúrdia é que o que realmente tem mist.
valor é a posição do governo e não a postura dos par- A revista demonstrou que as commodities, em
tidos que o apóiam na Comissão, o que, na minha termos reais, vêm baixando de preço e que, nos últi-
opinião, além de descaracterizar a representação mos vinte anos, os países que centram suas exporta-
partidária na Comissão específica, configura uma lás- ções em produtos primários sofreram depreciação de
tima. valores de 30% em média.

O que busco através deste pronunciamento, no- Sr. Presidente, a extensão do protecionismo vi-
bres colegas Parlamentares, é reverter a tendência gente nos países avançados é comprovada pelas es-
desse quadro que pode comprometer seriamente o tatísticas da Unctad: suas barreiras protecionistas im-
modo de operação de uma Instituição destinada - pedem o acesso dos produtos manufaturados de bai-
pela via constitucional- à assistência jurídica àqueles xa tecnologia dos países em desenvolvimento aos
que não possuem condições de contratar advogado, seus mercados e frustram exportações agrícolas da
infelizmente a grande maioria do povo brasileiro. ordem de 700 bilhões de dólares por ano; diga-se de

A reforma do Judiciário, no contexto do governo, passagem, quantia quatro vezes superior aos fluxos
poderá operar a celeridade, mas não possibilitará o financeiros que recebem.
acesso dos carentes ao Judiciário. Tenho fé. Sei que As nações que compõem a OCDE (Organiza-
esta Casa não permitirá que os pobres venham a ser ção para Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
defendidos por profissionais jovens, advogados re- co) detêm ~17% das patentes do mundo, embora as
cém-formados, sem experiência profissional, contra- nações em desenvolvimento sejam fonte de 90% dos
tados apenas para assegurar uma pseudodefesa. recursos biológicos, detendo ainda 80% do comércio
Seria garantir a continuidade da batalha do mar con- internacional.
tra o rochedo. Assim sendo, Sr. Presidente, considerando que

Confio na rejeição do infeliz destaque porque mais de um terço da humanidade vive abaixo do nfvel
sei que, nesta Casa, cada Parlamentar se constituirá de pobreza, os países pobres e em desenvolvimento
num Defensor Público. têm urgência de normas, no chamado livre comércio

internacional, que possibilitem o livre acesso de seus
produtos agrícolas aos mercados dos países ricos. É
o mínimo que podemos exigir.
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A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma Comunicação de Liderança.

O SR. PRESIDENTE (~nio Bacci) - Concedo a
palavra à nobre Deputada Luiza Erundina, para uma
Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

S. Exa. dispõe de três minutos.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB, SP 
Como Llder. Sem revisão da oradora) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a cidade de São Paulo
hoje comemora 446 anos de fundação. Parabenizo-a
em nome dos milhões de nordestinos que ali vivem.
Devido a circunstâncias que os impediram de perma
necer em suas cidades de origem, esses irmãos se
deslocaram para a grande metrópole paulistana,
onde puderam realizar-se individualmente como tra
balhadores e como cidadãos. Sou profundamente
grata àquela cidade que nos acolhe·, nos adota e nos
dá oportunidade de realização e de sobrevivência.
Não poderia deixar de fazer esta homenagem nesta
data.

Apesar de não poder estar presente às festivi
dades, pois devo estar nesta Casa cumprindo minhas
funções, no exercício do mandato que o povo de São
Paulo me confiou, deixo registrados o meu reconheci
mento e a minha gratidão àquela gente, associan
do-me às celebrações e comemorações que lá se fa
zem durante todo o dia de hoje, por mais um ano de
sua existência.

São Paulo é uma extraordinária e fantástica ci
dade que acolhe um povo generoso, combativo, tra
balhador e com muita esperança de construir um país
justo, democrático e fraterno.

Sr. Presidente, registro que o Estado de São Pa
ulo iniciou as comemorações dos 500 anos do Desco
brimento do Brasil, ao transferir, por três dias, o Go
verno - Assembléia Legislativa, Poder Judiciário e
Poder Executivo do Estado de São Paulo - para o
Munícfpio de São Vicente, realizando extensa progra
mação, de iniciativa do Prefeito Márcio Luiz Franca
Gomes, liderança de grande destaque, que vem reali
zando um trabalho extraordinário. Inclui-se entre os
Prefeitos mais reconhecidos, mais aprovados e de
maiores realizações naquela cidade paulista.

Entre os dias 27 de janeiro e 10 de fevereiro pró- Era o que tinha a dizer.
ximos, em Davas, na Suíça, será realizado o Fórum Durante o discurso do Sr. Geraldo Si-
Econômico Mundial, que deverá reunir 2 mil chefes mões, o Sr. Themístocles Sampaio, § 20 do
de empresas, especialistas e políticos (incluindo o artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca-
Presidente dos Estados Unidos). Escaldado com o delra da presidência, que é ocupada pelo
que aconteceu recentemente em Seattle, nos Esta- Sr. Enio Bacci, § 2° do artigo 18 do Regi-
dos Unidos, o Governador daquele Estado está pe- mento Interno.
dindo reforços ao Exército. Ele está muito preocupa
do com milhares de franceses, alemães, holandeses
e suíços que já anunciaram sua presença em Davas

O diretor do Fórum, Claude Smadja, explicou à
imprensa que os manifestantes de Seattle tinham mo
tivos para gritar "Não se deve vender o mundo!". Dis
se ele ainda que "a globalização não pode ser feita le
vando unicamente em conta as prioridades dos gran
des países industrializados e esquecendo os outros".

Sr. Presidente, o comércio agropecuário mundi
al alcançou em 1998 a cifra de 485 bilhões de dóla
res, dos quais participamos com apenas 3,6%, en
quanto a União Européia alcançou 38,3%, e os Esta
dos Unidos, 13,3%.

Assim sendo, a defesa da liberação do comércio
agropecuário é vital para o Brasil, pois temos condi
ções de inigualável competitividade. Não custa lem
brar que a industrialização no Brasil atingiu os pata
mares de hoje calcada nos saldos cambiais propicia
dos pelo setor primário de nossa economia.

Sr. Presidente, a revista Veja traz uma reporta
gem sobre minha região. É sobre o porto que foi cons
truído e inaugurado em 1971 para exportar 200 mil to
neladas de cacau e hoje importa 100 mil toneladas de
cacau da Ásia e da África. Portanto, as importações
de cacau no ano 2000 devem atingir o patamar recor
de de 100 mil toneladas, registrando um crescimento
da ordem de 233% em 3 anos. O Brasil, que era o se
gundo maior produtor de cacau do mundo, aumentou
sua importação de cacau em 233%.

Enquanto os recursos governamentais do fra
cassado plano de recuperação da lavoura cacaueira
não chegam em meu Estado, o BNDES aprovou, no
início de dezembro de 1999, créditos no montante de
2,44 bilhões de reais para financiar os investimentos
de 13 operadoras de telefonia, para atender às metas
da Anatel. Dinheiro público para os gringos não falta
nunca, mas para os agricultores de cacau e para os
agricultores como um todo no Brasil é difícil aparecer.

Sr. Presidente, esta Casa precisa assumir que
agricultura é um setor estratégico para o Brasil e pei
tar este governo, que segue loteado pelos interesses
internacionais, tão distantes dos interesses do povo
brasileiro.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03461

Ao registrar esses dois eventos, quero asso
ciar-me àquelas comemorações e dizer que o Brasil
muito deve a São Paulo. Os nordestinos também se
associam a tantos milhões de paulistanos, porque
hoje integram aquela população batalhadora, que re
almente constrói a riqueza de São Paulo e do Brasil.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Ênio Bacci) - Em nome
dos 513 Parlamentares da Câmara dos Deputados, a
Mesa se associa às palavras da Deputada Luiza
Erundina e às homenagens à cidade de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Ênio Bacci) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Paulo Feijó.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
parabenizo o Presidente Fernando Henrique Cardoso
pela assinatura, agora há pouco, do protocolo de in
tenções da construção do Pólo Gàs-Químico no Mu
nicípío de Caxias, Estado do Rio de Janeiro.

Como representante, nesta insigne Casa de
Leis, dos interesses de minha região e do Estado do
Rio de Janeiro, acompanho com atenção e saúdo,
hoje, a assinatura dos contratos para a instalação do
Pólo Gás-Químico do Rio de Janeiro, em solenidade
que contará com a participação do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso.

Trata-se de uma importante vitória para o Esta
do do Rio de Janeiro, em face de ser este o maio pro
dutor de petróleo e gás natural do País, contribuindo,
sobremaneira, para o processo de fortalecimento da
Petrobrás e do próprio País. A construção do Pólo
Gás-Químíco do Rio irá demandar investimentos da
ordem de US$900 milhões, sendo um terço destes fi
nanciados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Nesta ocasião, Sr. Presidente, tão importante
para o Estado do Rio de Janeiro, é necessário ressal
tar o impacto positivo que este projeto irá provocar em
toda economia fluminense, como também frisar que o
Pólo Gás-Químico só se torna possível graças ao em
penho e à visão do Governo Federal.

Dos US$900 milhões previstos para aplicação no
Pólo Gás-Químico do Rio, a ser instalado em CaxIas,
US$640 milhões serão investidos em seu processo de
construção, com a quantia restante, US$ 260 milhões,
sendo aplicada na instalação e manutenção da
Rio-polímeros, empresa que irá gerenciar a comer
cialização da produção do Pólo.

Projeta-se para o ano 2003 o pleno funciona
mento do Pólo Gás-Qufmico do Rio, com a produção
de 500 mil toneladas ao ano de políetileno, plástico

usado pela indústria de grande porte para a confec
ção de embalagens flexíveis e rígidas.

Como Parlamentar que representa, nesta hon
rada Casa d,e Leis, os interesses do norte do Estado
do Rio de J~meiro, responsável por mais de 75% da
produção nacional de petróleo, considero oportuno
reivindicar uma atenção maior para esta região, na
forma da intensificação de parcerias do Governo Fe
deral com a iniciativa privada, para atração de investi
mentos neste segmento.

É preciso reiterar minha conduta de respeito ao
Governo Federal, pelos ganhos que tem proporciona
do aos Municípios fluminenses produtores de petró
leo, na forma de royalties pagos a título de indeniza
ção, como também ouso lembrar que estes recursos
aumentaram no último ano de forma expressiva, face
à quebra do monopólio estatal e a criação da Agência
Nacional de Petróleo (ANP), tendo sido eu o único
Deputado de minha região a votar favorável, nestas
matérias, no Congresso Nacional.

Em qw~ pese a força dos royalties e sua interfe
rência positiva nos Municípios, capacitando Prefeitu
ras a investir em obras de infra-estrutura, com recur
sos federais, penso ser possível avançar mais; isto
através da adoção de uma política transparente de
comprometimento do Governo Federal com o proces
so de desenvolvimento do norte fluminense, com
apoio a atividades afins ao petróleo, com incentivo à
iniciativa privada.

Estou reivindicando ao Governo Federal não
benesses ou tratamento privilegiado ao norte flumi
nense, e sim investimentos, que se sustentam por
fundamentos técnicos e mesmo comerciais. Na mi
nha concepção, é factrvel esta minha cobrança de ser
concretizada, se conseguirmos envolver neste pro
cesso a ANP, brilhantemente gerida por seu Diretor, o
Sr. David Zylbersztajn, e conta com representantes
fluminenses altamente gabaritados, como o Sr. Elói
Fernandez y Fernandez.

O Rio de Janeiro comporta, em termos de novos
investimentos, mais do que o Pólo Gás-Qurmico de
Caxias, que usará gás natural produzido pela Bacia
de Campos, no norte fluminense. Acho que a ANP
conduz estE! modelo de incremento da atividade eco
nômica, ciente que é de todas as informações que
cercam esta atividade e, mais do que isso, conhece
dora de fato do potencial da região e do real interesse
de investidores internacionais.

Para que este processo se dê com maior agili
dade, e até para que a ANP, órgão maior de acompa
nhamento das atividades relacionadas ao petróleo,
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se aproxime mais do norte do Estado do Rio de Janei- Casas e Hospitais Filantrópicos Vinculados ao SUS,
ro, é preciso a instalação, em Campos, de um Escritó- criado pelo Ministério da Saúde buscando sanear fi-
rio Regional, que fomente o desenvolvimento, a atra- nanceiramente os hospitais conveniados ao Sistema
ção, a captação de investimentos e novos empreendi- Único de Saúde.
mentos, balizando o caminho para a retomada do Porém, Sr. Presidente, o hospital por mim men-
crescimento econômico local. cionado mantém todas as suas contas em dia, não

No intuito de defendermos esta bandeira, espe- possuindo dividas para com o Estado, os fornecedo-
ramos mobilizar toda a classe política fluminense, e res e os estabelecimentos bancários a serem refinan-
mais, sensibilizar o Ministro de Minas e Energia, o Sr. ciadas nas condições originalmente propostas pelo
Rodolpho Tourinho, o Presidente da Petrobras, Sr. projeto do Ministério da Saúde, o que levou o hospital
Henri Philippe Reichstul, e toda a diretoria da ANP, a solicitar ao Ministério que o financiamento fosse au-
para que o norte do Estado do Rio de Janeiro possa torizado para capital de giro, o que ainda não foi auto-
contar com a presença de um Escritório Regional da rizado.
Agência Nacional de Petróleo. Está ai, Sras. e Srs. Deputados, um dos absur-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e dos dos projetos criados pelos tecnocratas que nada
Srs. Deputados. conhecem das dificuldades do dia-a-dia dos que reaJ-

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB MS. Pronuncia mente prestam serviços à população.
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Selecionado com um crédito de R$1.511.707,OO
Deputados, ao ocupar a tribuna desta Casa na tarde por não ter dividas para com o Estado, para servir de
de hoje, registro a necessidade de o Ministério da "piloto" na implantação de um programa que libera re-
Saúde rever as normas de utilização dos recursos fi- cursos para reestruturação de dividas contraidas até
nanceiros do Programa de Reestruturação Financei- julho do ano passado, o Hospital não poderá fazer
ra e Modemização Gerencial das Santas Casa e Hos- uso do crédito concedido, por estar absolutamente
pitais Filantrópicos Vinculados ao SUS. em dia com suas contas.

Ao fazê-lo, Sr. Presidente, utilizo o exemplo do Fatos como este, Sr. Presidente, constituem-se
Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King, da mi- em verdadeiro desestimulo a um gerenciamento efi-
nha cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. caz e responsável, transformando-se em mais um

Mantido e administrado pela Associação Benefi- exemplo de incentivo ao calote, patrocinado pelos ór-
cente Douradense, o Hospital Evangélico presta rele- gãos da União.
vantes serviços na área de saúde à população da Reitero, pois, ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde,
Grande Dourados desde 1946, atendendo, atualmen- José Serra, que, com sua conhecida competência na
te, uma média de 1.200 pacientes do SUS, sendo que administração pública e preocupação com a melhor
um quarto destes pacientes são oriundos de cidades destinação e aplicação dos recursos públicos, autori-
vizinhas a Dourados. ze a utilização para capital de giro dos recursos men-

Apesar da excelência de sua administração, cionados, permitindo assim aos hospitais que estão
aquele Hospital vem passando por grandes dificulda- em dia com seus compromissos que efetuem aquisi-
des financeiras, assim como a maioria dos hospitais ção de novos equipamentos, reformas, ampliações e
brasileiros, decorrentes dos atuais valores pagos pelo manutenção dos equipamentos tão necessários para
SUS pelos serviços prestados aos seus usuários. a continuidade da prestação dos serviços a nossa po

pulação.
Neste contexto, sua administração vem priori-

zando e mantendo em dia os seus pagamentos para Sr. Presidente, gostaria que V. ExB mandasse di-
com o Estado, fornecedores e funcionários, deixando vulgar este pronunciamento nos órgãos de comunica-
de investir na compra de novos equipamentos, manu- ção da Câmara.
tençOes estruturais e de equipamentos e outros servi- Muito obrigado.
ços necessários que possam, temporariamente, ser O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Pre-
postergados. sidente, peço a palavra pela ordem.

Fruto da seriedade e competência de seus ser- O SR. PRESIDENTE (~nio Bacci) - Tem V. Ex8

viços prestados, o Hospital Evangélico Dr. e Sra. a palavra.
Goldsby King foi um dos escolhidos para servir de "pi_ O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT -
loto" na implantação do Programa de Reestruturação SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
Financeira e Modernização Gerencial das Santas dente, Sras. e Srs. Deputados, também gostaria de



O grave problema, Sr. Presidente, é que, como
são militares, muitos deles têm sido requisitados para
atividades que não guardam nenhuma relação com
sua prestação de serviços de natureza técnica. No
dia 7 de setembro de 1998, em Porto Alegre, um gru
po de militares controladores de vôos foram requisita
dos pelas Forças Armadas para participar das festivi
dades da Semana da Pátria. Foram obrigados a se
apresentar de madrugada, fardados, para acompa
nhar todas as atividades, inclusive participar da mar
cha naquele dia. E, ao final daquela estafante jornada
de trabalho, por volta das 14h, apresentaram-se para
suas atividades de controladores de vôo e seguiram
seu turno normal até a noite. Atividades dessa nature
za, tipicamente militares, da rotina de profissionais
das Forças Armadas, têm sido também exigidas dos
controladores de vôo.

Há dez anos que em nosso Pais não se aumen
tam os efetivos militares na área de controladores de
vôo. E nesse mesmo perfodo mais do que dobraram
os vOos em nosso Pais.

Com isso, Sr. Presidente, quero comunicar à
Casa opinião a que chegamos a partir de uma investi
gação inclusive dos relatórios especializados do Cin
dacta na região Sul, nos quais estão listadas as ocor
rências de incidentes aéreos, ou seja, aquelas opor
tunidades que poderiam ter se desdobrado em gra
ves acidentes aéreos, até mesmo com colisão de ae
ronaves, e que têm sido muito freqUentes no Brasil.
Em algumas regiões do Pais, o risco de colisão de ae
ronave é de fato bastante grave, e precisamos de
mais informações e de acompanhamento efetivo des
se problema.

Por conta disso, Sr. Presidente, encaminhamos
ao Ministério da Defesa pedido de informações. Esta
mos solicitando, entre outras, as seguintes informa
ções: qual o efetivo militar designado hoje para as ati
vidades de controle de vôo; qual o efetivo civil que
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manifestar o meu júbilo pelo aniversário da cidade de suas preocupações com a situação vivida hoje pelos
São Paulo, a quem o Brasil tanto deve pela sua pro- controladores de vOo no Brasil.
dução cultural, industrial, intelectual, de forma demo- Sr. Presidente, o serviço de controle de vOo em
crática. nosso Pafs é mantido pela Aeronáutica, basicamente

Na verdade, São Paulo é dentro do Brasil e diria formado por pessoal militar e essencial para manu-
até em nfvel mundial o grande exemplo de democra- tenção da segurança das nossas aeronaves, a fim de
cia multirracial, experiência única da sociologia e da evitar-se, por exemplo, colisão de aeronaves. Esses
antropologia universais. controladores de vôo, que exercitam serviço funda-

De modo que, nesta oportunidade, associo-me mental para segurança das aeronaves, trabalham
à manifestação da nobre Deputada Luiza Erundina. normalmente num regime de bastante stress, por ser

este um trabalho especffico, de natureza técnica, que
Muito obrigado. exige fundamentalmente atenção desses profissiona-
O SR. PRESIDENTE (I::nio Bacci) - Com a pa- .IS.

lavra o Sr. Deputado Albérico Cordeiro.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTB - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, diz o jornal que o
Ministro Aloysio Nunes Ferreira "resolveu sair do ga
binete e articular a polftica do Governo viajando pelo
Pafs". O Ministro foi ao Rio Grande de Norte e, diz o
jornal, fez "uma triste constatação: no Estado não ha
via nenhuma placa do Governo Federal".

Não cabe entrar no mérito, nem noutros objeti
vos dessa viagem e outras que possivelmente ocorre
rão. Fico nas placas, Sr. Presidente. E serei breve.

Estou enviando ao Palácio do Planalto e a algu
mas autoridades federais fotos de uma placa coloca
da na entrada da cidade de Murici, Alagoas, pelo
DNER do Estado, inaugurando um pedacinho de es
trada ligando a rodovia federal à rua de acesso ao
centro urbano. É uma placa imensa, vistosa, de con
creto, dizendo o seguinte: "Obra de ampliação do
acesso ao trevo da cidade de Murici, com extensão
de 877 metros e 3 centfmetros". É menos de um quilô
metro. Está aqui numa placa de concreto do DNER
em Murici, no Estado de Alagoas.

Daf, Sr. Presidente, pela admiração e pelo com
panheirismo, estou pedindo ao Ministro Aloysio Nu
nes Ferreira que, nas suas andanças pelo Pafs, tenha
cuidado e cautela com as placas, porque elas levam
ao ridfculo o Governo Federal e dão uma demonstra
ção da orfandade de alguns Estados, como Alagoas,
por parte do Executivo Federal.

O SR. MARCOS ROLlM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
gostaria de manifestar neste Pequeno Expediente mi
nhas preocupações no que tange à aviação civil bra
sileira.

Recentemente, recebemos do Rio Grande do
Sul uma série muito impactante de denúncias, de mili
tares que nos procuraram, evidentemente, solicitan
do sigilo a respeito das suas identidades. Declaravam
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cumpre essas mesmas funções; qual a carga horária apresentado pelo Governo, autoritário, centralizador,
dessa atividade para militares e civis; se os controla- com uma visão tecnocrática, permeada por essa in-
dores de vOa cumprem horas extras; em caso afirma- fluência monetarista do Fundo Monetário Internacio-
tivo, qual a quantidade semanal de horas extras exi- nal, que, evidentemente, não é o caminho de uma le-
gidas desses profissionais; qual o número ideal de gislação consistente e duradoura.
técnicos necessários para manutençao desse serviço Nossa divergência está nos arts. 4°, 17,31 e 35.
no Brasil; se nos últimos dez anos se confirma infor- Quais são as divergências fundamentais? Em primei-
maçao de não ter havido nenhum aumento efetivo do ro lugar, é o tratamento dos juros. Todas as despesas
número de controladores de vOo no Pafs; e nesse pe- públicas sao rigorosamente fiscalizadas por essa lei,
rfodo de dez anos qual a evoluçao e o aumento do nú- inclusive reforçando mecanismos já existentes na Re-
mero de vOas. SOlUça0 nO 78 do Senado Federal, que trata das dfvi-

Também estamos solicitando cópia dos relatóri- das, ou na Lei Camata, que trata dos gastos com pes-
os oficiais de incidentes de vOos em todo o Pars em soaI. No entanto, os juros continuam sendo o objetivo
1999. E naquele ano em quantas oportunidades os fundamental do esforço de ajuste fiscal.
controladores de vOa foram designados para outras Tudo vale para ser cortado, fiscalizado e contro-
tarefas que não aquelas técnicas, especfficas da sua lado, desde que os juros e a dfvida possam ser rola-
funçao. dos sem qualquer tipo de restriçao. Não concorda-

Querfamos dividir nossa preocupaçao com a mos com essa visão. Achamos que poderfamos me-
Casa, de tal forma que a aviaçao civil no Brasil, pas- Ihorar o conteúdo da lei se fossem feitas modificações
sageiros e tripulantes não estejam expostos a riscos especialmente nos arts. 4°,17 e 31.
desnecessários por conta da sobrecarga e do stms Em segundo lugar - e ai vem uma questão cen-
a que vêm sendo submetidos os controladores de tral-, temos o problema da rolagem das dfvidas. A lei
vOos em nosso Pafs. estabelece que não será possfvel mais refinancia-

Era o que tinhamos a dizer. mento de dividas entre Estados e Municfpios e a
Muito obrigado, Sr. Presidente. União. Vamos pegar o exemplo de São Paulo, que
O SR. PRESIDENTE (~nio Bacci) - A Mesa de- hoje comemora seu aniversário: o Prefeito Celso Pitta,

termina a tramitaçao regimental do requerimento en- quando era Secretário da Fazenda de Paulo Maluf,
caminhado por V. EXS assumiu uma dfvida do Municfpio de 1 bilhão e 950

milhões de reais, para um orçamento que era de 4 bi-
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (PT - SP) - Sr. lhões e meio, ou seja, a dfvida era metade do orça-

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lu- menta. Oito anos depois de Maluf e Pitta, a drvida
gar registro o aniversário de São Paulo. São 464 anos está em 12 bilhões, e o orçamento da cidade é de 6
de história dessa cidade, referência fundamental para bilhões e meio. A dfvida é o dobro do orçamento. Age-
este Pafs, marcada pela diversidade dos povos, por ra, ele assinou um acordo que diz que a taxa de juros
migrantes de toda a parte e que, portanto, merece de 9% cai para 6%; há um alMo, portanto, no estoque
essa referência e atençao especial do Congresso Na- da divida. Só que no ano que vem o futuro Prefeito

cional. terá de pagar no primeiro ano 20% do principal da df-
Tomando como referência a data do aniversário vida. Estamos falando de 2 bilhões de reais em um

de São Paulo, pronuncio-me sobre a votação que ha- ano. Nem que venda o Pacaembu, o Anhembi, o Ibi-
verá esta tarde da Lei de Responsabilidade Fiscal. É rapuera, o Obe!isco, será possfvel viabilizar esse ser-
evidente que o Pafs precisa de uma lei de responsabi- viço irresponsável, esse contrato que foi assinado. E
lidade fiscal- mais do que isso, precisamos dessa lei o que resta a São Paulo? Se a lei for aprovada, não
com urgência, por estarmos em um ano eleitoral e, se será possfvel repactuar e refinanciar a dfvida. Per-
não a implementarmos agora, perderá um pouco seu gunto: se houver uma alteração macroeconOmica no
sentido, sua eficácia. A bancada do PT vem traba- Pafs, um quadro de recessao, se o Governo aumen-
Ihando para viabilizar a legislação e permitir que seja tar os juros, como o fez em tantas crises financeiras
implantada. que se sucederam, se tivermos uma perda de receita

No entanto, temos divergências de fundo em re- ou uma inundação, como aconteceu agora em vários
lação a quatro artigos. Desde quinta-feira aguarda- Municfpios, em que a capacidade fiscal fique compro-
mos reposta do Governo para avaliar se a bancada metida, como pode estabelecer uma lei complemen-
marchará coesa no sentido de sustentar esse projeto, tar que jamais será possfvel repactuar ou refinanciar
que é muito melhor do que aquele anteriormente a dfvida?



MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

RIVALDO, O MELHOR

É difícil conquistar o título de melhor do mundo.
Rívaldo conseguiu. Num mundo de Romários, Ronal
dinhos e Edmundos, Maradonas e Beckhams, onde a
polêmica é tão importante quanto o talento, ser Rival
do parece estar destinado ao escanteio. Ele detesta a
mídia e o seu poder mitificador. Não se mete em es
cândalos. é pacato, bem família, jeítão suburbano. 'SImples, avesso a badalações, acanhado, apesar dos
milhões de dólares já embolsados e dos que ainda
deve embolsar. Só sabe jogar bola. E bem. Jogar bola
é o suficiênte. A Fifa opta pelo talento. Conquistando
até as câmaras fotográficas e de TV, que têm explora
do seu carisma junto aos torcedores. Mesmo ele não
querendo, virou alvo dos flashes. Não podia ser dife
rente. Ele é deus em Barcelona. Amado pelos brasilei
ros quando veste a camisa verde-amerela, aquela
com 10 bem grande estampado nas costas. Orgulho
dos pernambucanos por ser filho da terra. Mito no ba
irro Jardim Paulista Alto, que o viu crescer, driblar,
golear, tontar a sorte, ascender na carreira, virar es
trela. Passou do Campo do Eucalipto ao Arruda. Não
era craque neste tempo. Magrão, tipo desengonça
do. Persistiu. Do Arruda, aos campos de São Paulo,
com Mogi Mirim, Corinthians e Palmeiras. Daf aos
gramados internacionais, com La Coruna, Barcelona
e Seleção Brasileira. Superou críticas, melhorou o
desempenho. Foi vice-campeão do mundo, em
1998, com a Seleção Brasileira. Melhor do Mundo,
agora, sozinho, pelos próprios méritos. Chegou lá. O
número 1. Chegou sem estardalhaço. Só na bola. O
Jornal do Commércio presta hoje sua homenagem
àquele menino franzino que alcançou o topo, no espor
te mais popular do planeta. Para chegar lá? Fácil. Bas
ta ser Rivaldo.
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,Portanto, peço ate~ção: não fa.re_mos coro aos Mogi Mirim, Corinthians e Palmeiras. Daí aos grama-
prefelto,s que querem a?,lar ess~ declsao. Queremos dos internacionais, com La Coruna, Barcelona e Sele-
uma lei ~e ~esp~ns.~bllldade fiscal. Vot~r. essa ~ei ção brasileira. Superou críticas, melhorou o desem-
como esta nao slgmfl?a g.e~ar responsablh?ade fls- penho. Fc>i vice-campeão do mundo, em 1998, com a
c~l, ~as pro~?ver o Impeno da tec~ocracla, a au- Seleção brasileira. Melhor do Mundo, agora, sozinho,
sencla da p'ohtlca ,e do pacto federativo. Em vez de pelos próprios méritos.
responsabilidade fiscal, estaremos aprovando aqui a •
irresponsabilidade política dos municípios e dos go- O ~ornal do Commerclo, de Pernambuco,
vemos de Estado. E isso a nossa bancada evíden- presta hOJe sua homenagem ao agraciado. Essa ma-
temente, não poderá acompanhar. ' téria do JC de hoje, em caderno especial, é de funda-

o SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB _ PE. mental importância para os desportistas brasileiros.
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Por estas razões, pedimos que seja integralmente
Sras. e Srs. Deputados, depois de Romárío, 1994, e transcrit~ nos Anais da Câmara dos Deputados, para
Ronaldinho, 1996/1997, agora foi a vez de outro brasi- a postendade.
leiro, o pernambucano Rivaldo, ser escolhido pela
FIFA - Federação Internacional de Futebol, o melhor
jogador do mundo. A escolha contou com a participa
ção de 140 técnicos de futebol convidados para o cer
tame...

Não tendo sido um desses convidados, o técni
co Mário Santana foi o primeiro a descobrir as qualí
dades de Rivaldo Vítor Barbosa Ferreira, peladeiro no
Campo do Eucalipto, em Jardim Paulista Alto, na área
metropolitana do Recife, para, posteriormente "estou
rar" nos gramados do mundo inteiro.

Seguindo Mário Santana, que entende que cra
que não se faz, já vem pronto, cabendo ao técnico
apenas tirar-lhe os vícios, Rivaldo foi acreditado, tam
bém, pelos técnicos Ramón e Cosme.

É difícil conquistar o título de melhor do mundo.
Rivaldo conseguiu. Num mundo de Romários, Ronal
dinhos e Edmundos, Maradonas e Beckhams, onde a
polêmica é tão importante quanto o talento, ser Rival
do parece estar destinado ao escanteio. Ele detesta a
mídia e o seu poder mitificador. Não se mete em es
c~ndalos. É pacato, bem família, jeitão suburbano,
simples, avesso a badalações, acanhado, apesar dos
milhões de dólares já embolsados e dos que ainda
deve embolsar. Só sabe jogar bola. E bem. Jogar bola
é o suficiente. A Fifa opta pelo talento. Conquistando
até as câmeras fotográficas e de TV, que têm explora
do seu carisma junto aos torcedores. Mesmo ele não
querendo, virou alvo dos flashes. Não podia ser dife
rente. Ele é deus em Barcelona. Amado pelos brasilei
ros quando veste a camisa verde-amarela, aquela
com 10 bem grande estampado nas costas. Orgulho
dos pernambucanos por ser filho da terra. Mito no ba
irro Jardim Paulista Alto, que o viu crescer, driblar, go
lear, tentar a sorte, ascender na carreira, virar estrela.
Passou do Campo do Eucalipto ao Arruda. Não era
craque neste tempo. Magrão, tipo desengonçado.
Persistiu. Do Arruda, aos campos de São Paulo, com



OS ELEITOS DA FIFA

Desde 1991 , a Federação Internacional de Fu
tebol escolhe o melhor jogador da (emporada. Mes
mo com pouco tempo de vida, o evento tornou-se ra
pidamente um dos mais importantes do mundo do
futebol. O que separa este prêmio de outros é que o
atleta do ano é escolhido por um grupo de
ex-técnicos de seleções nacionais. A cada ano, o nú
mero de treinadores que votam aumenta. Se há nove
anos a eleição teve a participação de 66 profissionais,
no ano anterior foram 132. Desta vez 140 foram con
vidados a eleger o melhor jogador do mundo em
1999.

Para votar, cada técnico escolhe três jogadores
que se sobressaíram no ano passado. O primeiro ga
nha cinco pontos, o segundo, três; e o terceiro, um. De
acordo com o regulamento, um treinador não pode in
dicar atletas de sua própria equipe. Veja abaixo todos
os craques que já foram premiados com o título de
melhor jogador:

1991 - Lothar Mathaus (Alemanha)

1992 - Marco Van Bastem (Holanda)

1993 - Roberto Baggio (Itália)

1994 - Romário (Brasil)

1995 - George Weah (Libéria)

1996 - Ronaldinho (Brasil)

1997 - Ronaldinho (Brasil)

1998 - Zidane (França)

1999 - Rivaldo (Brasil)
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PERNAMBUCANO NA GALERIA TÉCNICOS DESTACAM A DETERMINAÇÃO

DOS ASTROS DA FIFA Ivan Moraes Filho

Mathaus, Van Bastem, Roberto Baggio, Zidane, Embora costume dizer em entrevistas que não
Romário, Weah, Ronaldinho. Esses astros já eleitos foi descoberto por ninguém, o melhor jogador do
pela Fifa agora ganham mais um companheiro no mundo não se esquece dos primeiros treinadores.
quadro. O pernambucano Rivaldo foi a grande estrela Aqueles que, quando o craque não passava de uma
de 1999. Para ganhar o troféu à frene do inglês Bavid promessa, deram-lhe força para continuar tentando
Beckhan, seu principal concorrente, pesaram o maior perseguir o objetivo de ser um grande jogador.
número de gols durante o ano e suas atuações bri-
lhantes em outros jogos. Na melhor de todas, fez três Mário Santana foi o primeiro deles. Não se es-
gols na Argentina num amistoso realizado no final do quece de uma equipe que começou a montar em 1984.
ano passado. Os dois têm estilos completamente Um dos destaques era um moreninho franzino que en-
opostos. O inglês prima pelo futebol coletivo, é o me- vergava a camisa com o mesmo número de anos que
Ihor 'assistente' do Manchester United; o pernambu- tinha de idade: 11. Com Rivaldo na ponta esquerda, o
cano é mais incisivo, gosta de partir para cima dos ri- dente-de-Ieite do Santa era um timaço que ficou 58 jo-
vais com a bola dominada ou, então, surgir 'do nada' gos sem perder, pelas contas do professor. "Não ensi-
dentro da área para definir uma partida. A Fifa, é e1a- nei nada a ninguém. Jogador de futebol já vem feito. A
ro, escolheu quem tem mais talento para fazer a torci- gente só tira os vícios", conta Santana. Entre os pre-
da sorrir: Rivaldo. tensos futuros ídolos da época, Santana não achava

que o atual craque do Barcelona fosse o melhor. "O
fera mesmo era Da Costa, que sempre fazia tabeJinha
com Rivaldo. Pena que foi trabalhar num Banco".

Nos juniores, o melhor jogador do mundo em
1999 tinha em Ramon Ramos um técnico e um conse
lheiro. Com a camisa tricolor, Rivaldo foi bicampeão
estadual e sexto lugar na Taça São Paulo, o melhor re
sultado de um time pernambucano até hoje. "Aquele
time dava show em todo canto", lembra o técnico, que
ainda hoje comanda os juniores Cio Tricolor e é auxiliar
de Nereu Pinheiro no time principal. Naquela época, os
destaques, além do melhor jogador do mundo em
1999, eram Válber, Binha e Serginho. O treinador tam
bém lembra-se bem da ocasião em que o craque do
Barcelona foi negociado, com Válber, para o Mogi
Mirim. "Havia três atletas de lá que estavam bem aqui,
Paulo Silva, Machado e Pessanha. Para comprar estes
jogadores, o Santa ofereceu os dois meninos. Eles ain
da voltaram R$40 mil, mas foi muito barato".

Quando voltou da Taça São Paulo, Rivaldo come
çou a treinar com os profissionais, levado pelas mãos
do carioca Sérgio Gosme, então técnico da equipe prin
cipal. "Ele se destacava em tudo", afirma. "Rivaldo se
guiu bem nossos conselhos. Investia em si mesmo, na
carreira. Isso foi fundamentar', lembra. Entre as caracte
rísticas do jovem craque, o que mais impressionava
Gosme era o potente chute do garoto. "Mesmo magrice
la, ele batia na bola com uma força descomunal", conta.

No time profissional do Tricolor, o atleta atuava
de meia-ponta-de-Iança, mas não ganhou a simpatia
da torcida coral. Na opinião do treinador, era uma
questão de tempo. "Por mim, ele ficava no Santa", ga
rante Cosme. Hoje o técnico o vê um profissional
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bem-sucedido. "É difícil se dar bem na Europa. Uns E Rivaldo se foi para o Sarça. Os catalães precisa-
sentem falta do feijão, outros do futevôlei. Rivaldo vam de alguém para substituir Ronaldinho, na época,
nunca reclamou de nada e soube vencer'. recém-vendido à Inter de Milão.

O HOMEM DE 96 MILHÕES DE DÓLARES Bem pago - Se alguém quiser pagar o preço
atual, será um lucro monstruoso para o Barcelona.

US$ 96 milhões. Ano passado, houve uma sondagem dos italianos do
Compra-se o inimaginável com esta quantia. Roma. Sem sucesso. O La Corufía também quis re-

Inimaginável catalogar o oceano de coisas a ser ad- comprá-lo em 1999. Sem sucesso. US$26 milhões foi
quirido. Engano. O inimaginável pode ter forma, fei- a oferta dos espanhóis. Equivalente ao arrecadado na
ções e um nome: Rivaldo. É o preço dele. venda de um ano atrás. O clube catalão negou-se a

US$ 96 milhões. baixar o preço. US$96 milhões, ou nada.
Fica-se milionário só com 10% deste valor. Com E Rivaldo ficou no Barcelona. Passou a ser um

1% até. Mesmo 0,001 % já serve para desafogar a dos jogadores mais bem pagos do mundo. Em 1999,
vida. Mas Rivaldo vale os 100%. Ou isso, ou nada. O era o quinto da lista. US$4,75 milhões por ano.
Barcelona finca o pé numa soma ainda mais alta. 'Dinheiro pouco' se comparado aos outros do
US$96 milhões. Ou pagam o preço do passe acresci- mesmo rol. US$9,9 milhões foi a quantia entregue
do da multa contratual, ou nada. pela Inter de Milão ao primeiro lugar dos mais abas-

Desembolsar tanto dinheiro abalou até mesmo tados. Ronaldinho. US$5,5 milhões para a mimado
o mais poderoso dos clubes de futebol. O Manchester David Bekham, pagos pelo Manchester. US$5,1 mi-
United, em agosto passado, tentou. Lançou proposta. Ihões o Juventus deu a Zinedine Zidane, campeão da
Primeiro falou-se em US$20 milhões. "Ridículo", con- Copa 1998 e eleito o melhor do mundo no mesmo
sideraram os espanhóis. Especulou-se US$50 mi- ano. US$4,9 milhões alimentando a conta corrente de
lhões. "Ridículo", continuaram dizendo. US$96 mi- Cristian Vieri, depositados pelo Lazio.
Ihões, ou nada. Os ingleses tremeram. Desistiram. Rivaldo não se contentou. O interesse do Man-

Rivaldo já custou bem menos. Tempos em que chester United fomentou a luta salarial. Começo um du-
era um ilustre 'quem é ele?' Tempos em que os gran- elo com os dirigentes do Barcelona para que seus ven-
des times de Pernambuco eram seu sonho de glória. cimentos aumentassem. Até o início do ano, nada havia
O Santa Cruz, o éden. Tempos 'ridículns'. Onde o pas- se concretizado. "Estão jogando comigo", reclamava.
se do craque custava pouco. Pelos cálculos da Agên- Ao mesmo tempo tentava aliviar: "Estou feliz no Barce-
cia Estado, valeu na época em torno de 'míseros' lona". "Só sairia daqui se perdesse a alegria de jogar'.
US$10 mil. Tempos passados. A alegria ficava abalada toda vez que ele pensa-

Os dirigentes corais não imaginavam a dimen- va naquilo que perdeu. US$7,5 milhões. Se o Man-
são do que tinham em casa. chester lJnited tivesse adquirido seu passe, seria

De US$10 mil a US$96 milhões. essa a cota do jogador na transação. Muito mais do
Foi a valorização do pernambucano em menos que acumulou até hoje em percentuais sobre suas

de uma década. Em 1992, Rivaldo saiu de Arruda transferências, desde o adeus ao Santa Cruz. US$6,2
para o Mogi Mirim/SP. Custou US$95,990 milhões a milhões foram os ganhos dele nas transações.
menos que hoje. Tempos em que atuar no futebol pa- Eu Fico? - Rivaldo sempre disse que queria fi-
ulista parecia ser algo mais que um sonho. Tempos car no Barcelona. Mas veio a tentação em forma de
em que o dinheiro pago ao Santa Cruz parecia mais um salário mais alto. US$5 milhões anuais. A propos-
que justo, mais que um bom negócio. ta feita a Rivaldo pelos ingleses balançou. Atiçou a

Os tempos agora são inflacionados. Oito anos ambição do craque. As probabilidades de deixar o
se passaram e mais de 1.000.000% de aumento. Que Barça subiram. A Lazio também seduziu. US$4 mi-
se apresente algo que tenha valorizado tanto em me- Ihões por temporada. Podendo ganhar o dobro no
nos de dez anos. Nada. Rivaldo faria a alegria de qual- quinto ano, etapa final do contrato. Correu boato, se-
quer bolsa de valores. mana passada, na imprensa italiana que ele teria

O Barcelona, aliás, pagou bem por Rivaldo na aceitado. US$54 milhões pelo passe e negócio fecha-
compra ao La Coruna, em 1997. US$25,8 milhões. do. Rivaldo negou. O Barça, também.
Ele já dava ares de ser um dos melhores no Campeo- Sobrou a ambição monetária do jogador e as di-
nato Espanhol, sério candidato a se tornar um dos versas desavenças que ele teve com o técnico Louis
melhores da Europa. O preço, entretanto, foi tentador. Van GaaL O holandês, que arma a equipe catalã, há
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muito implicava com o meia pernambucano. Já o pôs
até para jogar fixo pela esquerda. Posição onde Ri
valdo se sentia podado.

Nem mesmo quando Rivaldo salvava o Barcelo
na, Van Gaal se rendia. Nunca admitiu ser ele o princi
pal homem do time. Foi assim quando Rivaldo mar
cou dois gols na vitória de 3x1 sobre o Zaragoza, pelo
Capeonato Espanhol, no inicio do ano passado, e ga
rantiu a conquista do primeiro turno.

Van Gaal manteve-se impávido. "Foi Rivaldo o
salvador?", questionou um repórter espanhol. "Não
creio. Ele fez o terceiro gol num momento importante.
No entanto, a vitória foi fruto de um trabalho conjun
to", retrucou o treinador. Aos gêmeos Frank e Ronald
de Boer e ao meia Cocu, derretia-se em elogios. To
dos holandeses. Ao pernambucano nada. Mas deixar
de escalar Rivaldo, nunca.

E nem poderia. Rivaldo é o deus da torcida. Até
mesmo quando a Seleção Brasileira fez um amistoso
contra o Barcelona, em abril de 1999, na festa do cen
tenário do clube, os catalães queriam seu brasileiro
nas suas fileiras. Uma pesquisa do jornal catalão
Marca mostrou que 72% dos torcedores preferiam
vê-lo com as cores do Barça. Não deu. Rivaldo entrou
em campo com a camisa verde-amarela. Fez o se
gundo, do empate de 2x2. O gol em nada abalou o
amor da torcida. Só o dinheiro pode separar Idolo e
torcedor.

US$5 milhões anuais. É uma quantia justa para
ser paga para evitar a separação? O próprio Barcelo
na que o diga. Foram tantas as vitórias, tantos gols de
Rivaldo. Em maio do ano passado, o Barça já estava
consagrado. Bicampeão espanhol.

E o herói nem foi o artilheiro do ano. Perdeu por
um gol de diferença para os 25 de Raul, do Real Ma
drid. Mas levou o troféu EFE, na Espanha, como me
lhor jogador. Com Rivaldo, o Barça também conquis
tou a Copa do Rei, ano passado.

De titulo em titulo, ganhou do Presidente do
Barcelona, José Luiz Nur'lez, o codinome de intocá
vel. Inegociável. US$96 milhões, ou nada.

Com o trtulo de melhor do mundo no currículo,
tem tudo para ser o mais disputado, ainda mais caro.
Os dirigentes do Barça, de calculadora na mão, refa
zendo as contas, acrescentando algarismos, plane
jando mais lucros. US$96 milhões virarão sabe-se lá
quanto.

Mas o tempo passa. Vem o problema: será que
conseguem vendê-lo por um bom preço no futuro?
Até mesmo para o melhor do mundo, os anos se acu-

mulam. E os números atrás do slmbolo 'US$' come
çam a diminuir.

A BOMBA DE EFEITO RETARDADO

Começando Rivaldo em infcio de car
reira nos juniores do Santa. Era um dos arti
lheiros da equipe. Mas no time principal não
rendia o mesmo e despertava crfticas da
torcida tricolor.

Ele tinha tudo para não dar certo, mas deu. É a
exceção à regra. A regra no Arruda, no início da déca
da de 90, era os jogadores que safam das divisões de
base não conseguirem se firmar no time principal. E
isto aconteceu com Rivaldo. Alto e magro, mas com
uma incrivei fome de gols, ele era um dos destaques
da equipe de juniores, comandada por Ramon. Era
um dos destaques, mas não a estrela do time. Válber
brilhava bem mais. Com sua habilidade e bom poder
de finalização, o meio-campista trazido do Maranhão
pelo olheiro Zé Custódio era o craque do time. Havia
outros destaques naquele grupo. Os pontas Serginho
e Binha e o volante Bianor.

O time era formado por Isafas, Reginaldo, Cfce
ro, Róbson e Preto; Bianor, Willians e Válber; Sergi
nho, Rivaldo e Binha. Também lutavam por uma vaga
na equipe titular os meias Josivaldo, Júnior e o ata
cante Miltinho, chamado de Pistolinha por seu peque
no porte ffsico - tinha menos de 1,60m.

Em 1990 e 1991, aquele time ganhou o bicam
peonato estadual de juniores, sob o comando de Ra
mono Rivaldo, 19 anos, disputou sua primeira Copa
São Paulo em janeiro de 1991. Foi artilheiro da equi
pe, mas o Santa não passou da primeira fase.

A crise no Arruda começava a se agravar desde
que o clube fora rebaixado da Primeira para a Segun
da Divisão do Brasileiro, em 1988. Em 1991, era con
senso entre os dirigentes que o clube deveria investir
nas divisões de base, contratando um treinador com
experiência no assunto. Veio, então, o carioca Sérgio
Cosme, que havia se destacado no Fluminense por
ter revelado uma penca de bons jogadores, como os
meias Donizete e Tiba, o goleiro Ricardo Pinto e o go
leador ~zio.

Sérgio Cosme chegou e viu alguns jogadores de
futuro entre os juniores, mas pediu atletas experien
tes para mesclar o grupo, que teria em março a dispu
ta da Segunda Divisão. O primeiro a subir foi o late
ral-esquerda Preto, irmão de Válber.

O time disputou o Brasileiro da Segunda Divisão
e fez boa campanha, mas não conseguiu a classifica
ção para a elite nacional. Foi eliminado nas semifinais



...QUE EXPLODIU LONGE DO ARRUDA

Mogi Mirim é uma pacata cidade (pouco mais de
80 mil habitantes) situada ao norte de São Paulo, dis
tante 157 quilômetros da capital. O Mogi Mirim é o clu
be que a representa no Campeonato Paulista. Em
1992, disputava a primeira divisão, comandada por
Osvaldo Alvarez, mais conhecido como Vadão. Além
de Rivaldo, Válber e Leto, já havia uma legião de atle
tas procedentes de Pernambuco na equipe. Antes de
serem aproveitados no time principal, todos os joga
dores passaram por criteriosos exames físicos no pri
meiro semestre de 1992.

Um dos mais prósperos empresários da cidade,
dono de uma grande loja de peças de automóveis, o

Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03469

em pleno Arruda pelo Americano de Campos/RJ. O presidente Wilson Barros ofereceu todas as condi-
Santa precisava vencer por dois gols de diferença e a ções para que os "baianinhos", como ele chamava, se
vitoria por 3x2 foi insuficiente. Rivaldo entrou no se- desenvolvessem. O clube tinha um excelente depar-
gundo tempo e marcou um gol de cabeça. O Santa tamento médico. Seu preparador físico, Válter Grass-
terminou a competição em quarto lugar e aquela ge- man, levava os jogadores para constantes testes ae-
ração ficou queimada com a torcida. Mesmo tendo jo- róbicos na academia Phisis, uma das melhores da ca-
gado poucas vezes no time titular, a dupla Rival- pital paulista, onde os jogadores do São Paulo tam-
doNálber também foi para o fogo. Rivaldo, com 1,87 bém faziam testes de condicionamento. Logo consta-
de altura, era um magricela com uma incrível resis- tou-se que OIS médicos do Santa já diziam - a exce-
tência física, já atestavam os médicos Ricardo André lente capacidade física de Rivaldo. Ele percorria 16
Gomes e Edson Silva, na época. Mas, aos 19 anos, quilômetros/hora. Era o melhor pulmão do time e es-
ainda lhe faltavam músculos para ganhar divididas de tava preparado para executar a função que Vadão iria
jogadores atleticamente formados. Daí, as cobranças lhe dar.
que vinham da arquibancada, tipo "esse magrão só O treinador também gostava de trabalhar com
faz gol no time de juniores... " os nordestinos, para ele muito disciplinados e aplica-

Mas veio a Copa São Paulo de 1992 e pratica- dos taticamente. Ao ver o potencial do trio - Leto, Vál-
mente a mesma geração foi levada para a competi- ber e Rivaldo - resolveu armar um esquema que ficou
ção, pois a maioria ainda não havia 'estourado idade'. conhecido como 'O Carrossel Caipira' e mudou a po-
Desta vez, o time do Santa fez bonito e chegou às sição de Rivaldo, colocando-o para atuar pelo setor
quartas-de-final, vendendo caro, na prorrogação, esquerdo do ataque. Rivaldo ainda ouviu do treinador
uma derrota para o São Paulo, que se sagraria cam- uma frase: "De ataque, não tenho nada para lhe ensi-
peão do torneio. Na classificação geral, os tricolores nar, você já sabe tudo. Mas é preciso voltar para mar-
ficaram em quinto lugar. Válber e Rivaldo foram os car". Vadão armou um esquema parecido com o da
grandes destaques, o segundo novamente artilheiro Holanda, de Rinus Michel, vice-campeã mundial em
da equipe. 1974. Em seu time, todos eram obrigados a marcar e

No início de 1992, o Santa se preparava para atacar.
disputar o Estadual e a diretoria, mesmo sem dinhei- Tendo como destaques Válber, Rivaldo e Leto,
ro, preferiu formar um time experiente. Resolveu ir nesta ordem, o Mogi fez uma excelente campanha no
buscar no Mogi Mirim/SP alguns reforços, como o la- Paulistão, chegando às semifinais da competição.
teral-esquerda Malhado (ex-junior do Flamengo), o Válberfoi o artilheiro da equipe, com 14 gols, Rivaldo
ponta-esquerda Pessanha (ex-América/RJ) e o za- veio em seguida, com 11, e Leto ficou em terceiro com
gueiro Paulo Silva (ex-Coritiba). Todos estavam en- oito tentos.
costados no clube paulista. O presidente do Mogi, "Lá no Mogi não havia tanta pressão da torcida e
Wilson Barros, queria Leto, ponta-direita que estava isso também nos ajudou", confessaria Rivaldo, em
encostado no Arruda e apontou mais dois jogadores entrevista ac> JC, em dezembro de 1993. Em Mogi Mi-
também sem vez no grupo profissional do Santa - Ri- rim, Rivaldo também começou a namorar Rose, ago-
valdo e Válber. ra sua esposa.

E os pernambucanos logo despertaram a cobi
ça dos grandes clubes. No Brasileiro de 93, Rivaldo já
estava no Corinthians, junto com Válber e Leto. Todos
emprestados. O Timão fez uma excelente campanha,
mas foi eliminado pelo Vitória nas semifinais. Em 93,
Válber e Rivaldo passaram a fazer parte das listas de
convocação da Seleção Brasileira e este marcou seu
primeiro gol pela Canarinho no jogo Brasil1XO Méxi
co, num amistoso, em dezembro daquele ano.

No inIcio de 94, o Palmeiras começou a renovar
sua equipe, enquanto o Corinthians não conseguiu
comprar o passe de Rivaldo, Válber e !-eto. Os dois
primeiros foram parar no Palestra Itália. Ganharam o
Paulistão e o Brasileiro. Sua carreira, então, entrou



CRAQUE É SOLIDÁRIO COM A COMUNIDADE

João Carlos LacerdalJC

Rivaldo não esquece suas origens. É no bairro
onde sua familia vive, que ele gosta de expressar
solidariedade paracom famflias carentes de Jardim
Paulista Alto.

O jogador não gosta de divulgar as ações de ca
ridade que promove, mas as pessoas beneficiadas
pelas 2.1 00 cestas básicas que ele distribuiu pessoal
mente no bairro, em dezembro passado, não perdem
a chance de mostrar gratidão.

"Todo o mundo recebeu a ajuda. Só Jesus pode
abençoar Rivaldo, pois, foi graças a ele que muita
gente conseguiu ter uma ceia de Natal pela primeira
vez na vida", afirmou Josefa Jovelina da Conceição,
54 anos, moradora da comunidade Jardim das ilu
sões.

A vizinha de Josefa, Maria José Andrade, 30,
nao conteve a emoção ao lembrar a ajuda que rece
beu do jogador. As lágrimas nos olhos ameaçaram
caria quando ela contou que recebeu a cesta básica,
dividiu as mercadorias com a mãe e, um mês depois,
ainda está consumindo produtos da doação.

Rivaldo brilhando com a camisa do Palmeiras,
onde conquistou os trtulos paulista e brasileiro. Com a
esposa Rose e o filho Rivaldinho em visita à famflia,
em Paulista. Acima, marcando seu primeiro gol pela
Seleção Brasileira, no México, em dezembro de
1993. No Barcelona, o craque pernambucano con
quistou a torcida e o maior prêmio de sua carreira.
Agora, aguarda ansiosamente a Copa de 2002 para
brigar pelo tftulo mundial, algo que, por pouco, não
aconteceu na Copa da França.

BRINCANDO NOS CAMPOS DE RIVALDO
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em 'vOo de cruzeiro'. Do Palmeiras para o La Coruna, próprias mãos do craque, Paulo Renato, Ajanuário, 8
no qual foi fdolo por dois anos. Em seguida, o Barce- anos, simplesmente não conseguiu dormir.
lona para substituir Ronaldinho, vendido para a Inter Já de madrugada, quando pegou no sono, Paulo
de Milão. Válber não conseguiu se firmar na Seleção. Renato teve um delfrio espetacular. "Fui para a cama
Seu passe pertence ao Yokahama Flugels, do Japão. com a roupa do Barça e sonhei que estava na Espa-

MOMENTOS nha. Eu era. Rivaldo e as. ar~uibancadas ~ncendia
ram-se depOIS que marquei dOIS gols. Jamais esque
cerei aquilo. Foi uma sensação que ficará marcada
para sempre na minha memória", disse.

Paulo Renato é uma promessa. Nas 'peladas' já
demonstra uma certa habilidade com a bola nos pés.
Ele treina de vez em quando no Paulistano, mas quer
mesmo é jogar no Santa Cruz. "Rivaldo também co
meçou no Santa", disse sorrindo.

Sobrinho de Peixe - O sonho de se tomar fdolo
mundial também é uma aspiração de Fernando Silva
Andrade Diniz, 7 anos. No meio da turma ele é ape
nas mais um menino que adora correr atrás da bola.

Mas a diferença entre um peladeiro comum e
um jogador fantástico pode estar escondida na carga
genética que Fernando carrega no sangue. Ele é filho
de uma das irmãs de Rivaldo (Cristiane) e se "filho de
peixe é peixinho', Fernando acredita que "sobrinho de
craque pode ser craquinho". "Participo das competi
ções na escola e sempre procuro fazer o melhor. E
quando meu tio joga comigo, consigo até dribá-Io",
disse entusiasmado.

Depois que um certo menino magricela chama
do Rivaldo deixou de jogar "pelada" no campo do Eu
calipto, em Jardim Paulista Alto, para 'estourar' nos
gramados do mundo inteiro, aquele campinho de ter
ra batida se transformou em uma espécie de 'território
sagrado' para dezenas de meninos que tentam repe
tir a trajetória do vizinho famoso.

Com uma bola de plástico embaixo do braço,
um uniforme velho no corpo e muita vontade de ven
cer na vida, através do futebol, eles sonham com
fama, estádios lotados e dinheiro. O exemplo de Ri
valdo, que se transformou em uma realidade tão pró
xima dos meninos do bairro, estimula o imaginário
dos pequenos atletas.

No Brasil, não existe nada mais comum que um
grupo de crianças jogando futebol em qualquer lugar
do Pafs. Mas no campo do Eucalipto a alegria de mais
um gol marcado é diferente. "Rivaldo jogou aqui", jus
tifica, com brilho nos olhos, o pequeno Washington da
Silva, 7 anos.

O menino franzino alimenta um sonho comum a
todos os vizinhos do craque do Barcelona. "Quero jo
gar na Seleção Brasileira". Enquanto não chega lá,
washington se dá por satisfeito por ter tido um privilé
gio de poucos: disputar uma partida de futebol ao lado
do fdolo, no campo do Eucalipto. "Foi a maior felicida
de que já tive na vida. Quando ele vem de férias sem
pre gosta de brincar em com gente", comemorou.

A humildade e a generosidade, além, é claro, do
talento do Rivaldo, são caracterfsticas do jogador que
fascinam os meninos. No dia em que ganhou um con
junto de camisa e calção do Barcelona, recebido das



A ascensão profissional de Rivaldo não modificou
muito a rotina do tranqüilo bairro de Jardim Paulista
Alto, em Paulista. Eapesarde terse tornado quase uma
atração turlstica do bairro, a casa onde a famllia do cra
que vive, ainda é uma das mais simples da Rua 140.
Mesmo tendo condições de morarem qualquer lugar do
mundo, a mãe e os irmãos do jogador preferem continu
ar na comunidade, onde já estão há 22 anos.

Os vizinhos são testemunhas da simplicidade
dos parentes do melhor jogador do mundo. "Estamos
sempre na casa deles. Durante as festas, fazem
questão da nossa presença. A vida de Rivaldo mudou
muito, mas a consideração pelos amigos é a mesma.
Ele é sempre muito atencioso conosco", afirmou o vi
zinho do lado esquerdo, Ronaldo Avelino de Farias
(Nado).

A justificativa para a permanência em Jardim
Paulista Alto é dada pelo irmão de Rivaldo, Rivaldo
Vitor Borba Ferreira. "Nossa história de vida, nossos
amigos, as lembranças da infância, enfim, tudo que
temos de mais valioso está aqui. Não há motivo para
mudar. Além do mais, esta casa foi uma herança do
nosso pai e não existe dinheiro que compre o que há
nela, argumentou.

Mesmo que o bairro ainda continue carente de
ruas asfaltadas, iluminação e água, para os vizinhos,
a fama de Rivaldo trCloxe pelo menos um benefício. A
vendedora autônoma, Ana Paulo Alves Romão, diz
que não tem mais problemas para receber mercadorias
adquiridas no comércio de Paulista. "É só dizer na loja
que a entrega deve ser feita na vila de Rivaldo, que
chega rapidinho", comentou.

Rua Rivaldo - Mas a fama do jogador também
atrai os oportunistas de plantão. Na última eleição
municipal, um candidato se ofereceu para asfaltar a
rua do jogador (que na prefeitura já consta como cal
çada) e ainda prometeu apresentar um projeto para
que ela passasse a se chamar Rua Rivaldo. A oferta
foi prontamente ecusada. "Ele não gosta dessas coi
sas. E ia ficar até chato para a gentese só a nossa rua
fosse asfaltada e as outras continuassem no barro.
Rivaldo não aeita isso", disse Rinaldo.

O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
81'S. Deputados, depois que o BNDES praticamente
esgotou sua capacidade de financiamento s6 para
grandes projetos industriais, de preferência, estran-
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Vizinhos de Rivaldo dizem ser comum a forma- geiros, a todo-poderosa Federação da Indústria de
ção de filas de pessoas, que pedem remédios e comi- São Paulo - FIESP - acorda para um dos mais gra-
da, em frente à casa onde a família vive, na Rua 140. ves equlvocos de polltica econômica que ela apoiou
CASA DA FAMluA VIRA UM PONTO TURlsTICO até outro dia. Faço este comentário em vista do tímido

protesto da entidade paulista pedindo que o BNDES
volte a SE~r uma instituição de fomento às empresas
brasileiras. Falar de uma orientação neonacionalista
para o BNDES é um insulto à inteligência mediana,
que não fica bem para um empresário, o Sr. Horácio
Lafer Piva.

Essa gente tem memória curta. Foi a Fiesp, ao
lado da Febraban e outras entidades empresariais
que fizeram o Congresso Nacional remover da Cons
tituição de 1988 o art. 171, que continha dispositivo
especifico de proteção à empresa brasileira de capital
nacional. Essa foi uma das tais reformas que tanto
gritavam na imprensa e que Deputados e Senadores
votaram assustados e pressionados, muitos dos qua
is sem saber que isso representaria a desnacionaliza
ção total do parque produtivo nacional. Graças a esta
famigerada "reforma", hoje há dinheiro para financiar
a Coca Cola mas não há recursos para financiar a
melhoria do plantei leiteiro.

O PDT, por se opor à mudança constitucional,
foi chamado de "jurássico", "atrasado" e "caipira" pelo
próprio Presidente da República. Por isso mesmo, em
nome de uma falsa abertura de mercado, o BNDES
nesses últimos cinco anos jogou mais de 80 bilhões
de dólarE!s em empresas, em projetos como o das pri
vatizações, financiando empresas privadas e até es
tatais estrangeiras, e continua dando preferência
para projetos como o da Ford na Bahia, o da Renault
no Paraná, enquanto o pequeno e microempresário
brasileiro só tem acesso a financiamentos de agiotas.

Qual o empresário brasileiro que pode chegar
ao BNDES e tomar quase dois bilhões de dólares
com cinco anos de carência para pagar depois 6% ao
ano, corno foi o caso da Ford, apadrinhada pelo Se
nadorAntonio Carlos Magalhães? Só quando aconte
cem aberrações como esta é que a Fiesp acorda para
a realidade. Vale ressaltar que os recursos do BNDE8
são do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, e es
tão financiando hoje preferencialmente empresas es
trangeiras que mais desempregam no País.

O resultado desta nova orientaçao do BNDES
pode ser avaliado em números fornecidos pela em
presas ele consultoria Price waterhouse Coopers,
que analisou 1.233 operações de fusões e aquisições
no Pais em que o capital estrangeiro adquiriu o con
trole ou EI participação em empresas de capital nacio-.
nal. A alta em relação à primeira metade do anos 90 é
de 229%. Só depois da maxi, em janeiro de 1999, fo-
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ram realizadas 341 operações com capital estrangei- ce-nos que não é correto de parte deste Governo ter
ro, sendo que a maioria desses negócios se deu no como o maiores investimentos a serem feitos neste
setor petroquímico. ano os destinados à propaganda oficial.

A rigor já não existe mais nenhum setor da eco- O Brasil tem cerca de 15 milhões de analfabetos
nomia no País com predominância do capital nacio- e 20 milhões de brasileiros vivendo no campo sem
nal. O resultado é que mesmo desvalorizando a moe- luz. Parece-nos mais adequado que este Governo
da continuamos atolados no déficit da balança comer- destinasse mais recursos orçamentários para minimi-
cial. Afinal, entregamos o poder de decisão aos es- zar estes problemas, melhorando as condições de
trangeiros. Na maioria dos casos, de graça, conside- vida de centenas de milhares de brasileiros.
rando a política de juros que faz com que alguém vin- Obrigado.
do de fora consiga ter de lucros financeiros em um
mês o que levaria dois anos para alcançar no seu O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Pronuncia o
país de origem. E mesmo assim, uma empresa como seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
a Ford, sendo dona de um banco, podendo captar re- Deputados, lá se vão três meses desde que obtive-
cursos no mercado internacional, chantageou e levou mos do Líder do Governo a palavra e o compromisso
a melhor com juros subsidiados dos quais qualquer de o Governo apresentar uma proposta e uma solu-
brasileiro nunca chegará perto. ção para os pequenos agricultores devedores do Pro-

naf, do Proger Rural, do Finame e dos fundos consti-
Era o que tinha a dizer. tucionais. O compromisso foi assumido aqui da tribu-
Muito obrigado. na para garantir a não-obstrução e a aprovação do
O SR. AIRTON DIPP (PDT - RS. Pronuncia o se- projeto transformado na Lei N° 9.866/99, que atendeu

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'Is e Srs. Deputados, aos interesses dos grandes produtores, fruto de um
ocupo esta tribuna para me manifestar sobre matéria di- acordo entre Governo e bancada ruralista, e foi ainda
vulgada pelojornal Folha de S.Paulo do dia 24 dejaneiro, reafirmado no final do ano, quando o próprio Uderes-
noticiando que o Governo deverá gastar mais recursos tabeleceu como prazo máximo o mês de janeiro.
com publicidade do que com a recuperação de rodovias. Pois bem, já estamos no final do mês de janeiro,

Conforme destaca a matéria, o Projeto de Orça- e nenhuma proposta concreta, da parte do Governo,
mento da Uniê~o para este ano, ainda pendente de nos foi apresentada. Talvez porque o Líder e o Gover-
aprovação pelo Congresso, apresenta um aumento de no estejam convencidos de que resolveram os pro-
26% em relação aos gastos destinados à publicidade blemas dos pequenos produtores do Norte, do Nor-
dos Ministérios. Já o aumento dos investimentos publi- deste e do Centro-Oeste com a edição da MP dos
citários das empresas estatais foi de 33% em relação fundos constitucionais, que freou muito abaíxo das ex-
ao montante implementado no ano passado, atingindo pectativas dos pequenos produtores. Talvez também
a expressiva quantia de 550 milhões de reais. estejam pensando que resolveram os problemas dos

Somando-se os gastos publicitários previstos pequenos produtores do Sul com as medidas anunci-
para os Ministérios e para as empresas públicas, che- adas para amenizar a situação provocada pela seca.
gamos a cerca de 647 milhões de reais, montante este Também não nos servem, pois as medidas não alte-
que ultrapassa em cerca de 15% os investimentos pre- ram em nada os encargos de alongamento das divi-
vistos para a Volkswagen na recuperação de rodovias. das. Obviamente, para nós, o compromisso e a pala-

Se considerarmos ao ranking dos maiores vra empenhada pelo Governo não foram cumpridos.
anunciantes no Brasil, elaborado pelo Ibope, a cifra Ainda aguardamos uma proposta passlvel de acordo.
total dos gastos com publicidade do Governo impres- Pois bem, temos na pauta desta semana impor-
siona. No último ano por exemplo, a Volkswagen, em- tantíssimas matérias a serem apreciadas por este
presa que mais investiu em publicidade, gastou 226 Plenário. Esperamos do Governo e de seus Uderes
milhões de reais, ou seja, menos da metade do que o nesta Casa respeito à nossa representação política,
Governo pretende investir neste ano. da mesma maneira que os pequenos produtores do

Eu gostaria de deixar claro aos colegas parla- nosso Pais, com a corda no pescoço por conta das dl-
mentares que não sou contra o Executivo disponibili- vidas, esperam deste Governo o respeito devido.
zar recursos para investir em publicidade. Mas no mo- Sr. Presidente, peço a V. Exa que autorize a di-
mento o PaIs passa por dificuldades e carece de in- vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
vestimentos de monta em diversas áreas, como o do Brasil e no Jornal da Câmara.
caso das áreas de infra-estrutura e social. Pare- Muito obrigado.



A escultura é oferecida ao Estado bra
sileiro, representado pelos parlamentares,
que, recebendo-a, mandam um sinal para a
Humanidade sobre a vontade de garantir a
segurança jurídica e os direitos humanos no
Brasil.

A segunda notrcia, publicada na Folha de
S.Paulo no dia 3 próximo passado, relata o incêndio
no Fórum de Vitória (Espírito Santo), em que se sus
peita de novo crime para prolongar a impunidade de
José Rainha, um dos líderes do MST, já condenado
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O SR. LAEL VARELLA (PFL - MG. Pronuncia o em primeira instância a 26 anos de prisão pelo assas-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. sinato covarde de um produtor rural capixaba.
Deputados, julgo dever transmitir, daqui del)ta tribu- Com o título vago: "Processo de Rainha no ES
na, duas notrcias publicadas pela imprensa diária, no pode ter sido queimado", o quotidiano paulista estam-
início deste ano, acompanhadas de algumas refle- pa em suas páginas: "Um incêndio na 1a Vara Crimi-
xões. Começo por salientar o quanto os termos "direi- nal, localizada no Fórum de Vitória (ES), destruiu
tos humanos" e "impunidade" vêm sendo manípula- grande parte dos processos de homicídio que tramita-
dos por aqueles que visam implantar o caos pelo vam na cidade. O Delegado José Monteiro Júnior,
mundo, em contraposição à verdadeira ordem criada responsavel pelo caso, informou que são fortes os in-
e amada pelo Criador. dícios deI que a ação tenha sido criminosa.

A primeira delas, publicada em O Globo no dia Nos arquivos do Fórum estava o processo no
2 próximo passado, afirma que um grupo dinamar- qual José Rainha Júnior, um dos líderes do MST, é
quês quer nos obrigar a engolir uma "coluna de blas- acusado de co-autoria em dois homicídios ocorridos
fêmia", em memóría do triste episódio de Eldorado do em Pedro Canário (270 km de Vitória), em 1989.
Carajás, em que a Justiça já inocentou os três princi- No primeiro julgamento, em junho de 1997, Rai-
pais oficiais. nha foi condenado a 26 anos e meío de prisão, com

Intitulada "Escultura lembra mortes de direito a novo júri. Segundo o juiz titular da 1a Vara Cri-
sem-terra", a matéria noticia que o Brasil foi escolhido minai, Ronaldo Gonçalves de Souza, ainda não foi
para receber da entidade dinamarquesa Art in Defen- confirmado se o processo de Rainha foi destruído. No
se of Humanism a primeira Coluna da Infâmia do ano local do incêndio, que aconteceu na madrugada de
2000. Trata-se de uma escultura do controvertido ar- sábado, foi encontrada uma garrafa com álcool e um
tista plástico Jens Galschiot em defesa dos direitos martelo.
humanos. Com oito metros de altura e custo de 200 O Delegado Monteiro Júnior disse que há sinais
mil dólares, ela foi feita em memória aos mortos em de arrombamento e que vidros foram estilhaçados. 'A
Eldorado do Carajás. perícia n~coJheu impressões digitais, e, amanhã à tar-

A intenção deles é que a escultura seja coloca- de, um laudo sobre o fato deve estar concluído."
da numa praça de Brasília em 17 de abril de 2000, no Sr. Presidente, como podemos constatar, são
quarto aniversário da morte dos 19 sem-terra. Esta foi dois pesos e duas medidas. Ou seja, os direitos hu-
uma condição para que a obra viesse para o Brasil. manos só valem para os revolucionários, invasores
Mas, para isso, os autores do presente querem a con- de terra, os foras-da-Iei, mas jamais para as-pessoas
cordância do Congresso. honestas e defensoras da ordem. Para estes só ca-

Em forma de obelisco, a obra reproduz mais de bem execração e opróbrio.
50 corpos humanos contorcidos. A referência ao Nobres colegas, saibamos agradecer este pre-
massacre de Eldorado do Carajás foi pelo fato de ele sente de! grego, ajaezado com cores dinamarquesas,
ter dado origem ao Dia Internacional Contra a Impuni- com um rotundo "não". E saibamos, sobretudo, utili-
dade. Galschiot e a Art in Defense of Humanism ofe- zar nosso discernimento para fazermos um juízo so-
receram a coluna ao Congresso, como forma de dar bre o grave fato ocorrido com o incêndio do Fórum de
uma oportunidade para que os Parlamentares se ma- Vitória.
nifestem a favor dos direitos humanos: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo a

abordar outro assunto. A desastrada reforma agrária
que vem sendo aplicada no Brasil continua na contra
mão da ação social do Governo. Já se contam 9 bi
lhões deI reais enterrados nos mais variados projetos
de assentamento, sem produzir nenhum fruto, a não
ser as favelas rurais.

Uma verdadeira açao social consiste numa pro
dução abundante e barata de alimentos. Se todo esse
dinheiro público, fruto de impostos, tivesse sido
aplicado numa verdadeira poHtica agrícola, tal ação
social já teria dado frutos sazonados, para bem do
Govern(~ e dos governados.



Entendemos justa a manifestação do Ministro,
que, ao se pronunciar dessa forma, passa a impres
são de que não será mais um Ministro como a maioria
dos que compõem o Governo e que defendem o arro
cho salarial para os trabalhadores da área pública e
privada.
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No entanto, assistimos exatamente ao contrá- Ihoria do quadro apresentado em 1999, quando as
rio. Segundo denúncia da Confederação Nacional da exportações apresentaram, até outubro, uma queda
Agricultura - CNA, a estagnação da produção agríco- de 5,81 % em relação ao mesmo período do ano pas-
la vai pressionar os preços dos produtos, o que pode- sado.
rá gerar inflação, ponto de honra do Governo. Na avaliação da CNA, desde o final de 1999

O ano 2000 inicia-se em meio a brumas que houve uma recuperação dos preços, apesar de o re-
apontam caminhos difíceis para os produtores rurais f1exo ser ainda pequeno nas exportações, o que es-
brasileiros que, na maioria dos segmentos, continu- boça para 2000 um cenário mais favorável em rela-
am enfrentando queda de renda, descapitalização, ção ao comércio exterior.
concorrência desleal de importações subsidiadas, As esperanças do setor voltam-se também para
barreiras impostas por outros países aos produtos os produtos lácteos. A expectativa é de que até o pró-
nacionais e perda de competitividade no mercado in- ximo mês de fevereiro a Secretaria de Comércio Exte-
ternacional.

rior (SECEX), do Ministério do Desenvolvimento,
A estimativa para a safra 99/2000 da CNA apon- Indústria e Comércio, fixe tarifas compensatórias nas

ta para a estagnação da produção: "Se nós mantiver- importações de leite em pó da Argentina, Nova Zelãn-
mos uma população que cresce, uma necessidade de dia, Austrália, Uruguai e União Européia, como resul-
exportar cada vez mais para aumentar as receitas do tado da investigação de dumping solicitada pela
País e uma safra ígual à anterior, a tendência é de que CNA. Dessa maneira, o setor deixaria de enfrentar a
isso tenha reflexos nos preços, criando uma pressão concorrência predatória, tendo mais espaço para a
inflacionária", alerta seu Presidente, Antônio Ernesto modernização e o aumento da renda.
de Salvo.

Sr. Presidente, se dermos garantias ao direito
A produção nacional de grãos deverá ficar em de propriedade e à livre iniciativa, o potencial agrope-

torno de 81,2 milhões de toneladas, com uma redu- cuário brasileiro é grande quanto é grande nosso Bra-
ção de 1% em relação à última safra, quando foram si!. Mas, até o momento, só enfrentamos desastres
colhidas 81,9 milhões de toneladas. O resultado reve- pelo fato de teimarmos em andar na contramão de
la que, além de não atingir a meta inicial do Governo - nossa vocação histórica, correndo o risco de fazer a
100 milhões de toneladas neste ano -, o Brasil ainda reforma agrária semear os ditos assentamentos, eter-
deverá aumentar as importações de milho, arroz e tri- nos dependentes dos cofres públicos, e transforman-
go, que poderão chegar a 9,4 milhões de toneladas. do um Ministério extraordinário, que, pela razão mes-

A estagnação na safra será causada principal- ma de ser, deveria ser passageiro e não se tornar de-
mente pela diminuição em 13% da produção de arroz finitivo.

e 3% na de feijão. Em conseqüência, as importações Delenda reforma agrária! I: preciso acabar com
de arroz poderão chegar a 1,3 milhão de toneladas no
próximo ano, com um aumento de 30% em relação a essa reforma agrária e começar uma política agrícola
1999. verdadeira no Brasil.

O Brasil deverá importar também cerca de 6,9 O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
milhões de toneladas de trigo, tornando-se o maior seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
comprador mundial depois do Egito. A queda de 42 tados, pode parecer inacreditável ou digno da máxi-
mil toneladas na produção de feijão não deverá ter ma Acredite Quem Quiser, mas o novo Ministro da
impactos significativos em relação às importações, Defesa, Geraldo Quintão, tomou posse no Palácio do
mas o caso do milho causa preocupação. Planalto e surpreendeu a todos com a promessa de

A estimativa é de um aumento de 700 mil tonela- aumento para os servidores públicos militares.

das nas importações, que subiriam de 1,1 milhão para Pela primeira vez, em cinco anos, um Ministro
1,8 milhão de toneladas na próxima safra, para suprir defendeu o reajuste salarial para os servidores públi-
as necessidades do abastecimento interno, prejudi- COSo

cado pela ausência de estoques do Governo, pela
queda de 10,8% na produção de Goiás e o aumento
do consumo pela avicultura e suinocultura.

Na área externa, espera-se que a recuperação
dos preços das commodities proporcione a retoma
da das vendas dos produtos agrícolas, com uma me-
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Seria importante que outros Ministros também do marcarconsultas ou exames para detectar a doen-
se manifestassem a favor do reajuste dos servidores ça. Em certo momento, o atendimento foi interrompi-
públicos, pois a partir daí haveria a possibilidade de do por falta de médicos, sendo que mais de setenta
fazermos um debate nacional sobre o salário de to- pessoas j~1 haviam marcado consultas e muitas ou-
dos os trabalhadores, inclusive do salário mínimo. tras esperavam a reabertura. Mas, de acordo com os

O Ministro da Defesa abriu uma janela para o números divulgados pela direção do HDIC, as altas
debate. Esperamos que aqueles que sempre se aco- taxas de internações diárias tomaram-se mais cons-
vardaram e nunca aceitaram discutir esse assunto tantes. Informações de funcionários que trabalham
nao a fechem. no setor de atendimento apontam que esses números

Acreditamos que agora vai, pois já ouvimos ma- podem ser ainda superiores ao anunciado, apesar de
nifestações de que o salário mínimo, bem como os o diretor da instituiçao negar que haja mais de 25 in-
salários do conjunto dos trabalhadores da área priva- ternações diárias por conta da doença.
da, da área pública, dos aposentados e pensionistas A população está assustada com a proliferação
têm que ser reajustados. da meningite em Teresina. No HDIC, pessoas com

Já ouvimos manifestações de apoio ao reajuste claros sintomas da doença dividem o mesmo espaço
dos salários de praticamente todos os representantes na entradu do ambulatório com outras que apenas
dos Poderes constituídos: do Presidente do Congres- suspeitam de estar acometidas. E, de acordo com
so Nacional, Antonio Carlos MagalMes, ao Presiden- médicos, E!star em locais aglomerados é uma das for-
te da Camara dos Deputados, Michel Temer; ao Pre- mas mais ,comuns de se contrair meningite.
sidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Velloso. A superlotação é outro problema para garantir
E a outros lideres de todos os partidos desta Casa so- atendimento para mais de 160 pacientes necessitan-
ma-se uma voz do Executivo, justamente a do Minis- do de tratamento. Os leitos do hospital continuam 10-
tro da Defesa. tados e o diretor informa que já foi aberta a área onde

Sr. Presidente, esperamos que essas palavras fica instalada a UTI, que serviria para atendimento
de apoio não se percam ao vento, pois nos preocupa aos pacientes com AIDS, como forma de abrigar es-
a forma como muitos homens públicos agem, ou seja, ses outros doentes. A maioria dos casos encontrados
o discurso é um, mas a prática é radicalmente oposta. no hospital são de crianças. O HDIC atende a toda a

Esperamos que agora a coisa vá ou rache! Capital e interior, sem contar com casos que chegam
Era o que tínhamos a registrar no dia de hoje. de Estados como Maranhão, Pará e Tocantins.

Obrigado, Sr. Presidente. Segundo informou o diretor, o número de inter-
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT _ PI. Pronuncia nações está quatro vezes maior do que no início da

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. epidemia. Para ele, os números são considerados
Deputados, desde o início do ano três pessoas já alarmantes, já que o hospital não tem capacidade
morreram acometidas por meningite em Teresina, para tantos pacientes. A lotação do hospital nos leitos
Capital do Estado do Piauí. O Diretor do Hospital de e corredores continua e, se necessário, serao interna-
Doenças Infecto-Contagiosas (HDIC), médico Carlos dos doentes no Hospital da Polícia Militar.
Henrique Nery, informou que os pacientes foram con- Esse vírus sempre apavorou pais e deixou em
taminados pelo tipo meningoc6cica, a forma mais 113- alerta os serviços de saúde durante o inverno. No en-
tal da doença, diferente da que está se caracterizan- tanto, a meningite, transmitida por bactérias e vírus,
do como uma epidemia em Teresina e cidades vizi- que pode matar e deixar seqOeias em sua forma mais
nhas do Piauí. grave, não escolhe estação. No inverno, por causa do

O HDIC vem recebendo uma média de 25 paci- confinamento e do aumento das infeções respirat6ri-
entes por dia com sintomas de meningite. As interna- as, o perigo de contágio é maior.
ções quadruplicaram e a direção do hospital tem pro- As dificuldades de diagnóstico e o tardio início
blemas para 160 novos internamentos de pacientes de tratamento são dois fatores que podem transfor-
com a suspeita de terem contraído a doença. mar a meningite em uma doença fatal. Para o pedia-

No dia 23, considerado dia de pouco movimento tra Luiz Bellizia, do Instituto da Criança, em São Pau-
nos hospitais, o HDIC recebeu mais de cinqüenta lo, "quanto menor a criança, mais difícil é o diagn6sti-
pessoas com suspeitas da doença. Desses, cerca de co". Já pélra o médico Jarbas Barbosa, Diretor do
25 foram comprovados. No último dia 24, mais uma Centro Nacional de Epidemiologia do Ministério da
centena de pessoas compareceu ao hospital tentan- Saúde, "a grande ação é detectar e tratar precoce-



Com o passar dos tempos, o sistema previden
ciário passou a exigir reformas com vistas ao seu
aperfeiçoamento e à manutenção de sua viabilidade
financeira.

No bojo da discussão da reforma da Previdên
cia, assumimos claramente nossa posição contra a
privatização do sistema porque privatizar o sistema
previdenciário é liquidar um dos maiores programas
redistributivos do nosso Pafs.

Defendemos, sim, uma reforma da Seguridade
Social com vistas à preservaçêo dos princfpios da
universalidade, da seletividade e da eqüidade.

03476 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

mente, pois ainda não se dispõe de uma vacina que não para comemoraÇões. I: um momento, sim, para
garanta imunidade prolongada". Assegura ele que reflexão sobre a situaçêo e o destino do grande con-
"não há motivo para ptmico, pois não existe o risco de tingente de aposentados.

epidemia, o que temos registrado sêo surtos localiza- A aposentadoria é um beneffcio conquistado
dos". pelos trabalhadores depois de muita luta. Não só no

Brasil, mas em todos os pafses. A primeira conquista
se deu na Europa. Foi a Alemanha o primeiro pafs a
legalizar a aposentadoria. Isto foi em 1889. A aposen
tadoria era concedida ao trabalhador aos 70 anos de
idade. A Bélgica, a Austria e os pafses nórdicos insti
tufram a aposentadoria no final do século XIX; a Ingla
terra, em 1915 e a França, em 1928. Os Estados Uni
dos, em 1930, numa época de profunda depressão
econômica, criou o programa social security, institu
indo a aposentadoria aos 65 anos.

No Brasil, o marco inicial se deu com a Lei Elói
Chaves (Lei n° 4.862, de 24-1-23), que determinou a
criaçêo de uma Caixa de Aposentadoria e Pensões
para os Empregados das Estradas de Ferro.

I: no Governo Getúlio Vargas, em 1930, que se
inicia uma série de conquistas sociais que vão ao en
contro das reivindicaçOes dos trabalhadores: organi
zaçêo sindical, férias remuneradas, limites de horas
de trabalho, salário mfnimo e outras. Sempre como
resultado de lutas, estas conquistas foram se apro
fundando até que, em 1943, foi aprovada a Consoli
daçêo das Leis do Trabalho.

Em termos de Seguridade, um marco importan
te se deu, em 1960, com a unificação da Previdência
e a concessêo de aposentadoria por invalidez, velhi
ce e tempo de serviço.

Enfim, a Constituiçêo de 1988 consolidou no
seu texto vários dispositivos que tratam da Segurida
de Social. Foi um grande avanço que se deu não por
beneplácito dos constituintes, mas por força do poder
de pressão da sociedade civil organizada, que partici
pou ativamente da elaboração do texto constitucio
nal.

Ocorre, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que mesmo diante da gravidade da doença, a menin
gite não faz parte do Programa Nacional de Imuniza
ção. A vacinação em massa só ocorre quando é cons
tatado algum surto. No ano passado, 641 mil pessoas
foram vacinadas, todas elas em localidades que re
gistraram aumento abrupto de casos. A vacina surte
efeito imediato de bloquear o contágio, mas a dura
ção de seu efeito é de, no máximo, dois anos e sua
eficácia é pequena para crianças menores de dois
anos. A cada caso notificado deve-se seguir um in
tenso trabalho de vigilência sanitária. Segundo estu
dos, é correto afirmar que a meningite, doença impor
tante em nosso meio, tem atualmente rápido diagnós
tico e tratamento eficaz, desde que haja precocidade
na investigaçêo e esta não seja atrasada pelo uso
inadequado de antibióticos, falta de recursos e de es
trutura adequada.

A situaçêo é de calamidade. A população está
aterrorizada. De um lado, pelo crescimento do núme
ro de pessoas infectadas e, do outro, pela declaraçêo
das autoridades da falta de condições de atendimen
to.

Sabemos as dificuldades do HDIC, por isso faço
este apelo ao Ministro da Saúde e ao Presidente da
Fundação Nacional de Saúde, pedindo urgência na li
beração de recursos suficientes para que essa unida
de de tratamento possa atender e prestar a assistên
cia devida às pessoas que buscam tratamento em
nosso Estado, sejam as contaminadas por meningite,
dengue ou febre amarela. E, ao mesmo tempo, que
sejam realizadas campanhas educativas de forma in
tensiva, com vista à orientaçêo e prevenção no com
bate ao mosquito e outras viroses.

O Poder Público precisa avançar para operacio
nalizar ações que busquem soluçOes práticas, objeti
vas e eficientes nessa área. Estamos confiantes em
que o bom senso das autoridades responsáveis pelas
diversas áreas do Poder Público venha contribuir
para a solução desse problema.

Obrigado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB
- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, comemorou-se, em 24 de
janeiro, o Dia do Aposentado. I: um momento, talvez,



Cabe ao Poder Público e, em especial, ao Con
gresso Nacional, a busca de soluções consistentes
que garantam ao aposentado uma nova dimensão de
vida que não significa necessariamente inatividade.

Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu pro
nunciamento no Jornal da Câmara e no programa A
Voz do Brasil.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. SÉRGIO CARVALHO (P8DB - RO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, infelizmente, o final de semana pas
sado foi fatídico, triste e inesquecível para milhares
de famflias no Estado de Rondônia. Depois de meses
de angústia, confirmou-se o pior: o Governo do Esta
do demitiu, por decreto, mais de 9 mil funcionários, al
guns com quase vinte anos de serviços prestados à
Administração Pública Estadual. Além das ilegalida
des praticaclas, que certamente serão revertidas na
Justiça, o Governo do Estado mostrou-se intensa
mente insensível ao grave problema social que as de
missões vão acarretar. S6 para se ter uma idéia, as
demissões chegaram a atingir cinco pessoas de uma
mesma familia, deixando-os sem renda alguma, a ca
minho da miséria total.

O Estado de Rondônia, certamente, teve e tem
grandes dificuldades, mas também com a mesma
certeza, sabemos que a culpa não foi e não é do fun
cionalismo. O atual Governo, que para eleger-se
anunciou aos quatro ventos que tinha a solução para
os graves problemas do Estado e afirmou e reafirmou
em palanque que não demitiria um s6 funcionário
pÚblico, concretizou o engodo contra os servidores,
mandando para a rua, de uma s6 penada, nada me
nos de 9 mil pais e mães de família, muitos deles, Sr.
Presidente, depois de tantos anos prestando serviços
públicos, praticamente sem nenhuma chance de ser
absorvido pela iniciativa privada.

Ap6s meses de angústia, sofrimento e poucas
esperanças, causadas por boatos sem fim, os funcio
nários foram demitidos através de critérios estranhos
e alguns certamente ilegais, que a Justiça, obviamen
te, corrigirá. Mas o que nos assusta, Sr. Presidente, é
que este foi, até agora, o grande ato do atual Governo
de Rondônia. Nada fez de importante, e quando fez
algo, foi para criar o caos no Estado, cuja economia,
principalmente em algumas cidades, ainda depende
muito do contracheque. Os servidores, que sempre
cumpriram fielmente seu papel, muitos dos quais
exercendo suas funções sem as mfnimas condições

No Brasil, a expectativa de vida ao nascer vem
apresentando um crescimento, também, considerá
vel: entre 1940 e 1990, aumentou de 41,5 para 67,7
anos. É uma média de crescimento de mais de cinco
anos por década. Hoje, já são cerca de 13 milhões de
pessoas com 60 anos e mais. Estima-se que, em
2025, a população de idosos já alcance 30 milhões.

Em função destas transformações demográfi
cas, já se ressalta, hoje, o denominado "Poder Grisa
lho". É um contingente, cada vez maior, de pessoas
que tanto contribuíram e continuam contribuindo para
o crescimento do País e que, inegavelmente, repre-
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Para a garantia destes princípios básicos, con- sentam, hoje, uma força econômica e política inegá-
sideramos como de fundamental importância, tam- vel.
bém, a instituição de uma gestão pública na Previ
dência, e não meramente estatal. É uma forma de
melhor administrar o sistema e enfrentar as fraudes e
sonegações.

Da mesma forma como as conquistas básicas
trabalhistas e previdenciárias se deram, ao longo do
tempo, como resultado de pressões, hoje, também, a
luta continua. Depois de suportar a redução brutal do
valor dos seus proventos, os aposentados e pensio
nistas esperam que, com a reforma do sistema previ
denciário, os seus direitos, adquiridos mediante des
contos compuls6rios em seus vencimentos e remune
rações, passem a ser protegidos e respeitados.

A sociedade precisa saber bem claramente que
não são os aposentados os responsáveis pela crise
fiscal que tanto fragiliza a economia nacional e muito
menós pela crise de estrangulamento do sistema pre
videnciário. Fatores outros contribuem decisivamente
para alterar o equilIbrio financeiro do sistema.

Mas o momento é de reflexão e de busca con
junta de soluções consistentes para o sistema previ
denciário. Como garantir as atuais aposentadorias e,
o que é mais importante, como pagar as aposentado
rias futuras.

Sabe-se, e as estatísticas estão aí para quem
quiser examinar, que a expectativa de vida, em fun
ção das facilidades de acesso a recursos modernos e
sofisticados da Medicina, vem aumentado considera
velmente. No Japão, a expectativa de vida, que era
de 70 anos, hoje já é de 83 anos. Naquele país, na dé
cada de 60, as pessoas com mais de 65 anos corres
pondiam a 6% da população. Em 1996, este percen
tual já era de 14%. Estima-se, para 2025, que no Ca
nadá, 25% da população tenha mais de 65 anos. Nos
Estados Unidos, o número de centenários aumentou
dezesseis vezes nas últimas décadas.



03478 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 2000

de trabalho e extrapolando no bom exerclcio das ticipar das homenagens, comemorações e lembran-
suas atividades, para não prejudicar a comunidade, ças dos 446 anos da cidade de São Paulo.
são agora o bode expiatório de uma administração Faço isso, Sr. Presidente, por um dever. Costu-
frágil e inconseqüente. O social pouco importou na mo dizer que fui recebido três vezes pela cidade de
decisão, porque o Governo Estadual decidiu tomar o São Paulo, que me deu a cidadania.
caminho mais fácil para corrigir parte das finanças do A primeira, quando fugi da repressão, em 1969,
Estado: demitiu milhares de pessoas, pouco impor- e passei a morar clandestinamente em São Paulo e
tando o que aconteça com elas e suas famllias. aquela selva me protegia no anonimato; a segunda,

Não houve, anteriormente às demissões, preo- quando sal da prisão, depois de cinco anos, e conse-
cupação alguma do Governo em preparar os servido- gui trabalho na cidade de São Paulo como professor
res para a eventual demissão, inclusive com progra- de cursinho; a terceira, em 1982, quando fui eleito
mas especiais de aprimoramento de mão-de-obra, de pela primeira vez Deputado Federal por São Paulo e
qualificação, para que os demitidos pudessem dispu- dois terços da minha votação foram na cidade de São
tar um mercado de trabalho na iniciativa privada cada Paulo.
vez mais competitivo. Não houve análise mais acura- Então, é um dever, como representante do Esta-
da para evitar danos ainda maiores, como, por exem- do de São Paulo, participar das homenagens dos 446
pio, não demitir pessoas da mesma famflia. Não hou- anos daquela cidade.
ve respeito a funcionários que tinham quinze, dezes- Tenho em mãos, Sr. Presidente, um material bri-
sete, dezoito anos de serviços prestados, inclusive Ihante, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, cujas
muitos contratados através de concurso público. Mais manchetes falam por si só: "Violência e desemprego
que isso, Sr. Presidente, setores essenciais, como a pioram a imagem da cidade", "O número de paulista-
saúde e educação, por exemplo, tiveram seus qua- nos que associa a imagem da cidade a coisas negati-
dros diminuidos ao extremo, quando o correto seria vas subiu de 50% para 70% em três anos". Portanto,
ampliá-los. Isso significa que haverá uma piora consi- nos últimos seis anos, 50% a 70% dos paulistanos as-
derável no contexto do atendimento à população em sociam a imagem de Sáo Paulo a uma coisa negativa.
áreas essenciais. E essas coisas negativas, Sr. Presidente, estão

Protestamos, portanto, Sr. Presidente., contra o associadas à violência, ao desemprego, ao medo, à
número exagerado de demissões no Governo de falta de opção. Mas tenho o dever de dizer que a cida-
Rondônia, contra a forma abrupta com que isso foi fei- de de São Paulo é a de 75 nacionalidades. Cada bair-
to; contra a falta de critérios justos e lamentamos, ro é uma sintese, uma representação deste Pais, e a
mais ainda, que mais uma vez a população tenha sido cidade é uma sintese do Brasil. Por isso já se falou na
enganada. ~ uma ironia que o atual Governador do cidade dos mil povos.
Estado tenha sido eleito com o apoio maciço do funci- São Paulo é uma cidade, Sr. Presidente, cuja
onalismo porque prometia e garantia que não demíti- população constrói no seu dia-a-dia, na correria e no
ria ninguém, e agora, um ano depois de estar no po- trabalho, uma identidade deste Pais, pluralista, de ge-
der, tenha-se voltado exatamente contra quem o ele- nerosidade, de trabalho, que está sendo profunda-
geu, engolindo todas as promessas de campanha. mente machucada pela corrupção, pela violência,
Certamente, esta é mais uma lição dolorosa aprendi- pelo desemprego, pela falta de auto-estima.
da pela já sofrida população do nosso Estado: engolir Acho que o paulistano está buscando a au··
vás promessas de campanha pode ser um tiro pela to-estima, a esperança, e eu espero, nessa lembran·
culatra... ça dos 446 anos da cidade de São Paulo, que possa-

Sr. Presidente, solicito a divulgação de meu dis- mos reafirmar o compromisso de construir uma cida-
curso no Jornal na Câmara e no programa A Voz do de humana, uma cidade democrática, uma cidade
Brasil. justa, uma cidade em que a esperança e a au

to-estima possam se transformar em realidades con-
O SR. JOSÉ GENOfNO (PT - SP. Sem revisão eretas para os seus habitantes.

do orador.) - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa e ao A cidade de Sáo Paulo é a síntese de vários po-
Deputado Joaquim Francisco pela atitude, já que em vos e a slntese deste Brasil. Hoje, inclusive, está se
poucos minutos tenho de estar na reunião de Lideres. manifestando, quase de maneira plebiscitária, sobre

Sr. Presidente, não poderia deixar de usar o Pe- que música mais a representa, se é o "Trem das
queno Expediente nesta sessão da Cêmara para par- Onze" ou "Sampa", de Caetano Veloso. Essa cidade
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nos apaixona. Essa cidade me apaixona. Essa cidade bém no que respeita às demais ações e serviços de
me acolheu. Essa cidade hoje faz com que eu tenha saúde.
saudade quando fico muito tempo fora dela. Como A Funasa coordena o Programa Nacional de
cearense, como nordestino, fui para a cidade de São Imunizações. Compete-lhe, nesse âmbito, definir nor-
Paulo em condições adversas e aprendi a amá-Ia e a mas e parâmetros técnicos para as estratégias de do-
viver nela. ~ por isso que participo, sim, dos seus 446 enças imunopreveníveis. ~ seu papel coordenar as
anos no dia de hoje e, principalmente, quero deixar ações de vacinação de caráter nacional, bem como
aqui meu compromisso de lutar por uma cidade que as que visam combater surtos locais, a exemplo, ago-
possa recuperar a auto-estima, o orgulho e a espe- ra, da intervl3nção pronta, junto ao SUS, nas regiões
rança dos paulistanos. onde se têm registrado ocorrências de febre amarela.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Por último, Sras. e Srs. Deputados, mas não
O SR. JOSÉ MENDONÇA BEZERRA (PFL _ menos essenciais, situam-se as ações da Funasa

PE. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, junto às comunidades indígenas. Contando com 34
Distritos Sanitários Especiais Indígenas, integrados

Sras. e Srs. Deputados, quero hoje, em breves pala- ao SUS, a entidade responde pela promoção e assis-
vras, trazer a plenário meu particular reconhecimento tência de saúde, bem como pela prevenção e contro-
aos servidores da Fundação Nacional de Saúde, a le de doenças de 326 mil índios brasileiros.
FUNASA, especialmente aos integrantes da Asses-
soria Parlamentar, que, por ocasião da elaboração Fácil inferir, desse modo, Sr. Presidente, a im-
dos convênios referentes às emendas ao Orçamento portância, o fantástico escopo humanitário da Funda-
Geral da União de 1999, houveram-se com raro em- ção Nacional de Saúde, sobretudo ao materializar a
penho. Mostraram-se todos, sem exceção, exatos, di- presença do Poder Público até onde nenhuma outra
Iigentes, dedicados. Não fora o concurso entusiasma- forma de participação comunitária alcança. A figura,
do de cada um deles, provavelmente muito do esfor- nessas localidades, do agente de saúde, que ouve,

que instrui, que orienta, que cuida, costuma ser
ço no sentido de viabilizar os referidos convênios es- aguardada como renovação da esperança, a vida a
taria perdido, e a nobre intenção de melhorar as con- reafirmar-se, a despeito de todas as coisas. Pessoal-
dições de vida das populações carentes em nossas mente, conhecedor que sou das aflições da gente
comunidades permaneceria à míngua de conseqQên- sertaneja, da caatinga adversa, coloco-me como ava-
cias institucionais. lista de sua luta incansável pela melhoria das condi-

Fica o exemplo desses cidadãos conscientes, ções de vida do povo, em especial os que mais ne-
servidores que colocam, muitas vezes, como foi o cessitam de leniência, os desassistidos da graça dos
caso, o dever de servir ao Brasil acima da pr6pria con- governantes, os que não raro isolam-se do conjunto
veniência e que, por isso, são dignos do respeito e da social não s6 pelas distâncias físicas, mas sobretudo
admiração da Casa. Para ser específico, Sr. Presi- pelas barreiras da miséria, da ignorância e das desi-
dente, gostaria de citá-los nominalmente: Dr. João gualdades seculares.
Sandolim, na Chefia da Assessoria Parlamentar, inte- Tais brasileiros, Sr. Presidente, seja no Nordes-
grada também pelos Assessores MarcantOnio Lopes, te, seja em outras regiões do País, contam-se aos mi-
Vilma Miranda Tomé, Zinalva Santana e Laurency !Mes: recém-nascidos, criança&, jovens, gestantes,
Costa. A todos minhas congratulações. idosos, que ao longo do tempo desenvolveram com a

Estamos diante de uma situação, nobres cole- entidade urna referência muitíssimo forte, algo de
gas, em que a parte falou pelo todo. Com a mesma proporção quase messiânica.
seriedade, afinco e domínio técnico atua a Fundação Em nClme dessas pessoas simples e agradeci-
Nacional de Saúde. E não são poucas suas compe- das é que cleixo aqui minha solidariedade à Funasa
tências. pelos seus elevados propósitos, reiterando os para

béns à brilhante equipe da Assessoria Parlamentar,
A Funasa é a responsável pela coordenação do que tem trabalhado conosco, contribuindo para mini-

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiol6gica, nos mizar a dor de tantos irmãos.
termos definidos pela Lei nE 8.080/90, a Lei Orgânica
da Saúde. ~ a partir da promoção e disseminação do Era o que tinha a dizer.
uso de suas metodologias que se monitora o quadro Muito obrigado.
sanitário do País e respectivas necessidades, não s6 O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
quanto à prevenção e controle de doenças, mas tam- PronulJcia I:) seguinte discurso.) - Sr. Presidente,



A Fazenda Resfriado, de propriedade da Fun
dação Sinhá Junqueira, situada no Municfpio de Ri
beirão Preto, devidamente explorada com agricultura,
classificada pelo Incra como grande propriedade pro
dutiva através do certificado de cadastro de imóvel ru
ral por aquele órgão expedido, foi invadida em 3 de
setembro de 1999 e procedida a reintegração de pos
se em 19 de outubro de 1999.

Invadida novamente pelos mesmos agressores
em 5 de novembro de 1999.

Medida liminar de reintegração de posse conce
dida em 8 de novembro de 1999 até hoje não foi cum
prida.

A Fazenda Experimental de Zootecnia de Ser
tãozinho, de propriedade da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento, tida como unidade de pesquisa do
Instituto de Zootecnia, desenvolve pesquisas nas
áreas de melhoramento genético de bovinos de corte,
manejo e nutrição animal, produção de novilho preco
ce, provas de ganho de peso bovinos selecionados e
sistemas de produção.

Abriga 2.700 reses de várias raças e participou
de projetos de pesquisas e experimentos.

Produz ainda cerca de 58 mil doses de sêmen, 2
mil toneladas de feno, mil toneladas de silagem de mi
lho e oitocentas toneladas de milho.

Além disso, mantém intercâmbio científico e
tecnológico com a Esalq, a USP, a Unesp, a Embra
pa, a Lagoa da Serra, a ABCZ, a Fapesp, entre ou
tras.

A fazenda experimental em referência possui
reserva florestal de cerca de 700 hectares. Transfor
mada em reserva biológica pela Lei nO 5.135/87.

Trata-se portanto, de um verdadeiro laboratório
a céu aberto que serve de referência não só ao pecu
arista de São Paulo e do Brasil, mas aos dos países
do Mercosul que também se utilizam dos conheci
mentos e técnicas ali desenvolvidas.

Foi também invadida em 3 de setembro de 1999
e procedida reintegração de posse em 10 de setem
bro de 1999, até hoje não cumprida.

Este património de São Paulo está sendo dia a
dia depredado por seus agressores, sem que nenhu
ma providência do Governo Estadual tenha sido to-
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Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna mada, malgrado os esforços que a Associação Rural
para denunciar fatos que retratam a escalada de inva- de Ribeirão Preto vem realizando.

sões em propriedades rurais na região de Ribeirão Ambas as propriedades invadidas são altamen-
Preto, São Paulo, conseqüência da impunidade rei- te produtivas e legitimamente tituladas.
nante e da conivência de nossos governantes paulis-

A Curadoria do Meio Ambiente local estranhatas.
mente age de forma a obstaculizar o cumprimento
das duas ordens judiciais mencionadas.

O que nos parece claro, Sr. Presidente e nobres
colegas, é o desrespeito e o desapreço à ordem jurf
dica, esteio da sociedade organizada e do regime de
mocrático. Embora tenha o Governo o direito de man
tê-Ia em nome do bem comum, leniente e omisso, es
triba-se em argumentos ardilosos e pffios, usados na
vã tentativa de nos impor mais um engodo.

Solidário com as preocupações de nossos pro
dutores rurais, venho denunciar os fatos ora relatados
e aproveito esta oportunidade para solicitar ao Gover
nador Mário Covas que tome providências urgentes
para que seja restabelecido o ordenamento jurfdico,
garantidor do direito de propriedade.

Muito obrigado.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncía o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, há homens que transcendem os regionalis
mos, as profissões, as ideologias.

A bênção de conviver com pessoas desse tipo é
uma raridade. Sendo assim, grande é nosso pesar
quando as perdemos para o mundo dos mortos.

Mesmo após três meses, o Piauf, o Espfrito
Santo e outros Estados que o conheceram ainda não
se recuperaram integralmente do luto causado pelo
falecimento, no dia 12 de outubro, do Prof. Joaquim
Pacheco dos Santos, grande liderança capixaba.

Desde seu nascimento em Picos, no Piauf, há
82 anos, essa memorável pessoa foi direcionando
sua vida para o sacerdócio, como era comum na épo
ca. Em seus anos de seminário em Fortaleza, onde
passou toda a juventude, cultivou amigos e o gosto
pelo conhecimento socialmente comprometido, aque
le conhecimento que sai dos gabinetes e se põe a
serviço das comunidades mais carentes.

Depois de muito estudo e preparação para a
vida religiosa, porém, nosso homenageado resolveu
servir ao Senhor de outra maneira, lecionando no
Sesi e ajudando na consolidação dessa instituição,
notadamente nas cidades capixabas de Vitória e Ca
choeiro de Itapemirim.

Nessa última cidade, seus méritos logo o leva
ram à direção da delegacia local do Sesi, onde per-
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maneceu por dezessete anos, como superintendente tes sociais e tUldo do melhor nível possível. Assim foi
e administrador sensível e eficiente. ele um grande batalhador da classe operária. Nunca

Seu trabalho social, como não poderia deixar de esqueceu de lewar o nome do Senhor entre os operá-
ser, foi muito expressivo, levando aos operários fabris rios.
tudo aquilo que o Estado falha em oferecer, inclusive Todos os anos os operários e funcionários fazi-
as melhores médicos e dentistas disponíveis, além de am a Páscoa no Sesi seguido um farto café da ma-
assistentes sociais e psicólogos. nhã.

Ao lado dessa preocupação material, cuidava Casou-sE~ em 14 de maio de 1955 com Maria
também do lado espiritual, aproveitando sua forma- Alcantara Feu Rosa, e continuou morando em Cacho-
ção católica de alto gabarito. eira de Itapemirim por vários anos.

Senhoras e senhores, falo para registrar o fale- Convidado pelo Dr. América Buaiz para ser Su-
cimento desse cidadão exemplar e, se não falo mais, perintendente em 1968, onde permaneceu, e a seguir
é porque as grandes dores são mudas. Além da mi- assumiu o cargo de assessor jurídico.
nha dor e da dor de todos quantos o conheceram e Do matrimônio teve quatro filhos: Tereza Júlia,
puderam contar com sua ajuda, há a dor da esposa, casada com Baury Herniger; Ronaldo, casado com
D. Alcântara, filhos, genros, noras e netos. Jussara Pereira; Rosa Maria, casada com Iram Ber-

Como consolo, resta-me lembrar que Joaquim nardi; e Joseane, casada com João Rodrigues.
Pacheco dos Santos morreu em casa, cercado pelo Deixou nove netos a quem muito amava. Foi tu~
amor de sua esposa e seus familiares, os quais, cer- tor com grand(3 zelo de Franceska, Fábio e Felipe, ór-
tamente, serão os continuadores de seu dignificante fãos dos cunhados falecidos em trágico acidente.
exemplo.

Lecionou no colégio São Pedro em Cachoeira
Sr. Presidente, solicito a V. Exa. seja inserido de Itapemirim e depois no Liceu de Cachoeira as ma-

neste pronunciamento termos integrais da biografia térias: latim e português.
do homenageado.

BIOGRAFIA A QUE SE REFERE O ORADOR: Vindo morar em Vitória passou a lecionar ape-
nas português na Escola Normal Pedro li, onde apo-

BIOGRAFIA sentou-se.

Joaquim Pacheco dos Santos nasceu no Piauí,
na cidade de Picos em 1917.

Estudou no Seminário Maior em Fortaleza 
Ceará, onde passou toda sua juventude. Depois de
muito estudo e preparação para carreira sacerdotal,
achou que serviria melhor ao Senhor de outra manei
ra. Foi quando deixou o seminário e veio para o Rio
de Janeiro, onde, por intermédio de um grande amigo
do Piauí, Dr. Helvidio Martins, começou a trabalhar
para o Sesi indo primeiramente lecionar em Mato
Grosso, onde ficou por pouco tempo.

A seguir veio trabalhar em Vitória, Espírito San
to, seguindo de imediato para a cidade de Cachoeira
de Itapemirim, cujo povo o acolheu muito bem, onde
fez incontáveis amizades. Foi escolhido para dirigir a
Delegacia do Sesi na referida cidade, onde permane
ceu por dezessete anos. Esta Delegacia foi organiza
da por Dr. Pacheco e outros membros.

Fez um trabalho social muito expressivo, aju
dando muito os operários das fábricas, que encontra
vam no Sesi tudo que precisavam para o seu
bem-estar.

O Sesi tinha uma equipe de médicos (os melho
res de Cachoeira de Itapemirim) dentistas, assisten-

Formou-se em direito pela Faculdade de Vitó
ria. Como advogado militante, por vários anos, mos~
trou mais uma vez sua inteligência e cultura invejá
vel.

Veio a falecer em 12 de outubro de 1999 cerca
do pelos seus entes queridos, com oitenta e dois al10s
de idade.

Joaquim Pacheco dos Santos foi um exemplo
de homem trabalhador e honesto, não só como pai,
amigo, funcionário, professor e advogado.

Pedia inspiração sempre a Deus, a fim de ori
entar o seu caminho, motivo pelo qual obteve gran
de êxito em toda sua vida simples, porém honesta e
cristã.

O SR. SERAFIM VENZON (PDT - se. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Estado de Santa Catarina, por
ter sua matriz econômico-financeira apoiada na pe
quena e microempresa e na pequena propriedade
rural, tem apresentado resultados sociais que são,
com freqOênc:ia, defendidos e divulgados.

É comum ouvir que a pequena e microempresa,
que a pequena propriedade rural, ou que a terra de
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muitos pequenos patrões, do ponto de vista social, Nascido em 28 de novembro de 1916, em Rio
leva vantagem sobre regiões de grandes patrões. Pardo, Rio Grande do Sul, aprendeu o ofício de fotó-

No começo de janeiro usei esta tribuna para grafo em Encruzilhada do Sul - também Rio Grande
exaltar o Estado de Santa Catarina, que teve um au- do Sul -, onde prestou serviço militar. Transferiu-se,
menta de 15% na arrecadação do ICMS. Angustia- depois, para Candelária, no mesmo Estado.
va-me, se aquele aumento numérico estaria ou não Em 1944, casou-se com a Profll Ana Figueiredo
relacionado com algumas vantagens sociais ou que Moraes, tendo como fruto dessa união três filhos: Tê-
pudesse ser um decréscimo, já que o IGPM ficou en- nia Maria, Sérgio Mauro e Sônia Mara.
tre 19 e 20%. Desde 1954, passou a pertencer aos quadros

O Estado de Santa Catarina, com mais de 5,5 da Loja Maçônica Renascença IV, do Grande Oriente
milhões de habitantes, deve aflorar todos os anos do Rio Grande do Sul.
para o mercado de trabalho mais de 160 mil. Além da importância que teve em sua vida a re-

São jovens trabalhadores que procuram um lu- lação com a família, há que se assinalar a dedicação
gar ao sol. de Tancredo dos Santos Moraes à atividade política,

A crise financeira que passou o Brasil nos anos especialmente na luta pelo desenvolvimento da área
de 1996,1997,1998 nos sugeria decréscimo na ofer- da educação. Foi ele membro atuante do Partido So-
ta de emprego. Não foi à toa que ultrapassamos os cial Democrático, pelo qual se elegeu Vereador em
8% de desemprego. 1963. Conduzido à Presidência da Câmara de Verea-

Durante 1999 parece que a situação parou de dores em maio de 1968, assumiu seguidas vezes o
piorar. Isso está traduzido por números. Na flutuação Governo do Município. Também em 1968, recebeu da
de admissão e demissão houve um saldo positivo de imprensa o título de "Vereador do Ano".
26.817 novos postos de trabalho. Reeleito Vereador pela Arena em 1968, perma-

Esse número não traz a realidade por causa do neceu durante três anos como líder do partido gover-
trabalho informal. Porém, deve estar longe do ideal. É nista no Legislativo Municipal.
como se estivéssemos inundados numa enchente Depois da reeleição em 1972, afastou-se das
com oito metros acima do nível normal e que, em funções na Câmara para exercer o cargo de Secretá-
1999, baixamos para cinco metros. Ou seja, continua- rio de Transportes até maio de 1974, quando passou
mos inundados; porém, com expectativa de recupera- a Secretário de Obras Públicas e, em seguida, Diretor
ção, de saída. de Compras e Patrimônio da Prefeitura Municipal.

O povo catarinense tem participado ativamente Santo-angelense por escolha própria, dedicado
da retomada da economia. à defesa dos principais interesses da cidade, recebe-

Muito obrigado. ria na década de 80, com inteira justiça, o título de "Ci-
O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pro- dadão Honorário de Santo Ângelo".

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Empenhou-se na fundação da FADISA - Facul-
Srs. Deputados, cumpre-me prestar o merecido tribu- dade de Direito de Santo Ângelo, hoje lESA-Instituto
to de admiração e respeito a um querido conterrâneo Superior de Ensino de Santo Ângelo. Papel prepon-
que muito se distinguiu pela dedicação ao bem co- derante desempenhou também como membro da co-
mum e pela soma de realizações em favor do pro- missão que criou a AMES - Associação Missioneira
gresso, especialmente do Município de Santo Ange- de Ensino Superior, depois transformada em
lo, onde residiu desde 1950 até seu falecimento, no FUNDAMES - Fundação Missioneira de Ensino Su-
dia 19 de maio do ano passado, aos 82 anos de ida- perior, atualmente URI- Universidade Regionallnte-
de, vitimado por infarto do miocárdio. grada do Alto Uruguai e das Missões. Tancredo dos

Os familiares, bem como os amigos e a comuni- Santos Moraes foi ainda membro atuante da APAE -
dade local, que sofreram grande pesar com esse sú- Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - e
bito desaparecimento, sentem saudades de Tancredo do Lar do Menino e sócio-fundador da Rádio Sepé
dos Santos Moraes. As virtudes e a contribuição que Tiaraju.
prestou a seus semelhantes reservam-nos somente Esse envolvimento amplo com as questões de
boas recordações de como viveu esse homem notá- interesse da comunidade levou-o a participar também
vel. T"3ta-se, pois, de guardar a memória da vida, da da fundação do POPSA - Parque de Orientação Pro-
experiência, das ações e obras empreendidas por fissional de Santo Angelo, entidade que presidiu du-
Tancredo dos Santos Moraes. rante oito anos, assumindo, em seguida, a vi-
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ce-presidência e, por fim, o cargo de conselheiro, que e do exterior, que deverão deixar na cidade cerca de
ocupou até a data de sua morte. US$120 milhões.

Da mesma forma, até o último de seus dias, O turismo de eventos - como congressos inter-
manteve-se ativo também em relação aos assuntos nacionais, provas de automobilismo, o recente cam-
da política local. Era, então, filiado ao Partido Pro- peonato mundial interclubes -, aliado a uma maior ex-
gressista Brasileiro (PPB). Firme em seus ideais de posição do Rio na mídia internacional, tem contribuí-
solidariedade humana e partidária, prestara ele deci- do significativamente para a promoção da cidade no
siva ajuda a amigos e correligionários candidatos a exterior. E todos esses visitantes ilustres acabam se
postos eletivos. transformando em multiplicadores da promoção da ci-

A excelência de virtudes como integridade, ide- dade em s/:!us países, talo impacto que a beleza do
alismo, liderança, honestidade, sabedoria e espírito Rio tem causado em todos eles.
elevado, junto ao trabalho que efetuou em benefício Na área de segurança, a Prefeitura do Rio, atra-
da coletividade, são razões, enfim, para que seu vés da Guarda Municipal e com o apoio da Polícia Mi-
nome esteja definitivamente gravado na história de litar, tem dobrado a vigilância na orla para dar mais
Santo Angelo. tranqüilidade aos visitantes. E o Grupamento das

Sua memória há de ser permanentemente exal- Praias, formado por sessenta homens, já está sendo
tada, preservando-se o legado do exemplo de exis- treinado pHra reforçar a vigilância nas praias cario-
tência digna de alguém que, sobretudo, soube dar cas, o que, certamente, terá impacto positivo na me-
efetivo sentido à vida, distinguindo-se na trajetória Ihoria da imagem da segurança pública na cidade.
que teve na política, assim como na condição de ami- Entretanto, só essas medidas não bastam. Se
go estimado, companheiro, esposo, pai e avô. quisermos ampliar o potencial turístico do Rio e do

Com respeito e saudade, cumpre-nos, portanto, próprio País, temos que insistir na melhoria de todos
reiterar a merecida homenagem e o tributo de reco- os serviços voltados para atividade turística. E aí in-
nhecimento e de gratidão ao homem de grande valor, cluímos aeroportos, hotéis, a aviação comercial,
à pessoa muito especial, ao querido e inesquecível transportes, além da questão dos preços desses ser-
Tancredo dos Santos Moraes. viços, que são de fundamental importância para os vi-

a SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o sitantes.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Com a imensa costa atlãntica de praias paradi-
Deputados, aos poucos o Rio de Janeiro vem recupe- síacas, o Brasil precisa utilizar melhor seu sistema
rando o status de capital nacional do turismo e refe- portuário, Gomo alternativa ao transporte aeroviário e
rência turística internacional. Impulsionada pela des- rodoviário. Embora os portos estejam em processo
valorização do real, a partir de janeiro do ano passa- de privatização ou concessão, a transferência desses
do, pelo chamado turismo de eventos e pela melhoria serviços à iniciativa privada ainda não resultou em ga-
da infra-estrutura urbana e da redução dos índices de nhos positivos para o usuário.
violência, a indústria do turismo pode superar até Principalmente em relação à atividade turística,
mesmo a atividade petrolífera como principal motor a privatização ainda não atingiu os objetivos espera-
da economia fluminense. dos. Pelo contrário, tornou os serviços portuários

Apenas no ano passado, o Estado do Rio rece- mais onerosos. Apesar da transferência da explora-
beu cerca de 3 milhões de visitantes, um número ção da atividade para o setor privado e da desvalori-
equivalente ao total de turistas que o Brasil recebia zação do real, em janeiro, o custo dos serviços está
anos atrás. É um recorde que tende a ser superado a acima dos padrões internacionais.
cada ano, tendo em vista que a cidade vem se prepa- O Brasil precisa entender que a expansão do tu-
rando cada vez mais para ser uma referência no turis- rismo náutico depende da eficiência dos serviços 10-
mo internacional, seja melhorando ainda mais a in- cais e da redução dos custos. As companhias de na-
fra-estrutura turística nos setores de hotelaria, servi- vegação e seus operadores de turismo se reúnem
ços, portos, aeroportos, transportes públicos e segu- anualmente nos Estados Unidos para definir, com an-
rança pública. tecedência, o calendário de cruzeiros da temporada

A Prefeitura prevê que o fluxo de turistas no Rio seguinte.
do Reveillon ao Carnaval deve crescer entre 15 e Tem()s que reconhecer os avanços em relação
20% em relação ao mesmo período do ano anterior, ao Rio e outras Capitais com grande potencial turfsti-
com um total superior a 1 milhão de visitantes do País co. No entanto, as cidades litorâneas brasileiras só
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estarão contempladas nessa agenda turlstica se nos
sos portos e demais serviços tornarem-se mais com
petitivos. Com a importãncia do turismo para nossa
economia, o Brasil não pode ficar de fora de mais
esse filão de negócios por negligência ou omissão do
setor público ou por falta de percepção dessa realida
de por parte da iniciativa privada.

Muito obrigado.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria de referir-me hoje a
um fato que muito me alegrou na semana passada
com relação ao meu Estado: o anúncio de que para o
mês de fevereiro o Rio de Janeiro espera uma arreca
dação recorde de ICMS de 780 milhões de reais, 40%
a mais do valor arrecadado no mês de janeiro, segun
do notfcia publicada no jornal O Dia do dia 18 passa
do.

o aumento na arrecadação de impostos e o
ajuste das contas públicas do Estado já foram res
ponsáveis pelo pagamento adiantado do 13E salário
dos servidores públicos estaduais (pela primeira vez
em quinze anos) e o repasse de verbas para que os
Governos Municipais que estavam em atraso tam
bém pagassem o 13E de seus funcionários.

Esse saldo positivo será revertido em benfeito
rias, haja vista que no plano plurianual do Governo
Garotinho, divulgado em outubro do ano passado,
são previstas várias obras de melhorias de estradas,
recuperação de sistemas ferroviários e incrementos
nas áreas de saúde, educação e segurança pública.
Esta última, receberá em investimentos 320 milhões
de reais até o final do governo, excluindo os gastos
com folha de pessoal.

~ louvável que em tempos de crise, em que os
Estados rolam suas dividas e atrasam o salário de
seus funcionários, o Governo do nosso Estado, com
sua polftica de estfmulos à pequena e média empre
sa, consiga, além de aumentar a arrecadação tributá
ria, gerar novas frentes de serviço e melhorar as con
dições de vida da população.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, muito se tem dito que foi no século
passado que o movimento modernista agendou e ins
creveu, como demanda social de circulas restritos, o
patrimônio artístico e histórico. Valorizou-se bastante
a antiga herança colonial, que alcança agora uma
amplitude maior, pois também o meio ambiente é
objeto privilegiado de atençao. Ele não diz respeito

unicamente à natureza intocada, porém a toda e qual
quer paisagem urbana ou rural com a sua enorme
complexidade, pois é impossível entender o patrimô
nio apenas como uma série de artefatos e coisas iso
ladas, sem uso, desabitadas, isentas de circulaçao
humana.

Outra constatação se faz com referência à cons
trução de um patrimônio profundamente ancorado no
passado remoto, sobre o qual não pairam dúvidas a
respeito dos monumentos ou conjuntos consagrados,
que devem ser conservados, mantidos ou restaura
dos quando necessário. Ao lado de Ouro Preto, em
Minas Gerais, do Pelourinho, em Salvador, dos cen
tros históricos do Rio de Janeiro e Olinda, ou do Plano
Piloto de Brasflia, impõem-se patrimônios regionais e
locais. A cidade de Goiás, antiga Capital do meu
Estado, está na agenda da UNESCO para ser decla
rada patrimônio histórico e cultural da humanidade.
Cortada ao meio pelo Rio Vermelho, que recebeu
esse nome devido às suas águas nem sempre lim
pas, foi edificada em sitio que não fugiu à regra das
demais cidades do ciclo do ouro, é cercada de vários
morros e de ramos da famosa Serra Dourada, "senti
nela silenciosa e majestosa da região".

A Praf. Fabiane de Morais Bueno, licenciada e
bacharel em História pela Universidade Católica de
Goiás, informa que antiga Vila Boa deve ser sentida
de verdade, a cada passo, a cada bequinho que sur
ge entre suas ruas tortuosas, entre uma esquina e ou
tra. Os casarões seculares que adornam as margens
das ruas mantêm-se altaneiros, com beirais trabalha
dos, ou mesmo fachadas retas, sem as costumeiras
telhas para quebrar a monotonia das linhas. As fa
chas, em cores leves, contornando as janelas e porta
is, formam desenhos singulares, que são resqulcios
da época colonial. Conservando mais de 90% de sua
arquitetura barroco-colonial, graças ao tombamento,
desde os anos de 1950, esse patrimônio arquitetônico
do século XVIII faz parte do patrimônio histórico de
Goiás. Recebe turistas de todos os lugares, que vêm
de longe conhecer suas tradições, sua cultura, sua
religiosidade, mas, sobretudo, vêm aprender um pou
co da história de sua cidade, surgida da mineraçao,
que conserva suas tradições e, na medida do possl
vel, o seu aspecto colonial. ~ uma festa para os olhos
percorrer as ruas e os becos da cidade de Goiás, que
inspiraram a poesia de Cora Coralina, Joaquim Boni
fácio, Luiz do Couto, os versos e canções como "Noi
tes Goianas", "Baladas Goianas" e tantas outras. O
turista encontra riqulssima arte sacra nas seculares
igrejas e nos museus onde se abrigam as esculturas
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de Veiga Vale, um dos mais famosos artistas plásti- pública, de todos quantos conhecem a verdadeira e
cos do Brasil. autêntica história da cidade de Goiás, berço cultural

A historiadora Maria Augusta Calado destaca, do meu Estado, para que seja ela declarada patrimO-
em minucioso estudo, que as minas aurlferas dos nio histórico e cultural da humanidade. É de justiça
"guayazes" foram encontradas em 1725. Em 1727, foi que se atenda ao desejo do povo goiano. A cidade de
fundado o arraial de Sant'Ana e, em 1739, instalada a Goiás já é patrimOnio do Brasil e pode ser orgulhosa-
Vila Boa de Goiás, em homenagem ao seu fundador mente também patrimOnio histórico e cultural da hu-
Bartolomeu Bueno, bandeirante audaz, filho de manidade.
Anhanguera. A povoação iniciada com a miscigena- Outro assunto, Sr. Presidente.
ção do bandeirante (de origem portuguesa ou paulis- . . . . ... .•.
ta), a "India pega a laço" e o elemento negro tiveram N~ histÓria pohtlco-a.dml~lstratlva de GOIanla,
seus costumes rigorosamente estruturados na cultu- ~ue regIstra relevantes epIsódIOS do Esta~o de G~-
ra portuguesa, manifestados na arquitetura, mobiliá- lás, há um lugar reservado pa~a o enge~helro Ismerl-
rio, prataria, culinária, festas para/itúrgicas, música, no ~oares de Carvalho, un:' baiano naSCido na peque-
vestuário e outros segmentos culturais na cidade de Urandy, localizada no Vale do São Fran-

. . . . . cisco. Ele foi um dos mais pr6ximos auxiliares de Je-
A cidade ~e GOiás, .como Capital, centralizava rônymo Coimbra Bueno, a quem coube a tarefa de

n? passado as flgu~as mais de~tacadas desd.e o .Pre- construir a nova Capital goiana, por delegação de Pe-
sl?~nte da Provfncla aos maglstra~os ecleSiástiCOS, dro Ludovico, seu fundador e então chefe do Governo
militares e pr?fess?res., ~rogresslvar:nente, a ela Estadual, tarefa que levou a termo em parceria com o
aportaram.funclo~ános publ~cos pro~enlentes da Co~- irmão Abel~lrdo, um e outro promotores da "marcha
te, da Ba~la, do RIO de Ja~eJro, de Sao P~ul~ e d~ MI- para o Oeste" e entusiastas da transferência do Distri-
nas Gerais. Textos teatrais e partes mUSicaiS, ViStOS to Federal para Brasllia
sob o ponto de acervo das instituições, foram troca- .
dos e permeados entre as várias localidades da capi- ~ eng~n~ei~o Ismerino Soares de Carval~o f~i
tania, fortalecendo a difusão cultural, que acentuou a Prefelt~ ~e bOlânla, cargo no qual suced~u ao pnmel-
persistência desses traços ministrados e adaptados, ro administrador da atual Capital de GOiás, Prof. Ve-
sempre tardios, mas que permanecem até os dias de nerando de Freitas Borges. Pioneiro da cidade, co-
hoje como algo relevante de um processo cultural que nhecedor de seus problemas, muito bem gerenciou
ali, nas minas dos Goyazes, se instalou, adentran- todos os seus neg6cios administrativos e deu segui-
do-se no século XX, quando o ouro escasseou de vez mento ao programa de consolidação do seu planeja-
e a economia desviou-se para a agricultura e a mento urbano, rasgando avenidas e dotando a popu-
pecuária, permanecendo-se, entretanto, a Ilusão do laç~o dos recursos necessários para uma vida digna,
fausto. deVidamente adaptada à modernidade da civilização

Tem a cidade de Goiás os requisitos necessános e dirigida para o futuro.
para merecer a atenção da UNESCO e ser declarada Tendo integrado a equipe de engenheiros des-
patrimOnio hist6rico e cultural da humanidade, a tacados para a construção de Goiânia, não lhe foi diff-
exemplo de Diamantina e Olinda Estou certo de que cil visualizar o caminho a ela destinado no mapa geo-
o Governo Federal pode muito bem encampar esse gráfico, econômico, social e cultural do País. Assim é
movimento, que, sem dúvida, corresponde aos mais que, empre,sndedor e idealista, foi um dos fundadores
caros anseios do povo goiano. Assim, como é de se da Universidade Cat6lica de Goiás e criador da sua
prever, deve atuar junto ao Ministério da Cultura, ao Faculdade de Economia, no que, aliás, aliou-se a um
Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da projeto do Arcebispo D. Emmanuel Gomes de Olivei-
Educação no sentido de envidar esforços para a ob- ra, notável eclesiástico que se dedicou não somente
tenção dessa justa qualificação. Testemunho que, no ao pastoreio do rebanho cat61ico, mas também à difu-
meu Estado, várias instituições culturais trabalham são do ensino fundamental e médio por todo o meu
sem descanso a fim de fazer com que a antiga Vila Estado natal.
~oa alc~n~e esse ob~etivo, ~e~onhe~e~do que ela re- Graduado em Engenharia Civil e Elétrica pela
une as indiSpensáveiS condlçoes eXigidas pelo orga- Universidade Federal de Minas Gerais onde foi bri-
nismo da ONU. Ihante aluno, Ismerino Soares de Carv~lho, em con-

Pela segunda vez, Sr. Presidente, Sras. e Srs. junto com Joaquim Câmara Filho e Jaime Câmara, foi
Deputados, pois já falei aqui sobre o tão momentoso um dos fundadores da Associação Comercial e
assunto, venho pedir o apoio das autoridades da Re- Industrial do Estado de Goiás e veio a ser um dos pri-
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meiros a presidir essa importante entidade de classe. Ambos preocuparam-se bastante com a ampliação
De outro lado, sempre tendo em vista o progresso de do número de estabelecimentos de ensino profissio-
Goiânia, contribuiu em grande parte para a concreti- nalizante e com a criação de institutos de formação
zação do sonho dos Câmara de implantar uma emis- superior, sobretudo e principalmente na constituição
sora de televisão (a TV Anhanguera) em minha cida- da Universidade Católica, que é hoje um centro aca-
de natal. Depois, com muito equilíbrio e dignidade dêmico e de cultura prestador de relevantes serviços
pessoal, ocupou a Diretoria Regional do Banco Mer- à ciência e à tecnologia em nossa Região Cen-
cantil do Brasil (com jurisdição em Goiás, Distrito Fe- tro-Oeste. Pertenceu ao corpo docente de algumas
deral e Mato Grosso), presidiu a Caixa Econômica instituições universitárias como as Faculdades de
Federal no período de 1959 a 1952 e foi um dos prin- Economia, de Letras e de Engenharia, que dele rece-
cipais fundadores da Santa Casa de Misericórdia de beram a melhor atenção magisterial.

Goiânia. Faço justiça, Sr. Presidente, Sr&s. e Srs. Depu-
Esse ex-Prefeito de Goiânia faleceu aos 56 tados, ao falar, neste instante, sobre o engenheiro

anos, em acidente de automóvel, ocorrido perto da ci- Ismerino Soares de Carvalho e no momento em que é
dade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 19 lembrada a sua morte, ocorrida há 35 anos, ainda no
de janeiro de 1965. Era, então, diretor do Banco Mer- pleno vigor de sua maturidade. Ele foi Prefeito de Go-
cantil do Brasil e, ao seu lado, no vefculo acidentado, iênia numa das principais fases de sua implantação
estavam o seu filho, advogado Mário Roriz Soares de como a nova Capital do meu Estado e posso dizer
Carvalho, e sua mulher, Adelaide Roriz Soares de que exerceu esse cargo com inusitada dedicação ao
Carvalho. Familiares, amigos e companheiros de pro- bem comum, dignamente cumprindo a sua missão
fissão recordaram a data do seu falecimento com um de administrar com honestidade e eficiência os ínte-
ofício religioso celebrado na Catedral Metropolitana resses municipais e fazendo com que a minha cidade
de Goiânia, que contou com a presença de autorida- natal mais desabrochasse no rumo do seu incompa-
des e representantes da comunidade acadêmica e rável desenvolvimento econômico, social e cultural.
pessoas do povo. Por isso, deixo aqui minha homenagem à memória

Ao recordar os 35 anos da morte do engenheiro desse meu concidadão, que foi, sem qualquer dúvida,
Ismerino Soares de Carvalho, que foi um cidadão de um dos melhores brasileiros do seu tempo a colabo-
ilibada conduta moral, devo dizer que se notabilizou rar na construção da nova Capital de Goiás e a fazer
como um administrador correto e de muito rigor na dela, em pleno coração do País, o extraordinário pólo
aplicação do dinheiro público. Equilibrado nas ações, de desenvolvimento nacional que é hoje, para meu
enérgico na exigência da promoção do bem comum, orgulho e o orgulho de todos os goianos.
severo no cumprimento das suas obrigações de cida- O SR. Luís EDUARDO (pOr - RJ. Pronuncia o
dania, homem simples, mas de formal e boa convi- seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
vência social, ele tem o seu nome inscrito entre os pi- Deputados, os índices de inflação calculados no final
oneiros benfeitores de Goiânia, pois foi um apaixona- do ano passado confirmam o empobrecimento dra-
do pela cidade onde contraiu núpcias e nasceram to- mático da população brasileira. Sem correções de sa-
dos os seus filhos. (ário, o povo assiste, impotente, ao emagrecimento

Do seu perfil de homem público há que se no- de sua renda e fica perplexo diante das declarações
mear a devoção com a qual procurava defender os otimistas do Governo.
mais legítimos interesses da comunidade de que par- Sem dúvida, a situação está muito boa para os
ticipava, sempre à frente da solução dos problemas banqueiros e para os donos das empresas privatiza-
inerentes ao bem-estar da população. No exercfcio das, que aumentaram as tarifas muito acima da infla-
do cargo de Prefeito de Goiânia, deu prioridade e ur- ção. Mas para quem vive de salário as perspectivas
gência às obras de ampliação da rede de abasteci- são desesperadoras.
mento d'água e canalização de esgotos, assim como
estendeu aos habitantes da periferia o conforto da A inflação acumulada no Plano Real, entre julho
energia elétrica e da pavimentação de vias públicas. de 1994 e dezembro de 1999, foi de 85,30%, segundo

Era um cidadão de escorreita formação religio- o IPCA - Indice de Preços ao Consumidor Amplo.
sa e jamais negou o seu apoio às iniciativas da Igreja Esse indicador, que é uma média, embute aumentos
Católica, ativamente participando das iniciativas pro- enormes em alguns produtos essenciais.
movidas em Goiás pelos Arcebispos D. Emmanuel O item que apresentou a maior variação no pe-
Gomes de Oliveira e D. Fernando Gomes dos Santos. ríodo foram os aluguéis: 390,64%. Esse número ina-
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ceitável revela o completo desamparo da população, tados, há um velho ditado que diz que uma pessoa
que não tem condições de satisfazer minimamente somente pOdE:! se sentir plenamente realizada após
suas necessidades mais elementares. plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro.

Quando uma despesa tão básica como o alu- Quando vemos jovens estudantes publicando suas
guel cresce desse jeito, as famflias são condenadas a obras, percebemos que aos mesmos a realização
um empobrecimento contra o qual nada podem fazer. tem muito mais sabor de realização.
Se os bens supérfluos tornam-se mais caros, ainda é Esse é nosso sentimento, Sr. Presidente, ao ler-
possivel reduzir seu consumo sem maiores conse- mos o livro "Palavras que Giram", composto de belfs-
qüências. Mas se parcela crescente da renda é desti- simos poemas escritos por alunos das quintas séries
nada à moradia, acabam faltando recursos para saú- da Escola Estadual Professor José Pereira Éboli _
de, educação e outros itens essenciais. CEFAM, da cidade de Guaratinguetá, interior paulis-

No mesmo periodo, o botijão de gás aumentou ta, no nosso querido Vale do Paraíba.
208,18% e a gasolina, 129,28%. Outros itens impor-
tantes também subiram muito: telefones fixos _ Essa interessante obra é o resultado de um pro-
291,90%; energia elétrica _ 122,84%; educação _ jeto desenvolvido pela Professora de Português, Ro-
100,73%; saúde e cuidados pessoais _ 100,15%. samira B. da Silva Ramos, com o intuito de estimular

o gosto pela 1E9itura e a produção de textos poéticos.
Mas se, no mesmo período, os salários ficaram

congelados ou foram corrigidos de forma irrisória, o Pelo que se depreende da leitura desse livro,
achatamento da renda familiar foi muito forte. fica evidenciado que tal mister foi atingido com extre-

É curioso que esse congelamento de salários é ma competência pela talentosa professora, cujo pro-
anunciado pelo Governo como uma grande vitória, jeto deve servir de exemplo e paradigma para todos
pois com isso estaria sendo evitada a volta da reinde- quantos têm a nobre missão de educar e encaminhar
xação. Ora, mas a correção dos salários não é causa, os nossos jovens que muito brevemente, com certe-
e sim conseqüência da inflação. Se o Governo deseja za, estarão brilhando no mundo das letras, no jorna-
evitá-Ia, então deveria impedir o reajuste abusivo de lismo e nas mais variadas atividades humanas.
tarifas ou controlar os preços dos monopólios que do- O livro "Palavras que Giram", Sras. e Srs. Depu-
minam amplos setores do mercado nacional. tados, mereceu uma concorrida noite de autógrafos

Mas não: em vez disso, o Governo permite qual- no dia 15 de dezembro último, nas dependências do
quer reajuste de preços e desestimula a correção dos CEFAM, constituindo-se em um grande acontecimen-
salários, em nome de uma suposta eficiência do mer- to social e educacional de Guaratinguetá, uma cidade
cado. Se essa eficiência existe, ela trabalha para en- reconhecida como celeiro de talentos que hoje bri-
gordar os lucros do sistema financeiro e para aumen- Iham nos mais variados segmentos.
tar a concentração da riqueza nacional. Queremos, nesta oportunidade, cumprimentar a

A população não tem escolha. Se não quiser pa- Profl Rosamira B. da Silva Ramos, pela felicidade
gar aluguel, o cidadão terá que se defrontar com um desse projeto educacional, assim como a Diretora da
aumento de 52,04% nos custos da construção civil, E.E. Professor José Pereira Éboli, Profl Elisabeth Re-
imediatamente repassados aos preços dos imóveis, gina Arneiro Nogueira da Silva Sampaio, que deu seu
em nome da eficiência do mercado. incentivo e todas as condições para que essa emprei-

E os aumentos não pararam. O Indice de Pre- tada tivesse seu final feliz, para alegria de todos nós,
ços por Atacado (IPA) fechou o ano com variação de especialmente professores, alunos e pais desses alu-
28,9%. Isso significa que ao primeiro sinal de recupe- nos maravilhosos.

ração da economia, esses preços serão repassados Na apresentação do livro, diz a diretora que, de
ao consumidor, bloqueando qualquer possibilidade repente, os alunos "descobriram-se poetas, românti-
de melhora de renda. cos, sensíveis, sonhadores, realistas, tristes, alegres,

Só quem não vive de salário pode imaginar que ousados, criativos. Foi uma explosão de sentimentos:
a inflação acabou. Ela continua muito presente na surpresa, orgulho, felicidade, euforia. Constatamos o
vida do trabalhador brasileiro. que era tão óbvio e não enxergávamos: nossos alu-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e nos são capazes. E como são ! Basta lançarmos a
Srs. Deputados. rede para pescarmos tudo o que desejamos e ela nos

O SR. ARY KARA (PPB - SP. Pronuncia o devolverá farta das mais belas e puras pedras precio-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- sas".



Já a Prof. Rosamira ressalta:

O trabalho foi realizado em classe,
para que não houvesse dúvidas quanto à
autenticidade dos textos e que os alunos
não trabalharam sob pressão, sendo que a
cada texto produzido havia um distancia
mento que fora preenchido com outras ativi
dades contidas no plano de ensino.

Gostaria, nesta oportunidade, de citar cada um
dos alunos presentes nessa obra e o trtulo de seu po
ema, como uma singela homenagem, através da Câ
mara Federal, a todos eles, orgulhos para seus pais e
professores e para toda a comunidade guaratingueta
ense: Flávio José Reis Moreira - "O girassol"; Kelly C.
M. M. - "Pela janela"; Adriana A. Monteiro Lazarini 
"Simplicidade", Márcia Cristine R. Moisés-"Minha in
fância", Rafaela Teodoro - "Casamento", Bruno More
ira Abel - "Seus olhos"; Suzana Alves - "Quero um
amigo"; Samanta Karine Marcondes Dias - "Casa
mento"; Suelen Alves da Silva - "Festa junina"; Julia
na Galvão - "Vida de cachorro"; Thiago Adriano dos
Santos - "Um amor proibido"; Gleice Kelli - "Dicas de
amor'; Bruno Gonçalves de Oliveira - "A violência";
Camila Adriana - "A audiência; Angela da Guia San
tos - "Botão de rosas"; Marcos Eduardo de Oliveira
Silva - "As crianças de rua"; Vivian de Melo Souza 
"Menino de rua"; Fernanda de S. Guerra Marcondes
"Moleque de rua"; Cintia França Souza - "O céU"; Mi
chele Silva Virtuoso - "O beijo"; Sidnei Uno da Cruz 
"Minha infância"; Carlos Alberto S. Braga - "Seus
olhos"; Joêo Manoel Barros de Souza - "Seus olhos";
Andréia Aparecida Carvalho - "Menino da cidade";
Luis Cristiano B. Henrique - "Menino da cidade e me
nino da roça"; Kety Sylene de Oliveira Silva - "Mãe";
Pedro Henrique dos Reis Maciel- "Festa junina"; Flá
vio Augusto - "O casamento"; Marcos Paulo C. San
tos - "Perdão"; Anderson Rosa de Souza - "O mun
do"; Iara Sampaio da Conceição - "A situação do meu
país"; Bruno Henrique Santos Julio - "Violência nas
escolas"; Daniele C. Vieira - "A melhor maneira de vi
ver"; Adrieli de Oliveira Silva - "Pensamentos"; Gisele
Aparecida de O. Ribeiro - "Menino da roça".
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Comovida, nossa querida diretora exalta o tra- Um pensador disse, certa feita, que publicar um
balho da Praf. Rosamira e faz uma citação especial à livro de poesias é como jogar .pétalas de rosa no
sua filha, Vanessa Cristina, assim se expressando: grand canyon e ficar esperando pelo barulho. A pu-

Amor maior de minha vida, que, sendo blicação desse livro, Sr. Presidente, é a certeza de
exemplo, fez-me lutar muito para realizar que todas essas pétalas, que são os seus estudan-
esse sonho: proporcionar aos alunos e aos tes-poetas, foram lançadas no grand canyon através
pais dos alunos da Escola Pública a mesma desse arrojado e pioneiro projeto, hão de fazer muito
felicidade, que eu, como mãe, pude sentir barulho, graça ao talento demonstrado em poesias
um dia. tão inspiradas e arrebatadoras.

Oxalá outros estabelecimentos de ensino e ou
tros mestres sigam esse exemplo, estimulando a veia
artística de seus alunos e preservando suas obras em
forma de livro, como realizado pela escola Estadual
José Pereira Éboli - CEFAM, de Guaratinguetá, que
nesta oportunidade recebe nossos sinceros cumpri
mentos, extensivos a todos seus alunos e pais de alu
nos, professores e funcionários.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é com muita tristeza que ve
nho registrar nos Anais desta Casa nossa indignação
em relação ao grave desastre ecológico que atingiu a
Baía de Guanabara, cujas conseqüências ambienta
is, econOmicas e sociaís serão sentidas por muítos
anos, evidenciando um grave prejuízo para o Rio de
Janeiro e para todos os Municípios fluminenses afeta
dos pelo vazamento do óleo da refinaria Duque de
Caxias.

Local de rara e exuberante beleza, a Baía de
Guanabara vem sendo vítima da ação irresponsável
do homem, que nas suas águas lança todos os tipos
de resíduos, domésticos e industriais, além de ocupar
inconseqüentemente suas marginais, promovendo a
destruição de seu ecossistema, tão rico quanto único.
A conscientização quanto à necessidade de preser
vamos e recuperarmos a Baía veio tarde, mas foi re
cebida com entusiasmo pelo povo fluminense, ambi
entalista e até mesmo pela comunidade internacional,
representada pelas diversas delegações governamen
tais e não-govemamentais presente à ECO-92, que fi
caram impressionados e puderam perceber quão bela
seria a paisagem da Baía de Guanabara se cessadas
e saneadas as inconseqOências praticadas pelo ser
humano.

Desde então, um gigantesco esforço de recupe
ração vem sendo executado, com investimentos de
milhões de dólares, e envolve inúmeras obras e servi
ços em praticamente todos os Municípios banhados
pela Baía, com a participação dos Governos Federal,
Estadual e Municipal, além de entidade de preservação
ao meio ambiente, organizâções não-govemamentais e
empresas privadas.



Srs. Deputados, o ecossistema está destruído,
o plãncton que serve de alimento para o resto da ca
deia está desaparecendo, os mangues, área de re
produção de inúmeras espécies, totalmente contami
nados, peixes, aves, crustáceos e a rara vegetação
dos manguezais morrem em massa, num acidente
ecológico sem precedentes!

Acidente? Ou tragédia previamente anunciada,
que só aconteceu pelo descaso criminoso de quem
podia evitá-Ia? Esse não é o primeiro vazamento de
óleo na Baía. Na verdade, já foram doze nos últimos
quatro anos, embora de proporções menores, sem
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Um número tão grande e diverso de ações que que qualquer providência preventiva tivesse sido to-
seria impossível detalhá-Ias, razão pela qual cito ape- mada. Se a PETROBRAS tivesse realizado as audito-
nas como exemplo a execução do Projeto Viva São rias ambientais, previstas inclusive por lei, talvez os
Gonçalo, a construção de uma estação de tratamento problemas com os dutos tivessem sidos detectados,
de esgoto no Gradim, a repressão às indústrias polui- evitando-se a tragédia.
doras e a criação da Área de Proteção Ambiental de Srs. Deputados, uma tragédia como essa, já
Guapimirim, considerada, pela suas características dissemos anteriormente, não se limita aos aspectos
únicas, o "Pantanal Fluminense." ambientais, e sim a uma tragédia humana, a um de-

0$ resultados do Programa de Despoluição da sastre social El econômico, porque pode afetar, por
Baía de Guanabara ainda são pequenos, em face da muitos anos, SI vida de inúmeras pessoas que tiram
dimensão total dos objetivos pretendidos, mas já co- seu sustento da Baía de Guanabara.
meçavam a ser sentidos, tanto no que diz respeito à Caso providências efetivas e imediatas não ve-
melhoria da qualidade de vida das comunidades dire- nham a ser tornadas, como garantir a sobrevivência
tamente beneficiadas com obras de saneamento, dos pescadores, dos catadores de caranguejos, dos
como é o exemplo do Jardim Catarina, como pela re- que vivem do turismo na Ilha de Paquetá ? Sem os
vitalização de inúmeras atividades econômicas Iiga- manguezais e o plãncton marinho não haverá peixes
das à Baía, como a pesca, a extração de caranguejos nem caranguejos, assim como não haverá pescado-
dos manguezais e até mesmo o turismo. res, que certamente engrossarão a lista dos desem-

< Resultados pequenos, mas que já nos esperan- pregados, isso quando não forem empurrados à mar-
çavam no horizonte uma realidade, diferente daquela ginalidade.
a qual acostumamos a ver freqüentemente, com rios Não basta, pois, falar em multas. Não vamos,
e valões de águas negras e fétidas sendo lançadas também, crucificar a Petrobras, atribuindo-lhe a res-
ao mar agonizante, "todos os dias cerca de 6 mil in- ponsabilidade única pela poluição da Baía de Guana-
dústrias jogam dejetos na Baía e a água poluída que bara, ainda que nesse caso em particular caiba-lhe o
entra é equivalente a um Maracanã!". Uma realidade lugar solitário no assento dos réus, pois são muitas as
de águas limpas e claras, fartas em vidas e promisso- empresas poluidoras que continuam impunes ao lon-
ras de um futuro melhor para as comunidades que re- go dos anos, c:lpesar dos graves delitos, por ação ou
tiram delas o seu sustento, uma realidade que talvez omissão ambiEmtais que cometem.
ainda levasse décadas para ser atingiCla, mas que es- Srs. Deputados, é preciso dar a devida propor-
tava (e continua a estar) sendo buscada com firmeza ção às conseqüências dessa tragédiavAa medida em
de que não se tratava apenas de uma miragem ou fic- que não apenas aves e peixes, mas/seres humanos,
ção, mas tangível e tecnicamente viável. cidadãos que têm sua saúde, qualidade de vida e

Entendam, pois, Srs. Deputados, o grau de tris- sustento, são afetados pela irresponsabilidade dos
teza e indignação que nos aflige! O recente vazamen- agentes poluidores.
to de 61eo na Refinaria Duque de Caxias, cerca de 2 Que este "acidente" abra os olhos dos Poderes
milhões de litros, pode, segundo técnicos e ambienta- Públicos para a necessidade de cobrar, efetiva e per-
listas, pôr a perder grande parte do esforço até hoje manentementE~, das empresas poluidoras, as respon-
empreendido para recuperação da Baía de Guanaba- sabilidades que a lei prevê e exige. Que fique ainda
ra. mais evidente a necessidade de dar continuidade aos

programas de saneamento básico, esgoto e águas
pluviais com o tratamento adequado, que além de
tudo irá melhorar a qualidade de vida da população.

Venho reforçar o desejo do povo fluminense de
ver revitalizada e recuperada a Baía de Guanabara.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para registrar
os 70 anos de fundação do jornal O IMPARCIAL, de
Araraquara, no Estado de São Paulo. Antecessor do



As homenagens prestadas hoje ao carteiro são
mais do que merecidas, ficando aqui o registro do
nosso respeito e do nosso reconhecimento ao profis
sional pelo importante trabalho e efetiva contribuição
à Nação brasileira, a de encurtar as distâncias entre
as pessoas nesse imenso território

O SR. ALEX CANZIANI (P5DB - PRo Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
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jornal O Popular, criado no final do século XVIII, O infância que fortaleci meu processo de alfabetização
Imparcial nasceu a partir de seu empastelamento, e que descobri a importância dos meios de comunica-
através da reação do órgão de comunicação, ligado Çao para a sociedade. Ao completar hoje 70 anos de
ao Partido Republicano e defensor da legalidade e circulação ininterrupta, superando as mais diversas
das oligarquias paulistas, contrário ao estado de coi- crises, parabenizo a sua Diretora, Cecília A. C. Silva,
sas implantadas pela vitória da revolução comandada e toda sua equipe pela dedicação em fazer de O
por Getúlio Vargas. Igual à lenda da fênix , O Imparcial IMPARCIAL um marco da comunicação de Arara-
ressurgiu das cinzas, das caixas de tipo queimadas e quara, do Estado de São Paulo e do Brasil.
inutilizadas pelos defensores de Vargas, conduzido Outro Assunto, Sr. Presidente.
por Antonio de Arruda Corrêa da Silva, então sócio de
O Popular, que sabia fazer jornal e era idealista. Em Ocupo hoje a tribuna para registrar o Dia do Car-
25 de janeiro de 1931, editava o primeiro exemplar do teiro, um profissional que encurta as distâncias entre
seu novo jornal, não sem dificuldade. Para evitar que as pessoas e as organizações em nosso País. O Dia
o jornal tivesse vida curta, Antonio Silva adotou uma do Carteiro foi criado em memória do mensageiro
nova estratégia para não atrelá-lo ao poder político de postal Paulo Bregaro, a quem foi confiada a missão
então, como fizera com O Popular. O novo jornal de- de levar, do Rio de Janeiro para São Paulo, para D.
veria se manter distante de conflitos ideológicos e Pedro I, as noticias vindas de Portugal, que resulta-
ater-se aos principias fundamentais do jornalismo. ram na declaração de Independência do Brasil. Este
Em resumo, o jornal tinha que informar, instruir, ser é um dia muito especial para toda a sociedade brasi-
um instrumento a serviço de Araraquara e deveria ser leira, porque foi na presteza, na responsabilidade e
imparcial. E o jornal segue até hoje, ao longo de seus nos cuidados de Paulo Bregaro, para cumprir com
70 anos de existência, os passos de Antonio Corrêa perfeição a tarefa, que se forjaram as marcas caracte-
da Silva. O Imparcial é hoje um exemplo em todo o rísticas que a população brasileira se acostumou a
interior do Brasil. É o único jornal com circulação inín- ver nesse profissional dos Correios, que faz o possl-
terrupta que permanece sob a administração da mes- vel e o impossrvel para fazer chegar a carta mais sim-
ma famllia. Depois de Antonio Corrêa da Silva, seu fi- pIes aos mais remotos pontos deste País com dimen-
lho, Paulo de Arruda Corrêa da Silva, continuou a ad- sões continentais. Diariamente, esses profissionais
ministração do órgão de comunicação. Homem de vi- são os responsáveis por aproximadamente 20 mi-
são e com grande relacionamento com a imprensa Ihões de objetos que chegam às mãos de seus desti-
do interior do Brasil, Paulo Silva foi presidente da natários, graças aos mais de 37 mil carteiros e cartei-
ADJORI - Associação dos Jornais do Interior de São ras que percorrem estradas, rios, ruas e montanhas,
Paulo - e da ABRAJORI- Associação dos Jornais do obstinados em fazer bem feito o seu trabalho.
Interior do Brasil-, tendo contriburdo decididamente Apesar da modernização e da mecanização da
para que os jornais do interior tivessem voz e fossem estrutura operacional que o Correio brasileiro vem
reconhecidos como autênticos órgaos regionais de promovendo ao longo de sua história, está nas mãos
comunicação. Com sua visão, trouxe para Araraqua- do carteiro a responsabilidade final pelo bom desem-
ra o processo de impressão em off-set e a primeira penho dos Correios. Ainda bem que a máquina nunca
impressora rotativa para jornais da região. No inicio irá substituir integralmente o homem. As pessoas irão
da década de 90, informatizou toda a redaçao, substi- sempre querer manter o contato amigável e receptivo
tuindo as máquinas de escrever por computadores. com o simpático carteiro. É esse trabalho sério e res-
Com seu falecimento, em 1994, O IMPARCIAL pas- ponsável de cada carteiro que ajuda a construir e soli-
sou a ser dirigido por sua esposa, Cecilia Pedro Anto- dificar a boa imagem que a Empresa Brasileira de
nio da Silva, que empreendeu o mesmo dinamismo Correios e Telégrafos tem junto à sociedade brasilei-
do marido, renovando sua parte gráfica com maqui- ra.
nário, para que o jornal fosse editado colorido e o
disponibilizando na Internet, a rede mundial de com
putadores.

Além de imprimir diariamente em sua páginas
as notícias de Araraquara, O IMPARCIAL também é
uma fonte de referência e de informações sobre qual
quer tipo de estudos que se queira fazer da cidade
nos últimos setenta anos. Foi na sua leitura durante a
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Srs. Deputados, o mundo vive hoje a era da informa- para fazer da educação uma experiência mutuamen-
ção e do conhecimento. Se antes os países mais po- te enriquecedora.
derosos impunham-se pela força das armas. o que Se a educação já foi dever exclusivo do Gover-
conta agora é o apoio à pesquisa, o avanço da ciên- no Federal, hoje prevalece a idéia de que a responsa-
cia, a sofisticação da tecnologia. Nesse novo cenário, bilidade é também dos Estados e dos Municípios, dos
a educação mostra-se cada vez mais importante, governantes E! da iniciativa privada, do Poder Público
como a fronteira que se estabelece entre o desenvol- e das organizações não- governamentais - de todos,
vimento e o atraso, o progresso e a penúria, a prospe- enfim. A cada um desses agentes compete lutar em
ridade e a miséria. Assim, o povo que deixa de educar favor de uma E~scola melhor, mais eficiente e mais de-
e de instruir os seus jovens malbarata o presente e mocrática.
desperdiça o futuro, condenando-se ao subdesenvol- Esse, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
vimento econômico e à pobreza social em que sobre- ânimo com que aplaudimos o trabalho do Presidente
vivem bilhões de pessoas no mundo inteiro. Esse já Fernando Henrique Cardoso e do Ministro Paulo Re-
não é, felizmente, o caso do Brasil, onde se vem ope- nato Souza. As portas do século XXI, confiamos em
rando uma verdadeira revolução no processo educa- que os brasileiros se livrarão para sempre das amar-
cional e no sistema de ensino. ras que o subjugam à vergonha da ignorância e do

Vejam-se, por exemplo, os números que dizem analfabetismo, quando a educação deixará de ser pri-
respeito ao ensino fundamental, da 18 à 88 séries. Até vilégio de poucos para se transformar em um direito
1997 havia, no Brasil, 2,7 milhões de crianças com 7 a de todos.
14 anos fora da escola. Passados apenas dois anos, Muito obrigado.
esse contingente se reduz a menos de 1,5 milhão,
graças ao Programa Toda Criança na Escola. De O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronun-
1994 a 1998, o número de matrículas no ensino fun- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
damental saltou de 32 milhões para quase 36 mi- Srs. Deputados, como é de conhecimento em todo o
Ihões, o que corresponde a um crescimento expressi- Brasil, a microrregião liderada pela cidade de Irecê,
vo de 12,2%. na Bahia, destaca-se em nível nacional pela sua im

portantíssima contribuição na produção de grãos, em
Dessa maneira, o Brasil alcançou, em 1997, o especial, o feijão. Entretanto, a produção deste im-

índice que o Plano Decenal da Educação estimava portante esteie> alimentar, e grande símbolo da cultura
apenas para o ano de 2003: 95% das crianças na es- brasileira, está ameaçada por conta do abandono go-
cola. Para que se tenha idéia do feito, nas 29 nações vernamental.
mais ricas do mundo a média de escolarização na fai- Nos últimos anos, a maior parte da produção
xa de 5 a 14 anos é de 96,4% - pouco maior do que a obtida pelos produtores da região de Irecê tem sido
nossa -, de acordo com o último levantamento censi- financiada quase que totalmente com os parcos
tário da Organização para a Cooperação e Desenvol- recursos dos próprios agricultores. E sendo os agri-
vimento Econômico (OCDE). cultores a mais prejudicada camada da sociedade du-

Em 1985, de cada 100 crianças brasileiras que rante a "ilusão" do Plano Real, o resultado desse
ingressavam no ensino fundamental, apenas 35 che- abandono só poderia ser a quebra da safra na região.
gavam à 88 série, levando, em média, doze anos para E registre-se que o Governo FHC se aproveitou da
fazê-lo. Hoje, a expectativa é de que 64% dos alunos fragilidade da agricultura nacional para conter o au-
cursem as oito séries no tempo médio de onze anos. mento interno de preços, gerando a falência e o em-
São estatrsticas de que se orgulham, com toda a ra- pobrecimento de milhões de camponeses. Ocasio-
zão, o Presidente Fernando Henrique Cardoso e, par- nando o aumento da importação de grãos, o desem-
ticularmente, o Ministro Paulo Renato Souza, pela pri- prego e a miséria dos agricultores, o aumento do défi-
oridade que sempre deram à educação. cit público, o aumento de juros e o aumento das drvi-

O Fundo de Desenvolvimento do Ensino Funda- das financeiras e sociais do Brasil.
mental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), o Evidentemente que não estamos aqui dizendo
Programa Nacional do Livro Didático, a TV Escola e que é a quebra da safra de feijão que está alimentan-
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) deram do esta cadeia perversa que leva à dependência do
início a um novo tempo na escola brasileira, em que Brasil ao capital especulativo internacional. Mas essa
se apóia o aluno sem que se deixe de valorizar o pro- quebra, sem dúvida, se somará às tantas outras que-
fessor, dando-lhes as condições de que carecem bras de s~fra, de produção industrial, de desempenho
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competitivo, provocadas pela inércia e pela inoperên- parêmetros iguais, as formas de aplicação dos recur-
cia crônica do Governo FHC, agravando ainda mais a sos públicos recolhidos da sociedade brasileira na
já degenerada economia brasileira. forma de impostos.

Mas, além da quase inexistência de financia- Sr. Presidente, Deputados, o projeto que agora
menta e recursos técnicos do Estado, e dos conheci- vamos votar e que foi exaustivamente debatido e me-
dos problemas da natureza, como a seca, o produtor lhorado desde a proposta inicial enviada pelo Poder
rural da região de Irecê, mesmo após realizar a colhe- Executivo será seguramente exeqOível. Digo que
ita, enfrenta um problema ainda mais grave: a falta de será exeqüível porque impõe sanções de ordem ad-
uma política eficaz de garantia de preços mínimos ministrativa e econômica por desvios em relação aos
para venda da safra. E não se trata aqui da defesa de limites de dívida, entre eles, a despesa com pessoal,
privilégios, nem de concessão de vantagem indevida. um dos mais doloridos calos da administração pública
Preço mínimo é o único instrumento eficaz de garan- brasileira. A principal sanção suspende o repasse de
tia de produção de alimentos utilizada por todos os verbas federais para Estados e Municípios que infrin-
países desenvolvidos do mundo. Porque garante o girem o princípio básico dos tetos de gastos.
alimento na mesa da população, garante empregos A partir da vigência desta lei, portanto, passa-
no campo, evita a vexatória importação de alimentos mos a ter em nosso País a exigência da gestão res-
num país de dimensões continentais e protege os ponsável das finanças públicas. Caberá desde ao pe-
produtores dos famigerados atravessadores de pro- queno, como ao médio e grande Município, fazer sua
dutos agrícolas. Um dos maiores "tumores" da econo- programação de gastos de acordo não só com as fon-
mia brasileira. tes de recursos, como também observando o limite de

Essa situação é insustentável e não pode per- endividamento possível dentro das regras impostas
manecer assim. t preciso uma intervenção direta da por esta lei.
CONAB no sentido garantir a execução do Programa Ao avançarmos na complementação dos requi-
de Preço Mínimo para a safra em curso. Bem como sitos constitucionais, Sr. Presidente e Srs. Deputa-
prestigiar a utilização do feijão produzido em Irecê na dos, estamos, além de cumprir nossa tarefa legislati-
composição das cestas básicas distribuídas nos pro- va, também oferecendo aos Poderes Públicos e aos
gramas emergenciais da SUDENE. Afinal, nada mais gestores desses recursos linhas claras para a elabo-
justo que socorrer os cidadãos carentes do Nordeste ração de planos de trabalho para a execução de suas
socorrendo os próprios agricultores da Bahia vitima- tarefas.
dos pela inoperência do Governo FHC. Era o que tinha a dizer.

O SR. RAIMUNDO COLOMBO (PFL - SC. Pro- O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, examinaremos na sessão de hoje Srs. Deputados, nesta segunda semana da primeira
uma das mais importantes matérias desta convoca- sessão legislativa, em convocação extraordinária, ve-
ção extraordinária do Congresso Nacional: a Lei de nho através desta tribuna dar a todos os meus pares
Responsabilidade Fiscal, que vem para disciplinar os as boas vindas, um bom retorno e o meu depoimento
gastos da União, dos Estados, dos Municípios e do favorável à antecipação do nosso trabalho nesta
Distrito Federal. Casa visando contribuir para com a votação de impor-

t importante, ainda, porque estamos regula- tantes matérias.
mentando os arts. 163 e 169 da Constituição Federal ~ importante destacar, Sr. Presidente, que to-
de 1988, até hoje pendente num tema da maior im- dos aguardávamos ansiosamente este inicio do ano
portância no combate ao déficit público. Diria que a 2000, e, a despeito dos pregadores do apocalipse, o
Lei de Responsabilidade Fiscal, assunto complexo mundo não acabou. Outros, visionários, afirmam que
que tomou tempo deste Parlamento na sua análise, é o fim do mundo está próximo e que isso está registra-
urgente e necessária na construção do País que bus- do até nos astros. Nesta época da robótica, da micro-
camos, com crescimento econômico e melhoria dos biologia, das fibras óticas, da ciência quântica, da psi-
indices sociais. cobiofísica, das naves espaciais que singram o espa-

Ao disciplinar os gastos públicos nas três esfe- ço sideral, em que a ciência oficial admite a possibili-
ras do Poder Executivo e fixar limites para a folha de dade de existirem seres extraterrestres, não pode-
pessoal também para os Poderes Legislativo e Judi- mos admitir que a humanidade esteja condenada a
ciário, a Lei de Responsabilidade Fiscal ordena, em total extinção. t chegado, sim, o final dos tempos mo-



Alguns segmentos industriais, como o têxtil e o
de calçados, vêm conseguindo exportar mais. Saíram
na frente, aproveitando as oportunidades abertas
pela desvalorização cambial.

Se a inflação continuar em níveis aceitáveis, e a
tendência e expectativa é que isso ocorra, o BC pode
rá promover, em breve, novos cortes de juros. Isso
ajudará a indústria a aumentar a produção e abrirá
espaço pêlra novas contratações.

Mas ainda falta muito para consolidar-se o acer
to das contas públicas. Qualquer vacilação nos próxi
mos meses, seja na administração federal, seja no
controle dos gastos de Estados e Municípios, seja no
campo político, poderá criar insegurança no mercado
financeiro, com reflexos na produção.

Será necessária uma política mais firme de
competitividade- nela incluída uma reforma tributária
para atender às necessidades do País.

Sr. Presidente, para finalizar, quero destacar o
apelo feito pelo Papa, no citado encontro com o corpo
diplomático dos 170 países representados na Santa
Sé, quando disse sobre o ano 2000: "Em nome de
Deus, preservem a humanidade de novas guerras,
respeitem a vida humana e a família, eliminem as de-

João Paulo 11 sugere que o século XXI seja o sé
culo da solidariedade e os homens sejam mais res
ponsáveis. Primeiro consigo próprios, eliminando
"corrupção, crime organizado e a passividade", e de
pois com os outros, com maior atividade no campo
social, respeito pelo ambiente e renúncia ao que defi
ne como verdadeiros "ídolos" da sociedade moderna:
"O bem-estar a todo custo, a riqueza material como
único valor, a ciência como única explicação do real".

Sr. Presidente, nesta época de franca globaliza
ção criaram-se inúmeras possibilidades de cresci
mento, mas muitos permaneceram à margem do ca
minho. O desemprego nos países mais desenvolvi
dos e a miséria em muitas nações mantêm milhões
de homens e mulheres afastados do progresso e do
bem-estar.

A solução é a solidariedade. Os países devem
dividir tecnologia e prosperidade, incluindo a questão
da divida externa dos mais pobres; respeito aos direi
tos do homem; prevenção dos conflitos e diálogo se
reno entre civilizações e religiões.

No Brasil, através de ações conjuntas da popu
lação, políticos e empresários (principalmente as pe
quenas e microempresas), conseguimos afastar o
pior, e não podemos perder o que conquistamos. Não
houve ainda a volta da confiança, mas o fim da des
confiança. O próximo sinal decisivo será a posição do
Governo com relação às políticas de juros, finalização
das reformas e incremento do mercado de trabalho.
Dependendo do grau de recomposição, poder-se-á
saber se a indexação, e com ela a inflação crescente,
voltou ou não. No fundo, é um desafio mais político do
que econômico.
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rais, onde a população mundial se está questionando Várias novidades sobre o emprego industrial,
dos valores éticos, na busca de uma nova ordem so- depois de muitas más notícias, estão surgindo. As
cial, para criar uma verdadeira comunidade das na- contratações nas fábricas paulistas em meados de
ções, mais fraterna, mais justa, mais eqüitativa e na- 1999 superaram as demissões, pela primeira vez
turalmente competitiva, sem oprimir o ser humano desde maio de 1997, segundo informou a Federação
através do próprio ser humano. das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputa- A melhora neste início do ano 2000 vem ocor-
dos, no tradicional encontro com o corpo diplomático rendo também em outras áreas do País. A evolução
dos 170 países representados na Santa Sé, o Papa foi desigual e, além disso, os números são ainda ne-
João Paulo 11 fez um balanço do século que passou. gativos, quando se desconta o efeito sazonal, isto é, a
Salientou o santo padre que em alguns pontos repe- flutuação ela atividade em cada fase do ano. Mas, no
tem-se os erros do passado, citando algumas carac- total, a tendência parece estar melhorando. Com rea-
terísticas do século XX: "Perseguições religiosas, re- Iismo, seria mais seguro, no momento, adotar uma
curso freqüente à guerra, desigualdades sociais, di- descrição moderada: o quadro parou de piorar. As no-
versidade entre países ricos e países pobres e uso de vidades jwstificam, no momento, algum otimismo.
critérios baseados apenas no rendimento econôm;- Alguns fatores parecem explicar essa mudança.
co". Um deles é a redução de juros. Este deve ser, até

agora, o dl~ maior alcance. O crédito continua curto e
caro, mas a evolução foi suficiente, pelo menos, para
dar algum oxigênio às empresas. Além disso, a indí
cação de baixa mantido pelo Banco Central pode ter
melhorado a disposição dos empresários, levando-os
a preparar-se para um ano com maior atividade.

Outro fator é que muitos agricultores consegui
ram, em reais, ganhos suficientes para comprar má
quinas e para movimentar um pouco mais o comércio
no interior.



v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Joaquim Francisco.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFl - PE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, logo mais votaremos a importantíssima Lei de
Responsabilidade Fiscal, resultado de um trabalho
que se iniciou no Ministério do Orçamento e Gestão.
Lá, durante mais de quatro meses, foram realizados
seminários, debates e palestras, incorporando solu
ções de técnicos nacionais e estrangeiros e conclu
sões de congressos realizados na CEPAl, no Banco
Interamericano e no Banco Mundial, a fim de que o
Governo chegasse a uma minuta de anteprojeto con
tendo 125 artigos, que foi encaminhada à Comissão
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
Lei Complementar nº 18, a chamada Lei de Respon
sabilidade Fiscal.

Tive a oportunidade de presidir a Comissão
Especial e, ao lado do Deputado Pedro Novais, Rela
tor do projeto, e dos demais companheiros, fizemos
exaustivo trabalho. Mais de 30 audiências públicas fo
ram realizadas. Ouvimos Prefeitos, ex-Prefeitos, re
presentantes dos Tribunais de Contas da União e dos
Estados, do Ministério Público, e também Governado
res. Todos ofereceram sugestões para que pudésse
mos, realmente, ter um projeto à altura das necessi
dades da atual fase brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muitos
perguntaram, na Comissão: será esta lei uma utopia?
Seremos capazes de cumprir a Lei de Responsabili
dade Fiscal? E eu, executivo que fui a maior parte de
minha vida, como Governador, Prefeito e ocupando
outros cargos, tive o cuidado, ao lado do Deputado
Pedro Novais e dos companheiros da Comissão, de
buscar exemplos objetivos de Estados e Municípios
que, se a lei já estivesse vigendo hoje, estariam adap
tados a suas exigências.

O Deputado Pedro Novais realmente fez um tra
balho magnífico e paciente. Apesar de não poderem
ser apresentadas emendas na Comissão Especial,
S.Exa. acatou sugestões e fez um primeiro substituti
vo. Nós o discutimos, e foi solicitada, por membros da
Comissão, a ampliação do prazo para recebimento
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sigualdades entre ricos e pobres. Compreendam que buscam seu lazer, como ocorre nos meses de verão
todos somos responsáveis por todos". na minha região.

Sr. Presidente, peço a \f.Exa. que autorize a di- Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz seja divulgado em A Voz do Brasil.

do Brasil. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Encerrado o
Muito obrigado. Pequeno Expediente, de acordo com o art. 87 do Re-
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronuncia gimento Interno, passa-se ao

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Ministro Eliseu Padilha anunciou, nesta
terça-feira, uma série de alterações para os futuros
editais de privatização de estradas federais. O assun
to por si já é polêmico, visto o que tem acontecido em
algumas estradas recentemente privatizadas, como a
Dutra e o Sistema Anchieta e Imigrantes.

Porém, o ponto mais polêmico, em nossa avalia
ção, está exatamente no fato de o Ministro anunciar
que o Governo está estudando qual o índice que será
escolhido para corrigir as tarifas de pedágio, uma vez
que nos editais de concessão de rodovias o Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem fixará o va
Iar das tarifas de pedágio.

A dúvida é se essas tarifas irão acompanhar um
índice de preços (IPC da Fipe ou IGP-M da FGV) ou
se manterão a atual fórmula de reajuste, a paramétri
ca, que leva em conta os reajustes ocorridos nos insu
mos ligados à construção das estradas.

E por que esse ponto é polêmico? Exatamente
porque tanto uma como a outra fórmula de reajuste
dos pedágios acabam encarecendo os custos de
transportes no País. O pedágio ocupa um lugar respe
itável na planilha de custos no transporte de carga ro
doviário e, se estiver plenamente indexado, esse item
poderá estar contaminando o próprio preço do trans
porte.

E se tal contaminação não ocorrer, as margens
de lucro das empresas e dos caminhoneiros autôno
mos diminuirão ainda mais. É bom sempre lembrar a
paralisação que ocorreu há alguns meses por parte
dos caminhoneiros e os prejuízos causados à econo
mia e ao cotidiano das pessoas.

Essa verdadeira indústria de arrecadar dinheiro
nas estradas tem sido motivo de debates nesta Casa.
Porém, em vez de alcançarmos uma solução, o Minis
tério dos Transportes estuda qual a melhor forma de
se aumentar o pedágio.

Ao privatizar o Governo deveria ser mais incisi
vo em criar mecanismos para que os usuários tenham
conforto, segurança e tranqQilidade. Isso deveria ser o
verdadeiro debate e a verdadeira mudança nas re
gras de privatização, para que as pessoas não te
nham que ficar horas presos em uma estrada quando



o SR. JOAQUIM FRANCISCO - Deputado
Carlos Dunga, agradeço-lhe a interferência. E não me
surpreendo, porque foi por iniciativa de V.Exa. que se
realizou um encontro de Prefeitos em Campina Gran
de, onde tivemos oportunidade de ouvir sugestões
dos dirigentes de Municrpios com menos de 20 mil
habitantes - mais de 50%, num universo de 5.740
Municípios -, no sentido de que tivessem não um tra
tamento diferenciado, mas um prazo maior para se
adaptarem às exigências da lei.

Ao longo dos últimos dias, observei o interesse
de alguns Perfeitos e ex-Prefeitos no sentido de que
houvesse uma vacatio legis, ou seja, que a lei en
trasse em vigência apenas a partir de 2001, havendo,
assim, um prazo de adaptação.

Ora, a lei já prevê, em muitos de seus artigos,
prazos para seu cumprimento. No que diz respeito à
adaptação nos gastos com pessoal, por exemplo, ela
prevê prazo de dois anos, para os Municrpios com
mais de 20 mil habitantes, e de até cinco anos, para
os Municrpios com menos de 20 mil habitantes. No to
cante à publicação da declaração de gestão fiscal
responsável, a lei garante prazo de oito meses, para
os Municrpios menores, e de quatro meses, para os
Municfpios com mais de 50 mil habitantes. A lei, en
tão, f1exibiliza.

O objetivo não é - como alguns têm pensado e
até manifestado, talvez por não conhecerem o texto
da lei - a punição pura e simples, mas a transparên
cia. O objetivo é fazer com que a população se engaje
no acompanhamento efetivo do administrador. Uma
sociedade não pode prosperar, ser estável, dinâmica
e desenvolvida, se for verticalizada. É necessário que
haja participação de todos.

Volto mais uma vez, na condição de
ex-executivo, a exemplos objetivos. No meu Estado
existem Prefeituras que transferem 19% da receita
corrente Ifquida para a Cãmara de Vereadores, en
quanto a Prefeitura de um Municfpio vizinho, na mes
ma área, transfere 5%, e a de outro Municrpio tam
bém vizinho transfere 13%.

Ora, não podemos admitir que essas distorções
continuem. É necessário que haja responsabilidade,
e responsabilidade fiscal também dá voto. Se anali
sarmos o resultado do último pleito para Governador,
verificaremos que em vários Estados a que me referi,
que estão dentro dos parãmetros da lei desde 1998,
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de sugestões. Um segundo prazo foi concedido. No- Deputado Pedro Novais e o Ministro Martus Tavares
vos debates foram realizados e sugestões foram re- pelo trabalho que fizeram. Após ter verificado todos
cebidas, a exemplo do que ocorreu ainda na fase do os itens da le!, estou pronto para aprová-Ia nesta
anteprojeto, no Ministério do Planejamento, Orça- Casa.
mento e Gestão, quando mais de 5 mil sugestões e
consultas foram encaminhadas, via Internet, e muitas
delas incorporadas ao texto.

O Deputado Pedro Novais, com a sua paciên
cia, competência e reconhecido espírito público, deu,
efetivamente, uma grande contribuição para que se
chegasse ao atual substitutivo, com 76 artigos, dimi
nuindo sobremodo o anteprojeto original do Governo
e, sobretudo, melhorando-o.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nós
sabemos que, ao longo dos últimos anos, foram aqui
aprovadas várias reformas necessárias para que ti
véssemos estabilidade econômica e para que este
Pars voltasse a crescer, como as reformas na área
previdenciária, na área administrativa e em tantos ou
tros setores. Essas reformas pavimentaram o cami
nho para que chegássemos a um ambiente fiscal
mais propicio, cujo coroamento, sem dúvida alguma,
será a lei de responsabilidade fiscal.

Trata-se de ousadia? A lei é inovadora? Sim, a
lei é ousada. Não há referências objetivas para dizer
mos onde, no momento, estejam operando leis desse
teor, mas há a lei de responsabilidade fiscal da Nova
Zelãndia, a da Argentina, o Tratado de Maastricht e
seus protocolos na Comunidade Econômica Euro
péia, e o Enforcement Budget Act, nos Estados Uni
dos.

Sentimos, ao longo dos debates e discussões
realizados no Pars inteiro, que o ambiente é propfcio.
Existe a vontade do povo brasileiro de dizer "não" ao
gasto público desregrado, à interferência da União,
do Estado e do Municfpio, sem que cumpram com
suas responsabilidades fiscais.

Ouço com prazer o Sr. Deputado Carlos Dunga.

O Sr. Carlos Dunga - Nobre Deputado Joa
quim Francisco, gostaria de me associar ao pronunci
amento que V.Exa. faz nesta tarde, e com muita pro
priedade, uma vez que foi Presidente da Comissão
que tratou do assunto nesta Casa. Fui um dos que es
tiveram ao lado de V. Exa. e pude ver seu esforço e o
de nossos Pares para que esta matéria chegasse à
votação. Nobre Deputado, fui Prefeito e Deputado
Estadual por vários mandatos e sou agora Deputado
Federal em primeiro mandato. Bem sei o quanto esta
lei será útil ao chegar às Prefeituras do interior do
Estado, das capitais e, enfim, em todos os recantos
deste Pafs. Parabenizo não só V.Exa., mas também o
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os Governadores foram reeleitos, pois transmitiram à
população os aspectos de seriedade na administra
ção pública, na boa condução da gestão pública, na
moralização administrativa, e obtiveram êxito.

As reações verificadas na eleição passada, e
que por certo se repetirão nas futuras eleições de
Prefeitos, me deixam otimista, confesso aos Srs. e
Sras. Deputados, porque verificamos haver clima
para a implantação de uma nova cultura de austerida
de e controle do gasto público, de modo que União,
Estados e Municípios possam doravante caminhar
num clima de estabilidade econômica.

Várias vezes ouvi nesta Casa referências a que
não haveria necessidade de pressa. No último deba
te, na quinta-feira, alguns Parlamentares manifesta
ram o porquê dessa pressa. Não há pressa? Foram
mais de 14 meses de exaustiva discussão. Somente
durante o encerramento das audiências públicas, mo
mento destinado ao recebimento de sugestões, ofe
receram-se mais de trezentas. O Deputado Pedro
Novais, em trabalho de escultor, com extrema paciên
cia e conhecimento da legislação fiscal brasileira, dos
orçamentos e das leis que regulam a matéria constitu
cional pertinente à área financeira, discutiu e incorpo
rou tais sugestões, diminuindo, sem perda na quali
dade, o número de artigos em seu substitutivo, mas
ampliando a abrangência da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Falou-se, outrossim, da severidade nas puni
ções previstas em lei. Essa lei não prevê as punições
dos administradores, e sim a lei ordinária, que se en
contra em tramitação na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, cujo Relator é o Deputado Nel
son Otach. Tal lei tipifica os crimes de responsabilida
de fiscal, e os administradores poderão vir a ser puni
dos se não obedecerem a esta nova realidade, a esta
nova exigência que o País faz, mediante seu povo,
para que, com estabilidade econômica, tenhamos
crescimento sustentável e duradouro. É preciso criar
os fundamentos das ações macroeconômicas, possi
bilitando, assim, o desenvolvimento sustentado de
Estados e Municípios.

Ouço com prazer o nobre Deputado Clementino
Coelho.

O Sr. Clementino Coelho - Nobre Deputado
Joaquim Francisco, parabenizo V.Exa. pelo brilhante
trabalho de liderança e coordenação diante desse
projeto de lei complementar que, como bem salien
tou, chega no momento preciso, sobretudo quando a
sociedade não aceitou o instituto da reeleição. Essa
lei precisa ser implementada sem a flexibilização que

alguns setores estão pleiteando, pois pressionam o
Governo para mudar justamente o que ela tem de me
lhor: o enquadramento da gestão da coisa pública,
especialmente neste ano de reeleição, quando va
mos experimentar, pela primeira vez, o fato de muitos
Municípios não terem a capacidade de se autopoliciar
e autogerir. A pressão hoje existente é justamente
para permitir, num ano eleitoral, o gasto e a contrata
ção irresponsáveis, a realização de obras não previs
tas no Orçamento. Parabenizamos V.Exa. e o Relator
pela maneira como conduziram essa matéria. O PPS
fecha questão com esse projeto por entender que traz
novo tempo para a gestão da coisa pública, como
bem disse V.Exa., emprestando-lhe transparência.
Não é poder policialesco, mas transparência com a
sociedade. Cerramos fileiras com V.Exas. que elabo
raram esse projeto para não permitir que seja macula
da uma lei como essa e para que não caiamos no
mesmo deslize de quando aqui votamos a anistia elei
toral. Não podemos legislar para uns poucos amigos
daqueles que estão no poder. Devemos fazê-lo para
toda a sociedade. Se é para flexibilizar, que se intro
duzam modificações para flexibilizar em todos os
anos de eleições. Não pode haver essa exceção. Não
podemos, novamente, tirar o mérito da Comissão,
que trabalhou com afinco e, presidida porV.Exa., en
tregou à Casa e à sociedade um projeto, em muito
boa hora. Parabéns a V.Exa. Sinto-me honrado por
ser seu companheiro de bancada.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Agradeço o
aparte a V.Exa., Deputado Clementino Coelho, que,
com seu habitual entusiasmo, enriquece meu pronun
ciamento. Fico também satisfeito por ver que o per
nambucano sertanejo, por mais sofrida que seja nos
sa região, é a favor da responsabilidade fiscal.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Marcon
des Gadelha.

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Deputado
Joaquim Francisco, também aplaudo o pronuncia
mento e a bela ação de V.Exa., conduzida em favor
da transparência e da responsabilidade não apenas
fiscal, mas também administrativa, no País. Não nos
podemos resignar, nem continuar numa posição cau
datária na classificação internacional dos países com
relação à responsabilidade, à exação das contas pú
blicas e ao combate à corrupção. A posição brasileira,
neste momento, é deplorável. ~ a primeira vez, nos
últimos tempos, que se toma uma atitude eficaz para
enfrentar o problema. Discordo daqueles que questio
nam a pressa na aplicação da lei. Devemos ter pres
sa, sim, pois é preciso que ela seja aplicada ainda
este ano. Existe, nesse caso, periculum In mora.



O Sr. José Carlos Aleluia - Deputado Joaquim
Francisco, conhecendo-o, como conheço, desde mui
to antes de convivermos neste mandato legislativo,
só poderia esperar de V.Exa. posições como a que
ora está defendendo. O que me entristeceu nesse
episódio de votação da Lei de Responsabilidade Fis
cal foi o fato de <O Congresso Nacional dar muita aten
çêo a quem não tinha condições de defender uma po
sição politicamente correta, como a de adiar a apro
vação dessa h~i e tentar reduzir seus tentáculos.
V.Exa. e todos ela Casa sabem que fui um dos que se
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Deixar essa situação solta, por conta e risco da boa Alguns levantaram a questão de que ela poderia
vontade dos Prefeitos, considero uma temeridade. A ser imposição do Fundo Monetário Internacional, de-
lei foi feita e o momento de ser aplicada é precisa- sejo do Banco Mundial, pressão do Banco Interameri-
mente agora, quando a tentação de malversação, cano de Desenvolvimento ou de outras entidades in-
desvio ou utilização de recursos em obras sem qual- ternacionais - pressão essa i1egftima, exercida em
quer interesse acode à cabeça dos Prefeitos na luta contraponto a nossa soberania. Mas são recomenda-
pela reeleição. Está correta a posição de V.Exa. e as- ções para nos dar estabilidade econômica e respon-
sino embaixo dela, com todo o entusiasmo, nobre De- sabilidade fiscal; são o apanágio, o desejo de todos
putado Joaquim Francisco. os brasileiros.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Agradeço a Sentimos, em debates com Câmaras Municipa-
VExa., nobre Deputado Marcondes Gadelha, o apar- is e Prefeituras, em Pernambuco, Rio Grande do Nor-
te. Ontem, conversando com alguns companheiros te, Paralba e outros Estados, com pequenos e médi-
Parlamentares, disse que haverá duas fases no Pais: os empresários, que há clima maduro para se estabe-
antes e depois da Lei de Responsabilidade Fiscal. lecer a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Antes, com o déficit público incontrolado; depois, com Isso não significa que ela será a solução para to-
o controle do déficit público, ocasionando, sem dúvi- dos os nossos problemas e que, de um momento
da, melhorias substanciais no processo de desenvol- para outro, a transparência, a boa gestão da coisa pú-
vimento do Brasil, com estabilidade. blica vai ser eleita prioridade. Mas significa que o Go

verno brasileiro e o Congresso Nacional marcaram
Ouço, com prazer, o nobre Deputado José Ro- presença histórica e significativa na defesa da correta

naldo. aplicação do dinheiro público e dos interesses reais
O Sr. José' Ronaldo - Nobre Deputado Joa- da população brasileira. Foi o que percebi, durante

quim Francisco, aplaudo seu pronunciamento e o tra- todo o tempo em que presidi a Comissão.
balho que realizou na Comissão Especial, da qual fiz Julguei conveniente falar sobre o assunto, coin-
parte. Acompanhei, em todas as reuniões, o desem- cidentemente, hoje, quando a matéria vai entrar em
penho brilhante de VExa, como Presidente, e o do votação, para que todos os companheiros tomem co-
Deputado Pedro Novais, como Relator. Não entendo nhecimento do trabalho artesanal e minucioso que re-
como possa um Deputado ocupar esta tribuna, alvo alizamos durante mais de dez meses, na Comissão
da imprensa, para dizer que está havendo pressa na Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de
yotação da matéria. Entendo, ao contrário, que já de- Lei Complementar nO 18, de 1999.
veríamos tê-Ia votado, que ela deve ser aprovada e Sr. Presidente, estou absolutamente convenci-
vigorar já para as eleições deste ano. Não podemos do de que os temas discutidos e os argumentos le-
postergar mais sua aprovação, nobre Deputado. Não vantados foram suficientemente esclarecidos. Se há
entendo como combativos Parlamentares da Oposi- uma ou outra discordância, não é de fundo, de mácu-
ção podem ocupar estes microfones para dizer que la ao esplrito da lei. Divergências podem existir, mas
há pressa na aprovação de tal lei. Repito: devemos creio que a maioria da Casa irá aprovar hoje a Lei de
apreciá-Ia hoje e amanhã, dando tempo para que o Responsabilidade Fiscal, em benefício do equilfbrio
Senado também a vote, e possa entrar em vigor já das contas públicas e dos interesses nacionais.
nas eleições deste ano. Lutarei com todas as minhas Concedo l3parte ao Deputado José Carlos Ale-
forças para que a matéria seja aprovada nas sessões luia.
de hoje e amanhã, porque isso é fundamental para o
Pafs. Parabéns a V Exa. pelo seu trabalho como Pre
sidente da Comissão.

O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Deputado
José Ronaldo, agradeço a interferência de VExa.
Usando suas palavras, esse foi o anseio que captei
nas dezenas de reuniões de que participei: de traba
lho, de audiência pública, com a Escola Superior de
Administração Fazendária e com membros do Minis
tério Público. Todos foram unânimes: precisamos de
uma lei de responsabilidade fiscal.



O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, apresentei, na Sessão Legis
lativa anterior, Projeto de Lei tendo por finalidade re
gulamentar o funcionamento de hotéis, restaurantes,
bares e similares.

Eis o que diz o projeto:

O Congresso Nacional decreta:
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posicionaram contra a reeleição de Prefeitos, porque passar limites principalmente na área social. Eu disse
entendo ser essa uma prática que deixará profundas isso desde a primeira reunião da Comissão. Temos
seqUelas. Acho que a experiência da reeleição, no de ser duros, sim, com os Prefeitos, ordenadores pri-
Brasil- experiência essa que não tem amparo na his- mários e seus secretários; com os Governadores, or-
tória republicana -, já é mal sucedida hoje e será mui- denadores e secretários. Porém, não é possível ser-
to pior no dia 2 de outubro deste ano, talos desman- mos duros com Governadores e Prefeitos e benevo-
dos que serão cometidos nos mais de 5 mil Municípi- lentes ao extremo com a irresponsabilidade monetá-
os brasileiros. Não aprovar este projeto é apoiar os ria que a União continua tendo. E, do jeito que está o
desmandos, é apoiar a irresponsabilidade fiscal. Por projeto, infelizmente a União continuará fazendo a
isso, endosso integralmente a posição de V.Exa., ain- festa. Tenho certeza de que não é esse o desejo de
da que divergindo de alguns Prefeitos. Entendo que V.Exa. e do Deputado Pedro Novais, porque eu vi o
devemos aprovar a lei da maneira proposta, se não sofrimento de V.Exas. nesses meses todos. Espera-
pudermos torná-Ia ainda mais vigorosa. Faço um mos que, até a votação no Plenário, possamos fechar
apelo para que o Partido dos Trabalhadores, maior um acordo para que seja esse projeto votado por una-
partido da Oposição, siga o caminho do Partido De- nimidade, porque as pessoas de bem, efetivamente,
mocrático Trabalhista, que já antecipou sua decisão não aceitam mais as irresponsabilidades cometidas.
de apoiar a aprovação da lei. Como seria bonito se Porém, não podemos ser duros com os Municípios,
aprovássemos aqui, com expressiva maioria, o dese- duros com os Estados e benevolentes com a União.
jo do Congresso Nacional, amparado pela mídia e O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Agradeço-lhe
pela opinião pública, de termos uma Lei de Respon- suas palavras, registrando o trabalho profícuo que em
sabilidade Fiscal, para que este País possa pensar todos os momentos V. Exa. realizou na Comissão.
em conseguir estabilidade fiscal! Muito obrigado pelo Repetindo aqui tantos outros que já falaram an-
aparte, nobre Deputado. teriormente, quero dizer que a todos é permitido ter

O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Agradeço a sonhos. Se eu pudesse expressar esse sonho, seria
V.Exa. pelas palavras gentis a mim dirigidas. Espero o de ver uma lei de responsabilidade fiscal apoiada
que possamos comungar do mesmo otimismo, vendo por unanimidade nesta Casa. Se isso não for possí-
a aprovação, por larga maioria, da Lei de Responsa- vel, que peJo menos tenhamos ampla maioria, sinali-
bilidade Fiscal. zando para um País construído em bases sólidas e

O Sr. Carlito Merss - Deputado, V. Exa. me para que a nossa sociedade passe a envolver-se,
concede um aparte? efetivamente, no acompanhamento e na fiscalização

O SR. JOAQUIM FRANCISCO - Ouço, com da gestão pública.
prazer, V.Exa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Carlito Merss - Deputado Joaquim Fran- Durante o discurso do Sr. Joaquim
cisco, o que me assustou foi justamente a manifesta- Francisco, o Sr. Enio Bacci, § 2° do artigo
ção do Deputado José Carlos Aleluia. A mídia está al- 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
voroçada, publicando, esta semana, editoriais sobre presidência, que é ocupada pelo Sr. The-
essa lei, o que é algo muito perigoso. Tenho dito que a místocles Sampaio, § 20 do artigo 18 do Re-
maioria dos Deputados e também muitos editores de gimento Interno.
jornais não leram a lei. V.Exa. sabe que eu, como 2°
Vice-Presidente dessa Comissão, atuei de forma in
tensa no sentido de termos uma Lei de Responsabili
dade Fiscal. Na verdade, não é mais possível assistir
mos, Deputado Joaquim Francisco, ao que acontece
nesses Municípios e em alguns Estados da Nação.
Porém, sabe V.Exa. muito bem que recebemos três
destaques. Sendo eles aceitos, votaríamos a favor da
lei - fundamentalmente, aquele que permite o paga
mento de juros sem nenhum tipo de freio. Não pode
mos cercear e punir Prefeitos, independentemente de
serem eles desonestos ou não, porque hoje, se apro
varem também outra lei que corre paralelamente, um
Prefeito pode até ser preso, se eventualmente ultra-
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Apesar da existência de uma portaria da extin
ta Superintendência Nacional de Abastecimento so
bre a matéria, a ausência de uma lei que regule as
relações entre os hotéis, restaurantes, bares e simi
lares e seus clientes tem dado margem a abusos
inadmissíveis contra o consumidor.

Há hotéis que arbitram o término da diária antes
das doze horas, ou seja, em horários nem sempre
convenientes ao consumidor, bem como não divul
gam a hora em que ela vence. Dessa forma, surpre
endem-no com cobranças inesperadas, por ter per
manecido no quarto além do período arbitrado pelo
hotel.

É igualmente comum o hotel cobrar do consumi
dor taxas de serviço e preços que não lhe foram infor
mados com a devida antecedência. Assim, incluímos
na proposição dispositivos que obrigam esse tipo de
estabelecimento a informar de forma eficaz os preços
dos serviços, taxas e mercadorias que serão cobra
dos, bem como limitar o valor dos serviços de quarto a
dez por cento do valor da diária paga pelo cliente, de
forma a evitar cobranças abusivas.

Integra a proposição dispositivo que obriga os
gerentes e proprietários de hotéis e restaurantes a
habilitarem-se a exercer suas funções através de cur
so específico de formação. Nossa intenção é melho
rar a qualidade dos serviços prestados pela hotelaria
nacional, haja vista que consideramos a indústria do
turismo de fundamental importância para o desenvol
vimento de nosso país.

Nossa proposição também regulamenta a afixa
ção dos preços em hotéis, bares, restaurantes e simi
lares, de conformidade com o disposto no art. 31 da
Lei n° 8.078, de 1991, e dispõe sobre a cobrança de
"couvert", "couvert artístico" e "consumação", evi
tando que o consumidor possa ser lesado com a co
brança desses adicionais.

Finalmente, veda-se a cobrança de despesas
não especificadas no cardápio ou na lista de preços,
de forma a atender ao disposto no art. 31 do Código
de Defesa do Consumidor, quando determina que a

Art. 1° As diárias dos hotéis e outros § 4° É vedada a cobrança cumulativa
meios de hospedagem terminarão após as de "consumação" e "couvert artístico".
doze horas. Art. 5° É vedado aos hotéis, restauran-

Art. 2° Os hotéis e outros meios de tes, bares e similares o acréscimo de qual-
hospedagem ficam obrigados a afixar na quer importância que não conste do cardá-
portaria ou recepção, em lugar visível e de pio ou lista de preços às notas de despesas
fácil leitura, os preços de suas diárias e de de seus clientes.
todas as taxas possíveis de serem cobradas Art. 60 Esta lei entra em vigor 30 (trin-
do consumidor. ta) dias após sua publicação.

§ 1° Os estabelecimentos a que se re-
fere o caput deste artigo ficam obrigados a
manter nas respectivas unidades habitacio
nais a relação dos preços dos produtos co
mercializados e serviços prestados, inclusi
ve os de frigobar.

§ 2° Os preços dos serviços de quarto
prestados pelos estabelecimentos a que se
refere o caput deste artigo não poderão ex
ceder a dez por cento do valor da diária co
brada do cliente.

Art. 3° Os proprietários e gerentes de
hotéis e restaurantes somente poderão
exercer suas funções após aprovação em
curso específico de formação.

Art. 4° Os hotéis, restaurantes, bares e
similares que forneçam qualquer tipo de re
feição ou bebida deverão manter à disposi
ção de sua clientela cardápio ou lista de
preços onde constem os preços de seus
produtos e serviços, bem como os valores
do "couvert artístico" ou "consumação",
quando for o caso.

§ 1° Os estabelecimentos a que se re
fere o caput deste artigo ficam obrigados a
afixar, na sua entrada principal, de forma vi
sível, externamente, cópia ou similar do car
dápio.

§ 2° Os estabelecimentos que cobra
rem "couvert" deverão informar que o mes
mo é opcional.

§ 3° A cobrança de "couvert artístico"
somente será admitida nos dias e horários
em que houver apresentação artística e se
existir contrato de locação de serviços ou de
trabalho celebrados, e em vigor, entre o es
tabelecimento e os artistas e músicos regis
trados ou cadastrados na respectiva Dele
gacia do Trabalho, ou, se esta não existir,
no respectivo Sindicato de Classe, devendo
os contratos ou cópias dos mesmos ficarem
à disposição da fiscalização, no estabeleci
mento.
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oferta de serviços deve assegurar a informaçao cor- pela Comissão da Reforma Tributária. Esse projeto
reta, precisa e ostensiva sobre o preço. foi engavetado, enterrado solenemente, no momento

Pelos fatos acima expostos, venho a esta tribu- em que o Governo apresentou-se radicalmente con-
na solicitar o apoio dos nobres Deputados para a trário à sua aprovação.
aprovação de minha proposição. Estamos, portanto, no aguardo de um novo pro-

Era o que tinha a dizer. jeto, que estaria sendo hoje discutido por uma comis-
O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio) _ são tripartite, compost~ por membros do E.xecut~vo,

Dando continuação ao Grande Expediente, concedo representant~s da Comissão da Reforma Trlbutár~a e
a palavra ao Deputado Marcos Cintra. por SecretáriOS de Estado. Não ~e tra~ d~ projeto

O SR MARCOS CINTRA (BI IPL _ SP) _ S elabor?do pela ~asa, co~ o qual,.inclUSive, tive enor-
. . oco. r. mes discordâncias. Votei contranamente a ele, mas

Presldent~, Sras. e Srs. Deputado~, mais uma vez foi produzido pela Casa. Estranho, portanto, Sr. Presi-
~so esta tribuna pa.r~ tecer comentáriOS ac~rca de um dente, que sejamos instigados a votar apressada-
~tem da pauta posltl~a do Congress? Naclo~al, que, mente um projeto que sequer conhecemos em pro-
juntamente com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a fundidade
reforma do Judiciário, é uma das grandes aspiraçOes' .
da população brasileira. Refiro-me, Sr. Presidente, à Ouço, com prazer, o nobre Deputado Edmho
reforma tributária. Bez.

Ainda hoje, ao folhear o Jornal da Câmara, li as O Sr: Edinho Bez -:- Nobre Deputado: vou ter
declarações do Presidente Michel Temer, afirmando qu~ me retirar e não podena perder a o~ortunldade ~e
que o acordo para a reforma tributária está por um registrar o trabalho d~ V.Ex~. na Com.lssão Especial
triz. O Presidente acrescenta que a matéria poderá que trata da reforr:na trlbutána. Na qualidade de mem-
ser votada em primeiro turno ainda durante a convo- bro daquela Comissão, não s6 eu como todos os 00-
cação extraordinária legas reconhecemos o excelente trabalho desenvol-

. . , . . vido por VExa., que não tem medido esforços para
Sr. Pre~ldente, sem dUVida ~Iguma, eXiste u~ estar presente nas diversas reuniões, dentro e fora da

grande anseio pela reforma. ~credlto que não ~á hOje Câmara dos Deputados. Quero apenas registrar que
nen~ur:n tema na. pauta de discussões da .socledade VExa. entende da matéria, é um Deputado estudioso,
braSileira, q~e seja tão firmemente ~efen~ldo, quase atuante, tem colaborado e enaltecido o trabalho dos
por unanimidade, como a reforma tributária. nobres colegas. Na qualidade de Relator da matéria

Contudo, sabemos que, como se trata de um relativa ao Sistema Financeiro Nacional, tenho ficado
item polêmico, de um tema complexo - parses que um pouco ausente - acordado entre as duas Comis-
enveredaram pelo caminho da reforma tributária mui- sões -, tenho viajado, inclusive; mas mesmo ausente
tas vezes levaram cinco, seis, oito, dez, doze anos -, tenho conversado com o Presidente Germano Rigot-
esse projeto não pode, por conseqOência, ser tratado to, com o Relator Mussa Demes e com outros colegas
com açodamento. da Comissão, e todos, por unanimidade, embora às

~ nesse sentido que faço um apelo ao Presiden- vezes discordando de certas opiniões, até mesmo do
te Michel Temer. Entendo perfeitamente a ansiedade nobre Deputado, reconhecem a luta árdua de V.Exa.
do Presidente desta Casa no sentído de avançar na com o objetivo de fazer com que tenhamos uma refor-
reforma tributária - uma aspiraçao, repito, de toda a ma tributária, ou melhor, um sistema tributário sim-
sociedade brasileira. Todavia, existem questões fun- pies que facilite a vida dos empresários, que motive
damentais que precisam ser respondidas antes que, outros a competir interna e externamente, com o mer-
com pressa e precipitaçao, se vote um tema tão im- cada aberto, como, por exemplo, com a Argentina.
portante quanto a estrutura de arrecadação de impos- Podemos citar alguns exemplos onde a carga tributá-
tos em nosso País. ria impede nossa competição. Não quero prolon-

Nesse sentido, Sr. Presidente, pergunto: que gar-me muito, não tenho o direito de roubar o tempo
projeto poderramos votar ainda nos pr6ximos quinze de V.Exa., mas não poderia deixar de fazer este regis-
dias, se ainda nesta convocação extraordinária votar- tro de nosso reconhecimento por VExa. Parabéns.
mos a reforma tributária em primeiro turno? A socie- O SR. MARCOS CINTRA - Agradeço imensa-
dade conhece o projeto que poderá estar na pauta do mente as palavras de VExa., Deputado Edinho Bez,
Congresso e da Câmara dos Deputados nos pr6xi- não apenas porque se trata de um membro atuante
mos quinze dias? Infelizmente, não. Não se trata do na Comissão da Reforma Tributária - contradigo-o
projeto discutido exaustivamente durante dez meses quando afirma que estava ausente daquelas reu-
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niões, porque a contribuição e a participação de mente, faz-se apenas um ajuste, promovem-se re-
V. Exa. têm sido sempre extremamente importantes -, mendos, muitos deles importantes e até necessários,
mas também por ser Relator de uma das mais impor- mas que não alteram a essência do sistema tributário
tantes Comissões criadas na Casa, que vai regula- brasileiro. Ousaria dizer que tudo o que hoje se discu-
mentar o Sistema Financeiro Nacional. V. Exa. toca te naquela Comissão poderia ser feito através de me-
num ponto fundamental. E é exatamente o que venho didas infracClnstitucionais.
defendendo como membro da Comissão da Reforma Quais são os principais pontos do projeto discu-
Tributária, a busca de uma reforma que atenda aos tido na Comissão Tripartite? No âmbito municipal, co-
anseios da sociedade brasileira: a simplicidade, o meçando pelo primeiro nível organizacional do siste-
controle da sonegação, a redução de custos, o esta- ma público brasileiro, a grande mudança para os Mu-
belecimento de um mecanismo de arrecadação de nicípios é que o projeto acaba com sua competência
impostos que não dê margem à corrupção, infeliz- de tributar os serviços, ou seja, transforma a base de
mente tão comum entre nós. serviços num tributo estadual- e não mais um tributo

É exatamente isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. municipal. Acaba-se com o ISS, o Imposto sobre Ser-
Deputados, Deputado Edinho Bez, o que venho de- viços, tributo que é hoje a base de sustentação de vá-
fendendo. Esse é o critério que gostaria de utilizar rios dos médios e grandes Municípios brasileiros, tri-
para colocar em prova o projeto que aparentemente buto que vem recebendo enorme atenção por parte
estaria em gestação na Comissão Tripartite, que me- de todas as administrações municipais no sentido do
lancolicamente vem substituindo a Comissão da Re- aperfeiçoamento da sua cobrança e, sobretudo, tribu-
forma Tributária nos trabalhos de elaboração desse to importantE~ em termos de evolução da nossa socie-
importante projeto de emenda constitucional. dade, uma vez que com a terceirização das ativida-

Acredito, Sr. Presidente, que o que hoje está des, o setor de serviços se expande enormemente.
sendo discutido no âmbito da Comissão Tripartite não Trata-se de uma base tributária que daria uma sus-
atenda aos três quesitos que apresentei como funda- tentação adequada aos Municípios brasileiros, caso
mentais, necessários e desejados pela população: os serviços permanecessem sob a sua alçada. Mas
simplicidade, redução de custos e controle e combate os Municípios perderão o ISS e terão como compen-
à sonegação; ou seja, a universalidade do sistema tri- sação a criação de um novo tributo, o IW - Imposto
butário. sobre Vendas a Varejo.

Em realidade, não sou membro da Comissão O IW é uma espécie tributária absolutamente
Tripartite; apenas os representantes da Mesa da Co- estranha à nossa cultura. Um imposto que jamais foi
missão - o Presidente, os Vice-Presidentes e o Rela- aplicado no I3rasil. Um imposto que poucos país:s do
tor - participam daquelas reuniões, mas temos sido mundo aplicam, devido ao seu alto custo, à sua mefi-
periodicamente informados pelo Presidente Germano ciência operacional e à exigência de um enorme apa-
Rigotto acerca do andamento das discussões e do rato de fiscalização para que tenha eficácia arrecada-
estágio em que se encontra o projeto de consenso. tória. Tais características tornam o IW uma opção

Com base nos documentos apresentados, Sr. viável apenas se substituir impostos sobre valor agre-
Presidente, sou forçado a dizer que, infelizmente, se gado (IVA), já que possuem características econOmi-
o projeto aprovado naquela Comissão for trazido a cas idênticas em termos de sua incidência nos seto-
plenário nos próximos quinze dias, ~ara ser vota~o res onde são aplicados.
ainda nesta convocação extraordinána, como deseja Portanto, no âmbito do município, a perda do
o Presidente da Casa, teremos uma enorme frustra- ISS é um enorme retrocesso, e a sua compensação
ção. A sociedade brasileira ficará profundamente de- com a criação de um novo tributo, o Imposto sobre
cepcionada com o resultado desses trabalhos. Vendas a Varejo, não é medida bem-vinda. A última

Por que digo isso? Por que, no momento em coisa que a sociedade brasileira deseja de uma refor-
que todos buscam consenso para produzir a tão de- ma tributária é a criação de novos impostos, de novos
sejada reforma tributária, eu estaria a jogar um ~al~e tributos. Mas é o que está ocorrendo com o projeto
de água fria nesse projeto, demonstrando peSSIl1~IS- que está sendo discutido na Comissão Tripartite.
mo? Infelizmente, sou obrigado a fazer uma análise Mantêm-se ()S IVA e cria-se o IW.
técnica desse projeto. Poderia dizer, Sr. Presidente,
que o que está sendo discutido naquela Comiss~o Ouço, ,com prazer, o nobre Deputado Severino
não é uma reforma tributária digna do nome. Infellz- Cavalcanti.
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O Sr. Severino Cavalcanti - Deputado Marcos base tributária a base de serviços, retirada dos muni-
Cintra, é preciso ter muita coragem para interromper cípios. Então, vejam: os municípios saem perdendo,
V. Exa. em pronunciamento que toda a sociedade os estados têm um enorme ganho em termos da in-
está exigindo. É evidente que a reforma tributária in- corporação da base de serviços na sua competência
teressa a todos, menos ao Governo. Disso eu não te- tributária, o que lhes dá um grande privilégio e um po-
nho dúvida nenhuma. Ora, a reforma tributária tinha tencial enorme de arrecadação tributária. Contudo, às
de ter sido o primeiro passo do Governo Fernando expensas e em prejuízo dos municípios brasileiros,
Henrique. Era a primeira medida a ser tomada, mas que ganham com uma base tributária desconhecida,
não o foi. Estamos lutando. O Presidente já entrou no de eficácia duvidosa, que poucos países no mundo
seu segundo mandato, e a reforma tributária continua aplicam, o imposto sobre vendas a varejo.
marcando passo. A interferência de V. Exa. e a firme- Os Estados Unidos e o Canadá são as duas
za das convicções que o levam à tribuna nos dão grandes exceções. Nos Estados Unidos não existe o
tranqüilidade. Acredito que, de agora em diante, te- Imposto sobre Valor Agregado - IVA, conseqüente-
mos um novo passo a seguir. Que o Governo respeite mente, substitui-se o IVA pelo IW. Trata-se, sem dú-
o Deputado Marcos Cintra. Ele vai andar, porque vida alguma, de um caso muito especial e que não
sabe que agora não vamos recuar; precisamos dessa serve como exemplo para a aplicação do IW na es-
reforma tributária, que é fundamental para que o Go- trutura tributária brasileira, se aplicado cumulativa-
verno possa fazer alguma coisa. Porém, o Governo mente aos IVA estadual e federal, como propõe a Co-
não quer perder mando. O Governo quer comando. E missão Tripartite.
o que V. Exa. quer é exatamente o bom senso das po- O Sr. Carlito Merss _ Permite-me um aparte,
sições que o Governo deveria tomar. Parabéns a V. Deputado?
Exa., e peço-lhe vênia por ter interrompido um pro- O SR. MARCOS CINTRA _ Pois não, Deputado
nunciamento que toda a Casa deveria ouvir. Carlito Merss.

O SR. MARCOS CINTRA - Obrigado, Deputa-
do Severino Cavalcanti. As intervenções de V. Exa. O Sr. Carlito Merss - No início de março do ano
sempre enfeitam qualquer pronunciamento neste ple- passado, fiz meu primeiro pronunciamento no Grande
nário. E V. Exa., com sua sensibilidade, toca num Expediente, no mesmo dia de V. Exa. Lembro-me
ponto fundamental. Que reforma tributária é essa? A bem de que discutimos a reforma tributária com ex-
questão é saber se essa reforma tributária atende aos pectativas, com esperança. Logo desanimei, quando
interesses do Governo, como está sendo discutida percebi o esforço do Governo para aprovar a CPMF,
hoje, ou se atende aos interesses da sociedade brasi- quando tentamos, na Comissão de Economia, discu-
leira. tir uma nova tabela de Imposto de Renda, e principal

mente agora, quando o único objetivo do Governo é
Os municípios, como já disse, saem perdendo. aprovar a Desvinculação de Receitas da União _

Perdem o ISS e ganham um novo tributo, que será DRU. ~ verdadeira a análise que V. Exa. faz. Os mu-
uma aventura do ponto de vista da sua arrecadação, nicfpios, que a cada dia têm mais competência, estão
uma grande incógnita, um salto no escuro. tendo mais dificuldade para arrumar dinheiro, o que

E os estados? Os estados, basicamente, ga- os obriga a aumentar o IPTU, na questão do estado,
nham um novo imposto retirado da União, o Imposto inclusive com a federalização do ICMS. Isso é funda-
Territorial Rural- ITR. Contudo, permanecem com o mental. Estou convencido de que o Governo não quer
ICMS, basicamente com a mesma conformação bási- mesmo, porque já fez a sua. Só a DRU lhe dará, neste
ca atual. Há apenas algumas alterações importantes, ano, 41 bilhões e meio de reais para manipular do jei-
como, por exemplo, a transferência dos recursos com to que quiser. E os impostos que serão criados n~s

base no destino e não na origem da transação. É um próximos quatro anos estão com 20% automatica-
aperfeiçoamento, sem dúvida alguma. Propõe-se mente vinculados ou desvinculados. Permanece nos-
uma legislação federal que minimize a guerra fiscal, sa luta na Comissão. Mesmo não sendo titular, acom-
novamente um grande caminho no sentido de termos panho o esforço de V. Exa. Muitas vezes a voz de V.
mais coerência na nossa política econOmica. Exa. parece ir ao vento, os deputados até concordam

Contudo, Sr. Presidente, é muito pouco se se com V. Exa., mas sabem que não adianta votar favo-
deseja uma reforma tributária digna desse nome, se ravelmente. Porém, minha opinião é de que V. Exa.
se deseja alguma coisa que empolgue a opinião pú- deve continuar lutando, para que, de uma vez por to-
blica e a sociedade brasileiras. Os estados ganham o das, a população entenda que está sendo ludibriada.
ITR, permanecem com o ICMS e incorporam na sua O Governo não quer a reforma tributária, porque, da
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for~a como o sistema tributário ,brasileiro funciona,
est arrecadando cada vez mais. E o próprio Secretá
rio isse que, só no mês de novembro do ano passa
do, larrecadou quase 14 bilhões de reais. Isso signifi
ca que o Governo quer que fique qomo está e. de pre
ferência. ter os governadores e prefeitos na mão para
fazer a política do fisiologismo. O pronunciamento de
V. Exa. enriquece este Parlamento. Muito obrigado.

O SR. MARCOS CINTRA - Agradeço ao Depu
tado Carlito Merss. que tem acompanhado a discus
são da reforma tributária e é testemunha da decep
ção que muitas vezes se abate sobre aqueles que de
sejavam e continuam desejando uma reforma tributá
ria ampla e profunda em nosso País.

Temos hoje um exemplo patético de como uma
reforma tributária, que nasceu dos anseios da socie
dade brasileira, está sendo transformada num instru
mento para atender, sobretudo. aos governantes e
aos interesses corporativistas da máquina pública.

Não se trata. em absoluto, de uma reforma tribu
tária que vai trazer aquilo que a sociedade brasileira
deseja, ou seja. a transformação do sistema tributário
em um sistema mais amigável, mais fácil, mais trans
parente. que faça todos pagarem tributos, para que
todos paguem menos. Infelizmente, não é essa a re
forma tributária que estamos observando.

Ouço. com prazer, o nobre Deputado Moroni
Torgan.

O Sr. Moroni Torgan - Deputado Marcos Cin
tra, em primeiro lugar quero cumprimentá-lo pelo dis
curso. Estava ouvindo atentamente, aprendendo com
V. Exa. Não se trata de matéria na qual sou especia
lista. Sempre é bom ouvi-lo acerca desse tema. O que
posso dizer é o que ouço, nas ruas, da população.
Fico muito preocupado quando, por exemplo, empre
sários dizem Que sonegam porque não conseguem
cumprir todas as suas responsabilidades tributárias.
Vejo o sistema tributário como um sistema para com
pensar justamente esse desnível social existente em
nossa sociedade. Deveria ser um instrumento para
fazer melhor distribuição de renda. Estou ouvindo
atentamente e não estou gostando das novidades
que estão surgindo. Na visão da população, deveria
haver menos impostos, ou que fossem mais defini
dos, para que ninguém tivesse a desculpa de dizer
que, como há muito imposto, tem de sonegar. Acho
tão pueril essa desculpa. É uma desculpa que. de cer
ta forma, decepciona a cidadania, porque a pessoa
diz que está roubando a população. E tem gente que
ainda se vangloria: "Consegui um jeito de passar a
perna nos tributos", ou coisa parecida, como se aquilo

fosse um grande feito e não um roubo como outro
qualquer, que deveria ser punido com cadeia tam
bém. Por outro lado, dizem que ninguém entende o
sistema tributário do jeito que está. Gostariam que
houvesse uma reforma. Resumindo, posso dizer que
a nossa Socil9dade espera um sistema tributário claro,
nítido. E que todos tenham vergonha de dizer: "Olha,
estou sonegando". Acho que a pessoa deveria dizer
isso com extrema vergonha e não com orgulho do
que está fazendo. O desejo é de que a população
mais carente possa ver ali um alento para suas defi
ciências de moradia, de estudo, de saúde, enfim, to
das essas deficiências que conhecemos. Mais uma
vez parabenizo V. Exa. pelo seu pronunciamento.

O SR. MARCOS CINTRA - Muito obrigado, De
putado Moroni Torgan.

Sem dúvida alguma essa é a nossa preocupa
ção também. Esse deve ser o critério básico e funda
mentai para a avaliação de um bom sistema tributário.
Infelizmente, como estou tentando demonstrar desta
tribuna, parece-me que o projeto que está hoje sendo
discutido na Comissão Tripartite, e que posteriormen
te poderá vil' a ser apresentado apenas para sanção
na Comissão da Reforma Tributária, não atende a es
ses quesitos e acabou transformando-se em algo que
atende apenas aos interesses da burocracia pública,
dos estados, dos governantes, e exclui o interesse do
contribuinte, do comerciante, do industrial, do agricul
tor, do assalariado, aquele que paga seus tributos ao
final de cada mês.

Complementando, Sr. Presidente, no âmbito da
União, na plrOposta que estaria sendo hoje discutida
na Comissão Tripartite, basicamente a estrutura per
manece da mesma forma como se encontra. Perma
nece o IPI. com novo nome, Imposto sobre o Valor
Agregado, porém incorporando a base de serviços,
ampliada com a inclusão de vários serviços na sua
área de competência. Permanecem as contribuições
sociais, PIS e Cofins, embora se busque eliminar a
cumulatividade implícita nesses dois tributos.

Em resumo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
que estou tentando demonstrar é que o projeto que
está sendo discutido hoje, que está por um triz para
se transformar em "consenso" e eventualmente ser
votado neste plenário, não atende aos anseios da so
ciedade. Simplesmente amplia as bases tributárias
de estados e União, em detrimento dos municfpios. E
na medida em que a sociedade brasileira vier a tomar
conhecimento desse projeto, fizer as suas contas,
avaliar o impacto no seu dia-a-dia, tenho certeza,
enorme P?lêmica surgirá, uma vez que esse projeto



O Brasil é indicado como um dos países onde
endemias se generalizam, como a tuberculose e a
hanseníase. Atualmente há novos casos de febre
amarela. Para mim, é como se estivéssemos voltan
do aos tempos de Osvaldo Cruz, ao começo do sécu
lo. Enquanto isso, trancada na gaveta do Presidente
do Senado está a proposição que assegura à saúde
condições de obter 22 bilhões e 500 milhões de reais.

É absolutamente inadmissível que se possa to
lerar isso, sobretudo porque esta Casa está preten
dendo votar, hoje ou amanhã, uma proposição como
a DRU, a Desvinculação de Recursos da União, que
suprime da saúde 1 bilhão e 800 milhões de reais e da
educação 3 bilhões e 100 milhões.

Neste mesmo momento, recusam-se à saúde
os recursos que são indispensáveis para assegurar
aos cidadãos que não dispõem de fortuna a possibili
dade de cuidar da sua saúde, como se esta não fosse
primordial.

Sr. Presidente, a saúde é uma das razões es
senciais da existência de um governo. Ela é funda
mentai para que um governo exista, assim como os
bens da vida.

Faz-se uma política que é uma subversão abso
luta na história da humanidade para vincular recursos
a interesses puramente secundários, porque monetá
rios e financeiros. São secundários porque não inte-
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n.ao representa aquilo que a sociedade brasileira tem Parlamento brasileiro para cuidar que a saúde dispo-
em mente como a desejada reforma tributária. nha de meios e de recursos e atinja suas finalidades.

Sr. Presidente, deixo aqui o meu apelo ao Presi- Aprovamos aqui em primeiro turno, depois de
dente Michel Temer, no sentido de que continue insis- grande luta, a Emenda Constitucional na 169, de
tindo na reforma tributária - é algo que a sociedade 1993, apresentada por mim e pelo Deputado Eduardo
brasileira deseja - mas não nos açode, não nos Jorge. Enfrentamos todos os percalços, vencemos
apresse, não imponha à Comissão da Reforma Tribu- obstáculos e afinal contamos com a participação mui·
tária projeto que não foi por ela definido, que foi discu- to importante dos Deputados Carlos Mosconi e Ursici-
tido num fórum externo a esta Casa. É preciso que no Queiroz. Ela cogita em vincular recursos para a sa-
nos dê prazo, tempo para discussão, avaliação e úde. O que se conseguiu, no máximo, foi chegar a 5%
aperfeiçoamento desse projeto. Há idéias, há muitos dos recursos da União no Orçamento do ano 2000,
projetos sendo discutidos, há várias sugestões de que se acrescentariam à despesa empenhada no ano
aperfeiçoamento. de 1999. Seriam mantidos no Orçamento os recursos

Portanto, fica o meu apelo para que tenhamos obrigatoriamente vinculados à saúde, ou seja, para
tempo para discutir e fazer aquilo que a sociedade os estados um percentual de 12%; para os municípi-
brasileira deseja: uma autêntica reforma tributária. os, um percentual de 15%.

Muito obrigado. Aprovada neste plenário, a emenda constitucio-
nal foi encaminhada ao Senado Federal. E lá dorme,

O SR. WALDIR PIRES - Sr. Presidente, peço a não consegue andar, está jogada numa gaveta por
palavra pela ordem. motivos medíocres, provavelmente de natureza regi-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - mental. Faço, então, um apelo a todos os senadores
Tem V. Exa. a palavra. da República: examinem o projeto. São poucos os so-

O SR. WALDIR PIRES (PT-BA. Pela ordem. frimentos do povo brasileiro no que diz respeito à saú-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. de?
Deputados, inscrevi-me hoje para conversar com a
Casa sobre um dos direitos fundamentais do ser hu
mano: a saúde.

No entanto, vou falar de outro assunto. Sinto
não me encontrar no Rio de Janeiro hoje, onde se
está prestando homenagem muito viva a uma das
personalidades mais extraordinárias e atuantes da
História contemporânea, apesar dos seus 103 anos
de existência. Neste momento, no Rio de Janeiro, na
Associação Brasileira de Imprensa, está sendo ho
menageado Barbosa Lima Sobrinho, uma dessas fi
guras humanas que permanentemente representam
um exemplo, um paradigma para a ação dos homens
e das mulheres que aqui se afirmam no seu civismo,
porque nunca transigiu com os direitos fundamentais
das pessoas nem com as instituições democráticas.

Sr. Presidente, desta tribuna, permita-me fazer
esta homenagem também, como se porventura eu lá
me encontrasse, participando do encantamento da
população do Rio de Janeiro na homenagem a Bar
bosa Lima Sobrinho, o grande republicano, o grande
democrata, o grande combatente dos ideais de cons
trução de uma sociedade decente e digna.

Sras. e Srs. Deputados, sobre a saúde, fico a
pensar como são farisaicos estes tempos que vive
mos. O direito à saúde é violado e desrespeitado, e
existe indisposição generalizada das atenções do
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ressam à vida das pessoas, e em prol deles supri
mem-se os recursos da saúde.

Apelo daqui para o Senado Federal, no sentido
de que lá todos se movimentem e que sejam dados
ao Brasil os recursos necessários à saúde do seu
povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FÉLIX MENDONÇA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themistocles Sampaio)

Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB-BA. Pela or

dem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apro
vamos nesta Casa uma lei que permite, ou pelo me
nos pretende permitir a todos os brasileiros ter a sua
casa própria.

Entretanto, hoje verificamos em áreas oligopoli
zadas a formação de cartéis. O preço do cimento, por
exemplo, neste ano aumentou em cerca de 30%. Não
é possivel que num setor como esse, que atinge prin
cipalmente as habitações populares, possa haver au
mento vertiginoso, sobretudo de um produto dificil de
ser importado, porque é de grande densidade e, mais
do que isso, de fácil perecimento e armazenamento
problemático.

Por isso, Sr. Presidente, achamos que, da mes
ma forma que estamos fazendo a CPI dos Remédios,
poderíamos também instituir a CPI dos Produtos Oli
gopolizados.

Portanto, o Governo deve ficar atento a esse
problema, que atinge a grande maioria da população,
sobretudo num setor que gera emprego e que promo
ve o desenvolvimento deste País.

O Sr. Themfstocles Sampaio, § 2° do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Michel Temer, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
Srs. Deputados, venham ao plenário, pois vamos dar
inicio à Ordem do Dia. No painel constam 198 Depu
tados, mas há mais de 300 na Casa. Venham assina
lar a presença no plenário. A Secretaria da Mesa fará
soar as campainhas.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra, pela ordem, a nobre Deputada Luiza Erundi
na.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden-

te, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para
registrar que São Paulo comemora hoje 446 anos. Há
uma programação em curso naquela cidade para ce
lebrar esse evento, que expressa, sem dúvida nenhu
ma, um fato de grande significação. Essa comemora
ção refere-se ao surgimento de uma metrópole, uma
cidade de mil povos, generosa, que acolhe cidadãos
do mundo inteiro, inclusive dos diversos estados de
nossa Federação. Isso define o seu pluralismo, o ca
ráter democrático e a generosidade com que acolhe
todos os que lá chegam.

Por essas razões, associo-me às comemora
ções e celebrações que lá se realizam daqui do Con
gresso Nacional, da Câmara dos Deputados, onde
com muita honra exerço o mandato que o povo do
Estado dí9 São Paulo me confiou. Associo-me às ho
menagens não apenas em meu nome, mas em nome
da comunidade nordestina que vive naquela cidade.
Cerca de metade dos paulistanos são nordestinos ou
de origem nordestina. Isso sugere a mim particular
mente a necessidade de reconhecer e agradecer a
receptividade e a generosidade do povo paulistano,
que nos dá oportunidade de realização pessoal, pro
fissional, do exercício da cidadania, junto com todos
os outros que lá vivem, construindo a riqueza não só
de São Paulo, mas do Brasil.

Ao mesmo tempo, registro que o Estado de São
Paulo iniciou as comemorações dos 500 anos do
Descobrimento do Brasil em São Vicente, comemo
rando a fundação da Vila de São Vicente por Martim
Afonso de Sousa. Durante 3 dias, o Governo de São
Paulo se transferiu para aquela cidade, e os Poderes
Legislativo e Judiciário também se deslocaram para
lá, junto com todos os paulistas, para dar infcio às co
memorações do grande evento que se celebra no
Brasil este ano: os 500 anos do Descobrimento de
nosso Pafs.

Congratulo-me com o Prefeito de São Vicente,
Mareio França, liderança jovem, competente, comba
tiva e criativa, que se vem destacando não só como
um dos mais populares e respeitados, mas também
um dos mais reconhecidos prefeitos no Estado de
São Paulo. Sob o comando daquela jovem liderança,
celebrou-se à altura, de forma extremamente criativa,
a fundação de São Vicente. Assim, o Brasil inicia as
programações que marcarão um grande aconteci
mento para nós brasileiros: a origem do nosso povo,
etnia, raça e Nação brasileira, o Descobrimento do
Brasil.

Agradeço a atenção aos Srs. Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e Desejamos que a atençao que o Poder Executivo e
Srs. Deputados, dirijam-se ao plenário, pois precisa- esta Casa venham a dar a esse Ministério seja, real-
mos completar o quorum para iniciar a Ordem do mente, na dimensão que as Forças Armadas mere-
Dia. cem.

Ouçam o som das campainhas, chamando-os Muito obrigado.
ao plenário. O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço a

O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi- palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo
dente, peço a palavra pela ordem. Partido dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra. Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL-RR. O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Como Llder.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Sras. e Srs. Deputados, assistimos ontem à posse do Deputados, nesta comunicação, em nome da banca-
novo Ministro da Defesa, o ex-Advogado-Geral da da do Partido dos Trabalhadores, quero defender a
União, Dr. Geraldo Magela Quintão, e vimos, pelo seu atuação parlamentar de um companheiro de banca-
discurso, que nos surpreendeu, a forma com que S. da. Refiro-me ao Deputado Fernando Ferro, membro
Exa. começa, propondo uma discussão em três di- da Comissão de Direitos Humanos e da CPI do Nar-
mensões, para ele centrais, no âmbito da política de cotráfico.
defesa nacional que levará a cabo. O Deputado Fernando Ferro tem-se portado

Afirmou S. Exa., no seu discurso, que priorizará dentro das prerrogativas constitucionais e legais do
a estratégia de segurança e defesa no contexto da exercício do seu mandato e tem agido com prudên-
nova visão sul-americana de conquista de paz e pros- cia, tranqUilidade e seriedade nos trabalhos de inves-
peridade no Continente, dedicando-se especialmente tigação da CPI do Narcotráfico. Recebeu, inclusive,
à questão amazônica, que reputamos da mais alta re- como Sub-Relator da CP! no Espírito Santo, de várias
levância para o nosso País e que o Ministro classifi- autoridades locais, elogios pela maneira equilibrada e
cou como um espaço estratégico e prioritário para o ponderada como se tem comportado em relação a
Ministério da Defesa. essa matéria.

Outra intenção que externou S. Exa. no seu dis- Faço isso, Sr. Presidente, nobre Deputado Mi-
curso foi a de persuadir este Congresso a dotar as chel Temer, para dizer que o Deputado Fernando Fer-
Forças Armadas dos recursos orçamentários indis- ro não fez qualquer acusação ou denúncia contra o
pensáveis ao cumprimento de suas obrigações insti- Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
tucionais e dos objetivos da polftica de defesa nacio- Carlos Velloso, em reunião ordinária da Comissão de
nal. Direitos Humanos. S. Exa. fez indagações ao delega-

Expôs também o Sr. Ministro sua atenção quan- do que estava sendo ouvido na Comissão sobre as
to à melhoria das condições de exercício da carreira condições de concessão de liminares e em relação ao
militar. Neste último caso, S. Exa. falou diretamente à Estado do Espírito Santo. O Deputado não acusou
tropa, ao defender soldos condizentes e um progra- ningUém.
ma previdenciário que considerem as responsabilida- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Cons-
des e especificidades próprias dos militares. tituição é clara ao afirmar que o Deputado é imune

Sr. Presidente, uma questão que nos chamou a para falar, para votar e para fiscalizar. O Deputado
atenção foi o pronunciamento do Senhor Presidente Fernando Ferro levantou em sua ínquirição dúvidas,
da República, em que mostrava que a criação do Mi- não acusações. S. Exa. cumpriu o seu dever constitu-
nistério da Defesa se orientou por necessidades ope- cional como Parlamentar.
racionais e estratégicas, e não para reafirmar o co- O próprio Presidente do Supremo Tribunal Fe-
rnando civil sobre as Forças Armadas. Eu diria que, deral sabe que não pode, constitucionalmente, pedir
até de uma forma didática, anteriormente à implanta- a abertura de processo contra o Deputado Fernando
ção desse Ministério, o Senhor Presidente da Repú- Ferro, porque aquela Suprema Corte, por unanimida-
blica já deveria ter aclarado para toda a tropa que de, ao apreciar o caso da ex-Deputada Cidinha Cam-
esse era o seu propósito. pos, decidiu que deputado não pode ser processado

Portanto, quero dizer que, com a posse do novo por crime de opinião, palavra e voto. E o Deputado
Ministro da Defesa, cria-se uma grande expectativa. Fernando Ferro não ajuizou, não emitiu opinião de



O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lu
gar, parabéns a São Paulo pelos 446 anos de desen
volvi'mento e progresso!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, na
sessão extraordinária, estaremos apreciando e vo
tando a Lei de Responsabilidade Fiscal, importante
para que tenhamos um Estado saneado e com capa
cidade de investimentos no social; importante para
que a comunidade tenha certeza da moralidade nos
setores públicos da União, dos estados, dos municípi
os, empresas públicas e autarquias.

A história recente da reeleição para governado
res já permite antever o déficit público a ser gerado e
a possibilidade da farra nas contas de prefeituras,
porque os prefeitos poderão estar disputando reelei
ções e se utilizando desse expediente. Daí a impor
tância dessa lei, mas que funcione prontamente. Este
é o principal argumento do PDT: que seja prontamen
te validada.
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valor sobre a conduta do Ministro Carlos Velloso, ape- Portanto, expresso, em nome da bancada do
nas levantou uma interrogação. Partido dos Trabalhadores, o nosso apoio ao Deputa-

o Partido dos Trabalhadores tem um profundo do Fernando Ferro e a nossa admiração e respeito
respeito pelo Supremo Tribunal Federal e por quem pelo trabalho sério e consistente que desempenha. O
preside aquela instituição, seja quem for, e tem uma Deputado não está fazendo fofoca, não está fazendo
relação de respeito, de convivência democrática e ci- acusação leviana; ele não acusou ninguém, não insi-
vilizada com o Ministro Carlos Velloso, mas não podia nuou nada contra ninguém. Está cumprindo uma tare-
deixar de defender as prerrogativas constitucionais fa e um dever constitucional, o que, para nossa ban-
do exercício do mandato parlamentar desta tribuna. cada, é um trabalho sério e consistente.

É importante afirmar essas prerrogativas, por- Neste momento não temos nenhuma dúvida de
que em torno dos pedidos de quebra de sigilo feitos que a CPI do Narcotráfico engrandece a Câmara dos
pelas CPI está em jogo um conflito de poder. Desde a Deputados e o Parlamento brasileiro. Não podemos
CPI do Judiciário, passando pela CPI dos Bancos e, permitir o enfraquecimento dessa CPI nem aceitar de
agora, com a CPI do Narcotráfico, há uma disputa maneira pacifica e defensiva decisões sucessivas so-
para estabelecer-se se esta Casa tem ou não autono- bre quebra de sigilo bancário, o que é uma intromis-
mia para ser um Poder. E uma Comissão Parlamentar são nos trabalhos da CPI. É nosso dever defender
de Inquérito tem poder, sim, diante de fundamentação esta Instituição, os membros que a compõem e a seri-
suficiente, para pedir a quebra de sigilo bancário e fis- edade com que faz a investigação. Exageros, porven-
cal. tura, podem acontecer, mas não vamos confundir a

árvore com a floresta. A CPI está prestando relevante
serviço ao País, combatendo a impunidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De
putados, venham ao plenário. Estamos aguardando a
presença dos senhores para dar início à Ordem do
Dia.

Entendemos, apesar do respeito que temos ao
Supremo Tribunal Federal, que conceder liminar con
tra quebra de sigilo bancário e fiscal é uma intromis
são no Poder Legislativo, e dissemos isso diante de li
minar decidida pelo Ministro Celso de Mello.

Independentemente de motivação, quando se
concede uma liminar em relação ao direito de acesso
desta Casa às informações sigilosas sobre movimen
tação financeira e tributos, essa decisão interfere na
autonomia do Poder Legislativo.

Portanto, Sr. Presidente, temos que ter noção
de que há um conflito de competência entre os Pode
res, e a Câmara dos Deputados não pode, diante des
sa situação conflituosa, aceitar de maneira passiva,
baixando a cabeça, aquilo que entendemos ser uma
intromissão na competência constitucional do Parla
mento brasileiro, em especial da Câmara dos Deputa
dos.

Quando um membro da Câmara, no uso de
suas prerrogativas constitucionais para o exercício do
mandato, faz uma pergunta, está exercendo, mais do
que um direito, um dever constitucional. Portanto, o
que o Deputado Fernando Ferro fez foi exercer plena
mente o seu mandato parlamentar, a sua representa
ção constitucional.

Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal já
decidiu que o Parlamentar é imune por suas opiniões,
palavras e votos, o que se aplica ao caso da Deputa
da Cidinha Campos. O Ministro Carlos Velloso sabe
que, constitucionalmente, não pode pedir abertura de
processo contra um deputado em pleno exercício das
suas competências constitucionais.
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É claro que a lei traz uma série de restrições, e a permitindo que tenhamos verbas internas e externas
principal delas, para nós, é não levar em conta que o para prover melhor programa de educação e de saú-
principal motivo do "desbalanço" das contas públicas de nos consórcios de saúde e de educação.
é a política de juros praticada, que nos obriga a fazer Somente para os próximos cinco anos, o Bird e
ajustes fiscais cada vez maiores, com mais impostos o Banco Mundial disporão de cerca de 10 bilhões de
e taxas para a população, e maior contenção de 9as- dólares, a serem investidos preferencialmente em
tos naquilo que é essencial, saúde, educação, etc. consórcios e convênios de estados e municípios vol-

A essa omissão da lei somam-se algumas tados para programas sociais.
emendas aceitas pelo Relator, como, por exemplo, as O PDT levará essa discussão para a sessão ex-
de nos 60 e 61, da Deputada Veda Crusius, que bus- traordinária e votará favoravelmente à Lei de Respon-
cam limitar gastos com pessoal e mesmo com benefí- sabilidade fiscal, desde que ela seja implementada
cios sociais, acrescentando nas despesas contribui- imediatamente.
ç6es e encargos previdenciários da União, dos esta- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Srs. De-
dos e municípios até mesmo com a previdência priva- putados, venham ao plenário. Precisamos completar
da. o quorum para dar início à Ordem do Dia. Temos

Compromete-se ainda o Relator quando aceita emenda constitucional para votar.
as Emendas nOs 63 e 64, mediante as quais o Con- O SR. ODELMO LEÃO _ Sr. Presidente, peço a
gresso renuncia à sua responsabilidade de estabele- palavra pela ordem.
cer, acompanhar e fiscalizar recursos, por exemplo,
do FAT junto ao BNDES, dentro da definição de pro- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Líder
gramas de desenvolvimento a ser implementados por do PPB fará um apelo a seus liderados.
este Congresso, o mesmo Congresso que prevê, O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
analisa e acompanha o orçamento de Ministérios Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito à
como o da Defesa. minha bancada que acorra ao plenário, para que al-

Como é que este Congresso pode abrir mão de cancemos o quorum necessário para iniciar as vota-
legislar acerca de bilhões em recursos que o BNDES ções da tarde de hoje. Haverá, na sessão ordinária da
concentra sem dar satisfação a esta Casa, utilizados Câmara, discussão sobre a reforma do Judiciário e,
até em situações suspeitáveis, como a privatização às 19 horas, na sessão extraordinária, discussão so-
de algumas instituições públicas deste País? bre a Lei Fiscal.

A Emenda n° 65 suprime a restrição contida no Solicito a V. Exa., Sr. Presidente, que determine
art. 28, permitindo empréstimos e favorecendo a exis- o encerramento dos trabalhos de todas as Comissões
tência de Proer sem nenhuma restrição de modalida- que porventura estejam funcionando na Casa.
de e de valor, contrapondo-se à intenção do próprio O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Secre-
Relator de, prev~ntivamente, impedir novos escânda- taria-Geral da Mesa providenciará o encerramento do
los, do tipo Bancos Marka e FonteCindam. trabalho das Comissões.

Entretanto, Sras. e Srs. Deputados, esses peca- O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
dos mortais e veniais são passíveis, por meio de dis- palavra pela ordem.
positivos constitucionais, de uma certa fiscalização, O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
avaliação e controle, que podemos estabelecer. Exa. a palavra.

Para nós do POT o sentimento prevalecente é O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
de aprovação dessa lei, que responsabilize os admi~ revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou apresen-
nistradores quando atentam contra o bolso e a sabe~ tando requerimento de informações ao Ministério dos
doria do povo. Não é possível postergarmos esse Transportes, solicitando informações, pois, em decor-
controle para 2001, dando atestado de impunidade rência das fortes chuvas, agravou-se muito a situação
prévia, abrindo precedente jurídico perigoso e estimu~ da BR-101 no trecho da divisa entre o Rio de Janeiro
lante para os aprendizes de feiticeiro. e São Paulo.

Vamos apresentar destaque para a Emenda nO Sr. Presidente, pretende a Eletronuclear, ainda
70, que inclui consórcios e convênios de cooperação este semestre, colocar em funcionamento a usina nu-
no âmbito da Lei de Responsabilidade fiscal. Prevê clear Angra 11, em Angra dos Reis. Ocorre que, para
consorciamento e convênios de cooperação entre haver autorização para o funcionamento da referida
municfpios, estados, empresas públicas e autarquias, usina, faz~se necessária a aprovação do plano de
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emergência. E para que esse plano de emergência para depor o repórter Marconi de Souza e até o fotó-
seja executável é necessário que a estrada esteja em grafo que () acompanhou na diligência.
perfeitas condições. É a completa inversão das coisas, Sr. Presi-

Dessa forma, solicito informações ao Ministério dente.
dos Transportes acerca do planejamento para se cor- Registro nos Anais da Casa a reportagem de
rigir os locais agravados em decorrência das fortes hoje do jornal A Tarde, que traz com fartos dados e
chuvas que caíram no Rio de Janeiro. detalhes esse tipo de absurdo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Quero crer que seja um engano. Não acredito
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, que a Justiça da Bahia esteja agindo, nesse episódio,

peço a palavra pela ordem. de forma a punir o repórter pelo fato de ele ter explici-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª tado uma falha do Serviço de Atendimento ao Cida-

a palavra. dão da Bahia, que permitiu que uma pessoa conse
guisse tirar nove carteiras de identidade.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. O repórter faz um importante e considerável tra-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. balho, desvenda e desmonta todo um esquema de fa-
Deputados, quero aproveitar este momento para de- bricação de carteiras de identidade e agora sofre
nunciar uma das barbáries que vêm chocando toda a

ameaças, podendo ser condenado.Bahia: a impunidade.
Em tempo recorde, a Justiça da Bahia já provi-

Na Bahia, em particular na cidade de Várzea da denciou para que o repórter passe efetivamente a de-
Roça, fraudaram a eleição e aquele que a fraudou por sobre essa questão, enquanto o estelionatário
partiu para uma situação tal que agora consegue apo- está solto.
ia para promover perseguição aos que combateram a
fraude eleitoral. Portanto, Sr. Presidente, quem comete o crime

não sofre pena alguma e quem o denunciou, quem
O resultado foi claro na Justiça: devolveu-se ao conseguiu provar que havia esse crime corre agora o

Prefeito efetivamente eleito, lamentavelmente, depois risco de ser indiciado e, mais do que isso, preso.
de três anos, a possibilidade de assumir o cargo, e REPORTAGEM A QUE SE REFERE O
agora todas as pessoas que ajudaram nesse proces- ORADOR:
so sofrem ameaças. Há pessoas de Várzea da Roça,
no interior da Bahia, que estão há 48 dias refugiadas ESTEUONATÁRIO É SOLTO E REPÓRTER
porque não podem sequer pisar na sua cidade. INDICIADO

Lá, Sr. Presidente, a situação é inversa: os que O estelionatário Alfredo José Menezes de
cometem crimes, fraudam, é que passam para uma Almeida está em liberdade. Ele retirou nove carteiras
condição de acusadores e os que combatem o crime, de identidade falsas em postos do Serviço de Atendi-
a fraude, agora são obrigados a permanecer escondi- mento ao Cidadão (SAC), e foi destaque na página
dos, distantes, podendo ser presos a qualquer mo- policial de A Tarde, na semana passada. Enquanto
menta porque a Justiça terminou ficando do lado dos isso, o repórter de A Tarde, Marconi de Souza, que
criminosos. denunciou o esquema de fraude no SAC - expondo

Diante de toda essa onda de estelionato na Ba- para toda a sociedade baiana a fragilidade do sistema
hia, ficamos mais perplexos ainda com a notícia publi- retirando carteiras falsas - foi indiciado para uma au-
cada pelo jornal A Tarde de que um estelionatário foi diência com a juíza da Vara Crime de Lauro de Frei-
solto e o repórter que fez a matéria sobre o esteliona- tas, Leonides dos Santos, em menos de 15 dias. Pa-
to, provando que era possível retirar carteira de identi- rece brincadeira, mas os valores de justiça e honesti-
dade falsa no Serviço de Atendimento ao Cidadão da dade foram invertidos definitivamente na Bahia.
Bahia, vai responder a processo. O repórter Marconi Alfredo José Menezes de Almeida, que possui
de Souza, do jornal A Tarde, conseguiu, numa maté- nove carteiras de identidade com sua fotografia, está
ria importante, inédita, provar como se fazia um es- solto. Issel mesmo! Ele foi preso dia 18, terça-feira,
quema de estelionato, como se produzia carteira de por policiais da Delegacia de Repressão a Esteliona-
identidade em série, e o cidadão chamado Alfredo tos e Outras Fraudes (DREOF), mas já deixou o pre-
José Menezes, um estelionatário, foi solto. sídio. O delegado titular da Dreof, João Malhado, dis-

A Justiça da Bahia diz não ter como prender se ontem que Alfredo José não foi preso em flagrante
esse cidadão, mas essa mesma Justiça agora chama - as carteiras foram encontradas num ferry~boate,



JORNAL PAULISTA FEZ DENÚNCIA
SEMELHANTE

A repórter Marinês Campos, do Jornal da Tar~

de, em São Paulo, retirou uma carteira de identidade
falsa em nome da sua colega Regina Pitoscia, em
agosto de 1995, para provar que os peritos do Institu~

to de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD)
não estavam fazendo a checagem de impressões di~

gitais.

O fato teve grande repercussão, visto que o Jor~

nal da Tarde - do grupo Estado de São Paulo e Agên
cia Estado - possui grande circulação na capital pau
lista.

A reação das autoridades públicas paulistas foi,
inicialmente, a de processar a repórter, mas o Minis
tério Público de São Paulo não ofereceu denúncia,
pois entendeu que, obviamente, não houve dolo na
reportagem.

As fraudes que ocorrem no SAC são muito mais
graves do que a denúncia feita em São Paulo, visto
que o problema não está nos peritos.

Ao contrário, os peritos baianos estão impedi
dos pelo sistema, de checar as impressões digitais.
Ou seja, a Lei nº 7.116/83, que obriga o confronto das
digitais, é ignorada. O arquivo datiloscópico funciona
no Instítuto Pedro Mello - no centro de Salvador -,
enquanto os postos do SAC estão espalhados por

Ao invés de adotar medidas para sanar as gra
ves falhas no sistema do SAC, o secretário Sérgio
Moysés preferiu acionar o repórter no Ministério PÚ
blico. Os juristas Josaphat Marinho e Arx Tourinho já
tinham se pronunciado sobre o caso, destacando que
não houve nenhum dolo na questão. Ao contrário, a
denúncia foi uma prova cabal de que a desmoraliza-
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por isso, teve que ser solto. Ele já tinha sido detido em ção do SAC ainda pode ser evitada. O promotor de
agosto passado, sendo que na época portava quatro Justiça, Carlos Frederico, diretor do Centro de Apoio
carteiras de identidade falsas. Operacional de Proteção da Moralidade Administrati-

Por meio desses documentos fraudulentos reti- va e do Patrimônio Público, órgão do Ministério Públi-
rados em postos do SAC, Alfedo José passou a ser co, também afirmou que a reportagem serviu para
proprietário de três empresas fantasmas: Linear Co- alertar as autoridades públicas sobre as fraudes que
mércio Representações Ltda., Ajma Comércio de Re- vêm ocorrendo no SACo
presentações de Produtos Eletrônicos Ltda., e Honda Mas, surpreendentemente, o promotor de Lauro
Eletron New Ltda. Ele possui, ainda, cheques "frios", de Freitas, Maurício Cerqueira Lima, acatou em me-
carteira de trabalho falsa e conta bancária aberta com nos de 24 horas a representação do governo do esta-
os documentos falsos, todos expedidos entre 1997 e do, e ofereceu à Justiça Criminal a instauração de
1999. Após a primeira prisão em agosto do ano pas- processo crime. A juíza Leonides dos Santos, tam-
sado, ele conseguiu ser libertado por um adovgado. bém em tempo recorde, já marcou a audiência para o

Na semana passada, outras cinco carteiras fal- próximo dia 31 de janeiro. Resumindo: enquanto o re-
sas com fotos do estelionatário foram encontradas pórter, que fez a denúncia, vai a julgamento, Alfredo
num ferry-boat Resultado: os policiais da Delegacia José Menezes de Almeida e outros milhares de esteIi-
de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes onatários baianos circulam impunemente pelas ruas
(DREOF), que tinham feito a primeira prisão, detive- da Bahia.
ram o bandido. Todavia, ele conseguiu novamente ser "Eu vou apresentar novas denúncias à juíza, du-
libertado pela Justiça. Segundo o delegado João Ma- rante audiência, e afirmar que, como o grande Ruy
Ihado, "ele não foi preso em flagrante". O estelonatá- Barbosa disse, chegaria o tempo em que as pessoas
rio confessou como aplicava o golpe. Ele disse que re- teriam vergonha de ser honestas. Esse tempo chegou
tirava as carteiras com adulteração da sua própria à Bahia", afirmou o repórter.
certidão de nascimento.

O esquema era simples: ele escaneava a certi
dão no computador e mudava alguns dados (seu nome
e filiação). Depois retirava a certidão de nascimento
adulterada na impressora e comparecia a um dos pos
tos do SACo Como nesses postos não existe o exame
datiloscópico (confronto de impressões digitais), e os
funcionários que trabalham no local não são peritos -
pois o órgão é terceirizado - as carteiras de identidade
falsas eram entregues sem dificuldade.

Processo relâmpago

Enquanto o estelionatário não responde nem a
inquéiroto policial - tendo sido preso duas vezes em
quatro meses - o repórter de A Tarde, Marconi de
Souza, é quem será ouvido pela Justiça. "Os valores
de honestidade parecem ter acabado de vez para as
autoridades públicas na Bahia", reagiu o repórter, ao
saber que foi indiciado num processo que tramitou ve
lozmente em 15 dias. O motorista de A Tarde, César
Mendes da Conceição, também foi citado no proces
so.



Para começar, verificamos manchas de 61eo
nas praias do Anil e Mauá e um processo de degrada
Çao na Ilha de Paquetá, ilha histórica do Rio de Janei
ro. Além disso, pudemos divisar grandes manchas de
61eo no mar.

Na verdade, Sr. Presidente, esse desastre am
bientai era evitável. Existem técnicas internacionais,
seja por meio de radar, seja por satélite, que possibili
tam detectar em questao de segundos um vazamento
de petróleo e, simultaneamente, desarmar o proces
so de abastecimento.

Acreditamos que, ao longo desse tempo, por ter
sido empresa estatal, a Petrobras aproveitou-se um
pouco da boa vontade nao s6 dos politicos, mas tam
bém dos burocratas e infringiu inúmeras vezes o nos
so c6digo ambiental. A empresa foi multada várias ve
zes no Rio de Janeiro e não pagou as multas.

Se pudermos avaliar a situação da Petrobras de
maneira mais sensata, vamos ver que ela é parecida
com as grandes empresas do Leste Europeu que, in
vocando o suposto interesse nacional, sentem-se no
direito de destruir o meio ambiente e desrespeitar as
leis do Pafs.

Portanto, Sr. Presidente, vamos tentar, por meio
de uma reuniao da Comissão do Meio Ambiente, tra
zer o Presidente da Petrobras à Câmara dos Deputa
dos, nao s6 para que ele explique as causas do de
sastre, mas também para obter da Petrobras as ga
rantias de que esse processo não acontecerá de
novo.

Se o Governo brasileiro e a Câmara dos Depu
tados não tiverem severidade nesse epis6dio, vamos
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todo O Estado. Os caminhões do SAC móvel, por nao só nos desmoralizar perante a opiniao pública,
exemplo, saem distribuindo carteiras de identidade, como perder a credibilidade internacional.
trtulos de eleitor, passaportes e CPF por todo o Esta- Para quem nao sabe, a Baía de Guanabara é o
do, mas nenhum documento passa pela checagem cenário do projeto mais amplo de recuperaçao ambi-
das impressões digitais. ental no Brasil, um projeto que atraiu 800 milhões de

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo dólares de várias fontes internacionais. É muito im-
a palavra ao nobre Deputado Fernando Gabeira, para provável que as fontes internacionais, que investem
uma Comunicaçao de Liderança, pelo pv. milhões de dólares na Baía de Guanabara, continuem

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Como financiando um projeto de recuperaçao quando a pró-
LIdeI'. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co- pria empresa estatal brasileira pratica esse crime am-
munico à Casa que criamos uma Comissão da Co- biental, que é visto com condescendência não só pelo
missão de Meio Ambiente e fomos ao Rio de Janeiro Governo Federal como pela Câmara dos Deputados.
investigar as causas e a dimensão do desastre ecoló- Portanto, Sr. Presidente, é necessário que a Câ-
gico causado pelo vazamento de óleo da Petrobras mara dos Deputados tome consciência da gravidade
na Baía de Guanabara. da situação.

Ao sobrevoarmos a região com o Ministro do Quando pedimos a criação de uma Comissão
Meio Ambiente, constatamos inúmeros problemas na Externa na última semana, por uma questao paroqui-
Baía de Guanabara. ai, ela foi negada, ou pelo menos foi aconselhada a

não-votação da sua constituição. Mas agora é o mo
mento, dada a dimensão da tragédia, de a Câmara
dos Deputados tomar consciência oficial desse grave
problema.

Também devemos aproveitar para tomar as pro
vidências necessárias, que começam com essa au
diência pública com a presença do Presidente da Pe
trobras, mas devem prosseguir com o monitoramento
da atuação da empresa. Caso contrário, a empresa
terá problemas nos mercados nacional e internacio
nal. Sei que há muitos amigos da Petrobras aqui, mas
quero adverti-los de que a melhor maneira de ser ami
go da Petl'obras hoje é fazer com que ela cumpra a le
gislaçao ambiental. sob pena de desaparecer do ce
nário internacional renovado.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para uma breve comunicação,
um requerimento do PPS a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS-RJ. Pela ordem.
Sem revisao do orador.) - Sr. Presidente, esse desas
tre ecológico provocado pela Petrobras causa em to
dos n6s tristeza, estranheza e perplexidade. Mais
perplexos ainda ficamos ao verificarmos que a Lei de
Proteçao Ambiental, de nO 9.605, que comina penas e
sanções administrativas àqueles infratores da legisla
ção ambiental, foi sancionada pelo Presidente da Re
pública depois da votação na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal, em fevereiro de 1998. Aliás,
tive oportunidade de estudar esse assunto com o De
putado José Antonio, extremamente cuidadoso com
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AC-ACRE

PFL
PPB
PFL
PT
PFL

PFL
PL

AP-AMAPÁ

PPB
PTB
PSOB

PA-PARÁ

PFL
POT
PMDB
PSOB
prB
PT

RO - RONDÔNIA

PPS
PMOB
PDT
PSOB

AM - AMAZONAS

PSOB
PPB
PFL
PCdoB

TO - TOCANTINS

PTB
PFL
PMOB
PPB
PSOB

MA - MARANHÃO

PFL
PFL
PPB
PMOB
PSOB
PSB
PFL

Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes

Deusdeth Pantoja
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nilson Pinto
Renildo Leal
Valdir Ganzer

Arthur Virgílio
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Vanessa Grazziotin

Agnaldo Muniz
Confúcio Moura
Eurfpedes Miranda
Sérgio Carvalho

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Nilson Mourão
ZUa Bezerra

Antônio Jorge
Darci Coelho
Igor Avelino
Pastor Amarildo
Paulo Mourão

Cesar Bandeira
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Gastão Vieira
João Castelo
José Antônio
Mauro Fecury

SRS.

Partido

RR-RORAIMA

PPS
PFL

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES
DEPUTADOS:

a questão. Presidente Michel Temer, imagine V. Exa. Luis Barbosa
que apenas cinco meses depois o Executivo edita a Robério Araújo
Medida Provisória nll1.949, já em sua 1911 reedição, por
meio da qual ele mitiga, reduz, suprime a incidência das
penalidades previstas na Lei de Proteção Ambiental, de
nll 9.605, que dentre outras comina penas que vão des
de 50 reais até 50 milhões de reais para aqueles que in
fringem a proteção do ambiente e produzem desastres
ecológicos, como o caso da Petrobrae.

Presidente Michel Temer, que estranhos desígni
os terão orientado aqueles que editaram a medida pro
visória que, como já disse, mitiga a ação penalizadora
que a lei previa no seu corpo e, depois de dezenove re
edições, a MP ainda não mereceu atenção e ação do
Congresso Nacional, por intermédio de uma Comissão
Mista. Talvez por causa disso grandes empresas não
se dão conta de suas responsabilidades com o patri-
mônio ecológico, com o meio ambiente. Aliás, a maté
ria foi objeto de ação do jornal O Globo de sábado
passado, por meio da jornalista Tereza Cruvinel.

Sr. Presidente, em nome da Liderança do PPS,
peço que - bem sei que essa é ação privativa do Pre
sidente do Senado Federal, Senador Antonio Carlos
Magalhães - converse com S. Exa. a respeito do as
sunto. Ou ficamos com a lei aprovada na Câmara e no
Senado em plena eficácia ou então vamos examinar
a medida provisória que resolveu aditivar artigos, tex
tos, comandos, reduzindo a ação penalizadora de lei
inclusive ratificada e sancionada pelo Senhor Presi
dente da República. Sr. Presidente Michel Temer, isso
me parece tão grave quanto o desastre ecológico
ocasionado pela Petrobras. Não podemos furtar efi
cácia a uma lei aprovada pelo Congresso Nacional!
Peço a V. Exa. que converse com o Senador Antonio
Carlos Magalhães. Espero que possamos repelir de
maneira absoluta, ampla, essa intempestiva medida
provisória que mitiga, elimina e reduz o alcance da lei
votada pelo Congresso Nacional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,

Deputado. Acato a sugestão de V. Exa. Tomarei provi
dências juntamente com o Senador Antonio Carlos
Magalhães, com muito prazer.

Airton Cascavel
Francisco Rodrigues
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Nice Lobão PFL Clementino Coelho PPS
Pedro Fernandes PFL Djalma Paes PSB
Remi Trinta PST Gonzaga Patriota PSB
Sebastião Madeira PSDB Inocêncio Oliveira PFL

CE-CEARÁ Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL

Almeida de Jesus PL José Mendonça Bezerra PFL
Aníbal Gomes PMDB Luiz Piauhylino PSDB
Antônio Cambraia PSDB Pedro Corrêa PPB
Amon Bezerra PSDB Pedro EU~lênio PPS
Eunício Oliveira PMDB Ricardo Fiúza PFL
José Linhares PPB Salatiel Carvalho PMDB
Léo Alcântara PSDB Severino Cavalcanti PPB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB AL-ALAGOAS

Moroni Torgan PFL Albérico Cordeiro PTB
Pinheiro Landim PMDB Givaldo Carimbão PSB
Raimundo Gomes de Matos PSDB Luiz Dantas PST
Sérgio Novais PSB Olavo Calheiros PMDB
Ubiratan Aguiar PSDB SE-SERGIPE
Vicente Arruda PSDB

PI- PIAuí
Augusto Franco PSDB
Jorge Alberto PMDB

Átila Lira PSDB José Teles PSDB
B.Sá SOB Marcelo Déda PT
Gessivaldo Isaías PMDB BA-BAHIA
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB Aroldo Cedraz PFL

Paes Landim PFL Cláudio Cajado PFL

Themístocles Sampaio PMDB Félix Mendonça PTB

Wellington Dias ,PT Francistônio Pinto PMDB

RN - RIO GRANDE DO NORTE Geraldo Simões PT
Haroldo Uma PCdoB

Iberê Ferreira PPB Jairo Carneiro PFL
Laire Rosado PMDB

Jaques Wagner PT
PB-PARAíBA João Almeida PSDB

Armando Abílio PMDB João Leão PSDB
Avenzoar Arruda PT Jorge Khoury PFL
Carlos Dunga PMDB

José Carlos Aleluia PFL
Damião Feliciano PMDB

José Lourenço PFL
Efraim Moraes PFL
Enivaldo Ribeiro PPB José Rocha PFL

Inaldo Leitão PSDB José Ronaldo PFL

Marcondes Gadelha PFL Jutahy Júnior PSDB

Ricardo Rique PSDB Manoel Castro PFL

Wilson Braga PFL Mário Negromonte PSDB

PE - PERNAMBUCO Paulo Magalhães PFL

Antonio Geraldo PFL Pedro Irujo PMDB

Armando Monteiro PMDB Saulo Pedrosa PSDB
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Ursicino Queiroz
Waldir Pires

PFL
PT

MG - MINAS GERAIS

Ademir Lucas PSDB
Antônio do Valle PMDB
Carlos Mosconi PSDB
Oanilo de Castro PSOB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSOB
Glycon Terra Pinto PMOB
Herculano Anghinetti PPB
Jaime Martins PFL
João Fassarella PT
João Magno PT
José Militão PSDB
Júlio Delgado PMDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela S. Parto
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Nárcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires POT
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Silas Brasileiro PMOB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMOB

ES - EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTS
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSOB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPS
Ricardo Ferraço PSDB

RJ - RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSOB
Almerinda de Carvalho PFL
Antonio Carlos Biscaia PT
Arolde de Oliveira PFL

Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
Cornélio Ribeiro POT
Coronel Garcia PSDB
Dr. Heleno PSOB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST
lédio Rosa PMOB
Jair 8olsonaro PP8
João Mendes PMOB
Luís Eduardo POT
Luiz Sérgio PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva S. Parto
Paulo Baltazar PS8
Paulo Feij6 PSD8
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PT8
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins POT

SP - SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSOB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSOB
Antonio Palocci PT
Arnaldo Madeira PS08
Celso Giglio PTB
Celso Russomanno PP8
Clovis Volpi PSDS
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Or. Hélio POT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
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PR-PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PSDB
PSDB
PMDB
PPB
PMDB
PPB

SC - SANTA CATARINA

PMDB
PDT
PMDB
PPB
PFl
PT
PFL
PMDB
PDT
PSDB

RS - RIO GRANDE DO SUL

PT
PDT
PTB
PMDB
PDT
PT
PPB

MS - MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa SE!rranO PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Edinho Bez
Fernando Coruja
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Alex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Osmar Serraglio
Ricardo Barros

Adão Pretto
Airton Dipp
Caio Riela
Darcísio Perondi
Enio Bacci
Fernando Marroni
Fetter Júnior

GO-GOIÁS

MDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB

PMDB
PT

PFL
PFL

PMDB

João Herrmann Neto
Jorge Tadeu Mudalen
José Genoíno
José índio
José Roberto Batochio
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Marcos Cintra
Michel Temer
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi

Professor Luizinho
Ricardo Berzoini

Ricardo Izar
Robson Tuma
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Sílvio Torres
Zulaiê Cobra

DF - DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT

Ricardo Noronha PMDB

PPS
PMDB
PT
PMDB
PDT
PTB
PSB
PL
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PSDB
PT
PT
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB

MT - MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Pedro Henry PSDB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB

Barbosa Neto
Geovan Freitas
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson

Ronaldo Caiado
Vílmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
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Germano Rigotto PMDB
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Veda Crusius PSDB
Total de Presentes : 306

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista
de presença registra o comparecimento de 306 Se
nhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)-

-1
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUiÇÃO Nº 96-B, DE 1992
(Do Sr. Hélio Bicudo)

Continuação da votação, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96-A, de 1992, que introduz modifica
ções na estrutura do Poder Judiciário; tendo
pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilida
de(Relator: Sr. Luiz Carlos Santos); e da
Comissão Especial, pela aprovação, com
substitutivo, desta e das Propostas de
Emenda à Constituição nºs 112-Al95,
500-Al97 e 368-Al96, apensadas; pela ad
missibilidade de todas as emendas apresen
tadas na Comissão e, no mérito, pela apro
vação das de nºs 1/95, 2/95 e 4/95(apresen
tadas na Legislatura anterior) e das de nºs
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18,19,20,21,24,26,27,28,29,31,33,35,
36,37,39,40,42,43,44 e 45; pela rejeição
das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 127-Al95 e 215-Al95, apensadas, e das

emendas nºs 3/95(apresentada na Legisla
tura anterior) e 4, 6, 17,22, 23, 25, 30, 32,
34, 38 e 41 ,nos termos do parecer da Rela
tora, que apresentou complementação em
reformulação parcial de voto. Apresentaram
votos em separado o Deputado Antônio
Carlos Biscaia e, em conjunto, os Deputa
dos Marcelo Déda, José Dirceu, Waldir Pi
res, Nelson Pellegrino, Antônio Carlos Bis
caia, José Pimentel, Paulo Rocha e Padre
Roque. Foram aprovados os destaques de
nºs 247, 72, 79, 298, 70, 51, 281, 296, 42,
33,293,27,88,238,187,67,32,149,73 e
os destaques dos relatórios parciais dos de
putados Luiz Antônio Fleury e Renato Vian
na; rejeitados os de nºs 297, 291, 251, 23,
220, 82, 155, 50, 292, 295, 233, 256, 283,
221,177,184,286,25,216,219,162,200,
218, 240, 201, 274, 217, 248, 101 e os des
taques dos relatórios parciais dos Deputados
José Roberto Batochio e Ibrahim Abi-Ackel;
e prejudicados os de nºs 156, 38, 40, 241,
71, 83, 37, 86, 154, 13, 134, 112, 208, 24,
280,212,213,211,113,210,34,78,111 e
59(Relatora: srª Zulaiê Cobra).

Tendo apensadas as PEC nºs 112-Al95,
127-Al95, 215-A/95, 500-Al97, 368-Al96.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há sobre
a Mesa os seguintes:

Requerimentos de Destaque

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Requer destaque para votação em
separado de dispositivos do Substitutivo
da Comissão Especial à Proposta de
Emenda à Constituição nº 96-A, de 1992,
que "introduz modificações na estrutura
do Poder Judiciário".

Senhor Presidente,
Requeiro a V. exa., nos termos do art. 161 , inciso

\, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado do § 4º, art. 102,
constante no art. 14, do Substitutivo aprovado pela
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 96-A, de 1992,
que "introduz modificações na estrutura do Poder Ju
diciário".

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000.

José Roberto Batochio - José Borba -Inácio
Arruda - José Borba - Almeida de Jesus - Celcita Pi-
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nheiro - Serafim Venzon - Jair Meneguelli - Avenzo
ar Arruda - José Machado - Celso Jacob - Alberto
Mourão - Enio Bacci - Arnaldo Faria de Sá - De Ve
lasco - Ademir Lucas - Laire Rosado - Mario de Oli
veira - Waldir Schimidt - ZHa Bezerra - Jair Bolsona
ro - Félix Mendonça - José Pimentel - Gilberto Kas
sab - Glicon Terra Pinto - Expedito Júnior - Edvardo
Paes - Darci Coelho - Confúcio Moura - Sérgio No
vais - Adolfo Marinho - Pedro Cannedo - Mareio For
tes - Enivaldo Ribeiro - Pedro Cannedo - Fernando
Coruja - Ben-Hur Ferreira - Eliseu Resende - Fer
nando Gabeira - Maria Abadia - Fernando Gonçal
ves - Lamartine Posella João Paulo - Airton Dipp 
Flávio Arns - Eujácio Simões - Darcísio Perondi - Gi
valdo Carimbão - Esther Grossi - Babá - Nelson Mei
re - Paulo Kobayashi - lédio Rosa - João Fassarella
- João Coser - José Lourenço - José Antonio - Gon
zaga Patriota - Paes Landim - Eurípedes Miranda 
Antonio Feijão - Roberto Pessoa - Veda Crusius 
Josué Bengtson.

Justificação

O dispositivo cujo destaque se requer pretende
excluir, no texto constitucional mais um requisito de
admissibilidade de recurso extraordinário: a relevân
cia do caso, aqui designada como "repercussão ge
rai".

O objetivo é diminuir o número de recursos ex
traordinários submetidos à apreciação do Supremo
Tribunal Federal.

Nota-se porém que essa finalidade já e alcan
çada de modo eficaz, pelo Substitutivo, na parte em
que propõe a adoção da súmula vinculante.

A existência de súmula vinculante, tal como pre
vista no Substitutivo, é de per se suficiente, à redução
do número dos processos sujeitos à apreciação do
STF, com a vantagem de que a súmula vinculante, aí
prevista, corresponde a um processo racional, objeti
vo e controlável de criação jurisprudencial, ao contrá
rio da argüição de relevância, que representa a con
sagração do arbítrio, chocando-se violentamente com
as demais regras constitucionais que estabelecem
os requisitos do recurso extraordinário. Assim, o § 4º
deve ser suprimido, o que poder ser feito perfeitamen
te, sem prejuízo dos seus objetivos. - José Roberto
Batochio, Deputado Federal PDT/SP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 161, I,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO da
expressão

"somente podendo recusá-lo pela
manifestação de dois terços de seus
membros"

constante do § 4º do art. 102 proposto para a
Constituição Federal, constante do art. 14 do Substi
tutivo adotado pela Comissão Especial.

Justificação

A proposta do substitutivo vai de encontro com
as reformas até aqui imprimidas no Código de Pro
cesso, sobretudo a da Lei nº 9.75'6, de 1998, que re
força os poderes do relator quanto ao juízo de ad
missibilidade, pois impõe manifestação de dois ter
ços dos membros do Supremo Tribunal Federal em
caso de não admissão do recurso extraordinário.

Na prática o desmembramento da análise da
admissibilidade do recurso entre as Turmas, que jul
gam o recurso extraordinário, e o Pleno só vai servir
para dificultar a tramitação dos apelos e atrasar a
sua tramitação e o respectivo julgamento.

O ideal é que o órgão competente para julgar o
recurso extraordinário seja também competente
para analisar a questão da repercussão geral da
matéria consl itucional discutida nos autos.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Jutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do
PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202,
§ 8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o § 4º do art. 102,
para o § 2º do art. 105 e para o § 3º do art. 112,
constantes, respectivamente, dos arts. 14, 20 e 25
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição nº 96/92.

Justificação

O Substitutivo da Relatora está introduzindo a
argüição de relevância para a admissibilidade do re
curso extraordinário, do recurso especial e do recur
so de revista.

Em relação a cada um dos recursos referidos,
a Relatora está propondo a necessidade de o recor
rente demonstrar a "repercussão geral das questões
constitucionais" discutidas no caso como condição
de sua admissibilidade. A necessidade de se de-



A redação final aprovada pela Comissão Espe
cial, destinada a examinar a PEC nº 96-A/92, inclui
dispositivos referentes ao STF, estabelecendo como
requisitos de admissibilidade para o Recurso Extra
ordinário a demonstração de repercussão geral, o
que fere de morte o princípio estatuído pelo inciso
XXXV do art. 5º, CF: "A lei não excluirá da aprecia
ção do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito".

Outrossim, a subjetividade da proposta che
ga a ser comparável aos requisitos atribuídos ao
instituto da Medida Provisória que, como se sabe,
acabou por se tornar uma aberração dentro do or
denamento jurídico pelo seu desmesurado uso,
chegando às raias da usurpação do Poder Execu
tivo na esfera legislativa. Sabedores da ineficiên
cia deste tipo de redação e conscientes da afronta
à garantia constitucional que se deflagra pela re
dação proposta, contamos com o apoio dos Se
nhores Deputados pela aprovação do presente
destaque.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Miro Teixeira, Líder do PDT; Dr. Hélio, Vice-Líder
do PDT.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
(Do Líder do Partido Democrático Trabalhista)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

para votação em separado do § 4º do art. 102, acres
cido ao texto constitucional pelo art. 14 do Substitutivo

da PEC nº 96-8/92, com o objetivo de expurgar a ar
güição de relevância do texto da Carta Maior.

Justificação

Assim, estamos propondo a supressão da ar
güição de relevância em relação ao recurso extraor
dinário, ao recurso especial e ao recurso de revista.

Justificação

A redação final aprovada pela Comissão
Especial, destinada a examinar a PEC nº 96-A/92,
inclui dispositivos referentes ao STF, STJ e TST,
estabelecendo como requisitos de admissibilidade
para o Recurso Extraordinário, Recurso Especial e
Recurso de Revista a demonstração de repercus
são geral, o que fere de morte o princípio estatuído
pelo inciso XXXV do art. 5º, CF: "A lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou amea
ça de direito".

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado José Genoíno, Líder da Bancada do Par
tido dos Trabalhadores da Câmara dos Deputados 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
(Do Deputado Miro Teixeira)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do § 4º do art. 102, do §
2º do art. 105 e do § 3º do art. 112, acrescidos ao
texto constitucional pelos arts. 14, 20 e 25 do Subs
titutivo, respectivamente, com o objetivo de expurgar
o incidente de inconstitucionalidade do texto da Car
ta Maior.

Por outro lado, a Relatora suprimiu a prerroga
tiva expressa do tribunal de definir em seu regimen
to, e não em lei processual ordinária aprovada pelo
Congresso Nacional, as condições de admissibilida
de dos recursos. Em nosso entendimento, a reda
ção proposta é vaga ("o Tribunal examine a admis
são do recurso"), podendo ensejar dúvidas sobre o
seu alcance e a competência dos tribunais em defi
nirem as condições de admissibilidade em seus Re
gimentos Internos.
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demonstrar a "repercussão geral" de matéria cons- Outrossim, a subjetividade da proposta chega
titucional ignora os direitos e garantias individuais, a ser comparável aos requisitos atribuídos ao institu-
inviabilizando a possibilidade de se recorrer com to da Medida Provisória que, como se sabe, acabou
fundamento neles e violando frontalmente a cláusu- por se tornar uma aberração dentro do ordenamento
la pétrea inscrita no inciso IV do § 4º do art. 60 da jurídico pelo seu desmesurado uso, chegando às ra-
C.F. Com isso, limita-se o acesso aos tribunais, di- ias da usurpação do Poder Executivo na esfera le-
ficultando sobremaneira o reexame das causas de- gislativa. Sabedores da ineficiência deste tipo de re-
cididas em última instância pelos tribunais inferio- dação e conscientes da afronta à garantia constitu-
res. cional que se deflagra pela redação proposta, conta

mos com o apoio dos Senhores Deputados pela
aprovação do presente destaque.

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 1999. 

Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - Walter Pi

nheiro, Vice-Líder do PT.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Da Bancada do Partido Democático Trabalhista)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos moldes do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados destaque
para votação em separado do art. 16 do Substitutivo
que acrescenta o art. 103-A à Constituição Federal,
extirpando-se, por completo, o efeito vinculante atri
buído às decisões tomadas, quer pelo STF, quer pe
los Tribunais Superiores.

Justificação

O efeito vinculante é, flagrantemente, viola
dor de cláusula pétrea dado seu caráter supressor
do juiz natural. Isto significa dizer que nenhum ór
gão do Judiciário, excetuado o STF, poderá exer
cer sua jurisdição, ainda que de maneira inciden
tal, diferentemente daquela Corte. Obliquamente,
teremos o princípio do duplo grau sendo, igual
mente, afetado eis que questões constitucionais
não estarão sujeitas à reformulação de qualquer
instância dada a invariabilidade da matéria exami
nada pela Suprema Corte.

A rigor, o efeito viola não só as garantias in
dividuais acima expostas, mas a clássica triparti
ção de Poderes. É cediço na literatura jurídica que
o STF legisla negativamente por meio das Adin
quando suprime normas declaradamente inconsti
tucionais. A contrario sensu, quando declara-as
constitucionais e atribui-lhes o chamado efeito vin
culante, está mais do que legislando: está vedan
do, inclusive, o direito ao exame judiciário (vide
art. Sº, inc. XXXV, CF).

Tal mecanismo é tão verossímil que o inciso 11
do art. 5º, CF ganha contornos mais restritos à li
berdade do cidadão na medida em que este terá
sua conduta ditada, não só pelas leis, mas por sú
mulas vinculantes. Em outras palavras, o novo tex
to confere, ainda que mascaradamente, a atribui
ção aos julgadores da Suprema Corte a função, ori
ginariamente, legislativa em ofensa ao inciso 111 do
§ 4º do art. 60, CF.

Pelo exposto, o efeito vinculante atribuído às
súmulas editadas pelos Tribunais Superiores e STF
é inviável no contexto do Estado Democrático de
Direito.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Requer destaque para votação em
sl~parado de dispositivos do substitutivo
da Comissão Especial à Proposta de
Emenda à Constituição nE 96-A, de 1992,
que "introduz modificações na estrutura
do Poder Judiciário."

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 161, in
ciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, DE~staque para Votação em Separado do
art. 103-AI, constante no art. 16 do Substitutivo apro
vado pela Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nE
96-A, de 1992, que "introduz modificações na estru
tura do Poder Judiciário".

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
José Roberto Batochio - Clovis Vopi - Inácio Arru
da - José Borba - Almeida de Jesus - Celcita Pinhe
iro - Serafim Venzon - Jair Meneguelli - Avenzoar
Arruda - José Machado - Celso Jacob - Alberto
Mourão - Mario de Oliveira - Waldir Schimidt -2 ila
Bezerra - Jair Bolsonaro - Félix Mendonça - José
Pimentel - Glicon Terra Pinto - Expedito Júnior 
Esther Grossi - Darcci Coelho - Confúcio Moura 
Sérgio Novais - Adolfo Marinho - Nelson Pellegrini
- Medeiros - Enivaldo Ribeiro - Pedro Cannedo 
Raimundo Santos - Elizeu Rezende - Geovan Frei
tas - Fernando Gabeira - Marcelo Fortes - Maria
Abadia - Fernando Coruja - Ben-Hur Ferreira - La
martine Posella - João Paulo - Airton Dipp - Flávio
Arns - Jaques Wagner - Darcísio Perondi - Givaldo
Carimbão - Esther Grossi - Babá - Paulo Kobayas
hi - Jandira Fegaly -lédio Rosa - João Fassarella
Aloizo Mercandante - Salatiel Carvalho - Marçal Fi
lho - Ronaldo Vasconcelos - João Coser - José
Antonio·- Gonzaga Patriota - Paes Landim - Eurí
pedes Miranda - Antonio Feijão - Roberto Pessoa
Veda Crusius.

Justificação

O objetivo da súmula vinculante é diminuir o
número de processos que chega ao Supremo Tri
bunal Federal por via do recurso extraordinário.
Esse objetivo é perfeitamente alcançado segundo a
fórmula originalmente sugerida no substitutivo da
digna Deputada Relatora sem a latitude da redação
que acabou sendo dada ao texto em votação 
José Roberto Batochio, Deputado Federal
PDT/SP.



Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 103-A da Constituição Federal, referido pelo
art. 16 do Substitutivo adotado pela Comissão Espe
cial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000 - SíI·
vio Torres, PSDB - Antonio Carlos Pannunzio, 
PSDB - Uno Rossi, - PSDB - André Benassi, 
PSDB - Saulo Pedrosa, - PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi
mento Interno, destaque para a alínea b, do inciso
11, do art. 96, constante da Emenda nQ 11, apresen
tada na Comissão Especial.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE aplicando-a ao caso concreto, inibe de logo a inter
posição de recursos, isto sim permitindo desafogar
os tribunais do quantitativo de apelos protelatórios,
sem congestionar o Supremo Tribunal e os Tribu
nais Superiores, já que toda a discussão vai sendo
eliminada nos graus anteriores da jurisdição. Por
sua vez, a eventual interpretação divergente com o
Enunciado permitirá a devolução da questão ao
STF ou ao Tribunal Superior que editara o verbete
sumular, acarretando, assim, sempre a possibilida
de de evolução jurídica em face da mudança do co
tidiano social. Inibem-se os recursos proletários
sem ensejar o engessamento da jurisprudência
brasileira.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL.

DESTAQUE DE VOTAÇÃO EM SEPARADO
(Do Deputado Miro Teixeira)

(Simples)
Justificação

O Substitutivo da nobre Relatora, Deputada
Zulaiê Cobra, implementava, no lugar da denomina
da súmula vinculante, a súmula impeditiva de recur
sos, que, ao contrário daquela conseguirá resolver o
problema das causas repetitivas sem, doutro lado,
engessar a jurisprudência, fruto que deve ser da
evolução interpretativa judiciária em razão da evolu
ção social, nem, igualmente, congestionar a Corte
Suprema e os Tribunais Superiores com o exame
prematuro de questões que devem passar antes por
maior discussão nos foros e tribunais.

A pretendida súmula vinculante acarretará
submeter, de logo, ao Supremo Tribunal Federal e
aos Tribunais Superiores, o exame de questão não
amadurecida, enquanto o suposto descumprimento
do enunciado ensejará reclamações diretas a tais
tribunais, congestionando toda a atividade essenci
al de guarda da Constituição e de preservação do
Direito Federal, eis que sendo ação originária, a re
clamação não passará por qualquer filtro de admis
sibilidade e ensejará milhares de discussões acer
ca de ter sido ou não, em casos concretos, obser·
vado o enunciado de determinada súmula vinculan
te. Ou seja, o congestionamento atual do STF e
dos Tribunais Superiores apenas tende a aumentar
e a prejudicar toda a atividade essencial de tais
Cortes.

A proposta da súmula impeditiva de recursos,
doutro lado, detém caráter vinculante indireto, já que
a concordância do Juízo ou Tribunal com seu teor,

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do art. 17 do Substitutivo
que acrescenta art. 103-B à Constituição, como o
objetivo de expurgar o incidente de inconstitucionali
dade do texto da Carta Maior.

Justificação

Referido destaque visa a exclusão do incidente
de inconstitucionalidade. Tal dispositivo permite que
questões, consideradas relevantes, sejam arranca
das do exame pelo juiz singular, competente para a
matéria, e levadas à análise do Supremo. É a cha
mada "avocatória", cujo uso serviu aos regimes mili
tares por não terem estes compromisso com a De
mocracia.

Trata-se de grave afronta ao duplo grau de ju
risdição e ao princípio do juiz natural, constituindo
infringência à cláusula pétrea, nos termos do art. 60,
CF, não podendo, portanto, ser objeto de delibera
ção por este Poder.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT; Walter PI·
nheiro, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161, V, do Regimento Inter·
no, requeremos DESTAQUE para supressão do art.
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103-B da Constituição Federal, referido pelo art. 17 - Medeiros - Pedro Canedo - Fernando Coruja -
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial. Ben-Hur Ferreira - Eliseu Resende - Fernando Ga-

Sala das Sessões, de de 2000. - Inocêncio beira - Geovan Freitas - Maria Abadia - Fernando
Oliveira, Líder do PFL - Marcelo Déda, Líder do PT - Gonçalves .- Lamartine Posella - João Paulo - Air-
Gerson Peres, Vice-Líder do PPB - Geddel Vieira ton Dipp - Flávio Arns - Jaques Wagner - Darcísio
Lima, Líder do PMDB - Walfrido Mares Guia, Líder Perondi - Jandira Feghali - Zenaldo Coutinho -
do PTB - José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parla- Esther Grossi - Babá - Nelson Meurer - Jaime Mar-
mentar PSB/PCdoB - Ayrton Xerez, PPS _ Jutahy tins - José Antonio - Gonzaga Patriota - Paes Lan-
Júnior, Vice-Líder do PSDB. dim - Euríp,edes Miranda - Antonio Feijão - Roberto

Pessoa
REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 103-B da Constituição Federal, referido pelo
art. 17 do Substitutivo adotado pela Comissão Espe
cial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000 - Sil
vio Torres, - PSDB - Antonio Carlos Pannunzio, 
PSDB - Lino Rossi, - PSDB - André Benassi, 
PSDB - Saulo Pedrosa, - P8DB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Requer destaque para votação em
separado de dispositivos do Substitutivo
da Comissão Especial à Proposta de
Emenda à Constituição nE 96-A de 1992,
que "Introduz Modificações na Estrutura
do Poder Judiciário".

Senhor Presidente,

Requeiro de Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, Inciso I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação em separa
do do art. 103-B, constante no art. 17, do Substituti
vo aprovado pela Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção nE 96-A, de 1992, que "Introduz Modificações
na Estrutura do Poder Judiciário".

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. 
José Roberto Batochio - Clóvis Volpi - Inácio Arru
da - José Borba - Almeida de Jesus - Celcita Pi
nheiro - Serafim Venzon - Jair Meneguelli - Aven
zoar Arruda - José Machado - Celso Jacob - Alber
to Mourão - Enio Bacci - Arnaldo Faria de Sá - De
Velasco - Ademir Lucas - Laire Rosado - Mário de
Oliveira - Waldir Schmidt - Zila Bezerra - Jair Bol
sonaro - Félix Mendonça - José Pimentel - Gilberto
Kassab - Glycon Terra Pinto - Expedito Júnior 
Eduardo Paes - Darci Coelho - Confúcio Moura 
Sérgio Novais - Adolfo Marinho - Nelson Pellegrino

Justificação

O Dispositivo destacado objetiva restaurar a fi
gura antidemocrática da avocatória, que fere o princí
pio do juiz natural e a independência da magistratura,
concentrando potencialmente nos tribunais superio
res a competência para o julgamento de toda e qual
quer questão.- José Roberto Batochio, Deputado
Federal PDT/SP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202,
§ 8º, do Regimento Interno, destaque para votação
em separado para o art. 103-B, constante do art. 17
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
destinada él proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição nº 96/92.

Justificação

O controle difuso da constitucionalidade carac
teriza-se pela prerrogativa conferida a qualquer tri
bunal ou juiz de declarar, no âmbito do caso concre
to que analisa e com eficácia a ele limitada, a in
constitucionalidade do preceito aplicável. Afigura-se
como uma modalidade de controle da constituciona
lidade que se constrói em todas as instâncias jurisdi
cionais, de modo paulatino, o que enseja a existên
cia de posições díspares e contraditórias, na medida
em que juízes diferentes podem ter posições diver
sas sobre a constitucionalidade de um mesmo pre
ceito. Assim, a jurisprudência daí derivada reflete
rico e diversificado pluralismo doutrinário e interpre
tativo.

O Substitutivo adotado pela Comissão Especial,
incorporando destaque s/nº do Deputado Renato Vi
anna e desprezando olimpicamente esse processo
de construção jurisprudencial, instituiu o incidente de
inconstitucionalidade. Por ele, "o Supremo Tribunal
Federal, a pedido do Procurador-Geral da República,
do Advogado-Geral da União, de Procurador-Geral
de Justiça ou de Procurador-Geral ou Advoga-
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do-Geral de Estado, quando for relevante o funda- mantendo concentrado o poder de nomeação, posto
mento de controvérsia judicial sobre constitucionali- que os critérios de escolha dos Ministros do Supremo
dade de lei ou ato normativo federal, estadual ou mu- Tribunal Federal permanecem os mesmos. Trata-se
nicipal, poderá, acolhendo incidente de inconstitucio- do exemplo trpico de "solução cabocla", muito bem re-
nalidade, determinar a suspensão de processo em ferida por Eugênio Raul Zaffaroni ao analisar os as-
curso perante qualquer juIzo ou tribunal, para proferir pectos positivos da via abstrata do controle da consti-
exclusivamente sobre a questão constitucional susci- tucionalidade pelas cortes européias "porque com-
tada". A decisão em incidente de inconstitucionalida- provam que o que foi afirmado antes, ou seja, de que
de produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante, o modelo de controle centralizado da constitucionali-
relativamente em relação aos demais órgãos do Po- dade das leis (ou da justiça constitucional em sentido
der Judiciário e à Administração Pública. Assim, por mais próprio), concentra a competência e diversifica o
exemplo, o incidente de inconstitucionalidade susci- poder de nomeação. Trata-se de uma caracterlstica
tado em relação a um processo que tramite em uma que não cansaremos de sublinhar e que deve ser
comarca da Justiça Estadual do interior de Roraima sempre preservada, quando se faz referência ao mo-
poderá, se acolhido pelo Supremo, gerar efeitos con- delo, pois, caso contrário,por meio das fatais "inven-
tra todos em todo o País. Trata-se, em realidade, de çOes caboclas", será desvirtuada: se a competência
uma medida excepcional de cunho concentracionista constitucional é concentrada e também se mantém
e autoritário, que conferirá ao Supremo Tribunal Fe- concentrado o poder de nomeação, não se faz outra
deral poderes desmedidos sobre todo o ordenamento coisa que reduzir o controle, posto que fica ele Iimita-
jurldico nacional. Na prática, significará uma neutrali- do a uns poucos juIzes, que são mais controláveis do
zaÇao, quiçá extinção tácita, do controle difuso da que todos os juizes". (grifo nosso) (In Poder Judieiá-
constitucionalidade, até então exercido por todo e rio - Crise, Acertos e Desacertos, São Paulo, Ed.
qualquer juiz singular. RT, 1995, págs. 65/66).

O cunho autoritário e concentracionista do inci- O ex-Deputado Jarbas Lima, em lapidarvoto em
dente que está sendo proposto se agrava quando separado ao Substitutivo do então Relator, Deputado
constatamos que a decisão do Supremo Tribunal Fe- Jairo Carneiro, analisou instituto similar ao incidente
deral não produzirá efeito vinculante contra todos. Ao de inconstitucionalidade, a questão relevante sobre a
contrário da súmula com efeito vinculante, que exige constitucionalidade. As razões então elencadas apli-
para a sua aprovação o quorum qualificado de dois cam-se com precisão ao que aqui se analisa, verbis:
terços e decisões reiterados sobre mesma matéria, o "O efeito material mais imediato desse
efeito vinculante será aprovado pelo quorum rebai- incidente é que, suscitado pelos mesmos le-
xado de maioria absoluta (art. 97 da CF) e sem a ne- gitimados a propor as ações diretas de
cessidade de decisões reiteradas que o antecedam. constitucionalidade ou de inconstitucionali-
Em decorrência, estamos diante de um instituto que, dade, o seu julgamento caberá diretamente
sob todos os aspectos, é mais nefasto do que a sú- ao STF, desprezando todas as instânicas ju-
mula vinculante, na medida em que confere a um úni- diciárias inferiores. Direta ou indiretamente,
co órgão jurisdicional o poder de avocar, se provoca- qualquer juIzo ou tribunal do PaIs, uma vez
do, qualquer processo em tramitação em qualquer suscitado o incidente, terá subtraído de sua
instância judicial do Pais, decidindo sobre a questão competência o conhecimento da questão
suscitada com quorum desqualificado e sem a ne- constitucional envolvida no processo, em
cessidade de haver decisões reiteradas que o nortei- que pese este permaneça sob sua jurisdi-
amo Mais uma vez, nem a Emenda Constitucional nO ção. Diferentemente da "avocatória materi-
7177 ousou tanto. ai", ou de processos, proposta pelo Substi-

Por outro lado, nunca é demais lembrar que as tutivo na competência do Conselho Nacional
cortes constitucionais européias enfeixam o exercício de Justiça (art. 108, § 6°, inc. IV), na ques-
exclusivo do controle abstrato, direto, da constitucio- tão constitucional incidente o efeito per sal-
nalidade, sendo que seus integrantes têm mandato. tum está corporificado numa "avocatória for-
Nelas, concentra-se a competência e diversifica-se o mal" ou de questão (cases), instaurável a
poder de nomeação. Com o incidente de inconstituci- partir do poder deferido a reduzido rol de le-
onalidade proposto, esvazia-se avia difusa de contro- gitimados. Simplesmente acaba com o fluxo
le da constitucionalidade, concentrando-se a compe- de criação jurisprudencial na sua base mais
tência constitucional em uma única instância e se pujante e prolifica, que tantas e tão maravi-
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Ihosas construções ao depois tornadas nor
mas positivas já legou ao País.

Sem prejuízo, essa verdadeira "avoca
tória" de questão constitucional pelo STF
fere as garantias constitucionais do juiz na
tural (art. 5º, inc. LIII, CF) e do duplo grau
de jurisdição (art. 5º, inc. LV, CF), pois, sus
citado o incidente, é retirado do Juiz da cau
sa da causa o poder de julgar a questão
constitucional envolvida. Como supra referi
do, adquirindo, essa decisão, eficácia vincu
lante, em razão do que prevê o § 2º do art.
106 proposto, o Tribunal de 2º Grau, a que
estará afeto eventual julgamento da causa
em grau de recurso, não poderá rever a de
cisão atinente à questão constitucional.

Ademais, em total desrespeito ao pac
to federativo, suscitado o incidente de
(in)constitucionalidade per saltum, desapa
recem as instâncias regionais e estaduais,
que ficam sem qualquer poder para analisar
a questão constitucional envolvida no pro
cesso." (Voto em Separado do ex-Deputado
Jarbas Lima ao Substitutivo do Relator, De
putado Jairo Carneiro, Brasília, sem data,
págs.79/80).

Analisando as conseqüências da eliminação
do exame da constitucionalidade pelos Juízes de
primeiro e segundo graus, Magda Barros Biavaschi,
juíza do trabalho da 4ª Região, afirmou com proprie
dade:

"(...) a eliminação do exame da consti
tucionalidade das leis por julgadores de dis
tintos graus de jurisdição, ao invés de contri
buir para a constituição de um Judiciário de
mocrático, cujas origens patrimonialistas
possam ser superadas, afirma a corpora
ção, verticalizando-a. E os juízes de graus
inferiores de jurisdição, por certo mais próxi
mos das partes e do conflito, deixam de par
ticipar de todo um processo de construção
interpretativa das normas constitucionais e
da criação do Direito (In. Magistratura a
Transformação Social: as teses coletivas
dos juízes, gaúchos, Dissertação apresen
tada no Curso de Pós-Graduação em Direito
da Universidade Federal de Santa Catarina,
1998, pág. 75).

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1999. 
Deputado José Genoíno, Líder da Bancada do Parti
do dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 1

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos Destaque para votação em separado do
inciso LXXI do art. 5º da Constituição Federal, referido
pelo art. 1º do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - SiI·
vio Torres, Vice-Líder do PSDB. - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Se·
nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 2
(Regimento Interno, art. 161, I, § 22 )

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
Art. 161, I, § 2º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, Destaque para votação em separado da
expressão

"destinando-se o provimento judicial a suprir a
norma parE! o interessado, no âmbito do pedido"

constante do inciso LXXI, do art. 52 da Constitui
ção, na redação dada pelo art. 1º do Substitutivo da
Comissão Especial.

Justificação
A posição adotada pelo Supremo Tribunal Fede

ral para o Mandado de Injunção se firmou no sentido
de atribuir ao Mandado a finalidade específica de en
sejar o reconhecimento formal da inércia do Poder
Público. Sendo esse o conteúdo possível da decisão
injuncional, não há de se falar em medidas jurisdicio
nais que estabeleçam, desde logo, condições viabili
zadoras do exercício do direito, da liberdade ou da
prerrogativa constitucionalmente prevista, mas
tão-somente deverá ser dado ciência ao poder com
petente para que edite a norma faltante.

Se mantido o texto, tal como aprovado no Subs
titutivo da Comissão, o Poder Judiciário estará regula
mentando abstratamente a Constituição Federal, mas
ainda que seja somente para o postulante, essa não é
sua função. A redação do substitutivo produzirá uma
avalanche de mandados de injunção, abarrotando a
Suprema Corte.

Ademais, a proposta do Relatório, de mudança
do texto constitucional, atenta contra o princípio da tri
partição dos poderes, já que outorga ao Judiciário po
der de normatizar, que é próprio do Poder Legislativo,
o que se mostra ainda mais grave pelas repercussões
negativas em questões de natureza coletiva. A segu
rança jurídica das relações sociais pode ser seria
mente comprometida pela proposta do Relatório, má-
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xime quando se sabe que o poder de normatizar as
relações dos cidadãos entre si e com o Estado, crian
do direitos e obrigações, deve manter pequena dis
tância da sua fonte, que é o povo, sob pena de o prin
cípio democrático não ser observado em toda a sua
dimensão. Sabidamente o Poder Judiciário é um po
der técnico, cujos membros não são eleitos direta
mente pelo povo, sendo por isso mesmo o menos in
dicado para executar a função legislativa do Estado.

Sala das Sessões, - Deputado Juthay Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 3

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos Destaque para votação em separado
do § 39 do art. 59 da Constituição Federal, referido
pelo art. 1R do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB. - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Be
nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 4
(Bancada PPB)

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161, V e § 29 , do Regimento
Interno, requeremos Destaque para supressão da ex
pressão "condicionada à aplicação da outra parte"
constante § 32 do art. 5º da Constituição, na redação
dada pelo art. 19 do Substitutivo adotado pela Comis
são Especial.

Justificação

A natureza multilateral dos tratados sobre direi
tos humanos desaconselha a previsão do condiciona
mento à aplicação da outra parte. Ademais, a recep
ção por outro Estado não deve servir de empecilho
para que nosso País possa conferir status constituci
onal a tais tratados.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Bo
nifácio de Andrada, PSDB - Jairo Carneiro, PFL 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Aécio Neves, lí
der do PSDB - Gerson Péres, Vice-Líder do PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 5
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, I do Regimento Interno da Câmara dos De-

putados, Destaque para votação em separado da ex
pressão.

"condicionada à aplicação pela outra parte"

constante do § 3º do art. 5º da Constituição, na
redação do 1º do Substitutivo adotado pela Comis
são Especial.

Justificação

Conferir o mesmo status de emenda constituci
onal aos tratados internacionais sobre direitos huma
nos·é atitude louvável do ponto de vista acadêmico.
No entanto, na prática surge o problema do condicio
namento do texto constitucional cuja aplicação de
pende da observância do tratado por outro país. Tere
mos uma norma constitucional condicionada.

Não se pode olvidar, ainda, a insegurança jurídi
ca causada por uma "norma constitucional" que tem
como parlamento organismo internacional, ficando
restrita a atuação dos representantes do povo a dizer
sim ou não ao téxto do tratado para que o mesmo ve
nha ou não integrar nossa Constituição.

Sala das Sessões, Deputado Jutahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA Nl! 6

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do art. 161, inciso I, § 2º do Regi
mento Interno, requeremos a V. Ex!\ Destaque para
Votação em Separado - DVS, para supressão do §
11 , do art. 37, constante do art. 4º do Substitutivo do
Relator à PEC nº 96-A, de 1992.

Justificação

O parágrafo 11 do art. 37, ao consignar somente
a possibilidade da nomeação de titular de cargo efeti
vo, contraria o preceito disposto na Constituição Fe
deral que confere a todos a igualdade perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza. O legislador ao
elaborar a lei deve nivelar todos, indistintamente, res
peitando a igualdade dos direitos e obrigações.

O disposto exclui aqueles que não são titulares
de cargo efetivo, marginalizando-os, não restringindo,
numericamente, as nomeações.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1999. 
Deputado Gerson Péres, 19 Vice-Líder do PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 7

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno, re
queremos Destaque, para votação em separado do §
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1ºdo art. 37 da Constituição Federal, referido pelo art. Requeiro, nos termos regimentais, destaque
4º do Substitutivo adotado pela Comissão Especial. para a Emenda nº 38, apresentada na Comissão

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. _ Anta- Especial da PEC n!l 96-B/92, para efeito de suporte às
nio Carlos Pannunzio, PSDB - Uno Rossi, PSDB _ emendas aglutinativas.
André Benassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
PSDB - Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB. Deputado Juthay Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N2 8 DESTAQUE SIMPLES Nº 13

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 37, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUES SIMPLES N!! 9

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda n!l 40, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado Juthay Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nº 10

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 30, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado Juthay Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nº 11

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 35, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-8/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado Juthay Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nº 12

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 4/95, apresentada na Legislatura
anterior na Comissão Especial da PEC nº 96-B/92,
para efeito de suporte às emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 14

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do art. 161, inciso 11 do Regimento
Interno, requeremos Destaque para votação do art. 2º
da Emenda ri!! 11-CE/99.

Sala das Sessões, 24 de Janeiro de 2000. - Síl
vio Torres, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N!! 15

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 27, apresentada na Comissão
Especial da PEC nll 96-8/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N!! 16

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 41, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-8/92, para efeito de suporte às
emendas a~llutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 17

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do art. 161, inciso I do Regimento
Interno, requeremos destaque para votação em sepa
rado do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, re-



Justificação

O dispositivo amplia a parcela dos juízes que
concorrem à promoção por merecimento de 1/5 atual
para 2/3. Haverá, desta forma, a promoção de juízes
muito mais novos em detrimento dos antigos.

Sala de Sessões - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO NR 22
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Requer destaque para votação em
separado de dispositivos do Substitutivo
da Comissão Especial à Proposta de
Emenda à Constituição n!l 96-A de 1992,
que "Introduz Modificações na Estrutura
do Poder Judiciário".

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, inciso I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação em separado
do inciso IV, do art. 93, constante no art. 7º do Substi
tutivo aprovado pela Comissão Especial destinada a
proferir parecer a Proposta de Emenda à Constituição
nº 96-A de 1992, que "Introduz Modificações na
Estrutura do Poder Judiciário".Sala das Sessões, 18
de janeiro de 2000

José Roberto Batochio, PDT - Clovis Volpi,
PSDB -Inácio Arruda, PCdoB - José Borba, PMDB
Almeida de Jesus, PL - Celcita Pinheiro, PFL - Sera
fim Venzon - PDT - Jair Meneguelli, PT - Avenzoar
Arruda, PT - José Machado, PT - Alberto Mourão,
PMDB - Enio Bacci, PDT - Arnaldo Faria de Sá, PPB
- De Velasco, PSL - Ademir Lucas, PSDB - Laire Ro
sado, PMDB - Mario de Oliveira, PMDB - Waldir
Schmidt, PMDB - Zi/a Bezerra, PFL - Jair Bolsona
roPPB - Félix Mendonça, PTB - José Pimentel, PT 
Gilberto Kassab, PFL - Glycon Terra Pinto, PMDB 
Expedito Júnior, PFL - Eduardo Barbosa, PSDB 
Darci Coelho, PFL - Confúcio Moura, PMDB - Sérgio
Novais, PSB - Adolfo Marinho, PSDB - Nelson Pelle
grino, PT - Medeiros, PFL - Enivaldo Ribeiro, PPB 
Pedro Canedo, PSDB - Fernando Coruja, PDT 
Ben-Hur Ferreira, PT -Eliseu Resende, PFL - Fer
nando Gabeira, PV - Maria Abadia, PSDB - Fernan
do Gonçalves, PTB - Lamartine Posella, PMDB -

DESTAQUE SIMPLES N1I 18
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ferido no art. 7º do Substitutivo adotado pela Comis- Deputados, o Destaque de Bancada para Votação
são Especial. em separado da

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - SíI- alínea b do inciso 11 do art. 93
vio Torres, Vice-Líder do PSDB. constante do art. 7º do Substitutivo aprovado

pela Comissão Especial que apreciou o PEC nº 96-A
de 1992, que "Introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário" e apensadas.Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara

dos Deputados,
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para a Emenda nº 28, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nl! 19

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 42, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N!! 20

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 2/95, apresentada na Legislatura
anterior na Comissão Especial da PEC nº 96-B/92,
para efeito de suporte às emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 20-A

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, Desta

que das seguintes emendas apresentadas à PEC nº
96-A, de 1992, que "Introduz modificações na estrutu
ra do Poder Judiciário" e apensadas:

Emenda NR 2-CE/95

O destaque destas emendas tem por objetivo
dar suporte para a emenda aglutinativa.

Sala de Sessões - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE BANCADA
N1I 21

(Regimento Interno, art. 161, I e § 2º)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2º do

mesmo artigo, do Regimento Interno da Câmara dos



Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, 11, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE:: PARA APROVAÇÃO do

INCISO IV DO ART. 93

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 24

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do arts. 161, 162, e 202, §
8º, do Regimento Interno, Destaque para votação em
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João Paulo, PT - Átila Lira, PSDB - Airton Dipp, PDT separado para a expressão "(...) constituindo etapa obri-
- Flávio Arns, PSDB - Jaques Wagner, PT - Luiz Fer- gatória do processo de vitaliciamento a aprovação do
nando, PPB - Esther Grossi, PT - Babá, PT Arlindo candidato em curso oficial ou reconhecido por Escola
Chinaglia, PT - Jaime Martins, PFL - lédio Rosa, Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-
PMDB - João Fassarella, PT - Marçal Filho, PMDB - dos ou de Preparação à Magistratura" do inciso IV do
José Ronaldo, PFL - Gonzaga Patriota, PSB - Paes art. 93, constante do art. 7º do Substitutivo adotado pela
Landim, PFL - Eurípedes Miranda, PDT - Antonio Fe- Comissão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
ijão, PST - Antônio José Mota, PMDB - Veda Crusi- posta de Emanda à Constituição nº 96/92.
us, PSDB - Josué Bengtson, PTB.

Justificação
Justificação

A expressão ora destacada, constante do inciso
A magistratura brasileira tem dificuldade em IV do art. 93, estabelece a aprovação do magistrado

preencher os cargos de seus quadros, devido a ne- em curso oficial, ou reconhecido por Escola Nacional
cessidade de aprovação dos candidatos em concurso de Formação e Aperfeiçoamento, como requisito para
público. O texto destacado iria obliquamente, além da o seu vitaliciamento, fragilizando a garantia da vitalici-
aprovação em concurso público, a necessidade pré- edade, pois coloca no período de vitaliciamento um
via de aprovação em curso de formação de magistra- requisito que, no máximo, poderia vir a ser realizado
dos. Trata-se de uma medida elitizante que atenta com os candidatos em uma fase do concurso público
contra o direito fundamental de acesso aos cargos para ingresso na magistratura. Essa compulsória pas-
públicos, em igualdade de condições, independente- sagem dos juízes por curso oficial descaracteriza o
mente da condição econômica do candidato. - José sistema de concurso público para ingresso na carrei-
Roberto Batochio, Deputado Federal, PDT/SP. ra, ensejando a possibilidade de utilização de critérios

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 23 subjetivos e arbitrários de avaliação e criando condi-
(Regimento Interno, art. 161, I) ções para que se desenvolvam perseguições políti

cas no plano interno do Poder.
Senhor Presidente,

Como muito bem asseverou Eugênio Raul Zaf-Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
161, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputa- faroni (In Poder Judiciário - Crise, Acertos e Desa-
dos, Destaque para votação em separado do inciso IV certos, São Paulo, Ed. RT, 1995, pág. 147), "em con-
do art. 93 da Constituição, na redação dada pelo art. 72 clusão, pensamos que o método de recrutamento ou
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial. seleção dos juízes que até hoje é mais compatível

com a democracia é o concurso público de títulos e
Justificação provas. Não acreditamos na idoneidade formadora e

Preliminarmente, trata-se de matéria a ser re- mais ou menos seletiva de uma 'escola da magistra-
solvida em tempo oportuno por meio da legislação 01'- tura', sem prejuízo de sua necessidade para os auxili-
dinária, sem o caráter de compulsoriedade atribuído ares e para os próprios magistrados nos aspectos
pelo dispositivo, para constranger o magistrado a ob- práticos mais concretos de seu trabalho e, eventual-
ter a vitaliciedade. O pré-requisito implícito na disposi- mente, em alguma tarefa de atualização doutrinária:'
ção anual de certa forma o princípio de admissão na Por essas razões, estamos propondo a supres-
carreira mediante concurso no cargo inicial de juiz são da expressão.
substituto. Por outro lado, a inserção do assunto em

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Dedisposição constitucional, além de imprópria, implica
em ônus para o Judiciário incompatível com a atual putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
conjuntura econômica do País. Daí porque o dispositi- da Bancada do Partido dos Trabalhadores.
vo deve ser suprimido. REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 25

Sala das Sessões. - Ricardo Barros, Vi- (Regimento Interno, art. 161, 11)
ce-Líder do Governo.



Justificação

A nossa proposta, constante da Emenda nl!
44-CE/99, não restringe a eleição dos integrantes do
órgão especial aos membros do Tribunal, mas possi
bilita a participação de todos os magistrados de carre
ira vitalícios. Assim, metade dos membros do órgão
especial será eleita pelo Tribunal pleno, e metade
será eleita, mediante o voto direto e secreto, pelos
magistrados de carreira. Trata-se de concepção que
privilegia a participação dos magistrados de primeiro
grau, democratizando internamente o Poder Judiciá
rio.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE DE BANCADA Nll29
(Regimento Interno, art. 161, I, § 2º)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

DESTAQUE SIMPLES Nll 27

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, Destaque
para a Emenda nº 18, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.
- Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 28

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re
gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para os incisos XI e XII do art. 93, cons
tante do art. 4º da Emenda nº 44-CE/99, para substi
tuir o inciso XI do art. 93, constante do art. 72 do Subs
titutivo adotado pela Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
nº 96/92.

Justificação

A emenda acolhe a tese no sentido de que, até o
setenta e cinco anos e idade, não há como se consi
derar a decrepitude ou a inaptidão do magistrado
para o exercício da função pública.

Inarredável é que, aos setenta anos, via de re
gra, o servidor já alcançou o tempo de serviço neces
sário para a aposentadoria. A permanência no cargo
decorre, assim, da própria vontade de cada um. Afas
tá-Ia da função, cumpulsoriamente, em pleno vigor fí
sico e mental, em razão do preceito constitucional,
configura ato de violência inaceitável.

Na verdade a colocação ora vigente, alçando o
magistrado aos setenta anos à condição de inválido, é
irreal, humilhante e vexatória.

Ademais, veja-se que a modificação no regime
de aposentadoria não é inovadora em termos de Pri
meiro Mundo, porquanto já consagrada em outras na
ções, especialmente nos Estados Unidos, Inglaterra e
França, onde se busca conservar na função pública,
respeitando a vontade própria de escolha, o servidor
de alta especialização funcional, que acumulou, ao

Justificação

Proposta de alteração da idade de 70 para 75
anos para a aposentadoria compulsória na magistra
tura.

Sala de Sessões, - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

DESTAQUE N9 26

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 161, inciso 11, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, requeremos Des
taque da expressão abaixo, constante do artigo único
da PEC nQ 127-A, de 1995, do Sr. Ricardo Barros e
outros, que dá nova redação ao inciso. VI do art. 93 da
CF, para inclusão no art. 7º do Substitutivo do Relator
à Proposta de Emenda à Constituição nº 96-B, de
1992.

Art. 93 .
VI - "a aposentadoria com proventos integrais é

compulsória por invalidez e aos setenta e cinco anos
de idade e facultativa aos trinta anos de serviço, após
cinco anos de efetivo exercício na judicatura".
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constante do art. 2º da Emenda nº 27-CE/99, de au- longo de profícua carreira, vasta cabeçal de experiên-
toria do Senhor Konder Reis, para fins de sua inclu- cia e saber.
são no Substitutivo adotado pela Comissão Especial O Estado lucra com a permanência em ativida-
que apreciou a PEC nº 96-A, de 1992, que "introduz de do servidor de reconhecida eficiência, e preserva o
modificações na estrutura do Poder Judiciário" e direito que cada um deve ter de escolher o momento e
apensadas. a oportunidade de encerrar a vida pública, conforme

previsto nos Princípios Fundamentais que regem a
Constituição Federal.

Sala das Sessões, de novembro de 1999.
- Deputado Ricardo Barros. - Vice-Líder do Gover
no.
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Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, I, § 2º do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do inciso XV do artigo 93 da Constitui
ção, constante do art. 7º do Substitutivo da Comissão
Especial

Justificação

O Substitutivo da Comissão Especial institui
período de quarentena para os Ministros de Estado,
Secretários de Estado, Procurador-Geral da Repú
blica, Procuradores-Gerais de Justiça e Advoga
do-Gerai da União, de três anos, para poderem ser
nomeados para cargo em qualquer tribunal. A pro
posta cerceia a prerrogativa presidencial de esco
lher aqueles que, muitas vezes, justamente por te
rem ocupado os referidos cargos, possuem as me
lhores qualificações para o desempenho da função
judicante ao término de seus mandatos, caso preen
cham as demais condições exigidas para tanto.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 30
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do artigo 94 da Constituição, constan
te do art. 8º do Substitutivo da Comissão Especial.

J,ustificação

A proposta de nomeação do quinto constitucio
nal de advogados e procuradores dos tribunais dire
tamente por eleição nas respectivas classes, sem
qualquer filtro por parte do tribunal que irão compor,
no caso de advogados ou membros do Ministério
Público, estes últimos limitados à hipótese do art.
104 (STJ), constitui elemento de extremo corporati
vismo, estimulando a política interna no âmbito des
sas categorias, em detrimento do merecimento e da
qualidade técnica dos candidatos. É sabido que o
processo de apuração da eleição destinada a tais
cargos sofre um altíssimo grau de ingerência de fac
ções e grupos corporativos que acabam maculando
o processo, retirando-lhe a integridade democrática.
A natureza do ato de nomeação de um juiz de Tribu
nal, nas vagas reservadas ao Ministério Público e
aos advogados, sempre foi de natureza composta,
convergindo a vontade do próprio Poder Judiciário e

do Poder Executivo, modelo a ser mantido e presti
giado.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nº 31

Excelentí8simo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 6, apresentada na Comissão Espe
cial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nº 32

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 32, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-8/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nº 33

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 20, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-8/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Deputado Jutahy Júnior, Vice Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 34

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202,
§ 8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para a emenda nº
20-CE/99, apresentada pelo Deputado Arlindo Chi
naglia à Proposta de Emenda à Constituição nº
96/92.

Justificação

A Emenda nº 20, do Deputado Arlindo China
glia, confere ao Congresso Nacional poderes para
nomear os ministros dos Tribunais Superiores e os
integrantes dos Tribunais Regionais Federais e dos
Tribunais Regionais do Trabalho. Trata-se de pro
posta que confere maiores poderes para o Poder
Legislativo, rE~duzindo sensivelmente a influência



constante do inciso I do caput do art. 95 da CF,
com a redação proposta pelo art. 9Q do Substitutivo
adotado pela Comissão Especial que apreciou a PEC
nQ 96-A, de 1992, que "Introduz modificações na es
trutura do Poder Judiciário" e apensadas.

Justificação

A inclusão do Conselho Nacional da Justiça tem
sido aplaudida por toda a sociedade e mesmo aceita
pela Magistratura, que reconhece a necessidade de
criação de novo modelo de uniformização administra
tiva e de verificação disciplinar, notadamente em rela
ção aos membros dos tribunais.

No entanto, ressai inequívoca crítica quando se
verifica a quebra do princípio secular da vitaliciedade
dos magistrados ao permitir-se, por via indireta, a per
da do cargo por via administrativa de decisão do cria
do Conselho, estabelecendo-se inclusive o paradoxo
inexplicável de não poder o CNJ aplicar penas meno
res (como a remoção disciplinar) e poder fazê-lo no
caso de configurar maior gravidade e assim apenar
disciplinarmente o juiz com a perda do próprio cargo.

Percebe-se, portanto, que quando muito poderia
O CNJ, como ocorre em relação a determinadas penas
disciplinares, verificando caos grave, recomendar a
perda do cargo, representando ao tribunal competente
com os elementos obtidos para tal constatação, que
poderia, inclusive, aceitando a representação, eventu
almente suspender o magistrado acusado de suas tun
ções, tudo, assim, respeitando o consagrado no atual
art. 95 da CF, eis que a vitaliciedade se constitui, ine
quivocadamente, em prerrogativa do juiz, estabelecida
em prol da própria sociedade, elemento de garantia de
sua imparcialidade e independência.

Necessária, portanto, a retirada da possibilidade
de o CNJ decretar, por ato próprio, a perda do cargo de
magistrado, excluindo-se do substitutivo a expressão
peculiar e em desacordo com a tradição constitucional
brasileira e contraditória com a própria atribuição disci-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 35
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do. Poder Executivo sobre a composição dos Tribu- Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De-
nals. putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De- da Bancada do Partido dos Trabalhadores.
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores. REQUER~MENTO DE DESTAQUE N2 37

(Regimento Interno, art. 161, V)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, V do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA SUPRESSÃO da expressão

"... ou de decisão do Conselho Nacional de Jus
tiça."

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202,
§ 82, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o § 4Q do art. 94,
constante do art. 42 da Emenda n!! 44-CE/99, para
substituir o art. 94, constante do art. 8Q do Substituti
vo adotado pela Comissão Especial destinada a
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 96/92.

Justificação

A nossa proposta, consubstanciada na Emen
da n2 44-CE/99, propõe algumas medidas tendentes
a democratizar o critério de escolha dos integrantes
do quinto constitucional.

Para a escolha dos membros do Ministério PÚ
blico e dos advogados que integrarão os Tribunais
Superiores, os Tribunais Regionais Federais, os Tri
bunais Regionais do Trabalho, e os Tribunais dos
Estados e do Distrito Federal e Territórios, estamos
propondo eleição de âmbito nacional, regional, esta
dual e distrital, mediante voto secreto e direto dos
integrantes de cada uma das categorias, com a for
mação de chapas, vedado o voto por representação
e a eleição proporcional, com a formação de lista trí
plice. Após a formação da lista, o Tribunal enviará a
indicação para o Poder Executivo, que, nos vinte
dias subseqüentes, escolherá um de seus integran
tes para a nomeação.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 36

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do
Regimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO para a Emenda n!! 1-CE/95, do De
putado Nedson Micheleti (pág. 233, volume I do
avulso).

Justificação

A Emenda n!! 1-CE/95 extingue o Tribunal Supe
rior do Trabalho, o poder normativo da Justiça do Tra
balho e os juízes classistas.



REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO

EM SEPARADO NQ 40

(Do Líder do Partido Democr~tico Trabalhista)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos moldes do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque

Justificação

O inciso IV do parágrafo 1º do art. 95 e a alínea f
do inciso 11 do § 5º do art. 128 introduzem a vedação
para o magistrado e membro do Ministério Público,
respectivamente, de revelarem ou permitirem "indevi
damente que cheguem ao conhecimento de terceiros
fatos ou informações de que tenham ciência em razão
do cargo e que violem o sigilo legal, a intimidade e a
honra das pessoas". A utilização de conceito vago 
como é a expressão indevidamente - pode ensejar
múltiplas interpretações, ainda mais se considerada a
sanção de perda do cargo. Assim sendo, "como aferir,
para fins de instauração de processo administrati
vo-disciplinar de perda do cargo de magistrado, a au
toria da permissão para que cheguem ao conheci
mento de tE~rceiros fatos ou informações"? Será por
presunção quanto ao juiz da causa? Quais serão os
critérios preliminares de fixação dessa agência ativa?
O disposto proposto deve condicionar as ações nele
discriminadas à existência de dolo (...)" (Comentários
do Grupo Multidisciplinar de Magistrados do Rio
Grande do Sul ao Substitutivo do Deputado Jairo Car
neiro, texto mimeo, 5 de janeiro de 1995). Pela impre
cisão dos conceitos utilizados, a proposta da Relatora
fragiliza a garantia funcional da vitaliciedade.

Por outro lado, os dispositivos anteriormente in
dicados contrariam o princípio da publicidade, inviabi
lizando a divulgação de qualquer fato relacionado ao
Poder Judiciário e ao Ministério Público. Em termos
práticos, as restrições que se pretendem impor esta
belecem o segredo de justiça como regra para todo e
qualquer litispendência na medida em que qualquer
processo poderá estar relacionado à invasão ou lesão
à vida priva.da e à intimidade.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - Deputado Antô
nio Carlos Biscaia. PT/RJ - José Genoíno.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 39

Senhor"Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §
8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o inciso IV do § 1º
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plinar do Conselho, em relação a penas de menor gra- do art. 95 e para a alínea f do inciso 11 do art. 128,
vidade. Tal correção do preceito certamente dignifica- constantes, respectivamente, dos arts. 9º e 37 do
rá a atuação disciplinar do Conselho sem transfor- Substitutivo adotado pela Comissão Especial desti-
má-lo em espúrio tribunal de exceção. nada a proterir parecer à Proposta de Emenda à

Sala de Sessões, 8 de dezembro de 1999. - Constituição nº 96/92.
Deputado Nela Rodolfo, PMDB/SP - Deputado
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 38
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §
8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para expressão "(...) e a
suspensão no caso de descumprimento injustificado
dos prazos processuais, na forma da lei" do inciso 111
do caput do art. 95 e da alínea c do inciso I do § 5º do
art. 128, constantes, respectivamente, dos arts. 9º e
37 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 96/92.

Justificação
O inciso 11I do art. 95 (art. 9º do Substitutivo) e o

art. 128, § 5º, alínea c (art. 37 do Substitutivo) estabe
lecem a possibilidade de suspensão dos subsídios do
magistrado e do membro do Ministério Público no
caso de descumprimento dos prazos processuais,
conforme dispuser a lei. Trata-se, mais uma vez, de
proposta que afronta uma das garantias funcionais do
Poder Judiciário e do Ministério Público, a irredutibili
dade de subsídios, entendida como a impossibilidade
de sua diminuição em qualquer hipótese. A irredutibili
dade de vencimentos dos juízes e dos membros do Mi
nistério Público objetiva garantir o seu padrão de vida,
prevenindo coações, hostilizações e pressões oriun
das dos demais Poderes, do próprio Judiciário e do
próprio Ministério Público, ou de grupos economica
mente fortes. Ora, se o subsídio até então era protegi
do por uma garantia constitucional e funcional que ve
dava a sua redução em qualquer hipótese, a partir da
proposta da Relatora, ele poderá ser suspenso, o que,
em termos práticos, significa, mais uma vez, a supres
são de umas das garantias de independência dos
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partidos dos Trabalhadores.



DESTAQUE SIMPLES N2 42

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nQ 10, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder - PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 43

Senhor Presidente

Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi
mento Interno, destaque para a alínea a do inciso IV,
do art. 96, constante da Emenda nº 11, apresentada
na Comissão Especial.

Justificação

A proposta visa resgatar o contido no substituti
vo da nobre Relatora, Deputada Zulaiê Cobra, con
cernente à eleição direta por todos os membros da
magistratura para a escolha dos integrantes do órgão
espeical e da direção dos respectivos tribunais de se
gundo grau, de modo a permitir a democratização ju
diciária e a renovação das idéias tendentes à evolu
ção dos modelos forenses.

A proposta visa seguir o modelo adotado pela
Constituição do Estado de São Paulo, que recente-
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para votação em separado do inciso IV do § 1º do art. Constituição os avanços obtidos pela magistratura
95, acrescido ao texto constitucional pelo art. 92 do estadual paulista, notadamente pela Associação Juí-
Substitutivo da PEC nº 96-A/92. zes para a Democracia - AJD, que conseguiu aprovar

na Assembléia Legislativa de São Paulo Emenda
Constitucional que institui a eleição direta, por todos
os magistrados vitaliciados, para os órgãos diretivos
dos Tribunais de Justiça e de alçada. Estávamos di
ante de uma conquista altamente democratizante das
estruturas internas de poder Judiciário. Lamentavel
mente, a Comissão Especial, por intermédio do Des
taque nº 298, da Bancada do PSDB, suprimiu essa
conquista. A Emenda nº 44-CE/99, por nós apresen
tada, contemplava essa conquista ao instituir que "os
órgãos diretivos dos tribunais serão escolhidos por
meio de eleição direta e secreta portados os juízes vi·
talícios vinculados ao tribunal, vedada a reeleição"
(art. 93, XIV). Portanto, o Substitutivo da Comissão
Especial não só não avançou na democratização in
terna do Poder Judiciário, como retrocedeu nas incipi
entes conquistas da magistratura paulista.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

Pelo exposto, contamos com o apoiamento dos
nobres pares pela supressão do dispositivo em tela.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Pompeu de Mattos, Vice-Líder do PDT.

Justificação

O dispositivo que se pretende suprimir traz a ve
dação para o magistrado sobre a revelação ou per
missão indevida a terceiros ou meios de comunicação
sobre informações de que tenha ciência em razão do
cargo e que violem o sigilo legal, a intimidade, a vida
privada, a imagem e a honra das pessoas.

Primeiramente, importa ressaltar a superficiali
dade da descrição da conduta, acrescida de um dis
positivo coercitivo que permite, inclusive, a perda do
cargo mediante processo administrativo restrito a um
único órgão: o Conselho Nacional de Justiça, sem
previsão, sequer, de um grau recursal.

Trata-se, pois, de um mecanismo flagrantemen
te, contrário ao princípio da publicidade, o que vai de
encontro aos objetivos democráticos da presente
PECo

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 41
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 , 162 e 202, §
8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o inciso XIV do art.
93, constante do art. 4º da Emenda nº 44-CE/99 para
ser incluído no art. 93, constante do art. 7º do Substi
tutivo pela Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Justificação

A consolidação do Estado Democrático de Dire
ito não pode prescindir da democratização interna de
todas as instituições do Estado, notadamente daque
le Poder responsável pela prestação da atividade ju
risdicional. Em regra, as cúpulas dos Tribunais, sejam
Superiores, sejam de segundo grau, tendem a enfei
xar um poder decisório, tanto jurisdicional como admi
nistrativo, exagerado. A Relatora, Deputada Zulaiê
Cobra, conhecedora dessa realidade, havia contem
plado em seu Substitutivo (art. 93, inciso XII, constan
te do art. 7º do seu Substitutivo) a eleição direta e se
creta, com a participação de todos os membros do tri
bunal e juízes vitalícios a ele vinculados, para os ór
gãos diretivos de tribunal, que agregava ao texto da



REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 46

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,

requeremos Destaque para votação em separado do
art. 98 da Constituição Federal, referido pelo art. 11
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Sílvio
Torres, Vice-Líder do PSD8 - Antônio Carlos Pan
nunzio, PSDI3 - Lívio Rossi, PSDS - André Benas
si, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 47

Requer destaque para votação em separado de
dispositivo do Substitutivo à PEC nº 96-A, de 1992,

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 45

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos Destaque da Emenda nº 45-CE/99 para
conferir respaldo à apresentação de emenda agluti
nativa ao Substitutivo adotado pela Comissão Especi
al.
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mente teve Emenda incorporada ao seu Texto, e que, dos, Destaque para votação do § 3º do art. 96, cons-
inequivocamente, possibilitará uma maior participa- tante do art. 2º da Emenda nº 36-CE/99, para ser in-
ção da magistratura de primeiro e segundo graus na cluído no texto da Proposta onde couber.
definição das prioridades administrativas do Poder . . _
Judiciário. Justlflcaçao

Com relação às sempre repetidas críticas à poli- A in?tituiçã? de uma ."~ção ?ivil" pa~a puni~ os
tização das direções dos tribunais, cabe notar-se que c~sos de Improbldade_adm!nlstratlv~ tr~z a tona, !ne-.
a proposta não atinge o Supremo Tribunal e os Tribu- vltavelmente, a questao da competencla para o seu ,.,
nais Superiores e, no âmbito dos propostos tribunais processo e juJ,~~m~nto, tendo em vista, especialmen-
de segundo grau envolvidos (Tribunais de Justiça, Ti- t:, ,as consequenclas de eventual senten9a. c~nde~a-
bunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do ton~ q~e no~ ~xpressos termos da Constltu~çao, alem
Trabalho) há que se verificar que a eleição é restrita da,'~d'spon'b!'dade dos bens e o ress~rcl~e~to do
dentre aqueles integrantes do próprio tribunal ou do Erano, p~dera ac~r~etar a ~~rda da fU,nçao_pub!lca e a
respectivo órgão especial, verificando-se, pois, ape- suspensa? dos dlre~tos polJ~I~OS ~o r~u. ~ao ~a como
nas o alargamento do colégio eleitoral (atingindo as- ~eg.ar, pOIS, os efeItos polltlcos-Instltuclonals desse
sim todos os integrantes do respectivo tribunal e mais institutO.
os juízes vitalícios de primeiro grau), firmando-se, A simples possibilidade de suspensão dos direi-
quando muito, compromissos firmes de equaciona- tos políticos, ou a perda da função pública, isolada-
mento dos problemas administrativos que envolvem mente consideradas, seria suficiente para demonstrar
os fóruns, por vezes esquecidos na definição das po- que não se trata de uma ação qualquer, mas de uma
líticas de gestão pelos Presidentes dos Tribunais. "ação civil" de forte conteúdo penal, com incontestá-

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. _ veis aspectos políticos.
Nelo Rodolfo, PMDB/SP. Essa colocação, por isso, serve de alerta para

os riscos decorrentes de eventual competência dos
DESTAQUE SIMPLES N!! 44 juízes de primeira instância para processar e julgar,

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara com base na L.ei nº 8.429/92, as autoridades que es-
dos Deputados tão submetidas, em matéria penal, à competência ori-

Requeiro, nos termos regimentais, destaque ginária de cortes superiores ou até mesmo do Supre-
para a Emenda nº 45, apresentada na Comissão mo Tribunal Superior.
Especial, da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte Impõe-se, assim, o reconhecimento da conve-
às emendas aglutinativas. niência pública e política de que as ações de improbi-

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. _ dade contra autoridades que gozem de foro privilegia-
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder _ PSDB. do sejam apreciados pelos mesmos órgãos jurisdicio

nais competentes para o julgamento das ações pena-
is contra essas mesmas autoridades.

Sala das Sessões, Deputado Jutahy Júni-
or, Primeiro Vice-Líder do PSDB.

Sala das Sessões, de de 2000. Silvio Torres,
Vice-Líder do PSDB - Antônio Carlos Pannunzio,
PSDB - Uno Rossi, PSDB - André Benassi, PSDB
- Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 45 - A
(Regimento Interno, art. 161, 11)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelêcia, nos termos do art.
161, " do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, I e § 22 , do Re
gimento Interno, destaque da expressão "e observa
do o disposto no art. 133", constante do inciso I do art.
98 da Constituição, na redação dada pelo art. 11 do
Substitutivo da Comissão Especial.

Justificação

A expressão em apreço torna obrigatória a pre
sença do advogado nos processos de competência
dos juizados especiais previstos no art. 98. Salvo me
lhor juízo, a exigência é incompatível com o grau de
simplicidade preconizado para os juizados em questão
e com o propósito de uma justiça acessível a todos, in
dependentemente da situação econômica. A presença
do profissional do Direito pode desvirtuar esse deside
rato, na medida em que dificultará o acesso dos menos
favorecidos, sem condições de arcar com honorários
advocatícios. A regra de que o Estado prestará assis
tência jurídica aos necessitados, contida no art. 5º do
texto constitucional, não exclui esse risco, pois todos
sabem que nem todos os Estados dispõem de uma
Defensoria Pública capaz de atender todas as deman
das que fatalmente se instalarão. Pelo menos por en
quanto, parece razoável que o recurso a advogado
permaneça como faculdade das partes, não como im-

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, incisos I e V do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, destaque para votação em separa
do para a supressão da expressão ''togados, ou" e
"estes exercendo função a título honorífico, sem re
muneração" do texto "juizados especiais, providos de
ju ízes togados, ou togados e leigos, estes exercendo
função a título honorífico, sem remuneração," da Nova
Redação do inciso I do art. 98 da Constituição Fede
ral, contido no art. 11 do Substitutivo à Proposta de
Emenda à Constituição nº 96-A, de 1992, que "Intro
duz Modificações na Estrutura do Poder Judiciário".

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 1999. 
Deputado Marcelo Barbieri, PMDB.

Ademir Lucas - PSDB - João Fassarella - PT 
De Velasco - PST - Silas Brasileiro - PMDB - Osval
do Biolchi - PMDB - João Caldas - PL - Osvaldo
Reis - PMDB - Caio Riela - PTB - Edinho Bez 
PMDB - Evilásio Farias - Bloco/PSB - Pedro Fernan
des - PFL - Darci Coelho - PFL - Clovis Volpi 
PSDB - Duílio Pisaneschi - PTB - Jair Bolsonaro
PPB - Zaire Rezende - PMDB - Fernando Gabeira
PV - Dr. Benedito Dias - PFL - Wellington Dias - PT 
Aníbal Gomes - PMDB - Airton Dipp - PDT - Sérgio
Carvalho - PSDB - Celso Jacob - PDT - Laire Rosa
do - PMDB - Hugo Biehl- PPB - Zezé Perrella - PFL
- Carlos Batata - PSDB - Sérgio Reis - PSDB·- Ger
vásio Silva - PFL - Ciro Nogueira - PFL - Átila Lira
PSDB - Iberê Ferreira - PPB -Igor Avelino - PMDB
Saulo Pedrosa - PSDB - Alex Ganziani - PSDB 
Alberto Fraga - PMOB - Pompeo de Mattos - POT 
Medeiros - PFL - Pedro Celso - PT - Luís Eduardo
PSDB - Fernando Zuppo - PDT - Dino Fernandes 
PSDB - Léo Alcântara - PSDB - Mário de Oliveira 
PMDB - Airton Xerez - PSDB - Ricardo Rique 
PSDB - João Magalhães - PMDB - Saraiva Felipe 
PMDB - Marcio Mattos - PT - Felix Mendonça - PTB
- Paulo Baltazar- Bloco/PSB - Hermes Parcianello
PMDB- Roland Lavigne- PFL- Paulo Feijó- PSDB
- Padre Roque - PT - José Carlos Vieira - PFL 
José Carlos Elias - PTB - Enio Bacci - POT - Vilmar
Rocha - PFL - Serafim Venzon - PDT.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 48

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do art. 161, inciso I, § 29 do Regi
mento Interno, requeremos a Vossa Excelência,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO-DVS,
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que "Introduz modificações na Estrutura do Poder Ju- para Supressão da expressão "estes exercendo fun-
diciário". ção a título honorífico, sem remuneração" constante

do inciso I, do art. 98, constante do art. 11 do Substitu
tivo do Relator à PEC nº 96-A, de 1992.

Justificação

Propõe-se o exercício gratuito de função dos lei
gos que vieram a constituir, somatoriamente, os juiza
dos especiais.

Desrespeita-se, frontalmente, o disposto no in
ciso VII do art. 72 da nossa Carta Magna que garante,
expressamente, o recebimento do salário, constituin
do-se em um dos direitos dos trabalhadores. Veda-se,
portanto, o trabalho não remunerado. Considera-se,
para tanto, que, esta fixação deverá, em qualquer hi
pótese, respeitar regras e condições.

O disposto no inciso I do art. 98, confirma a rele
vância da função a ser desenvolvida pelo juiz leigo,
este último cuja função que ultrapassar a de mero
conciliador, será prestada a título honorífico. O respei
to ao mandamento constitucional está a impor a ex
clusão desse trabalho gratuito.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Gerson Peres, 1º Vice-Líder do PPB.

DESTAQUE DE BANCADA N5! 49



REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!l 53

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do
Regimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO para a expressão "composta de ci
dadãos nomeados pelo Presidente do Tribunal de
Justiça" do inciso 11 do art. 98, constante do art. 11
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda
à Constituição nº 96/92.

Justificação

O destaque objetiva preservar a eleição direta
para os juízes de paz.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000.
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoí
no, Líder da Bancada do Partido dos Trabalhado
res.

"e observado o disposto no art. 133"

Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03535

posição constitucional. Além do mais, a dispensa de Hoje, um terço da prestação jurisdicional esta-
advogado no âmbito da Justiça do Trabalho é uma ex- dual de Minas Gerais passa necessariamente pelos
periência que deu certo e que pode perfeitamente ser Juizados Especiais, onde ocorre verdadeira e silen-
acolhida na esfera dos juizados especiais. ciosa revolução.

Sala das Sessões, de de 2000. - Deputado Ino· Ademais, os Juizados Especiais, aqui e em qual-
cêncio Oliveira, Líder do PFL. quer país, devem oferecer justiça ágil, rápida, liberta de

formalismo e ritos que a aprisionem e retardem.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. - Ro-
naldo Vasconcellos, Vice-Líder do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 52

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 , 162 e 202, §
8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para a expressão "e ob
servado o disposto no art. 133" do inciso I do art. 98,
constante do art. 11 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Justificação

A expressão destacada tem como efeito práti
co, se mantida no texto, a presença obrigatória do
advogado nos juizados especiais. Atualmente, nos
Juizados Especiais Cíveis, a presença do advogado
é obrigatória nas causas de valor acima de 20 salá
rios mínimos. Pela proposta da relatora, ela torna a
presença obrigatória, desvirtuando a informalidde e
a celeridade característica dos Juizados Especiais.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. De
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, lí
der da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES Nº 50
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, I do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO da expressão

constante do inciso I do art. 98, na redação do
art. 11 do Substitutivo da Comissão Especial.

Justificação

Não é compatível com a natureza informal dos
juizados especiais, com a oralidade e o rito sumaríssi
mo adotados, a exigência da presença do advogado,
sob pena de dificultar o acesso das pessoas mais po
bres, que não dispõem de recursos para pagar hono
rários. A presença do advogado, deve ser facultativa,
como já ocorre atualmente e vem produzindo ótimos
resultados para a população. Interesses meramente
corporativistas ou de classes não podem se sobrepor
ao interesse da maioria da população.

A dispensa do advogado já ocorre atualmente
em matéria trabalhista e em habeas corpus, sem
qualquer prejuízo para o jurisdicionado.

Sala das Sessões, Deputado Jutahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE N2 51

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do ar.t 161, inciso V, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados venho requerer
Destaque do art. 11 (98, I), do substitutivo da relatora,
com o intuito de excluir a expressão "e observado o
disposto no art. 133".

Justificação

A permanência da expressão inviabiliza os Jui
zados Especiais, ao exigir a presença de advogado,
em qualquer caso. A experiência, vitoriosa em todo o
Brasil, revela que a orientação da Lei nº 9.009, de
1995, mitigando a experiência, tem dado ótimos re
sultados.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 54

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §

8º do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o § 4º do art. 98,
constante do art. 11 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Justificação

O art. 11 do Substitutivo, que introduz o § 4º
do art. 98 da CF, objetiva constitucionalizar a utili
zação do juízo arbitral para a resolução de confli
tos de interesse. Com isso, tenta-se elidir o óbice
contido no inciso XXXV da Constituição, que de
termina que "a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", em
relação à Lei nº 9.307/96, que dispõe sobre a arbi
tragem.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. De
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, lí
der da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES NR 55

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 29, apresentada na Comissão
Especial, da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte
às emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. Ju
tahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N256
(Da Bancada do Bloco PSB/PCdoB)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, V e § 2º,
e art. 162, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, Destaque para suprimir o art. 13 do
Substitutivo da Relatora, aprovado na Comissão
Especial, à Proposta de Emenda à Constituição nº
96-B/92.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. De
putado José Antônio, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar, PSB/PCdoB

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 57
(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, I do Regimento Interno da Câmara dos De-

putados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do artitgo 13 do Substitutivo da Comis
são Especial.

Justificação

A disciplina dos precatórios é objeto de discus
são específica, no contexto da Proposta de Emenda à
Constituição n!! 407-A, de 1996.

Cabe registrar a recente adoção de substituti
vo pela Comissão Especial da Câmara dos Deputa
dos, destinada a proferir parecer à PEC nº 407 (o
substitutivo foi aprovado em 16 de novembro próxi
mo). Referido substitutivo oferece solução a ques
tões que não foram contempladas no contexto da
proposta em exame, tais como: a liquidação de pre
catórios em títulos ou certificados da dívida pública
(exceção aos créditos de pequeno valor e os de na
tureza alimentícia); a possibilidade de utilização des
ses títulos na compensação de tributos e dívidas,
bem como em processo de licitação, concessão de
serviços e privatização de estatais; previsão de cri
me de responsabilidade para o Presidente do Tribu
nal competente que, por ato comissivo ou omissivo,
retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de
precatório, etc.

Tampouco se descuidou, no âmbito do substi
tutivo à PEC n9 407, de aspectos tratados na pro
posta em análise, tais como: previsão de atua/iza
ção do crédito até o pagamento; definição de prazo
de noventa dias para pagamento de crédito de natu
reza alimentícia (nos limites definidos em lei); regras
de transição para o novo regime, etc.

É recomendável, pois, que as discussões rela
tivas ao regime dos precatórios continuem a ser rea
lizadas no âmbito da PEC nº 407-A, de 1996.

Sala das Sessões, Deputado Jutahy Júnior 
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 58
PEC Nº 968/92

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeiro Destaque
para a votação do § 29 do art. 109 da Emenda Subs
titutiva nº 13, apresentada pelos senhores Deputa
dos Roberto Jefferson, Luiz Antônio Fleury e Caio
Riela, à proposta de Emenda à Constituição nº
96-A/92, para fins de formar Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. De
putado Duílio Pisaneschi, PTB/SP. - Deputado
Roberto Jefferson, Líder do PTB.



Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos Destaque para votação em separado do
inciso I do art. 102 da Constituição Federal, referido
pelo art. 14 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Síl
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Be
nassi, PSDB - Saulo Pedroza, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO
(Do Deputado Miro Teixeira)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos moldes do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, Destaque
para votação em separado da expressão "e nas
ações declaratórias de constitucionalidade", inserido
no inciso I do art. 102, CF constante do art. 14 do
Substitutivo, através da aprovação do destaque nº
296, de autoria da Bancada do P8DB, a fim de retirar
o efeito vinculante atribuída à mesma, recuperando a
redação anterior da relatora que bania, inclusive, a fi
gura da ADEC como objeto de julgamento originário
pelo STF.

Justificação

A anuência para que a ADEC permaneça inte
grando o ordenamento jurídico é inadmissível na me
dida em que a esta é conferido o efeito vinculante se
gundo inteligência do § 2º do art. 102, CF.

O efeito vinculante, por sua vez, é flagrantemen
te, violado de cláusula pétrea dado seu caráter su
pressor do juiz natural. Isto significa dizer que ne
nhum órgão do Judiciário, excetuado o STF, poderá
exercer sua jurisdição, ainda que de maneira inciden
tal, diferentemente daquela Corte. Obliquamente, te
remos o princípio do duplo grau sendo, igualmente,
afetado eis que questões constitucionais não estarão
sujeitas à reformulação de qualquer instância dada a
invariabilidade da matéria examinada pela Suprema
Corte.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 59 Requeiro, nos termos regimentais, Destaque
PEC Nº 96-B/92 para a Emenda nº 9, apresentada na Comissão Espe-

Senhor Presidente, cial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às

Nos termos regimentais, requeiro DESTAQUE emendas aglutinativas.
para a votação do § 1º do art. 100 da Emenda Substi- Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - De-
tutiva nº 11, apresentada pelos senhores Deputados putado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.
José Priante e Bonifácio de Andrada, à Proposta de REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 64
Emenda à Constituição nº 96-A/92, para fins de for
mar Emenda Aglutinativa.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - De
putado Duílio Pisaneschi, PTB/SP - Deputado Ro
berto Jefferson, Líder do PTB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 60

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re
gimento Interno, Destaque Para Votação Em Separa
do para o art. 7º da Emenda nº 21-CE/95, do Deputado
José Roberto Batochio. (pág. 549, volume I do avulso).

Justificação

O art. 7º estabelece novos critérios de escolha
para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 61
(Suporte)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, do Regi

mento Interno, Destaque da Emenda nº 15-LE/99,
apresentada à PEC Nº 96-B/99, que introduz modifi
cações na estrutura do Poder Judiciário.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado José Antônio, - Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB. - Deputado Professor Luizi
nho, Vice-Líder do PT.

DESTAQUE SIMPLES N2 62

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 15, apresentada na Comissão
Especial da PEC 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - De
putado Jutahy Júnior, Vice-Líder do P8DB.

DESTAQUE SIMPLES N2 63

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,



"Art. 102 ..
11 - julgar, em recurso ordinário, o ha

beas corpus, o mandado de segurança, o
habeas data e o mandado de injunção deci
didos em única instância pelo Tribunal Su
perior Eleitoral, se denegatória a decisão."

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 67

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

Senhor Presidente,

Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do ar
tigo 161, I, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, destaque para votação em separado do inci
so 11, do artigo 102, constante da Emenda nE 9, apre
sentada na Comissão Especial.

Texto destacado:

Justificação

Para que as decisões do STJ, desde que não
tratem de matéria constitucional, passem a ser irre
corríveis, haveria que ser feita uma Reforma do Judi
ciário, com o objetivo de evitar justaposição no que se
refere às órbitas destinadas ao STF (exclusivamente,
matérias constitucionais) e ao STJ (última instância
em matéria infra-constitucional).

No recurso ordinário são suscitadas questões
constitucionais e questões infra-constitucionais. Com
a emenda aglutinativa ora proposta, só poderão ser
levadas ao Supremo Tribunal Federal as questões
constitucionais objeto de acórdão proferido pelo Su
periorTribunal de Justiça, mediante recurso extraordi
nário. As questões infra-constitucionais se tornarão ir
recorríveis, portanto o STJ, no atual sistema, é a Cor
te máxima em matéria infra-constitucional.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. -Ibra-
him Abi-Ackel, PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 68

Senhor Presidente,

Requeiro A Vossa Excelência, nos termos do ar
tigo 161, V, do Regimento Interno da Câmara dos De-
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A rigor, o efeito viola não só as garantias indivi- fica, máxime quando o Relatório mantém a compe-
duais acima expostas, mas a clássica tripartição de tência da Corte Suprema para julgar, nas mesmas hi-
Poderes. É cediço na literatura jurídica que o STF le- póteses, os membros dos Tribunais Superiores.
gisla negativamente através das ADln quando decla- O julgamento de tais questões vem sendo efeti-
ra-as constitucionais e atribui-lhes o chamado efeito vado pelo Supremo Tribunal Federal, desde a Consti-
vinculante, está mais do que legislando: está vedan- tuição de 1937, não havendo qualquer motivo rele-
do, inclusive, o direito ao exame judiciário (vide art. 5º, vante que justifique a retirada de tal competência da
inciso XXXV, CF). Corte Constitucional para o Superior Tribunal de Jus-

Tal mecanismo é tão verossímil que o inciso 11 tiça.
do art. 5º, CF ganha contornos mais restritos à liber-
dade do cidadão na medida em que este terá sua
conduta ditada, não só pelas leis, mas por súmulas
vinculantes. Em outras palavras, o novo texto confere,
ainda que mascaradamente, a atribuição aos julgado-
res da Suprema Corte a função, originariamente, le-
gislativa em ofensa ao inciso 111 do § 49do art. 60, CF.

Pelo exposto, a ADEC é inviável no contexto do
Estado Democrático de Direito.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 1999. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT - Deputado
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT.

DESTAQUE DE BANCADA NQ 66
(Regimento Interno, art. 161, I, § 29)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO da alínea c, do inciso I, do art. 102, da
CF, constante do art. 14 do Substitutivo da Comissão
Especial, e, como conseqüência, da alínea a do inciso
I, do art. 105 da Constituição, na redação dada pelo
art. 20 do Substitutivo da Comissão Especial.

Justificação

Verifica-se que o Relatório aprovado pela Co
missão Especial, na alínea c, exclui da competência
originária do Supremo Tribunal Federal o processa
mento e julgamento dos Ministros de Estado, nos cri
mes comuns e de responsabilidade, ressalvado o dis
posto no art. 52, I (que trata da competência privativa
do Senado Federal para processar e julgar o Presi
dente e o Vice-Presidente da República nos crimes
de responsabilidade e os Ministros de Estado nos cri
mes da mesma natureza conexos com aqueles), bem
como os membros do Tribunal de Contas da União.

A redução da competência originária do Supre
mo Tribunal Federal para excluir o processamento e
julgamento dos Ministros de Estado e dos Ministros
do Tribunal de Contas da União nos crimes comuns e
de responsabilidade, com a transferência de compe
tência para o Superior Tribunal de Justiça não se justi-



REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 70

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §
89, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO do parágrafo 2Q do art. 102,
constante do ali. 14 do Substitutivo adotado pela Comis
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 96/92.

Justificação

O Substitutivo da Relatora atribui eficácia contra
todos e efeito vinculante às decisões do STF nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações
declaratórias de constitucionalidade, relativamente
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à adminis
tração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal (art. 14 do Substitutivo, que mo
difica o art. 102, 111, § 29).

A atribui(;:ão de eficácia contra todos para as de
cisões definitivas de mérito nas ações diretas de in
constitucíonal~dade, como está sendo proposta, não
atribui o efeito de cassação da validade do dispositivo
declarado inconstitucional. A adoção desse efeito,
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putados, Destaque para supressão do relatório apro- ção, ainda que de maneira incidental. Obliquamente
vado peJa Comissão Especial À letra d, do item 111, do teremos o princípio do duplo grau sendo, igualmente,
artito 102, mantendo-se a redação atualmente vigen- afetado eis que questões constitucionais não estarão
te, constante da letra b, do item 111, do artigo 105. sujeitas à reformulação de qualquer instância dada a

Texto destacado: invariabilidade da matéria examinada pela Suprema
Corte.

"Julgar válida lei ou ato de governo lo-
cai contestado em face de lei federal." A rigor, o efeito viola não só as garantias indivi-

duais acima expostas, mas a clássica tripartição de
Poderes. É cediço na literatura jurídica que o STF le
gisla negativamente através das ADin quando supri
me normas declaradamente inconstitucionais. A con
trário senso, quando declara-as constitucionais e atri
bui-lhes o chamado efeito vinculante, está mais do
que legislando: está vedando, inclusive, o direito ao
exame judiciário (vide art. 5º, inciso XXXV, CF).

Tal mecanismo é tão verossímel que o inciso /I
do art. 59, CF ganha contornos mais restritos à liber
dade do cidadão na medida em que este terá sua
conduta ditada, não só pelas leis, mas por súmulas
vinculantes. Em outras palavras, o novo texto confere,
ainda que mascaradamente, a atribuição aos julgado
res da Suprema Corte a função, originariamente, le
gislativa em ofensa ao inciso 111 do § 49do art. 60, CF.

Em defesa do Estado Democrático de Direito,
contamos com o apoiamento dos nobres Pares.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. Depu
tado Dr. Hélio - Vice-Líder do PDT.

Justificação

O efeito vinculante é, flagrantemente, violador
de cláusula pétrea dado seu caráter supressor do juiz
natural. Isto significa dizer que nenhum órgão do Ju
diciário, excetuado o STF, poderá exercer sua jurisdi-

Justificação

No primeiro relatório, apresentado pelo nobre
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, a competência
para apreciar a validade de ato normativo local con
testado em face de lei federal, permanecia abrigada
no inciso b, do item 111, do artigo 105 da Constituição
Federal, que trata das atribuições específicas do Su
perior Tribunal de Justiça.

A douta Deputada Zulaiê Cobra, ao apresentar
seu relatório em substituição ao elabarado pelo De
putado Nunes Ferreira, manteve o mesmo entendi
mento. No entanto, durante a apreciação do mesmo
no âmbito da Comissão Especial, a referida atribuição
foi transferida para o rol das competências exclusivas
do Supremo Tribunal Federal, passando a figurar
como a letra d, o inciso 111, do artigo 102.

Ora a mudança pretendida contraria a intenção
declarada de se aproveitar a Reforma do Judiciário
em tela para desafogar o Supremo Tribunal Federal.
O contra-senso é evidente. Na prática, a proposta re
ferida implicaria transformar o Supremo em Corte co
mum com a incubência de julgar os conflitos em
temas tributários relativos aos cerca de 5 mil muni
cípios, 26 Estados e o Distrito Federal, tais como
criação de taxas, extinção e lançamento de créditos
tributários, etc. - Deputado Darci Coelho, PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO N9 69

(Do Líder do POT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos moldes do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, Destaque
para votação em separado do § 29 do art. 102, CF,
modificado pelo art. 14 do Substitutivo da PEC nQ

96-8/92, a fim de se retirar o efeito vinculante atribuí
do às ações de controle concentrado de constitucio
nalidade.



REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 72

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno, re
queremos DESTAQUE para votação em separado do
art. 103 da Constituição Federal, referido pelo art. 15
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Be
nasai, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DE BANCADA Nll 73

(Regimento Interno, art. 161, I e § 2º)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 22do
mesmo artigo do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o DESTAQUE DE BANCADA PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO do INCISO VI-A DO ART.
103 constante do Art. 15 do Substitutivo aprovado pela
Comissão Especial que apreciou a PEC nº 96-A, de
1992, que "Introduz modificações na estrutura do Poder
Judiciário" e apensadas.

Justificação

O texto destacado outorga legitimação para pro
por a ação direta de inconstitucionalidade ao Advoga
do-GeraI da União.

O Advogado-Geral da União é o Chefe da Advo
cacia-Gerai da União, representa a União, judicial e
extrajudicialmente, e é de livre nomeação do Presi
dente da República (CF, art. 131).

Ou seja, o Advogado-Geral da União é o advo
gado do Poder Executivo.

Ora, o Presidente da República é o chefe do Po
der Executivo (CF, art., 76) e tem legitimação para a
ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, I).

Assim, não há razão para se outorgar legitima
ção ao Advogado-Geral da União, uma vez que o Pre
sidente da República, que aquele representa, tem
essa legitimação.

Sala de Sessões. - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 74

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, § 82,
do Regimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
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como propusemos na Emenda n2 44-CE/99 (art. 103, Sala de Sessões - Deputado Mendes Ribeiro
parágrafos 12 e 22), daria efeito concreto ao princípio Filho, Vice-Líder do PMDB.
da legalidade (art. 52,11, CF). Essa abordagem vincu
laria, sem necessidade de súmula vinculante e sem
tratamentos discrepantes, os órgãos do Poder Judi
ciário, a administração pública e as pessoas de direito
privado, físicas ou jurídicas. Pela concepção do
Substitutivo, a oponibilidade contra todos não tem
efeito vinculante para as pessoas de direito privado,
mas, apenas, para a administração pública e para o
Poder Judiciário. Estamos diante de um paradoxo
que introduz situação de desigualdade inconcebível
em que um dispositivo legal pode ser considerado in
válido para a esfera pública e válido para as relações
privadas. Além do que, o Substitutivo manteve a com
petência do Senado Federal (art. 52, X, da CF) para
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou
ato normativo declarado inconstitucional.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoino, Lí
der da Bancada do Partido dos Trabalhadores

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 71
(Regimento Interno, art. 161, V)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, V, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA SUPRESSÃO do § 3º do art. 102
da CF constante do art. 14 do substitutivo adotado
pela Comissão Especial que apreciou a PEC nº 96-A,
de 1992, que "Introduz modificações na estrutura do
Poder Judiciário" e apensadas.

Justificação

Em se tratando de medida cautelar em ação di
reta de inconstitucionalidade, a fixação de prazo para
sua eficácia pode acarretar grave prejuízo à seguran
ça jurídica.

Tudo isso porque se por falha no controle do pra
zo de vigência ou por qualquer outro entrave no pronto
julgamento da confirmação, o ato normativo voltará a
ser eficaz retroativamente, ou seja, desde sua edição.

Lembre-se, por exemplo:

a) autos em poder da Procuradoria-Geral da Re
pública para parecer;

b) necessidade de inclusão da ADIN em pauta
para o julgamento da confirmação, a fim de permitir a
sustentação oral dos interessados;

c) pedido de vista quando do julgamento definiti
vo da ação, estando próximo o término do prazo de
validade da cautelar.



"...e menos de sessenta..."

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO Nº 78

(Do Deputado Miro Teixeira)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE para votação em separado da expressão
"e menos de sessenta anos de idade", contida no ca
put do art. 103-C, que foi acrescentado ao texto cons
titucional pelo art. 18 do Substitutivo da PEC 96-A/92.

Justificação

Essa diminuição de idade para sessenta anos
poderá acarretar transtornos de significativa relevân
cia ao funcionamento dos órgãos do próprio Poder.
Assim, por exemplo, no Conselho Nacional de Justi
ça, a escolha dos dois representantes do STF ficará
restrita apenas a três dos onze ministros que o com
põem. Seria, inclusive, de duvidosa constitucionali
dade que os trabalhos do Conselho pudessem ser pre
sididos pelo atual presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, com direito a voto, pois possui, atualmente, o no
bre ministro Carlos Velloso, 63 anos de idade (19-1-36).

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 79
(Regimento Interno, Art. 161, V)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, V, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA SUPRESSÃO da expressão

constante do caput do art. 103-C da CF, com a
redação dada pelo art. 18 do Substitutivo adotado
pela Comissão Especial que apreciou a PEC nº 96-A,
de 1992, que "Introduz modificações na estrutura do
Poder Judic:iário" e apensadas.

Justificação

Como os membros do Conselho Nacional de
Justiça não se aposentam neste cargo, pois são exer
centes de mandato, essa condição não se faz neces
sária. Da forma como está exigido, a participação de
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EM SEPARADO para a expressão "ficam revogados constante do art. 18 do Substitutivo adotado pela Co-
a § 4º do art. 103", constante do art. 5º da Emenda nº missão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
44-CE/99. posta de Emenda à Constituição nº 96 de 1992.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Deputado José Genoíno, Líder do PT - Deputado
Marcelo Déda, PT/SE.

Justificação

A Relatora, em seu Substitutivo, havia revogado
a ação declaratória de constitucionalidade, adotando
perspectiva escorreita em relação ao controle da
constitucionalidade. A Comissão Especial, entretanto,
aprovou o destaque nº 296, da Bancada do PSDB,
que reintroduziu o instituto. Em nosso entendimento,
a ação declaratória de constitucionalidade estabelece
a presunção de inconstitucionalidade, exigindo a de
claração positiva de constitucionalidade e conferindo
às normas infraconstitucíonais que assim venham a
ser declaradas um status de segurança jurídica e es
tabilidade superiores às demais normas de mesma
hierarquia. Em decorrência, estamos propondo a ex
tinção da ação declaratória de constitucionalidade.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 75

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 103-C da Constituição Federal, referido pelo
art. 18 do Substitutivo adotado pela Comissão Espe
cial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Uno Rossi, PSDB - André Be
nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nº 76

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 14, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-8/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 77
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, I e § 2º,
do Regimento Interno, DESTAQUE para a votação
dos artigos 105, 106 e 107, constantes do art. 4º da
Emenda nº 44-CE/99, para substituir o art. 103-C,



03542 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

um ministro do STF, STJ e demais Tribunais Superio
res no Conselho será restringida por falta de opção,
imposta pelo limite de idade máxima. Atualmente, a tí
tulo de exemplo, somente 3 ministros do STF se en
quadram na exigência do limite de idade máxima, po
dendo ser indicados membros do citado Conselho.

Sala das Sessões, Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE
BANCADA N2 ao

Senhor Presidente,

Requeremos a V. Exª, nos termos do art. 161, in
ciso V e parágrafo 2º do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, DESTAQUE para votação em se
parado da expressão "determinar a perda do cargo",
constante no artigo 103-C, parágrafo 42 , inciso 11I do
Substitutivo aprovado pela Comissão Especial à PEC
96-A, de 1992.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Par
lamentar PUPST/PSL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 81

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161, V e § 212, do Regimen
to Interno requeremos DESTAQUE para supressão
do termo "recomendar" constante do inciso 111 do §
4º do art. 103-C da Constituição, na redação dada
pelo art. 18 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Justificação

Não há razão para limitar a atuação do Con
selho Nacional de Justiça em matéria de remoção,
devendo esse órgão ter competência para deter
minar a remoção, e não só recomendá-Ia, da mes
ma forma que determina a perda do cargo do ma
gistrado.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Bonifácio de Andrada, PSDB - Jairo Carneiro,
PFL - Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB - Aécio Neves, Líder
do PSDB - Gerson Peres, Vice-Líder do PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 82

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re

gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para °art. 10 da Emenda nº 21-CE/99,
do Deputado José Roberto Batochio. (pág. 549, volu
me I do avulso).

Justificação

O art. 10 estabelece novos critérios de escolha
para os ministros do Superior Tribunal de Justiça.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO N!! 83

(Do Deputado Miro Teixeira)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO da
expressão "e menos de sessenta anos de idade",
contida no § único do art. 104 que foi alterado pelo art.
19 do Substitutivo da PEC 96-A/92.

Justificação

Essa diminuição de idade para sessenta anos po
derá acarretar transtornos de significativa relevância ao
funcionamento dos órgãos do próprio Poder. No STJ, a
perspectiva mais próxima de vagas só para daqui a dois
anos ou três, dependendo da origem do magistrado,
quando terão ultrapassado a idade-limite de sessenta
anos, ora prevista no projeto. Haverá decerto uma corrida
em massa em busca da aposentadoria precoce (volun
tária) por tempo de serviço. Na realidade, não haveria o
menor sentido prático continuar o magistrado, ou qual
quer servidor, no serviço ativo quando nenhuma é a
oportunidade de ascender na respectiva carreira.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 84

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
do Inciso I e do § 112 do art. 105 da Constituição Fede
ral, referidos pelo art. 20 do Substitutivo adotado pela
Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Se
nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 85
(Regimento Interno, Art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, I do Regimento Interno da Câmara dos De-
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putados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do inciso I do § 1º do art. 105 da Consti
tuição, na redação dada pelo art. 20 do Substitutivo
adotado pela Comissão Especial.

Justificação

Preliminarmente, trata-se de matéria a ser re
solvida em tempo oportuno por meio da legislação or
dinária, sem caráter de compulsoriedade atribuído
pelo dispositivo, para constranger o magistrado a ob
ter a vitaliciedade. O pré-requisito implícito na disposi
ção anula de certa forma o princípio de admissão na
carreira mediante concurso no cargo inicial de juiz
substituto. Por outro lado, a inserção do assunto em
disposição constitucional, além de imprópria, implica
ônus para o Judiciário incompatível com a atual con
juntura econômica do País. Daí porque o dispositivo
deve ser suprimido.

Safa das Sessões, - Ricardo Barros, Vi
ce-Líder do Governo.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 86

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 , 162 e 202, §
82, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para a expressão "(...)
regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e pro
moção na carreira" do inciso I do § 1º art. 105 e do in
ciso I do § 2º do art. 112, constantes, respectivamen
te, dos arts. 20 e 24 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Justificação

O Substitutivo está propondo a criação da Esco
la Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Ma
gistrados (art. 20 do Substitutivo, que altera o § 12 inci
so I do art. 125 da CF), junto ao Superior Tribunal de
Justiça, e da Escola Nacional de Formação e 2º, inci
so I, da CF), junto ao Tribunal Superior do Trabalho.
Ambas terão a atribuição de regulamentar os cursos
oficiais para o ingresso e promoção na carreira. A gra
vidade da proposta avulta quando percebemos que a
freqüência e a aprovação em cursos oficiais é condi
ção para: a) aferição do merecimento para efeitos de
promoção (art. 72 do Substitutivo, que altera o art. 93,
li, c, da CF); e b) o vitaliciamento (art. 72 do Substituti
vo, que altera o art. 93, IV, da CF). Trata-se de concep
ção nitidamente concentracionista de poder que sub
meterá toda a magistratura nacional ao controle ideo
lógico e doutrinário das cúpulas do STJ e do TST, in
clusive influenciando, ainda que de forma indireta, na

promoção por merecimento no ingresso e no vitalicia
mento.

Por essas razões, estamos propondo a supres
são do poder regulamentar das escolas.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marc~elo Déda, PTISE - José Genoíno,
Líder da Banca.da do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 87

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 , 162 e 202, §
8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o inciso 11 do § 12 do
art. 105 e para inciso II do § 22 do art. 112, constantes,
respectivamente dos arts. 20 e 24 do Substitutivo
adotado pela Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n2

96/92.

Justificação

Os dispositivos destacados conferem efeito vin
culante para as decisões do Conselho da Justiça Fe
deral e para o Conselho Superior da Justiça do Traba
lho, sendo que o Conselho da Justiça Federal terá
competência correicional. Ora, com a criação do Con
selho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Fe
deral e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho
perdem sua razão de ser e existir. A manutenção de
estruturas paralelas a do Conselho Nacional de Justi
ça tende a gerar conflitos de competência, enfraque
cendo o órgão ele fiscalização do Poder Judiciário que
está sendo criado.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000.....
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO N2 88
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Requer destaque para votação em
separado de dispositivos do Substitutivo
da Comissão Especial à Proposta de
Emenda à Constituição n!! 96·A de, 1992,
que "Introduz Modificações na Estrutura
do Poder Judiciário".

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, inciso I, do Regimento Interno a Câmara dos
Deputados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do § 2!!, do art. 105, constante no art. 20,
do Substitutivo aprovado pela Comissão Especial
destinadF,l a proferir parecer a Proposta de Emenda à



DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO NR 90

(Do Líder do Partido Democrático Trabalhista)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados DESTAQUE
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO do § 2º do art. 105,
acrescido ao texto constitucional pelo art. 20 do Substi
tutivo da PEC 96-B/92, com o objetivo de expurgar a
argüição de relevância do texto da Carta Maior.

Justificação

A redação final aprovada pela Comissão Espe
cial, destinada a examinar a PEC nº 96~A/92, inclui
dispositivos referentes ao STJ, estabelecendo como

03544 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

Constituição nº 96-A, de 1992, que "Introduz Modifi- estabelecem os requisitos do recurso especial.
cações na Estrutura do Poder Judiciário", Assim, o dispositivo destacado pode ser suprimido,

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. sem prejuízo dos seus objetivos. - José Roberto Bs-
Deputados José Roberto Batochio, PDT _ Clo- tochio, Deputado Federal PDT/SP.

vis Volpi, PSDB - Inácio Arruda, PCdoB - José Bor- REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 89
ba, PMDB - Almeida de Jesus, PL - Celcita Pinheiro, (Regimento Interno, Art. 161, I)
PFL - Serafim Venzon, PDT - Jair Meneguelli, PT -
Avenzoar Arruda, PT - José Machado, PT _ Alberto Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Mourão, PMDB - Enio Bacci, PDT - Arnaldo Faria de Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
Sá, PPB - Osvaldo Biolchi, PMDB - De Velasco, PSL 161, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
- Ademir Lucas, PSDB - Laire Rosado, PMDB - Má- DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO do § 22

rio de Oliveira, PMDB - Waldir Schimidt, PMDB - Zila do art. 10S da Constituição, na redação dada pelo art.
Bezerra, PFL - Jair Bolsonaro, PPB - Félix Mendon- 20 do Substitutivo da Comissão Especial, bem assim do
ça, PTB - José Pimentel, PT - Gilberto Kassab, PFL - § 3Q do art. 112 da Constituição, na redação dada pelo
Glycon Terra Pinto, PMDB - Expedito Júnior, PFL - art. 24 do Substitutivo da Comissão Especial.
Sampaio Dória, PSDB - Darci Coelho, PFL - Confú- Justificação
cio Moura, PMDB - Sérgio Novais, PSB - Adolfo Mari-
nho, PSDB - Pedro Canedo, PSDB - Mareio Fortes, A argüição de relevância da questão federal ou
PSDB - Enivaldo Ribeiro, PPB - Ben-Hur Ferreira, PT constitucional foi originariamente concebida para difi-
- José Ronaldo, PFL - Eliseu Resende, PFL - Fer- cultar a admissibilidade e conhecimento de recursos
nando Gabeira, PV - Maria Abadia, PSDB - Fernan- extraordinários, ante o grande volume de processos
do Gonçalves, PTB - Lamartine Posella, PMDB _ que sufocava o Excelso Pretório. A extensão da medi-
João Paulo, PT - Airton Dipp, PDT - Flávio Arns, da a tribunais de menor hierarquia - menos sobrecar-
PSDB - Eujácio Simões, PL - Luiz Fernando, PPB - regados - implica vulgarização incompatível com os
Esther Grossi, PT - Babá, PT - Nelson Meurer, PPB - princípios consagrados em cláusulas pétreas, como
Paulo Kobayashi, PSDB - lédio Rosa, PMDB - Men- as dos incisos XXXV (inafastabilidade do Poder Judi-
des Ribeiro Filho, PMDB - João Coser, PT - José ciário), L1V (devido processo legal) e LV (contraditório
Antonio, PSB - Gonzaga Patriota, PSB - Paes Lan- e ampla defesa) da Carta Magna. Na apreciação da
dim, PFL - Eurípedes Miranda, PDT - Antonio Feijão, denominada relevância, essa expressão deverá ser
PST - Antônio José Mota, PMDB - Xico Graziano, interpretada com maior ou menor grau de subjetivida-
PSDB - Veda Crusius, PSDB - Fernando Coruja, PDT. de, dando origem à discricionariedade contrária aos

mesmos postulados constitucionais.
Justificação Eis porque deverá ser supresso o dispositivo

Trata-se da inclusão, na Constituição, de mais destacado.
um requisito de admissibilidade do recurso especial: a Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Júnior,
relevância do caso, aqui designado como "repercus- Primeiro Vice-Líder do PSDB.
são geral".

O objetivo é diminuir o número de recursos es
peciais submetidos à apreciação do Superior Tribunal
de Justiça.

Nota-se, porém, que esse objetivo já e alcança
do, de modo eficaz, pelo § do mesmo dispositivo, que
cria outro requisito para admissão de recurso especi
al, qual seja sua conformidade com súmula do próprio
STJ. A existência de súmula vinculante é de per si su
ficiente à redução do número de processos sujeitos à
apreciação do STJ, com a vantagem de que a súmula
vinculante, aí prevista, corresponde a um processo
racional, objetivo e controlável de criação jurispruden
cial, ao contrário da argüição de relevância, que re
presenta a consagração do arbítrio, chocando-se vio
lentamente com as demais regras constitucionais que
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requisitos de admissibilidade para o Recurso Especi
al a demonstração de repercussão geral, o que fere
de morte o princípio estatuído pelo inciso XXXV do
art. 5º, CF: "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça de direito",

Outrossim, a subjetividade da proposta chega a
ser comparável aos requisitos atribuídos ao instituto
de Medida Provisória que, como se sabe, acabou por
se tornar uma aberração dentro do orçamento jurídico
pelo seu desemensurado uso, chegando às raias da
usurpação do Poder Executivo na esfera legislativa.
Sabedores da ineficiência deste tipo de redação e
conscientes da afronta à garantia constitucional que
se deflagra pela redação proposta, contamos com o
apoio dos Senhores Deputados pela aprovação do
presente destaque.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 91

Senhor Presidente,

Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do ar
tigo 161, I, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, destaque para votação em separado do § 1º,
inciso 111, do artigo 105, constante da Emenda nº 9,
apresentada na Comissão Especial.

Texto destacado:

"§ 1º São irrecorríveis as decisões do Superior
Tribunal de Justiça, salvo quando contrariarem a
Constitu ição."

Justificação

Aproveitar a votação da Reforma do Judiciário
para reservar ao Supremo Tribunal Federal, exclusi
vamente, o papel da corte estritamente constitucio
nal, deixando o Superior Tribunal de Justiça como ins
tância final e irrecorrível dos processos em que se
discuta matéria de natureza infraconstitucional, é me
dida que visa delimitar melhor a competência dos ór
gãos da cúpula do Poder Judiciário nacional, evitan
do-se superposições descabidas e prejudiciais à de
sejada celeridade do rito processual.

À semelhança de significativo número de paí
ses, a existência de um foro exclusivamente constitu
cional, de natureza eminentemente política, situado
acima dos três poderes do Estado, representaria pas
so conseqüente no rumo da racionalização dos cami
nhos que a cidadania tem de trilhar para obter a ansi
ada prestação jurisdicional, muitas vezes desneces
sariamente postergada até a decisão do Supremo.

Não há dúvida de que a experiência acumulada
desde a Assembléia Nacional Constituinte demonstra
que o Judiciário brasileiro ganharia um molde mas
condizente com os termos modernos houvesse a níti
da separação entre as atribuições do STF e do STJ,
cabendo ao último o papel de instância terminativa de
toda e qualquer matéria que não ferisse preceito
constitucional.

Aprovado o destaque, de qualquer decisão pro
ferida pelo Superior Tribunal de Justiça caberia sem
pre o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Fe
deral.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000.

Ibrahim Abi-Ackel, PPB.

DI:STAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO Nº 92

(Do Deputado Miro Teixeira)

Senhor Presidente,

Requer,emos, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO da
expressão "e menos de sessenta anos de idade",
contida no caput do art. 107 que foi alterado pelo art.
21 do Substitutivo da PEC 96-A/92.

Justificação

Essa diminuição de idade para sessenta anos
poderá acarretar transtornos de significativa relevân
cia ao funcionamento dos órgãos do próprio Poder.
No caso dos membros dos Tribunais Regionais Fede
rais e dos Territórios, beirando os sessenta anos, com
a perspectiva mais próxima de vagas, só para daqui a
dois ou três anos, dependendo da origem do magis
trado, quando terão ultrapassado a idade-limite de
sessenta anos, ora prevista no projeto. Haverá decer
to uma corrida em massa em busca da aposentadoria
precoce (voluntária) por tempo de serviço. Na realida
de, não haveria o menor sentido prático em continuar
o magistrado, ou qualquer servidor, no serviço ativo
quando nenhuma é a oportunidade de ascender na
respectiva carreira.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 93

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi
mento Interno, DESTAQUE para o inciso 11, do art.
108, constante da Emenda nº 11 , apresentada na Co
missão Especial.
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Justificação

A proposta visa compatibilizar normas da atual
Constituição em aparente confronto. Nos Tribunais de
Justiça, a própria Corte escolhe e nomeia o desem
bargador oriundo da magistratura de carreira, ense
jando ao Chefe do Poder apenas a escolha e nomea
ção dos indicados pelo Ministério Público e pela
Ordem dos Advogados do Brasil (o denominado quin
to constitucional).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, que é, apesar de local, integran
te do Poder Judiciário da União e assim federal
(Constituição, art. 21, XIII), observa tal regra geral
(Constituição, art. 96, I, b), enquanto os Tribunais Re
gionais Federais e os Tribunais Regionais do Traba
lho, igualmente tribunais de segundo grau de jurisdi
ção como os Tribunais de Justiça, têm entregues toda
a escolha de seus integrantes ao Presidente da Re
pública, em inexplicável dissonância com aquela re
gra geral. A proposta, pois, visa adequar os artigos
pertinentes à composição dos Tribunais Regionais
Federais para que, na forma do art. 94 da Constitui
ção, apenas os integrantes oriundos do quinto consti
tucional sejam escolhidos e nomeados pelo Presiden
te da República, e os demais pelas próprias Cortes,
em similitude ao Tribunal de Justiça do Distrito Fede
ral e Territórios.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Waldemar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Ne 94
(Regimento Interno, art. 161, 11)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

art. 161, 11 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, DESTAQUE para votação da alínea f pro
posta para o inciso I do art. 108 da Constituição Fede
ral, constante do art. 11 da Emenda nº 8-CE/99.

Justificação

Verifica-se que o Substitutivo adotado pela Co
missão Especial não considerou a possibilidade de a
lesão a interesses passíveis de defesa pela via de
ação popular, da ação civil pública e de ações coleti
vas extrapolar os limites da jurisdição do juiz de pri
meiro grau. Propõe-se a inclusão de preceito preven
do tal possibilidade.

É recomendável que a competência originária
para processar e julgar tais ações corresponda ao li
mite da jurisdição do juiz de primeiro grau. Quando
essa lesão ultrapassa os limites da jurisdição do juiz

de primeiro grau, a competência deve ser do tribunal
correspondente, com jurisdição mais ampla ou supe
rior aos limites jurisdicionais dos juízes de primeira
instância.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - Depu-
tado Jutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NlZ 95

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do art. 109 referido pelo art. 1º da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 368, de 1996.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Uno Rossi, PSDB - André Be
nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DE BANCADA NlZ 96

(Regimento Interno, Art. 161, I e § 2º)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 22 do
mesmo artigo do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o DESTAQUE DE BANCADA PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO do artigo 14 constante
da Emenda nº 21-CE/99, que acrescenta ao art. 109,
o seguinte inciso, para fins de sua inclusão no Substi
tutivo da Comissão:

"XII - os crimes que a lei considere grave viola
ção dos direitos humanos."

Justificação

A emenda se impõe porque a Comissão não
aprovou o § 59 do mesmo artigo 109, proposto pela
Relatora.
Fica sem sentido o texto onde remete o parágrafo
inexistente.

É uma reivindicação que os crimes contra os di
reitos humanos passem para a competência da Justi
ça Federal.

Para assegurar essa solução, a melhor forma é
reservar para a lei a definição desses crimes, tal
como já ocorre com tratado internacional que cria o
Tribunal Penal Internacional.

Sala das Sessões, - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 97

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §
89 , do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
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VOTAÇÃO EM SEPARADO para art. 113, caput,
bem como para os seus Incisos XIII e XVI e os seus §§
5º e 6º, constante do art. 4º da Emenda nº 44-CE/99,
para ser incluído após o art. 22 do Substitutivo adotado
pela Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Justificação

O art. 22 do Substitutivo ampliou, ainda que de
forma limitada, a competência da Justiça Federal. Ini
cialmente, a Relatora havia transferido para a Justiça
Federal os processos relativos aos direitos humanos
em relação aos quais tivesse sido suscitada, perante
o STJ, o conflito de deslocamento de competência. A
Comissão Especial, contudo adotando o Destaque de
nº 238, da bancada do PTB, suprimiu essa importante
alteração do texto constitucional. Com isso, permane
cerão sobre a influência do poder político local o jul
gamento de todos aqueles crimes contra os direitos
humanos, notadamente aqueles que envolvam confli
tos de massa, como foi o caso de Corumbiara e Eldo
rado de Carajás. A nossa proposta de ampliação da
competência da Justiça Federal foi mais além.

A NOSSA PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTiÇA FEDERAL

Na Emenda nº 44-CE/99 estamos propondo a
ampliação da competência da Justiça Federal, inclu
indo dentre as suas atribuições a de processar e jul
gar os crimes contra os direitos humanos. Com isso,
objetivamos federalizar a competência jurisdicional,
retirando do escopo de atribuições da Justiça Estadu
al aquelas relacionadas a esses conflitos. Tal iniciati
va urgem em decorrência da desmedida influência do
poder político local, estadual e regional sobre a Justi
ça Estadual.

Para agilizar a solução dos litígios decorrentes
de violação dos direitos humanos, estamos propondo
que os Tribunais Regionais Federais especializem jui
zados itinerantes, cíveis e criminais, sendo que na
apreciação de tais matérias, a concessão de liminar,
a ordem de desocupação ou despejo bem como o jul
gamento do processo, serão precedidos, tanto pelo
Tribunal como pelo juiz de primeiro grau, de obrigató
ria diligência judicial no local do conflito.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 98

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §

8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA

VOTAÇÃO EM SEPARADO para art. 113, caput, bem
como para os seus Incisos XIV, XV e XVI e os seus §§
5º e 6º, constante do art. 4º da Emenda nº 44-CE/99,
para ser incluído após o art. 22 do Substitutivo adotadQ
pela Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Justificação

Na Emenda nº 44-CE/99 estamos propondo a
ampliação da competência da Justiça Federal, inclu
indo dentre as suas atribuições a de processar e jul
gar os conflitos decorrentes da demarcação e titula
ção de terras devolutas do Município, do Estado e da
União e os conflitos fundiários de massa, seja indivi
duai, difuso ou coletivo o direito controvertido, ou de
relevante interesse social. Com isso, objetivamos fe
deralizar a competência jurisdicional, retirando do es
copo de atribuições da Justiça Estadual aquelas rela
cionadas a esses conflitos. Tal iniciativa urge em de
corrência da desmedida influência do poder político
local, estadual e regional sobre a Justiça Estadual.

Como já asseveramos na justificativa de nossa
emenda, no caso específico dos conflitos fundiários,
tais medidas avultam em importância quando se tem a
percepção de que lia propriedade latifundista da terra
se propõe como sólida base de uma orientação social
e política que freia, firmemente, as possibilidades de
transformação social profunda e de democratização
do País. É um sério erro supor, como fazem muitos,
que a questão fundiária deva ser isolada do conjunto
dos processos sociais e históricos de que é mediação,
para no fragmento de um isolamento postiço ser anali
sada como mero problema social; circunscrito a algu
mas regiões e alguns grupos sociais. Na verdade a
questão agrária engole a todos e a tudo, quem sabe e
quem não sabe, quem vê e quem não vê, quem quer e
quem não quer:' (Martins, José de Souza: O Poder do
Atraso - Ensaios de Sociologia da História Lenta, 1ª
edição, Editora Hucitec, São Paulo, 1994, 12 e 13).

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Depu
tado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES Nll 99

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, DESTAQUE
para a Emenda nº 3/95, apresentada na Legislatura
anterior na Comissão Especial da PEC 96-B/92, para
efeito de suporte às emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. Depu
tado Jutahy Júnior, Vice-Líder PSDB.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 100

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais,
DESTAQUE da seguinte Emenda apresentada à PEC
nº 96-A, de 1992, que "Introduz modificações na es
trutura do Poder Judiciário" e apensadas:

EMENDA Nº 3-CE/95

O destaque desta emenda tem por objetivo dar
suporte para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala de Sessões, - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

DESTAQUE SIMPLES NR 101

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, DESTAQUE
para a emenda nº 1/95, apresentada na Legislatura
anterior na Comissão Especial da PEC 96-B/92, para
efeito de suporte às emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. De
putado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N2 102

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, DESTAQUE
para a Emenda nQ 26, para efeito de suporte às emen
das aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. - De-
putado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 103

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §
8Q

, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o art. 115, constan
te do art. 4º da Emenda nº 44-CE/99, para substituir
os arts. 111 e 112, caput, Incisos I e 11, e parágrafos 1Q

e 2Q
, constantes, respectivamente, dos arts. 23 e 24

do Substitutivo adotado pela Comissão Especial des
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nQ 96/92.

Justificação

Em nosso entendimento, o Tribunal Superior do
Trabalho tem atuado como um terceiro grau de jurisdi
ção moroso, ineficaz e, como aduzimos na justificati
va de nossa emenda, "extremamente resistente aos
direitos dos trabalhadores, já tendo, em diversas
oportunidades, se subsumido aos ditames do Poder

Executivo ou do empresariado, restringindo direitos e
retirando conquistas históricas dos menos favoreci
dos". O exemplo da greve dos petroleiros, onde a ile
galidade do movimento foi decretada e os sindicatos
foram condenados ao pagamento de vultosas multas,
é o caso - não o único - paradigmático. Ao analisar a
atuação do Tribunal naquela ocasião, ROGÉRIO
VIOLA COELHO teceu considerações irrespondíveis,
verbis:

"(...) Assistimos resignados ao massa·
cre da categoria profissional insubordinada,
recusando-nos a perceber o significado maio
ar que assumem as decisões da Corte Tra
balhista, como ponto culminante de um pro
cesso de repressão crescente à atividade
sindical e às organizações sindicais. Pro
cesso que, fazendo tábula rasa das garanti
as constitucionais dos trabalhadores, tem
sentido o sentido de uma escalada autoritá
ria, já que a Corte vem se investindo grada
tivamente de um poder absoluto, que lhe
permite julgar cada vez mais em desconfor
midade com o direito ou abertamente contra
o Direito, reduzindo o sistema jurídico a um
aparato formal sem efetividade, naquilo que
ele tem de mais relevante para os trabalha
dores.

Diante desse dogma, e dos juízes de
conveniência e oportunidade política por ele
batizados, repita-se, talvez esteja passando
desapercebido para os democratas deste
País que a destruição punitiva das entida
des dos petroleiros, decretada e celeremen
te implementada pelo TST, pode se consti
tuir no ponto de ruptura da ordem jurídica la
boraI instituída pela Constituição de 1988,
inibindo grave e irremediavelmente as mani
festações da autonomia coletiva das catego
rias profissionais, essencial para a caracteri ..
zação de um regime como democrático no
final do século XX. Na medida em que ex
pressa uma hostilidade feroz contra o Iivn~

exercício da atividade sindical, consagrada
pela Carta Política entre os direitos funda
mentais, a Suprema Corte Trabalhista sinali
za a exacerbação do autoritarismo e a de
gradação do Estado de Direito, que já vinha
sendo progressivamente vulnerado em pre
juízo das maiores obreiras".

(...)
"Ironicamente, os atos atentatórios à li

berdade sindical partem em nosso País da



REQUERIMENTO N!l107

Requer destaque para a Emenda nº 23-CE/99 à
PEC 96-A, de 1992, "que introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário".

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, Incisos I e li, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, o DESTAQUE para votação da
Emenda nº 23-CE/99 à PEC 96-A, de 1992, "que in
troduz modificações na estrutura do Poder Judiciá
rio".

dos,

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 1999. 
Deputado Marcelo Barbieri, PMDB.

por Fernando Zuppo - PSDB Dino Fernandes
- PSDB Léo Alcântara - PMOB Mário de Oliveira 
PSDB Ayrton Xerez - PSDB Ricardo Rique - PMDB
João Magalhães - PMDB Saraiva Fellipe - pr Márcio
Mattos - PTB Felix Mendonça - Bloco/PSB Paulo
Baltazar - PMDB Hermes Parcianello - PFL Roland
Lavigne - PSDB Paulo Feij6 - PT Padre Roque - PFL
José Carlos Vieira - PTB José Carlos Elias - PFL
Imar Rocha - PDr Enio Bacci - PDr Serafim Venzon
- PDT Airton Dipp - PSDB Sérgio Carvalho - PDr
Celso Jacob - PMDB Laire Rosado - PPB Hugo Biehl
- PSDB Luís Eduardo - PSDS Carlos Batata - PSDB
Sérgio Reis - PFL Gervásio Silva - PFL Zezé Perrel
la - PFL Ciro Nogueira - PSDB Átila Lira - PPB Iberê
Ferreira - PMDB Igor Avelino - PSDB Saulo Pedrosa
- PSOB AI ex Canziani - PMDB Alberto Fraga - por
Pompeo d,e Mattos - PFL Medeiros - pr Pedro Celso
- PSDB Ademir Lucas - PT João Fassarella - PST
De Velasco - PMDB Silas Brasileiro - PMDB Osvaldo
Biolchi - PL João Caldas - PMDB Osvaldo Reis 
PTB Caio Riela - PMDB Edinho Bez - Bloco/PSDB
Evilásio Farias - PFL Pedro Fernandes - PFL Darci
Coelho - PSDB Clovis Volpi - PTB Duilio Pisaneschi
- PPB Jair Bolsonaro - PMDB Zaire Rosado - PV
Fernando Gabeira - PFL Dr. Benedito Dias - pr Wel
Ungton Dias - PMDB Aníbal Gomes.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 10S
(Regimento Interno, Art. 161, I)

Senlhor Presidente da Câmara dos Deputa-
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Corte que tem por missão constitucional a Reqw3iro, nos termos regimentais, DESTAQUE
sua proteção. A exacerbação do abuso de para a Emenda nº 23 apresentada na Comissão
poder praticado pelo órgão situadS) no topo Especial da PEC 96-B/92, para efeito de suporte às
do Judiciário Trabalhista instaurou um pro- emendas aglutinativas.

cesso de degradação acelerada do sistema Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
de solução de conflitos trabalhistas. Passan- Deputado .Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.
do progressivamente a funcionar com uma
verdadeira gendarmaria do capital, o TST
vai deixando gradativamente de dirimir os
conflitos conforme a competência que lhe é
conferida pelo art. 114 da Constituição, para
funcionar como um agente perturbador da
ordem social, na medida em que os reprime
e sufoca, estimulando a insurgência. Agindo
desta forma autoritária, destoa do propósito
declarado no preâmbulo da Carta Política,
que considera a solução pacífica das con
trovérsias essencial à construção do Estado
Democrático de Direito" (grifo nosso) (In
TST - Um Tribunal acima da Lei, texto iné
dito, sem data, p. 5, 6 e 18).

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES N!! 104

Excelentrssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, DESTAQUE
para a Eme_nda nº 3, apresentada na Comissão Espe
cial da PEC 96-B/92, para efeito de suporte às emen
das aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.- De-
putado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 10S

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais,
DESTAQUE da seguinte Emenda apresentada à PEC
nQ 96-A, de 1992, que "Introduz modificações na es
trutura do Poder Judiciário" e apensadas:

EMENDA N!! 3-CE/99

°destaque desta emenda tem por objetivo dar
suporte para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala de Sessões, - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

DESTAQUE SIMPLES NlZ 10&

Excelentrssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,



Requer destaque para a Emenda nº 22-CE/99 à
PEC nº 96-A, de 1992, "que introduz modificações na
estrutura do Poder Judiciário".

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, incisos I e 11, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados o destaque para votação da
Emenda nº 22-CE/99 à PEC nº 96-A, de 1992, "que
introduz modificações na estrutura do Poder Judiciá
rio".

Sala das Sessões, 1º de dezembro de 1999. 
Deputado Marcelo Barbieri, - PMDB -

Aníbal Gomes - Airton Dipp - Sérgio Carvalho
- Celso Jacob - Laire Rosado - Hugo Biehel - Fer
nando Zuppo - Carlos Batata - Sérgio Reis - Gervá
sio Silva - Dino Fernandes - Ciro Nogueira - Átila
Lira -Iberê Ferreira -Igor AveJino - Saulo Pedrosa
Alex Canziani - Alberto Fraga - Leo Alcântara - Me
deiros - Pedro Celso - Luiz Eduardo - Zezé Perrella
- Pompeo de Mattos - Mário de Oliveira - Airton Xe
rez - Ricardo Rique - João Magalhães - Saraiva Fel
Iippe - Márcio Matos - Félix Mendonça - Paulo Bal
tazar- Hermes Parcianello- Paulo Feijó- Padre Ro
que - José Carlos Vieira - José Carlos Elias - Vilmar
Rocha - Serafim Venzon - Ademir Luca - João Fas
sarella - De Velasco - Silas Brasileiro - Osvaldo Bi
olchi - João Caldas - Osvaldo Reis - Caio Riela 
Edinho Bez - Evilásio Farias - Pedro Fernandes 
Darci Coelho - Clovis Volpi - Duilio Pisaneschi 
Eduardo Barbosa - Jair Bolsonaro - Zaire Rezende
- Fernando Gabeira - Dr. Benedito Dias - Wellington
Dias.

Justificação

A redação fina) aprovada pela Comissão Espe
cial, destinada a examinar a PEC n9 96-A/92, inclui
dispositivos referentes ao TST, estabelecendo como
requisitos de admissibilidade para o Recurso de Re-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2109

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
Inciso 11 do § 22do art. 112 da Constituição Federal,
referido pelo art. 24 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Be
nassi, PSDB-Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO Nº 110

(Do Líder do Partido Democrático Trabalhista)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO do §
31! do art. 112, acrescido ao texto constitucional pelo
art. 24 do Substitutivo da PEC 96-B/92, com o objetivo
de expurgar a argüição de relevância do texto da Car
ta Maior.
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Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do vista a demonstração de repercussão geral, o que
art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara dos fere de morte o princípio estatuído pelo inciso XXXV
Deputados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM do art. 5º, CF: "a lei não excluirá da apreciação do Po-
SEPARADO do Inciso I do § 29 do art. 112 da Cons- der Judiciário lesão ou ameaça de direito".
tituição, na redação do art. 24 do Substitutivo da Outrossim, a subjetividade da proposta chega a
Comissão Especial. ser comparável aos requisitos atribuídos ao Instituto

Justificação da Medida Provisória que, como se sabe, acabou por
se tornar uma aberração dentro do ordenamento jurí-

Preliminarmente, trata-se de matéria a ser re- dica pelo seu desmensurado uso, chegando às raias
solvida em tempo oportuno por meio da legislação or- da usurpação do Poder Executivo na esfera legislati-
dinária, sem o caráter de compulsoriedade atribuído va. Sabedores da ineficiência deste tipo de redação e
pelo dispositivo, para constranger o magistrado a ob- conscientes da afronta à garantia constitucional que
ter a vitaliciedade. O pré-requisito implícito na disposi- se deflagra pela redação proposta, contamos com o
ção anula de certa forma o princípio de admissão na apoio dos Senhores Deputados pela aprovação do
carreira mediante concurso no cargo inicial de juiz presente destaque.
substituto. Por outro lado, a inserção do assunto em
disposição constitucional, além de imprópria, implica Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - Dr.
ônus para o Judiciário incompatível com a atual con- Hélio, Vice-Líder do PDT.
juntura econômica do País. Daí porque o dispositivo REQUERIMENTO N2 111
deve ser suprimido.

Sala das Sessões, - Ricardo Barros, Vi
ce-Líder do Governo.



"Um novo Direito do Trabalho, portan
to, e uma nova tutela devem emergir grada
tivamente ao lado do atual Direito do Traba
lho, cuja crise terminal será de longo curso.
Não só porque a revolução na produção, em
andamento, precisa conviver por um longo
período com o sistema originário da 2ª revo
lução industrial, mas também porque a defe
sa 'conservadora' dos seus princípios tam
bém tensiona para que, na 'ponta' moderna

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162, e 202,
§ 8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO E:M SEPARADO para os incisos I, 11, 111, IV,
V, VI, VII, VIII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e
XX do art. 118, constantes do art. 4º da Emenda nº
44-CE/99, para substituir o art. 115, constante do art.
27 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 96/92.

Justificação

Estamos convencidos da necessidade de esta
belecermos novas formas de tutela dos direitos socia
is, mais vigorosas e eficazes do que as atuais e que
sejam capazes de corresponder às transformações
do processo produtivo. Entendemos, como Tarso
Genro, que "o velho Direito do Trabalho não responde
e não poderá responder" a todas as modificações so
ciais e econômicas em curso. "O seu caráter protecio
nista surgiu para envolver relações com uma certa es
tabilidade (princípio da continuidade) e subordinação
fiscalizada (que informa o seu caráter tutelar), catego
rias que tendem a ser desagregadas por outras de ex
ploração e subordinação. Estas, ao mesmo tempo, in
centivarão a. autonomia e apertarão o cerco sobre a
qualidade do trabalho, em função da possibilidade de
controles mais rigorosos do resultado, sem o exercí
cio da subordinação jurídica direta, conformadora do
contrato de trabalho típico"(Crise Terminal do Velho
Direito do Trabalho, Revista da Procuradoria do Mu
nicípio de Porto Alegre, vol. 8, Porto Alegre, 1996). E
arremata o citado autor:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do inciso 11, do art. 161
do Regimento Interno, destaque para o inciso 11, do
art. 114, constante da Emenda nº 11, apresentada na
Comissão Especial.

Justificação

A proposta visa compatibilizar normas da atual
Constituição em aparente confronto. Nos Tribunais de
Justiça, a própria Corte escolhe e nomeia o Desem
bargador oriundo da magistratura de carreira, ense
jando ao Chefe do Poder apenas a escolha e nomea
ção dos indicados pelo Ministério Público e pela
Ordem dos Advogados do Brasil (o denominado quin
to constitucional).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, que é, apesar de local, integran
te do Poder Judiciário da União e assim federal
(Constituição, art. 21, XIII), observa tal regra geral
(Constituição, art. 96, I, b), enquanto os Tribunais Re
gionais Federais e os Tribunais Regionais do Traba
lho, igualmente tribunais de segundo grau de jurisdi
ção como os Tribunais de Justiça, têm entregues toda
a escolha de seus integrantes ao Presidente da Re
pública, em inexplicável dissonância com aquela re
gra geral. A proposta, pois, visa adequar os artigos
pertinentes à composição dos Tribunais Regionais do
Trabalho para que, na forma do art. 94 da Constitui
ção, apenas os integrantes oriundos do quinto consti
tucional sejam escolhidos e nomeados pelo Presiden
te da República, e os demais pelas próprias Cortes,
em similitude ao Tribunal de Justiça do Distrito Fede
ral e Territórios.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. 
Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco Parlamentar
PUPST/PSL.

DESTAQUE SIMPLES Nº 114

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputadcs,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 22 apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 113

Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03551

DESTAQUE SIMPLES Nº 112 Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 4 apresentada na Comissão Espe
cial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder - PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 115
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do capitalismo, surja um novo sistema pro
tetivo" (in ob. cit.)

Em seu Substitutivo, a relatora propõe algumas
tutelas novas, mas, em nosso entendimento, ainda
não suficientes para englobar o maior número de situ
ações fáticas possíveis. A nossa proposta foi além.

A NOSSA PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DA
TUTELA DA JUSTiÇA DO TRABALHO

A Emenda nl1 44-CE/99, por nós apresentada,
na tentativa de explicitar e definir novas formas de tu
teia dos direitos sociais, contemplou a ampliação da
competência da Justiça do Trabalho para processar e
julgar os litígios: a) individuais entre trabalhadores e
empregadores, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta
dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da
União; b) que envolvam a defesa de interesses difu
sos, coletivos e individuais homogêneos de categoria
de trabalhadores; c) entre os trabalhadores avulsos e
os respectivos tomadores de serviço; d) entre os tra
balhadores avulsos e os seus sindicatos; e) entre os
trabalhadores cooperativados e os respectivos toma
dores de serviços; f) entre os trabalhadores coopera
tivados e as respectivas cooperativas; g) decorrentes
dos contratos de prestação de serviços autônomos
em que o executor do trabalho for operário ou artífice;
h) decorrentes de contrato de representação comer
ciai em que o representante executar pessoalmente o
trabalho; i) decorrentes de acidente do trabalho; j) que
tenham origem no cumprimento de suas próprias
sentenças; k) relativos à aplicação de multas decor
rentes de infração às normas de proteção do trabalho,
e a sua respectiva execução; I) relativos à incidência
de contribuições previdenciárias sobre os valores de
correntes de suas decisões, inclusive de acordos ho
mologados, e a sua respectiva execução; e m) decor
rentes dos contratos agrários em que o parceiro
não-proprietário exerce a exploração direta e pessoal.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000 - De
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 116

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do inciso 11, do art. 161
do Regimento Interno, destaque para os incisos I e li,
do art. 117, constante da Emenda nº 11, apresentada
na Comissão Especial, em substituição ao inciso I, do
art. 115 do Substitutivo aprovado na Comissão Espe
cial, remunerando-se os demais incisos.

Justificação

As questões envolvendo o trabalho, inclusive in
formai ou de relação distinta do emprego, devem to
das estar submetidas à jurisdição da Justiça do Tra
balho, não se compreendendo a restrição às ques
tões envolvendo relação de emprego, que, por vezes,
acarreta apenas tornar-se a Justiça do Trabalho em
jurisdição do desemprego.

Há também de se verificar que a globalização
do mercado econômico tem gerado a alteração no
modo de atuação das empresas e patrões, acarretan
do o surgimento de novas modalidades de relação ca
pital-trabalho que devem igualmente permanecer su
jeitas à jurisdição da Justiça do Trabalho, como, por
exemplo, as envolvendo a terceirização de
mão-de-obra, contratos de gestão, cooperativas de
trabalho e muitos outros casos que surgiram com a
remodelação da produção e que poderiam, eventual
mente, pela restrição contida no parecer da Comis
são Especial, ficarem excluídos do exame judiciário
próprio da Justiça Especilizada, colocando perante a
Justiça Comum uma massa de trabalhadores que se
riam, assim, excluídos da jurisdição apropriada por
quanto especializada nos litígios capital-trabalho.

O destaque, portanto, visa corrigir, neste parti
cular, o parecer aprovado pela Comissão Especial,
notando, de todo modo, que até o segundo substituti
vo a própria Relatora havia feito constar o termo "rela
ções de trabalho" como sujeitas à jurisdição da Justi
ça do Trabalho, termo que inexplicavelmente restou
alterado para "relações de emprego" no substitutivo fi
nal examinado pela Comissão, denotando, assim,
aparente erro material que cabe ser sanado, nos limi
tes regimentais, pelo acolhimento do destaque ora
proposto, de modo a inserir dispositivos que traduzi
rão conteúdo equivalente à proposta originária, e que
havia sido consensualmente aceita à falta de emen
das, indevidamente alterado e agora passível de cor
reção, sob pena de colocar uma massa de trabalha
dores à margem da jurisdição especializada da Justi
ça do Trabalho.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999. -
Nilo Rodolfo, PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 117

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 , 162 e 202, §
aº, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o inciso I do art.
118, constante do art. 4º da Emenda nº 44-CE/99
para substituir o inciso I do art. 115, constante do art.



"Art. :28 ..

Art. 115. - Compete à Justiça do Trabalho pro
cessar e julgar:

IV - as ações relativas a acidentes de trabalho,
doença profissional e de adequação ambiental para
resguardo da saúde e da segurança do trabalhador."

Justificação

O Substitutivo, ora apresentado, inova de forma
assustadora a questão da competência para julgar as
ações acidentárias.

Ao se transferir a competência para julgar as /i
des acidentárias para a Justiça do Trabalho, a propos
ta equipara a segurança, a saúde, enfim a vida do tra
balhador, a uma cláusula do dissídio individual ou co
letivo do direito do trabalho. Sim, porque o que está
em discussão, numa ação de natureza jurídica aci-

DESTAQUE DE BANCADA (PTB) NS! 119

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 161, inciso I e § 2º, do Re
gimento Interno, requeremos a Vossa Excelência,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO para
supressão do inciso IV do artigo 115 da Constituição
Federal, constante do artigo 28 do Substitutivo da Re
latora à PEC nº 96-A de 1992.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 118

(Regimento Interno, Art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, I, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
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27 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial SEPARADO da expressão "da União" constante do
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à inciso I do art. 115 proposto para a Constituição Fede-
Constituição nº 96/92. ral, constante do art. 27 do Substitutivo.

Justificação Justificação

Na sua complementação de voto, a relatora alte- Verifica-se que o Substitutivo adotado pela Co-
rou (art. 115, inciso I, constante do art. 27 do Substitu- missão Especial inclui na competência da Justiça do
tivo) o alcance da competência jurisdicional da Justi- Trabalho os litígios de empregados públicos federais
ça do Trabalho ao introduzir o conceito de relação de com a União. Propõe-se a retirada de tal competência
emprego no lugar de relação de trabalho, modificando do âmbito da Justiça do Trabalho.
o seu Substitutivo inicialmente apresentado. Não se A existência de apenas cinco Tribunais Regio-
trata de mera diferença semântica. Relação de traba- nais Federais deverá facilitar a uniformização de juris-
lho refere-se a toda relação jurídica que tenha por ob- prudência sobre a matéria, elemento indispensável
jeto a prestação de serviços, remunerados ou não, em se tratando de questões atinentes a servidores fe-
envolvendo tanto a prestação de serviço de trabalha- derais. No mesmo passo, a jurisprudência do Supre-
dor autônomo ou eventual, como de trabalhador su- mo Tribunal Fed,eral explicitou que a disposição inser-
bordinado. Por sua vez, a relação de emprego carac- ta no art. 114 da Constituição F-ederal alcança
teriza-se pelo "vínculo obrigacional existente entre o tão-somente os empregados públicos, isto é, aqueles
empregado e o empregador. O que caracteriza a rela- submetidos ao regime da Consolidação das Leis do
ção de emprego é a dependência em que o prestador Trabalho. Nessa medida, afigura-se igualmente reco-
fica em face do recebedor de serviços. Esse vínculo mendável a unificação da competência da justiça fe-
de dependência ou subordinação distingue a relação deral para a apreciação de questões relativas às rela-
de emprego de outras relações de trabalho" (Aluysio ções entre a União e seus agentes.
Mendonça Sampaio, in Dicionário de Direito do Tra- Sala das Sessões, _ Ricardo Barros, Vi-
balho, São Paulo, 4ª edição, LTr, p. 319). Da diferença ce-Líder do Governo.
entre ambos os conceitos, depreende-se que relação
de trabalho encerra concepção mais ampla e genéri
ca, envolvendo todas as relações jurídicas decorren
tes da prestação de serviço remunerado, indepen
dente do grau de subordinação ou de formalidade
existente entre as partes. Relação de emprego, ao
contrário, pressupõe a dependência, a subordinação,
do prestador em relação ao recebedor de serviços.
Trata-se de conceituação mais limitante, que não al
cança todas as relações laborais que não apresen
tam subordinação entre os seus participantes. Em
prevalecendo a concepção esboçada no Substitutivo
adotado pela Comissão Especial, a conseqüência
imediata será a limitação da atuação da Justiça do
Trabalho para apreciar as relações laborais não for
malizadas e que não apresentam vínculos de subor
dinação.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.



03554 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 2000

dentária, não é um acordo rompido entre as partes
(empregado e empregador).

Os conflitos relacionados com meio ambiente
de trabalho (acidentes e doenças do trabalho) tradici
onalmente - desde 1919 - vêm sendo julgados na
Justiça Comum dos Estados, mesmo após a criação
da Justiça do Trabalho, com excelente êxito e julga
mento final em torno de dois anos.

Ao nosso ver, a Justiça do Trabalho, além de as
soberbada, tecnicamente não está aparelhada para
esta nova competência, seja na parte jurisdicional,
seja na parte administrativa. O conteúdo da lide aci
dentária não se confunde com o a da lide trabalhista.
Esta cuida de cláusulas, a maioria, passíveis de ne
gociação, referentes às relações de emprego. Aquela,
com direitos inalienáveis constitucionalmente previs
tos como vida e saúde, direitos da cidadania. Estas
questões são resolvidas, constitucionalmente, pela
Justiça Comum.

Mais cedo ou mais tarde, quase logo, o seguro
de acidentes de trabalho será privatizado, de acordo
com o previsto na Emenda Constitucional nQ 20/98, e
não haverá sentido algum que interesses entre parti
culares, segurado e seguradora, já que o seguro de
acidentes do trabalho será seguro de acidentes pes
soais compulsório, sejam levados à Justiça do Traba
lho, de natureza federal.

Seria a Justiça do Trabalho competente para apre
ciar esses litígios. Por que dois sujeitos, ativo e passivo, li
tigariam na Justiça Federal (do Trabalho) já que não ha
veria, direta ou indiretamente, interesse da União?

Ao se cofirmar essa alteração, só se trará prejuí
zos ao segurado e causará tumulto na Justiça.

Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1999.
Deputado Roberto Jefferson, Líder do PTS - De
putado Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPS.

DESTAQUE N2 120

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno, requeremos a Vossa Excelência
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO, para
supressão do inciso IV do artigo 115 da Constituição
Federal, constante do artigo 28 do Substitutivo da Re-,
latora à PEC nº 96-A, de 1992.

"Art. 27 ..

Art. 115. Compete à Justiça do Trabalho proces
sar e julgar:

IV - as ações relativas a acidentes de trabalho,
doença profissional e de adequação ambiental para
resguardo da saúde e da segurança do trabalhador.

Justificação

O Substitutivo ora apresentado inova de forma
assustadora a questão da competência para julgar as
ações acidentárias.

Ao se transferir a competência para julgar as li
des acidentárias para a Justiça do Trabalho, a propos
ta equipara a segurança, a saúde, enfim a vida do tra
balhador, a uma cláusula do dissídio individual ou co
letivo do direito do trabalho. Sim, porque o que está
em discussão, numa ação de natureza jurídica aci
dentária, não é um acordo rompido entre as partes
(empregado e empregador).

Os conflitos relacionados com meio ambiente
de trabalho (acidentes e doenças do trabalho) tradici
onalmente - desde 1919 - vêm sendo julgados na
justiça Comum dos Estados, mesmo após a criação
da Justiça do Trabalho, com excelente êxito e julga
mento final em torno de dois anos, citamos como
exemplo o nosso Estado de São Paulo.

Ao nosso ver a Justiça do Trabalho, além de as
soberbada, tecnicamente não está aparelhada para
esta nova competência, seja na parte jurisdicional,
seja na parte administrativa. O conteúdo da lide aci
dentária não se confunde com o da lide trabalhista.
Esta cuida de cláusulas, a maioria, passíveis de ne
gociação, referentes às relações de emprego. Aquela,
com direitos inalienáveis constitucionalmente previs
tos, como vida e saúde, direit08 da cidadania. Estas
questões são resolvidas, constitucionalmente, pela
Justiça Comum.

Mais cedo ou mais tarde, quase logo, o seguro
de acidentes do trabalho será privatizado, de acordo
com o previsto na Emenda Constitucional nº 20/98,
não haverá sentido algum que interesses entre parti
culares, segurado e seguradora, já que o seguro de
acidentes do trabalho será seguro de acidentes pes
soais compulsório, sejam levados a Justiça do Traba
lho, de natureza federal.

Seria a Justiça do Trabalho competente para apre
ciar esses litígios? Por que dois sujeitos, ativo e passivo,
litigariam na Justiça Federal (do trabalho) já que não ha
veria, direta ou indiretamente, interesse da União?

Ao se confirmar essa alteração, só se trará pre
juízos ao segurado e causará tumulto na Justiça. 
Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB - José Ro
berto Batochio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 121

(Regimento Interno, art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,



Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, 162 e 202, §
8º, do Re:gimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO ~M SEPARADO para o art. 116, constan
te do art. 28 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial des1inada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nº 96/92.

Justificação

A instituição de órgãos de conciliação, media
ção e arbitr?gem, sem caráter jurisdicional, integrado
por trabalhadores e empregadores, para conhecer de
conflitos inbividuais, esvazia e enfraquece a repre
sentação sindical na medida em que não faz menção
à participação das entidades sindicais, notadamente
da dos trabalhadores. Com isso, o pretendido órgão
de conciliação tornar-se-á um obstáculo à livre orga
nização sindical, postos que seus integrantes não te
rão estabilidade e a sua instituição colidirá com as
Comissões de fábrica já existentes. Em uma conjun
tura de d~sregulamentação e flexibilização generali
zada da legislação social, a não participação das enti
dades sindicais poderá ensejar a manipulação das
instâncias negociais, que se pretendem instituir, pelos
interesses do capital.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
José Genoíno, Líder da Bancada do Partido dos Tra
balhadores.. ,
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Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Comissão E~pecial destinado a proferir parecer à
art. 161, I do Regimento Interno da Câmara dos De- Proposta de 'Emenda à Constituição nº 96/92.
putados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM Justificação
SEPARADO da expressão.

"relativas a acidentes de trabalho, As alterações introduzidas pela Relatora (art. 28
do Substitutito, que introduz o § 2º no art. 115 da Cf)

doença profissional e" na complem~ntação de seu voto, no que se refere à
constante do inciso IV do art. 115, na redação greve em atividade essencial, representa grave e ina-

do art. 27 do Substitutivo aprovado pela Comissão ceitável retrocesso. Para todos os efeitos, pretende-se
Especial. extinguir o poder normativo, mantendo-o, apenas, para

a hipótese de greve em atividade essencial, com pos
sibilidade de IHsão do interesse público, caso em que o
Ministério Publico poderá ajuizar dissídio coletivo,
competindo âJustiça do Trabalho decidir o conflito. O
que se prete~de, em última instância, é manietar a livre
organização sindical, conferindo poderes à Justiça do
Trabalho, notadamente ao Tribunal Superior do Traba
lho, para coibirem o livre exercício do direito de greve e
a organização autônoma dos trabalhadores.

Sala 'das 'Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado Mar~lo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
da Bancada cio Partido dos Trabalhadores.

REQU~RIMENTO DE DESTAQUE N!2123

Justificação

A proposta do relatório, do ponto de vista previ
denciário é totalmente inviável, indo de encontro com a
evolução da previdência social no Brasil e no mundo.

Na previdência social, a concessão e manuten
ção de benefícios acidentários aos segurados, traba
lhadores ou não, transcende o conceito de acidente
de trabalho ou doença profissional, estampado na
proposta de emenda.

Hoje, independentemente da natureza do aci
dente ou da doença o segurado faz jus ao benefício
previdenciário, ou seja, é irrelevante se a origem da
incapacidade é trabalhista ou não.

Ademais, na ação acidentária não se discute re
lação de natureza trabalhista, apenas a existência ou
não de incapacidade. O requisito necessário à con
cessão do benefício é regido por legislação própria,
jamais pela CLT. O litígio é restrito ao segurado da
previdência social e ao INSS, autarquia federal res
ponsável pela concessão e manutenção desses be
nefícios, não se tratando de conflito entre trabalhador
e empregador.

A proposta não gera vantagem para o segurado,
nem para o INSS e, muito menos, para o Poder Judi
ciário. Se efetivada a transferência da competência
para julgar as ações acidentárias, competência essa,
hoje, da Justiça Comum dos estados, passaríamos a
ter dois órgãos judicantes, haja vista que muitos dos
benefícios acidentários, incluída a incapacidade por
doença, não decorrem da relação empregatícia, logo
o julgamento das ações não seria da competência da
Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum.

Sala das Sessões, Ricardo Barros, Vice-líder
do Governo.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 122

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos arts. 161 , 162 e 202, §

aº, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o inciso, § 2º do art.
115, constante do art. 27 do Substitutivo adotado pela



DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO N9 128

(Do Deputado Eurípedes Miranda)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do art. 32 do Substitutivo da
Relatora Zulaiê Cobra que dá nova redação ao art.
121, CF, a fim de restabelecer a composição original
dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Justificação

A nova redação conferida ao art. 120 da Carta
Maior tem por escopo a predominância de juízes fede
rais em detrimento da participação dos juízes estaduais
na composição dos Tribunais Regionais Eleitorais.

Esta nova composição prejudica a operacionali
zação dos TRE vez que nos estados pequenos, como
por exemplo Rondônia, o número de juízes federais
(apenas 2) é insuficiente para atender a demanda do
estado, causando danos à própria administração da
Justiça Eleitoral.

Neste sentido, a redação do texto constitucional
em que se prevalece na composição dos TRE uma
porcentagem maior de juízes estaduais, é melhor.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. -
Deputado Eurípedes Miranda, PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 129

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re
gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para o art. 22 da Emenda nº 21-CE/95,
do Deputado José Roberto Batochio (pág. 549, volu
me I do avulso).

Justificação

O art. 22 institui o Conselho Nacional de Política
Judiciária, definindo sumariamente sua composição e
remetendo para a legislação complementar a sua re
gulamentação.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores.
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DESTAQUE SIMPLES N1l124 do art. 120 da Constituição Federal, referido pelo art.
31 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Se
nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 17 apresentada na Comissão
Especial da PEC 96-8/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.
Deputado Jutahy Junior, Vice-Líder - PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N9 125
(Regimento Interno, art. 161, V)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, V, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA SUPRESSÃO do INCISO 11 do art.
119 da CF constante do art. 30 do substitutivo adota
do pela Comissão Especial que apreciou a PEC nº
96-A, de 1992, que "Introduz modificações na estrutu
ra do Poder Judiciário" e apensadas.

Justificação

O sistema de indicações dos juristas no TSE
sempre funcionou muito bem.

Há a participação do Poder Judiciário (STF) e
do Poder Executivo.

A história do Tribunal dá testemunhos da exce
lência do sistema.

Portanto, o atual texto constitucional deve ser
mantido.

Sala de Sessões - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

DESTAQUE DE BANCADA (PTB) N2 126
PEC nº 96-A/92

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos, como des
taque da Bancada do PTB, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO, do art. 120, constante do
artigo 31 do Substitutivo adotado pela Comissão espe
cial da PEC nº 96-A/92.

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1999. - De
putado Walfrido Mares Guia, 1º Vice-Líder do PTB. 
Deputado Rodrigo Maia, PTB/RJ.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 127

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
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DESTAQUE SIMPLES Ng 130

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 5, apresentada na Comissão Espe
cial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.
- Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder - PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Ne 131

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do Art. 161, inciso 11 do Regimento
Interno, requeremos DESTAQUE para votação do art.
19 da Emenda nº 31-CE/99.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - De-
putado Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 132

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 125, referido pelo art. 34 do Substitutivo adota
do pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Bo
nifácio de Andrade, PSDB - Silvio Torres, Vi
ce-Líder do PSDB - Antonio Carlos Pannunzio,
PSDB - Uno Rossi, PSDB - André Benassi, PSDB
- Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 133

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do art. 161, inciso 11 do Regimento
Interno, requeremos DESTAQUE para votação do art.
20 da Emenda nº 31-CE/99.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. Depu
tado Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DE BANCADA Nº 134

(Regimento Interno, Art. 161, I e § 2º)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2º do
mesmo artigo do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, DESTAQUE DE BANCADA PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO dos PARÁGRAFOS 32,

4º E 5º, DO ART. 125 DA CF, constante do art. 34 do
Substitutivo aprovado pela Comissão Especial que
apreciou a PEC nº 96-A, de 1992, que "Introduz modi
ficações na estrutura do Poder Judiciário" e apensa
das, mantendo-se o texto atual da Constituição cor-

respondente. Os dispositivos que se pretende supri
mir tratam de matérias correlatas.

Justificação

Sala das Sessões, - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice~Líderdo PMDB.

DESTAQUE SIMPLES Nl! 135

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 7, apresentada na Comissão Espe
cial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Dep. Jutahy Junior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nl! 136

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, DESTAQUE
da seguinte emenda apresentada à PEC nº 96-A, de
1992, que "Introduz modificações na estrutura do Poder
Judiciário" e apensadas:

EMENDA N9 7-CE/99

O destaque desta emenda tem por objetivo dar
suporte para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões, - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 137

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos tE!rmOS do art. 161, inciso 11 do Regimento
Interno, requeremos DESTAQUE para votação do art.
14 da Emenda nº 12-CE/99.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - Sil
vio Torres, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE SIMPLES Nº 138

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162, e 202,
§ 8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO para o art. 124, constan
te do art. 4º da Emenda nº 44-CE/99.

Justificação

Entendemos ser incompatível com o Estado De
mocrático ele Direito a existência da Justiça Militar, in
clusive a Justiça Militar da União, como um dos ór
gãos especializados do Poder Judiciário, haja vista
que sua, existência colide com o princípio da igualda
de de todos perante a lei, estabelecendo critério desi-



Justificação

O Procurador-Geral da República é o chefe do
Ministério Público da União e recebeu da Constitui
ção competências ímpares e que se revestem da
mais alta magnitude, v. g., a representação interventi
va nos Estados.

Ressalte-se que desde a Constituição de 1946,
a escolha do Procurador-Geral da República é feita
pelo Presidente da República, com a participação do
Senado Federal, aprovando a escolha, sem prévia
elaboração de lista tríplice.

A introdução de eleição interna para lista so
mente estimulará a partidarização e a politização do
Ministério Público, com deformações que levarão ao
comprometimento do serviço, extremamente relevan
te, registre-se, que deve prestar à sociedade.

Sala das Sessões, 8-12-99. - Deputado Inocên
cio Oliveira, Líder do PFL.

Justificação

O Substitutivo da relatora andou bem ao au
mentar para três anos o prazo para aquisição da vitali
ciedade pelos membros do Ministério Público, tal
como feito para os do Poder Judiciário.

Contudo, não deve prevalecer a possibilidade
de decretação da perda do cargo por decisão do Con
selho Nacional do Ministério Público porque essa pre·

DESTAQUE N2 143

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno, requeremos a V. Exg DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA A SUPRESSÃO
DA EXPRESSÃO "ou por decisão do Conselho Naci
onal do Ministério Público", acrescida à alínea a, do
inciso I, do § 59, do artigo 128, da Constituição Fede
ral, pelo artigo 37, do Substitutivo da Relatora à PEC
nº 96-A, de 1992.
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gual de tratamento para aqueles que exercem a ativi- DESTAQUE DE BANCADA N2 142
dade militar. O julgamento dos militares pelos seus (Regimento Interno, Art. 161, I, § 22)
próprios pares macula a imparcialidade da decisão, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
desvirtuando a jurisdição.

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
Por outro lado, não podemos negligenciar o vo- art. 161, I, § 22do Regimento Interno da Câmara dos

lume significativamente reduzido de processos julga- Deputados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
dos pelo Superior Tribunal Militar. Em 1997, o Tribunal SEPARADO da expressão
julgou 464 processos, sendo que todas as auditorias
da Justiça Militar Federal julgaram 485, consoante in- "mediante lista tríplice elaborada
formações constantes do Banco Nacional de Dados pela instituição"
do Poder Judiciário. constante do § 1g do art. 128 da Constituição, na

Em decorrência, estamos propondo a extinção redação dada pelo art. 37 do Substitutivo da Comis-
da Justiça Militar Estadual. são Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. -
José Genoíno, Líder da Bancada do Partido dos Tra
balhadores - Deputado Marcelo Déda, PT/SE.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!! 139

Justificação

O art. 24 define novos critérios de escolha para
o Procurador-Geral da República.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do art. 161, inciso 11 do Regimento
Interno, requeremos DESTAQUE para votação do art.
25 da Emenda n231-CE/99.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - De
putado Silvio Torres, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 140

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
do § 12do art. 128 referido pelo art. 37 do Substitutivo
adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Síl
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Luiz Rosa, PSDB - André Se
nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 141

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re
gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para o art. 24 da Emenda nº 21-CE/95,
do Deputado José Roberto Batochio. (pág 549, volu
me I do avulso)
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visão conflita, de modo insuperável, com o princípio
da vitaliciedade, segundo o qual a perda do cargo so
mente pode decorrer de sentença judicial transitada
em julgado.

Trata-se de garantia indispensável ao exercício
imparcial das relevantes funções pelos membros da
instituição do Ministério Público, que não pode ser su
primida, sob pena de grave comprometimento à cor
reta atuação em defesa dos interesses sociais. - De
putado Luiz Antonio Fleury, PTB/SP. - Caio Riela,
Vice-Lider, PTB.

DESTAQUE N2 144

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno, requeremos a V. Exª DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA A SUPRESSÃO
DA EXPRESSÃO "e a suspensão no caso de des
cumprimento injustificado dos prazos processuais, na
forma da lei", acrescida à alínea c, do inciso I, do § 52,
do artigo 128, da Constituição Federal, pelo artigo 37,
do Substitutivo da Relatora à PEC nº 96-A, de 1992.

Justificação

É de conhecimento público e notório que as dife
renças regionais pelo Brasil afora se refletem na defi
ciência da organização da justiça nacional, no que se
inclui o Ministério Público, resultando numa estrutura
insuficiente para atender a demanda dos serviços ju
diciários, ampliada em muito pela intensa inovação le
gislativa, sucessivos planos econômicos e crise da
mesma natureza, dentre outras causas.

De tudo isso resulta um quadro que revela a ab
soluta impossibilidade humana de observância rigo
rosa dos prazos processuais, em não raras situações,
até mesmo em razão do natural tempo necessário
para que seja bem executada a prestação jurisdicio
nal, motivos pelos quais não convém sancionar tão
drasticamente, com a suspensão de vencimentos,
eventuais atrasos.

A matéria, ademais, não estaria bem colocada
em disposição constitucional, sendo tema de legisla
ção processual ordinária, onde, por sina', já existem
normas semelhantes. - Deputado Luiz Antonio Fie
ury, PTB/SP. - Caio Riela, Vice-Líder do PTB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 145
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, I e § 2º,
do Regimento Interno, destaque para votação para a
alínea f do inciso \I do art. 128, (§ 5º) constante do ar·

tigo 37 do Substitutivo adotado pela Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer à Proposta de emen
da à Constituição nº 96, de 1992.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - De
putado José Genoíno, Líder do PT - Deputado Mar
celo Déda, PT/SE.

DESTAQUE Nº 146

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno, requeremos a V. Exª DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA A SUPRESSÃO
da alínea f, do inciso 11, do § 5º do artigo 128, da
Constituição Federal, constante do artigo 37, do
Substitutivo da Relatora à PEC nº 96-A, de 1992.

Justificação

A inovação proposta no dispositivo destacado
do substitutivo é despicienda.

A proteção à intimidade, honra e imagem já é
assegurada como princípio constitucional (art. 5º, inc.
V). Além disso, é cláusula pétrea da Constituição o
dispositivo segundo o qual: "A lei só poderá restringir
a publicidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigir".

Por fim, a lei Orgânica Nacional do Ministério
Público dos Estados (lei nº 8.625/93) contempla a
responsabilidade objetivada pelo substitutivo, dispon
do que "O membro do Ministério Público será respon
sável pelo uso indevido das informações e documen
tos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de si~

gUo" (art. 26 § 2º). Em semelhante sentido dispõe a
Lei Orgânica do Ministério Público da União, prescre~
vendo que "O membro do Ministério Público será civil
e criminalmente responsável pelo uso indevido das
informações e documentos que requisitar; a ação pe
nai, na hipótese, poderá ser proposta também pelo
ofendido, subsidiariamente, na forma da lei processu~
ai penal" (art. 8º, § 1º). - Deputado Luiz Antonio Fie
ury, PTB - SP - Caio Riela, Vice-Líder do PTB 
Arnaldo Faria de Sã, Vice-líder do PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO N!! 147

(Do líder do Partido Democrático Trabalhista)

SE~nhor Presidente,

Requeremos, nos moldes do art 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da alínea f do inciso \I do §
52 do art. 128, acrescido ao texto constitucional pelo
art. 37 do Substitutivo da PEC n!! 96-A/92.
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Justificação

O dispositivo que se pretende suprimir traz a ve
dação para o promotor de Justiça sobre a revelação
ou permissão indevida a terceiros ou meios de comu
nicação sobre informações de que tenha ciência em
razão do cargo e que violem o sigilo legal, a intimida
de, a vida privada, a imagem e a honra das pessoas.

Primeiramente, importa ressaltar a superficiali
dade da descrição da conduta, acrescida de um dis
positivo coercitivo que permite, inclusive, a perda do
cargo mediante processo administrativo restrito a um
único órgão: o Conselho Nacional do Ministério Públi
co, sem previsão, sequer, de um grau recursal.

Trata-se, pois, de um mecanismo, flagrantemen
te, contrário ao princípio da publicidade, o que vai de
encontro aos objetivos democráticos da presente
PECo

Pelo exposto, contamos com o apoiamento dos
nobres pares pela supressão do dispositivo em tela.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Pompeo de Mattos, Vice-Líder do PDT.

DESTAQUE N5! 148

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno, requeremos a V. Exª DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA A SUPRESSÃO
DA EXPRESSÃO "por decisão do Conselho Nacional
do Ministério Público, tomada pelo voto de três quin
tos de seus membros", do § 62, do artigo 128, da
Constituição Federal, constante do artigo 37, do
Substitutivo da Relatora à PEC nº 96-A, de 1992.

Justificação

A previsão de competência para o Conselho Na
cional do Ministério Público decretar a perda do cargo
conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdi
ção (CF, art. 5º, inc. XXXV) e com o da vitaliciedade
(CF, art. 95, inc. I, e art. 128, § 512, inc. I, a).- Deputado
Luiz Antonio Fleury, PTB - SP - Caio Riela, Vi
ce-Líder do PTB - Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder
do PPB.

DESTAQUE N2 149

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno, requeremos a V. Exll DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA A SUPRESSÃO
do inciso 111, do § 62, do artigo 128, da Constituição
Federal, constante do artigo 37, do Substitutivo da
Relatora à PEC nQ 96-A, de 1992.

Justificação

A proposta do substitutivo da relatora estabele
ce a possibilidade de decretação da perda do cargo
do membro do Ministério Público no caso de "procedi
mento incompatível com o decoro de suas funções", o
que constitui conceito impreciso e muito amplo para
hipótese de sanção gravíssima e, por via oblíqua, ani
quila a garantia constitucional da vitaliciedade (CF,
art. 95, inc. I, e art. 128, § 512, inc. I, a). - Deputado Luiz
Antonio Fleury, PTB/SP - Caio Riela, Vice-Líder do
PTB - Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB.

DESTAQUE Nl! 150

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno, requeremos a V. Exll DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA A SUPRESSÃO
da nova redação dada ao § 312, do artigo 129, da
Constituição Federal, pelo artigo 38, do Substitutivo
da Relatora à PEC nQ 96-A, de 1992.

Justificação

A modificação feita pelo substitutivo da relatora
inclui a exigência, para ingresso na carreira do Minis
tério Público, de "exercício efetivo de no mínimo três
anos de atividade privativa de bacharel em direito".

Essa exigência é flagrantemente discriminatória
e corporativista, conflitando com o princípio constitu
cional da isonomia e de igualdade das condições de
acesso aos cargos públicos (CF, art. 37, inc. I), impe
dindo que aqueles que, apesar de graduados em dire
ito mas sem condições socioeconômicas de passar
por um "pedágio" no exercício da advocacia ou outra
atividade privativa de bacharel em direito, tenham
possibilidade de concorrer ao cargo público, levando
à indesejável elitização da carreira do Ministério PÚ
blico.

A necessidade de experiência profissional dos
titulares desses cargos é atendida pelas exigências
do estágio probatório e deve ser complementada pela
participação de cursos de formação e aperfeiçoa
mento nas escolas superiores. - Deputado Luiz
Antonio Fleury, PTB/SP - Caio Riela, Vice-Líder do
PTB - Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll 151

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do art. 161, inciso I do Regimento
Interno, requeremos DESTAQUE para votação em
separado do § 32 do art. 129 da Constituição Federal,
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referiqo no art. 38 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. - Sil-
vio Tórres, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Ne 152

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re
gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para a supressão do § 3º, do artigo 129,
constante do art. 38 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial à Proposta de Emenda à Constitui
ção nº 96-A, de 1992.

Justificação

A modificação feita pelo substitutivo da relatora
inclui a exigência, para ingresso na carreira do Minis
tério Público, de "exercício efetivo de no mínimo três
anos de atividade privativa de bacharel em direito".

Essa exigência é flagrantemente discriminatória
e corporativista, conflitando com o princípio constitu
cional da isonomia e de igualdade das condições de
acesso aos cargos públicos (CF, art. 37, inc. I), impe
dindo que aqueles que, apesar de graduados em dire
ito mas sem condições socioeconômicas de passar
por um "pedágio" no exercício da advocacia ou outra
atividade privativa de bacharel em direito, tenham
possibilidade de concorrer ao cargo público, levando
à indesejável elitização da carreira do Ministério PÚ
blico.

A necessidade de experiência profissional dos
titulares desses cargos é atendida pelas exigências
do estágio probatório e deve ser complementada pela
participação de cursos de formação e aperfeiçoa
mento nas escolas superiores.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado José Genoíno, Líder da Bancada do Partido
dos Trabalhadores - Deputado Antônio Carlos Bis
caia, PT/RJ.

DESTAQUE DE BANCADA (PTB) N2 153

Senhor Presidente.

Nos termos regimentais requeremos
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO da ex
pressão "no que couber" e "11, 111, VI, VIII, VIII-A e X" do
parágrafo 42do artigo'129 da Constituição Federal, refe
rido pelo art. 39 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Esclarecemos que se trata de DESTAQUE DA
BANCADA DO PTB, nos termos do parágrafo 2º do

artigo 161 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados.

Justificação

De acordo com a diretriz do Substitutivo aprova
do pela Comissão Especial, as disciplinas jurídicas do
Poder Judiciário e do Ministério Público são simétri
cas, inclusive no que diz respeito ao controle externo,
cujos "Conselhos" seguem a mesma orientação
quanto à sua competência e composição.

Sucede, todavia, que as restrições e limitações
impostas pelo texto constitucional ao Poder Judiciá
rio, contidas no artigo 93 e seus incisos, são pertinen
tes, na sua quase totalidade, ao Ministério Público. No
entanto, essas limitações não estão endereçadas ao
Ministério Público no Substitutivo, uma vez que o tex
to proposto faz remissão a apenas alguns daqueles
incisos, ignorando as demais hipóteses que, embora
compatíveis, foram injustificadamente omitidas.

A proposta tem a finalidade de, mantendo a alu
dida simetria, submeter o Ministério Público que idên
ticas restrições e limitações impostas pelo texto cons
titucional ao Poder Judiciário, sendo desnecessária a
expressão "no que couber", posto que as disposições
que tratam de situações específicas já excepcionam,
automaticamente as regras gerais.

Sala das Sessões, de 2000. - Deputado
Roberto .Jefferson, Líder do PTB.

DESTAQUE N2 154

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do artigo 161, inciso I, do Regimen
to Interno, requeremos a V. Exª destaque para vota
ção em separado para a supressão da Expressão
"perda do cargo", do inciso 111, do § 3º, do artigo
130-A, da Constituição Federal, constante do artigo
39, do Substitutivo da Relatora à PEC nº 96-A, de
1992.

Justificação

Colide frontalmente com o princípio da inafasta
bilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inc. XXXV) e com o
da vitalicil3dade (CF art. 95" inc. I, e art. 128, § 5º, I, a),
a possibilidade, contemplada no substitutivo da rela
tora, de decretação da perda do cargo do membro do
Ministério Público por decisão do Conselho Nacional,
vez que essa sanção, consistente na perda da vitalici
edade, somente pode ser imposta mediante decisão
judicial.- Deputado Luiz Antônio Fleury, PTB -SP
Caio Riela, Vice-Líder do PTB.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DE BANCADA N2 155

Sr. Presidente,

Nos termos do artigo 161, V e seu § 2º do Regi
mento Interno, requeremos Destaque das expres
sões "As funções de Ministério Público", "serão exer
cidas" e "junto aos Tribunais de Contas Estaduais ou
Municipais, pelo Ministério Público dos Estados"
constante do art. 130, referido pelo art. 11 da Emenda
nº 13-CE/99, visando a figurar como parágrafo único
do art. 130 da Constituição Federal.

Justificação

Com o advento da Constituição de 1988, vários
estados, entre os quais Minas Gerais, Bahia, Rio de
Janeiro, Goiás e Espírito Santo, com fundamento no
artigo 130, promoveram a fusão entre o Ministério PÚ
blico Estadual e o Ministério Público junto aos Tribu
nais de Contas.

Tal unificação vem se revelando altamente van
tajosa, com o fortalecimento da Instituição e grande
economia de recursos, ante a redução para uma úni
ca estrutura administrativa e de apoio.

O propósito da emenda consubstanciada nas
expressões que se busca destacar é o de melhor ex
plicitar a unidade do Ministério Público Estadual, uni
formizando a aplicação da norma constitucional nas
diferentes unidades da Federação, o que se torna im
perativo ante a interpretação contrária a tal entendi
mento expressada em recente decisão do STF, cuja
aplicação poderá provocar enormes transtornos e
prejuízos aos Erários estaduais

Sala das Sessões, 18 de janeiro e 2000. 
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.

DESTAQUE DE BANCADA N2 156
(Regimento Interno, Art. 161, I, § 211)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Ar.
161, I, § 22 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do § 2º do Art. 134 da Constituição,
constante do Art. 41 do Substitutivo da Comissão
Especial.

Justificação

O relatório aprovado, ao conceder à Defensoria
Pública autonomia funcional e administrativa, bem
como a iniciativa de elaboração de sua proposta orça
mentária, estará criando um outro poder dentro da es
trutura do Estado, a par dos já existentes, retiran-

do,com prejuízo para os fins colimados, a subordina
ção desse órgão ao Poder Executivo.

A medida não se justifica, tendo em vista que a
defensoria pública é incumbência constitucional do
Estado. Nesse sentido, ao Poder Executivo, cabe ge
renciar e prover os recursos necessários ao funciona
mento das Defensorias Públicas, seja da União, do
Distrito Federal ou dos Estados

Sala das Sessões, Deputado Jutahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES N2 157

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados.

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nQ 33, apresentada na Comissão
Especial da PEC nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.
- Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder - PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nº 158

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados.

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nº 34 apresentada na Comissão
Especial da PEC 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999.
- Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder - PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 159

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais,
DESTAQUE da seguinte emenda apresentada à PEC
nº 96-A, de 1992, que "Introduz modificações na es
trutura do Poder Judiciário" e apensadas:

EMENDA N2 34-CE/99

O destaque desta emenda tem por objetivo dar
suporte para apresentação de emenda aglutinativa.

Sala das Sessões - Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N!l160

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §
8º, do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO do Capítulo V (Do Aces
so à Justiça) da Emenda nº 44-CE/99, para ser acres
cido após o Capítulo IV (Das Funções Essenciais da
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Justiça) do Título IV (Da Organização dos Poderes)
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial des
tinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 96/92.

Justificação

O Substitutivo não inovou em relação à legiti
mação ampla, judicial e extrajudicial, dos partidos
políticos, organizações sindicais, entidades de clas
se ou associações legalmente constituídas. Em nos
so entendimento, isso, por si só, já justificaria uma
reforma constitucional. Como muito bem assinalou
Marciane Bonzanni, verbis:

"Em meio a uma avalanche de propos
tas milagrosas e inservíveis, emergem qua
tros institutos de capital importância e vali
dade constitucional induvidosa, mostran
do-se como uma das eficazes e necessárias
formas de enfrentamento do problema. São
eles as ações coletivas, o mecanismo da
substituição processual no seu conceito
doutrinário o que se diz em contraposição à
interpretação jurisprudencial dada pelo Tri
bunal Superior do Trabalho, que negou a
própria existência do instituto -, o mandado
de segurança coletivo e a modificação do
conceito de coisa julgada no plano do reco
nhecimento da inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, bem assim da
ilegalidade pelos Tribunais Superiores no
âmbito de sua competência. O problema
das lesões massivas e de seu exame pelo
Judiciário deve ser resolvido na origem, fa
zendo com que todos aqueles que tenham
tido direitos violados, independentemente
de haverem ou não buscado pessoalmente
socorro na prestação jusrisdicional, vejam
concretizada a realização de justiça. De
nada adianta a criação de mecanismos coa
tivos de uniformização das decisões sem
que se pense em agastar a possibilidade de
surgimento de renovadas séries de proces
sos a cada lesão que venha a ser praticada
e que atinja um grupo social como um todo.
São causas em que, pela extensão do rol
dos lesados e pela garantia constitucional
básica e geral de quebra de inércia na pres
tação ju risdicional, com certeza envolvem
interesse público ou, no mínimo interesse
de uma coletividade, legitimando e etica
mente obrigando o Ministério Público e as
entidades representativas a agir, assim res-

gatando a confiança dos jurisdicionados
nas instituições do próprio Poder Judiciário.
Na esteira dessa evolução, a postura priva
tista e burocrática em relação ao processo
deve ser abandonada, tomando-o como
mero instrumento necessário à realização
da justiça e não como forma de sua nega
çào. Institutos obsoletos, como o reexame
necessário em grande número de causas,
a rígida restrição à legitimação processual
extraordinária, a tradicional interpretação
do conceito de coisa julgada em desfavor
de milhares de lesados e quase infindável
possibilidade de interposição de recursos,
devem ser modificados. As portas de aces
so ao Judiciário e a sua estruturação de
vem ser simplificados, garantido transpa
rência, menor onerosidade e maior celeri
dade e efetividade de sua função manifesta
principal, que é a prestação jurisdicional"
(In As Ações Coletivas e a Democratização
do Acesso à Justiça Jornal da AJURIS,
nov/95, ano IX, nº 46, p. 10).

Estamos convencidos de que um dos objeti
vos centrais da reforma do Poder Judiciário é a uni
versalização da jurisdição, criando condições para
que todos, notadamente os excluídos, tenham
acesso à Justiça. Pela Emenda nº 44-CE/99, esta
mos propondo que: a) o partido político com repre
sentação no Congresso Nacional, a organização
sindical, a entidade de classe ou a associação le
galmente constituída e em funcionamento há pelo
menos um ano, detenham legitimação judicial e ex
trajudiciall extraordinária para a defesa dos interes
ses ou direitos difusos, coletivos e individuais ho
mogêneos, ou de relevante interesse social, inde
pendentemente de filiação, autorização ou manda
do individual; nesta hipótese a decisão definitiva de
mérito, quando procedente, produzirá efeito geral e
subordinante em relação aos direitos reconhecidos;
b) a lei federal fixe o limite máximo para as taxas,
custas e emolumentos dos serviços judiciais, nota
riais e de registros extrajudiciais de qualquer natu
reza; c) a lei não poderá criar restrições econômi
cas de acesso à jurisdição, nem coibir ou limitar a
apreciação de medidas cautelares, liminares ou an
tecipatórias; d) é direito da parte litigante ser pes
soalmente cientificada das sentenças e acórdãos,
bem como de todos os atos processuais que impor
tem na concretização do direito postulado; e e) as
pessoas jurídicas de direito público, em processo
judicial ou administrativo, não disporão de prerro-



Tampouco se descuidou, no âmbito do substi
tutivo à PEC 407, de aspectos tratados na proposta
em análise, tais como: previsão de atualização do
crédito até o pagamento; definição de prazo de no
venta dias para pagamento de crédito de natureza
alimentícia (nos limites definidos em lei); regras de
transição para o novo regime, etc.

É recomendável, pois que as discussões relati
vas ao regime dos precatórios continuem a ser reali
zadas no âmbito da PEC nll 407-A, de 1996.

Sala das Sessões - Deputado Jutahy Júnior
- Primeiro Vice-Líder do PSDB

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NR 164
(Regimento Interno, Art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
Art. 161, I do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do Artigo 53 do Substitutivo da Comis
são Especial.

DESTAQUE DE BANCADA NR 161
(Regimento Interno, Art. 161, I, § 2º)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

Art. 161, I, § 22 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do Art. 44 do Substitutivo da Comissão
Especial.
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gativas especiais, inclusive de prazo para manifes- REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nll163
tação ou duplo grau de jurisdição obrigatório. (Regimento Interno, Art. 161, I)

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores. Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

Art. 161, I do Regimento da Câmara dos Deputados,
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO do
Artigo 52 do Substitutivo da Comissão Especial.

Justificação

A disciplina dos precatórios é objeto de discus
são específica, no contexto da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 407-A, de 1996.

Cabe registrar a recente adoção do substituti
vo pela Comissão Especial da Câmara dos Deputa
dos, destinada a proferir parecer à PEC 407 (o
substitutivo foi aprovado em 16 de novembro próxi
mo). Referido substitutivo oferece solução a ques
tões que não foram contempladas no contexto da
proposta em exame, tais como: a liquidação de pre
catórios em títulos ou certificados da dívida pública
(exceção aos créditos de pequeno valor e os de na
tureza alimentícia); a possibilidade de utilização
desses títulos na compensação de tributos e dívi
das, bem como em processo de licitação, conces
são de serviços e privatização de estatais; previsão
de crime de responsabilidade para o Presidente do
Tribunal competente que, por ato comissivo ou
omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação re
gular de precatório, etc.

Justificação

Não cabe numa Constituição, que deve tratar de
princípios os mais amplos possíveis, a fixação de pra
zos para instalação de órgãos, como o faz o artigo em
questão. O assunto seria adequado em lei ordinária,
ou mesmo na lei orgânica da defensoria púbica em
vias de aprovação. De qualquer forma, os 180 dias es
tipulados é prazo bastante exíguo para a implantação
na União e nos estados de suas respectivas defenso
rias públicas. Justifica-se, portanto, a supressão do
dispositivo.

Sala das Sessões, - Deputado Jutahy Jú
nior, Primeiro Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N1I 162
(Regimento Interno, Art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Art.

161, I do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
do 45 do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Justificação

Nos Estados onde existem, os Tribunais de
Alçada vêm desempenhando papel importante e
contribuindo significativamente para desafogar os
Tribunais de Justiça e acelerar a tramitação dos re
cursos.

Não se justifica a extinção de Tribunais que fun
cionam bem, contribuem para a celeridade processu
al e evitam o inchaço dos Tribunais de Justiça nos
Estados.

Assim, propomos a rejeição da proposta, man
tendo-se os Tribunais de Alçada na estrutura judiciá
ria atual.

Sala das Sessões, Deputado Jutahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.
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Justificação

A disciplina dos precatórios é objeto de discus
são específico, no contexto da Proposta de Emenda à
Constituição nº 407-A, de 1996.

Cabe registrar a recente adoção de substitutivo
pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados,
destinada a proferir parecer à PEC nº 407 (o substitu
tivo foi aprovado em 16 de novembro próximo). Referi
do substitutivo oferece solução a questões que não
foram contempladas no contexto da proposta em exa
me, tais como: a liquidação de precatórios em títulos
ou certificados da dívida pública (exceção aos crédi
tos de pequeno valor e os de natureza alimentícia); a
possibilidade de utilização desses títulos na compen
sação de tributos e dívidas, bem como em processo
de licitação, concessão de serviços e privatização de
estatais; previsão de crime de responsabilidade para
o Presidente do Tribunal competente que, por ato co
missivo ou emissivo, retardar ou tentar frustrar a liqui
dação regular de precatório, etc.

Tampouco se descuidou, no âmbito do substitu
tivo a PEC nº 407, de aspectos tratados na proposta
em análise, tais como: previsão de atualização do cré
dito até o pagamento; definição de prazo de noventa
dias para pagamento de crédito de natureza alimentí
cia (nos limites definidos em lei); regras de transição
para o novo regime, etc.

É recomendável, pois, que as discussões relati
vas ao regime dos precatórios continuem a ser reali
zadas no âmbito da PEC nº 407-A, de 1996.

Sala das Sessões, Deputado Jutahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 165

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re
gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para o § 1º do art. 53 do Substitutivo ado
tado pela Comissão Especial destinada a proferir pare
cer à Proposta de Emenda à Constituição nº 96/92.

Justificação

O parágrafo 1º do art. 53 permite que os créditos
oriundos dos precatórios judiciários sejam liquidados
por meio de títulos ou certificados da dívida pública
equivalente à moeda, independentemente do limite
global para a dívida pública. Trata-se da criação de
um mercado secundário de títulos que ignora qual
quer limitação à expansão dos meios de pagamento.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De
putado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder
da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

DESTAQUE SIMPLES NQ 166

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados.

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nº 2, apresentada na Comissão Espe
cial da PEG nº 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. 
Deputado ~Iutahy Júnior, Vice-Líder - PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA NQ 167
(Regimento Interno, Art. 161, I, § 2º)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

Art. 161, I, § 2º do Regimento Interno da Câmara os
Deputados,DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO do Art. 56 do Substitutivo da Comissão
Especial, e" como conseqüência, da expressão "e o §
32 do art. 29'do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias" constante do art. 57 do Substitutivo da
Comissão Especial.

Justificação
I

A proposição do substitutivo da Comissão Espe-
cial da Câmara tem pouco significado prático, pois
anualmente são raros os membros do Ministério Públi
co alcançados pelos efeitos do § 3º do art. 29 do ADCT
e a tendência. é de aposentadoria com o fim gradativo
de tal situação, por isso a regulação se deu nas ~ispo

sições transitórias. O projeto, se aprovado vai repercu
tir negativamente em situações já alcançadas pelo di
reito adquirido e situações já consolidadas, em que al
guns membros do Ministério Público estão cedidos ao
Executivo e ao Legislativo para desempenharem fun
ções das mais relevantes para o interesse público.

Sala ,das Sessões, - Deputado Ju~ahy Júnior,
Primeiro Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA DO PPS Nº 168

Senhbr Presidente,

Nos termos do art,161, § 2º do Regimento Inter
no, requeirc) destaque para votação em separado do
artigo 56 e conseqüentemente da expressão "§ 3º do
artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias" contida no artigo 57, ambos do Substitu
tivo adotado pela Comissão Especial da Reforma do
Judiciário à PEC nº 96-A/92.

Justificação

A rejeição do dispositivo da Proposta de Emen
da Constitupi()nal sob exame, neste particular, é de
justiça. Primeiramente, porque o direito já foi entregue
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aos beneficiários, por força do artigo 29, § 3º, da quando da promulgação da Carta de 1988, os mem-
ADCT, tendo já sido incorporado ao patrimônio dos bras do Ministério Público fizeram suas opções, nos
membros do Ministério Público e deles já fizeram uso, termos da legislação complementar (Lei Orgânica do
caracterizando ato jurídico perfeito. Com o reconheci- Ministério Público Federal) e, por conseqüência, cria-
mento do direito, em caráter excepcional, para con- ram situações fáticas já consagradas. Dessa forma, o
templar situação existente quando da promulgação da dispositivo transitório já produziu seus efeitos, gerando
Carta de 1988, os membros do Ministério Público fize- atos jurídicos perfeitos. Assim, a emenda constitucio-
ram suas opções, nos termos da legislação comple- nal não poderia retroagir, tocando situação já consoli-
mentar (Lei Orgânica do Ministério Público Federal) e, dada, que autorizou a produção de atos, obrigações e
por conseqüência, criaram situações fáticas já consa- direitos, o que consubstancia ato jurídico perfeito.
gradas. Desta forma, o dispositivo transitório já produ- Além do mais, apenas alguns membros do Mi-
ziu seus efeitos e a Emenda Constitucional não pode- nistério Público alcançados pelo preceito ainda estão
ria retroagir, tocando situação já consagrada, que au- em atividade. O número deles é reduzidíssimo. Com
torizou a produção de atos, obrigações e direitos. isso, além de injusta, na medida em que prejudicaria

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - direito garantido pelo próprio constituinte originário, a
Deputado Pedro Eugênio, PPS/PE - Deputado revogação pretendida teria curto alcance.
João Herrmann Neto, Líder do PPS. Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 169 Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,

requeremos DESTAQUE para votação: em separado
do art. 56 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Síl
vio Torres, Vice-Líder do PSDB - Antonio Carlos
Pannunzio, PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Be
nassi, PSDB - Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE SIMPLES Nll 170

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2º, do
Regimento Interno, destaque do artigo 56 do Substi
tutivo e da expressão "e o § 3º do art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitóri~s", constante
da parte final do art. 57 do mesmo Substitutivo, visan
do à supressão.

Justificação

Embora envolva artigos diferentes do Substituti
vo, o destaque está sendo encaminhado por intermé
dio de um único requerimento por se tratar de assun
tos correlatos. Tanto o art. 56 como a parte final do art.
57 destacada tratam da revogação do § 3Q do art. 29
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A supressão é justa e indispensável. Primeira
mente, porque o direito de que cuida o dispositivo em
vigor já foi entregue aos beneficiários. Já foi, portanto,
incorporado ao patrimônio dos membros do Ministério
Público, caracterizando, assim, também ato jurídico
perfeito. Com o reconhecimento do direito, em caráter
excepcional, para contemplar situações existente

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2171

Sr. Presidente,

Nos termos do art. 161 do Regimento Interno,
requeremos DESTAQUE para votação em separado
do art. 57 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Bo
nifácio de Andrade, PSDB - Silvio Torres, Vi
ce-Líder do PSDB - Antonio Carlos Pannunzio,
PSDB - Lino Rossi, PSDB - André Benassi, PSDB
- Saulo Pedrosa, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NS! 172
(Regimento Interno, Art. 161, I)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, I do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, DESTAQUE PARA VOTAR EM
SEPARADO a expressão "A ALíNEA B DO INCISO 11
DO ART. 102" constante do art. 57 do Substitutivo
aprovado pela Comissão Especial.

Justificação

O texto revoga a competência do Supremo Tri
bunal Federal de julgar, em recurso ordinário, os cri
mes políticos. Não há nada que justifique que recur
sos relativos a crimes dessa natureza não devam ser
apreciados pelo STF em grau de recurso ordinário. É
uma proteção ao político, ao cidadão e à cidadania.

Sala das Sessões, 24 de janeiro de 2000. 
Deputado Jutahy Júnior, Primeiro Vice-Líder do
PSDB.



Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados,

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda nQ 25 apresentada na Comissão
Especial da PEC nQ 96-B/92, para efeito de suporte às
emendas aglutinativas.

Sala das Sessões, de dezembro de 1999. -
Deputado Jutahy Júnior, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 174
(Regimento Interno, Art. 161, 11)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos arts. 161, 11, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o
DESTAQUE DA EMENDA N2 25, apresentada pela
então Deputada Dalila Figueiredo que infelizmente
não mais faz parte de nosso convívio parlamentar, ra
zão pela qual é reapresentada pelo Senhor Deputado
JOSÉ MILlTÃO, com pequenas modificações (fls.
586/593 do Avulso) para dar nova redação ao art. 236
da Constituição Federal e ao art. 32 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

Justificação

Nos precisos termos do art. 236 da Constituição
Federal, "os serviços notariais e de registro são exer
cidos em caráter privado, por delegação do Poder PÚ
blico". Reconhece-se, no entanto, que se trata de gra
ve distorção que precisa ser reparada a bem da popu
lação.

Com efeito, criou-se uma espécie de "reserva de
mercado" que acabou por gerar monopólios injustifi
cáveis, forçando a população a se defrontar com uma
burocracia complicada, cara e absolutamente inútil,
além de emperrada e ineficiente, que só se justifica
pelos elevados lucros proporcionados aos "donos"
dos cartórios.

Efetivamente, é proverbial a morosidade dos
serviços cartorários, não sendo raras as denúncias
de desrespeito das tabelas oficiais de preços dos ser
viços realizados. De fato, em correição feita nos cartó
rios de São Paulo, foram detectadas fraudes, sonega
ção fiscal e, até, a existência de um "caixa dois", con
forme noticiado em reportagem da Folha de S.Paulo
de 12 de fevereiro 1997, p.1-7.

Em sua ganância, os cartórios deixam, inclusi
ve, de informar aos usuários de seus serviços que
certos e determinados atos dispensam procuração,
autenticação ou reconhecimento de firma, continuan
do alguns, inclusive, a cobrar o registro de nascimen-
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DESTAQUE SIMPLES N2 173 to e o assento de óbito de pessoas pobres, quando a
própria Constituição Federal, refletida na Lei de Re
gistros Públicos, garante a gratuidade nesses casos.

O curioso, porém, é que, devido ao nosso vício
cartorário, poucos se dão conta de que tudo isso é
inútil e dl3snecessário. Assim é que, a autenticação de
cópias, por exemplo, jamais garantiu a veracidade do
documento original, da mesma forma que o reconhe
cimento de firmas jamais preveniu ou desnudou a fal
sidade de qualquer documento; antes, pelo contrário,
consta do anedotário jurídico que alguns cartórios já
reconheceram firmas tão ilustres quanto a de Napo
leão Bonaparte e do próprio Jesus Cristo.

O protesto extrajudicial de títulos e documentos,
por seu turno, torna-se francamente dispensável, na
medida em que sua principal função, qual seja a ca
racterização da mora, pode ser efetuada com a sim
ples verificação do título vencido e não pago, sem
qualquer necessidade de um protesto formal, ainda
mais de caráter extrajudicial, inclusive nos casos em
que, hOjl~, o protesto ainda é considerado necessário,
a exemplo do requerimento de falência (condicionado
à apresemtação do título protestado por falta de paga
menta). De resto, nas hipóteses em que a lei exigir au
tenticação, protesto de títulos e documentos ou reco
nhecimento de firmas para a instrução de procedi
mentos judiciais, tais atos serão, pela presente pro
posta, da mesma forma executados pelos órgãos do
Poder Judiciário.

Quanto às outras funções cartorárias, nada
mais lógico do que transferi-Ias, para as repartições
públicas que lhes sejam afins, como o registro de
imóveis, muito mais condizente com as funções da
Receita Federal já que ela detém meios e técnicas in
dispensáveis para o cadastro de imóveis, visando à
cobrança de impostos. Da mesma forma, o registro de
pessoas naturais seria mais condizente com as fun
ções dos órgãos municipais, tornando-se desneces
sária e até anômala a delegação dessa função a ór
gãos de natureza privada. Caberia, também, à Recei
ta Federal, em função da natureza dos documentos e
dos tributos porventura devidos a tarefa de registrar
os títulos mercantis, pois sobre eles e sobre as pesso
as neles envolvidas, as Fazenda Públicas Federal,
Estadua.l ou Municipal teriam acesso e os tributos, se
devidos, poderiam ser recolhidos com mais presteza.
Nesse particular, buscamos contribuir para a redação
original oferecida pela Deputada Dalila Figueiredo.

Salientamos, por final, que desde que os cartórios
foram instituídos na burocracia brasileira, nada de
novo foi feito para aperfeiçoá-los. As modernas técni
cas de controle, incorporadas por novas tecnologias,
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os sistemas de comunicação, de informática, ágeis e VOTAÇÃO EM SEPARADO da Emenda n!l44-CE/99
eficientes, não comportam procedimentos tão anti- para substituir o Substitutivo adotado pela Comissão
quados que acarretam uma grande demora nas au- Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
tenticações, registros e expedição de documentos, Emenda à Constituição nQ 96/92.
com preços absurdos e de difícil fiscalização.

Justificação
Finalmente, trata-se de medida que se impõe

como indispensável e urgente para a tão esperada O destaque objetiva substituir o Substitutivo da
modernização da Justiça e para a redução do propa- Relatora pela Emenda nQ 44-CE/99 por nós apresen-
lado "Custo Brasil". tada.

Sala de Sessões, 8 de dezembro de 1999. - Saladas Sessões, 19 de janeiro de 2000.-Depu-
Deputado Marcelo Déda, PT/SE. tado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno, Líder da

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 175 Bancada do Partido dos Trabalhadores.

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Re
gimento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para a Proposta de Emenda à Constitui
ção nQ 500/97, com a emenda adotada pela Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação (pág. 17,
volume 11 do avulso).

Justificação

O texto adotado pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação limitou a edição súmula vincu
lante à matéria constitucional.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NQ 178

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, 11, do
Regimento Interno, destaque para a votação da
emenda nº 44-CE apresentada na Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição nº 96 de 1992.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - De
putado José Genoíno, Líder do PT - Deputado Mar
celo Déda, PT/SE.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O painel
eletrônico registra neste instante o comparecimento
de 308 Srs. Deputados:

Partido

RORAIMA

Airton Cascavel PPS
Francisco Rodrigues PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Presentes de Roraima: 4

AMAPÁ

Bloco

PUPST/PSL

PPB
PTS
PSDB

Deusdeth Pantoja
Giovanni Queiroz
Jorge Costa
Nilson Pinto
Renildo Leal
Valdir Ganzer
Presentes do Pará: 6

Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
Presentes do Amapá: 3

PARÁ

PFL
PDT
PMDB
PSDB
PTB
PT

REQUERIMENTO DE DESTAQUE NIl 176

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos dos arts. 161 e 162 do Regi
mento Interno, DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM
SEPARADO para o Substitutivo à PEC n Q368-A/96,
aprovado pela Comissão de Constituição nº 500/97,
com a emenda adotada pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação (pág. 102, volume Ido avulso).

Justificação

O Substitutivo adotado pela Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Redação à Proposta de Emen
da à Constituição nº 368-A/96 transfere para a Justiça
Federal a competência para apreciar as ações cíveis
e criminais relativas a direitos humanos.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Marcelo Déda, PT/SE - José Genoíno,
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE N2 177

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 161, 162 e 202, §

8º do Regimento Interno, DESTAQUE PARA
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RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 4

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB
Presentes do Amazonas: 4

PSDB

PSDB
PSB/PCdoB

PMDB
PFL
PMDB
PFL
PMDB
PT

PIAuí

PSDB

PERNAMBUCO

PFL
PMDB
PPS
PSB PSB/PCdoB
PSB/PCdoB
PFL

Eunício Oliveira PMDB
José Unhares PPB
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Novais PSB
Ubiratan Aguiar PSDB
Vicente Arruda PSDB
Presentes do Ceará: 15

Átila Lira
B.Sá
Gessivaldo Isaías
Heráclito Fortes
João Henrique
Paes Landim
Themístoc!es Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Presentl~s do Rio Grande do Norte: 2

PARAíBA

Armando Abílio PMDB
Avenzoar Arruda PT
Carlos Dunga PMDB
Damião lFeliciano PMDB
Efraim Morais PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo lRique PSDB
Wilson Braga PFL
Presentes da Paraíba: 10

Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Clementino Coelho
Djalma Paes
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

ACRE

PFL
PPB
PFL
PT
PFL

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Nilson Mourão
Zila Bezerra
Presentes do Acre: 5

Almeida de Jesus
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Arnon Bezerra

TOCANTINS

Antônio Jorge PTB
Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 5

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL
Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL
Remi Trinta PST
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 11

CEARÁ

PL
PMDB
PSDB
PSDB
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ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Givaldo Carimbão PSB
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Presentes de Alagoas: 4

Joaquim Francisco PFL
Joel De Hollanda PFL
José Mendonça Bezerra PSDB
Luiz Piauhylino PSDB
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PPS
Ricardo Fiuza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Presentes de Pernambuco: 15

S. Parto

MINAS GERAIS

PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PPB
PFL
PT
PT
PSDB
PMDB
PFL

Ademir Lucas
Antônio do Valle
Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Glycon Terra Pinto
Herculano Anghinetti
Jaime Martins
João Fassarella
João Magno
José Militão
Júlio Delgado
Lael Varella
Lincoln Portela
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Odelmo Leão PPB
Olímpio Pires PDT
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Silas Brasileiro PMDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 29

Waldir Pires PT
Presentes da Bahia: 23

EspfRITO SANTO

Feu Rosa PSDB
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB

Ricardo Ferraço PSDB
Presentes do Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PSDB
Almerinda de Carvalho PFL
Antônio Carlos Biscaia PT

PSB/PCdoB
PUPST/PSL

PFL
PT
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PFL
PMDB
PSDB

PFL

BAHIA

PFL
PFL
PTB
PMDB
PT
PCdoB

SERGIPE

PSDB
PMDB
PSDB
PT

Augusto Franco
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Presentes de Sergipe: 4

Aroldo Cedraz
Claudio Cajado
Félix Mendonça
Francístônio Pinto
Geraldo Simões
Haroldo Lima
PSB/PCdoB
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
João Leão
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Manoel Castro
Mário Negromonte

Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Saulo Pedrosa

Ursicino Queiroz
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Barbosa Neto
Geovan Freitas
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson

Arolde de Oliveira PFL
Ayrton Xerêz PPS
Bispo Rodrigues PL
Cornélio Ribeiro POT
Coronel Garcia PSOB
Or. Heleno PSOB
Eber Silva POT
Eduardo Paes PTB
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PMDB
Luís Eduardo POT
Luiz Sérgio PT
Miriam Reid POT
Miro Teixeira PDT
Pastor Valdeci Paiva S. Part.
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSOB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins POT
Presentes do Rio de Janeiro: 27

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSOB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloízio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antônio Carlos Pannunzio PSDB
Antônio Palocci PT
Arnaldo Madeira PSDB
Celso Giglio PTB
Celso Russomano PPB
Clovis Volpi PSOB
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
Oe Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio POT
Duilio Pisaneschi PTB
Edinho Araújo PPS
Eduardo Jorge PT
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo POT
Gilberto Kassab PFL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

Iara Bernardi PT
João Herrmann Neto PPS
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Genoíno PT
José índio PMDB
José Roberto Batochio POT
Luiz Antônio Fleury PTB
Luiza Erundina PSB
Marcos Cintra PL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Nelo Rodolfo PMOB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima. PFL
Paulo Kobayashi PSOB
Professor LlIizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PMDB
Robson Tuma PFL
Salvador Zimbaldi PSOB
Sampaio Dória PSOB
Silvio Torres PSDB
Zulaiê Cobra PSOB
Presentes de São Paulo: 45

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL
Uno Rossi PSDB
Pedro Henry PSOB
Ricarte de Freitas PSOB
Teté Bezerra PMOB
Presentes de Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMOB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB
Presentes do Distrito Federal: 5

GOIÁS

PMOB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMOB
PT

PSB/PCdoB
PUPST/PSL

PSB/PCdoB
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MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 7

SANTA CATARINA

Edinho Bez PMDB
Fernando Coruja PDT
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Raimudno Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 10

PUPST/PSL

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há quo
rum para deliberar sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 162, mClso
XIV, do Regimento Interno, votação em globo dos
destaques simples apresentados à Proposta de
Emenda à Constituição nº 96-B, de 1992, do Deputa
do Hélio Bicudo, com exceção dos seguintes desta
ques simples:

1 - Destaque do Deputado Jutahy Ju
nior, de expressão constante do § 32 do art.
5º, na redação do art. 1º do Substitutivo;

2 - Destaque do Deputado Mendes Ri
beiro Filho, que objetiva incluir no texto do
substitutivo a redação proposta para o inci
so VI do art. 93, da Constituição Federal,
dada pela Emenda nº 2t-CE, de 1999;

3 - Destaque do Deputado Ricardo
Barros, de expressão constante do artigo
único da Proposta de Emenda nQ 127-A, de
1995, que dá nova redação ao inciso VI do
art. 93, da Constituição Federal, para inclu
são no art. 7º do Substitutivo;

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Caio Riela PTB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Júlio Redecker PPB
Luiz Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: 21

PFL
PFL
PMDB

PARANÁ

PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PMDB
PPBRicardo Barros

Presentes do Paraná: 19

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás: 10

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Alex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Iris Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Osmar Serraglio
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Como vota o PPS?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, achamos que essa
prática não é didática. Não vai permitir aos Srs. Par
lamentares CJ confronto com cada tema, na ocasião
em que o enfrentamento se fizer necessário. Ora,
essa reforma já perdura por mais de dez anos. Será
que há necessidade de votarmos em globo matéria
tão importante? Peço a V. Exª - o PPS vai votar
contra, efetivamente - que os destaques sejam li
dos, compreendidos e votados individualmente,
para que cada parlamentar possa exercitar seu dire
ito de voto com plena convicção.

O PPS vota "não".

4 - Destaque do Deputado Jutahy Ju- guardando e8se princípio para o debate, o PT é
nior, referente ao art. 94 da Constituição Fe- contra o requerimento ora apresentado à Mesa.
deral, constante do art. aº do Subs~itutivo; O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.

5 - Destaque do Deputado Jutahy Ju- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fa-
nior, referente ao § 3º do art. 96, constante zer uma ponderação aos eminentes Líderes que
do art. 2º da Emenda nº 36-CE, de 1999; assinam o requerimento no sentido de que seja

6 - Destaque do Deputado Jutahy Ju- adotado em plenário o mesmo critério utilizado na
nior, de expressão, referente ao inciso I do Comissão Especial.
art. 98, na redação dada pelo art. 11 do
Substitutivo; Na Comissão Especial, quando se trata de ma-

7 - Destaque do Deputado Jutahy Ju- téria relevante, que diz respeito à modificação da
nior, do art. 13 do Substitutivo; estrutura de outro Poder do Estado - o Poder Judi-

a - Destaque do Deputado Jutahy Ju- ciário -, que a rigor não é do Governo ou da Oposi-
nior, referente ao § 2º do art. 105 da Consti- ção, mas da Nação brasileira, adotou-se o critério
tuição Federal (art. 20 do Substitutivo) e do de examinar os destaques por assunto, ressalvá-los.
§ 3º do art. 112 da Constituição Federal, na Dessa maneira, todas as questões relevantes a se-
redação dada pelo art. 24 do Substitutivo; rem debatidas serão objeto de deliberação do Ple-

9 - Destaque do Deputado Jutahy Ju- nário daquela. Comissão.
nior, referente ao art. 45 do Substitutivo; O que se está pedindo é a votação em globo,

10 - Destaque do Deputado Jutahy Ju- ressalvados alguns destaques, que não sabemos
nior, referente ao art. 52 do Substitutivo; quais são, uma vez que não estão ainda nem nume-

11 - Destaque do Deputado Jutahy Ju- rados. Seria mais interessante, em votações como
nior, referente ao art. 53 do Substitutivo; esta, de rejeição de destaques, votar após prévio

12 - Destaque do Deputado Jutahy Ju- exame, pelos Srs. Líderes, de cada caso, para que
nior, de expressão constante do art. 57 do não deixemos nenhuma matéria de relevância sem
Substitutivo; exame do Plenário. Se não forem aceitas as ponde-

13 - Destaque do Deputado Rodrigo rações, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB encami-
Maia, referente aos incisos I, 11, 11 a e 111 do nha contra o requerimento.
§ 1º e do § 2º do art. 120, da Constituição O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
Federal, constante do art. 31 do Substitutivo; vota o PV?

14 - Destaque para supressão do art.
103-b, dos Lídere~. O SR. I=ERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem

revisão do orador.) - Vota contra, Sr. Presidente.
Sala das Sessões, de janeiro de 2000. -

Assinam os Líderes Arnaldo Madeira, Líder do Go- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"não".vemo; Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Aécio Ne-

ves, Líder do PSDB; Geddel Vieira Lima, Líder do
PMDB; Odelmo Leão, Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vo
tação o requerimento para votação em globo dos
destaques simples apresentados à PEC nº 96-B,
de 1992.

Como vota o PSC?

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, posso decla
rar o voto do PT, mas gostaria de receber cópia do
material lido.

O PT vota contra o requerimento para votação
em globo dos destaques simples, até por princípio.
Apesar de termos feito acordo quanto à votação
dessa matéria do Judiciário, temos por princípio a
apreciação das emendas em plenário. Portanto, res-
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o SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora
digam destaques simples, não os consideramos as
sim, porque versam sobre assunto importante. Não
podemos concordar que cinco ou seis destaques
sejam votados em separado e o resto em globo,
porque fatalmente serão derrubados. Achamos que
a opinião pública já entende que a reforma do Judi
ciário é uma realidade, está sendo feita. As pessoas
têm de entender que se trata de matérias importan
tes que têm de ser debatidas e votadas com cons
ciência. Por isso, votamos "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o POT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PDT vota "não". Sabe-se muito bem que o delibera
do no âmbito da Comissão Especial não projeta efe
itos em relação ao que for decidido neste plenário,
sobretudo quando se trata de requerimento de vota
ção em globo dos destaques individuais.

Esta proposta de emenda constitucional visa
à reestruturas:ão funcional do Poder Judiciário em
nosso País. E uma matéria da mais alta relevância,
Sr. Presidente. Muitas das idéias e propostas fica
ram para ser discutidas no momento dos desta
ques individuais. Não é possível que, em matéria
dessa relevância, acabemos por matar, por sepul
tar todas essas propostas - e são inúmeras -,
com a aprovação de um requerimento de votação
em globo.

É importante que a sociedade brasileira tenha
oportunidade de participar, através de seus repre
sentantes, da discussão desses pontos relevantíssi
mos que se projetam nos destaques individuais
apresentados. Não é possível que joguemos uma pá
de cal em propostas absolutamente pertinentes, co
erentes, úteis, adequadas, que poderão aperfeiçoar,
e muito, o texto final da emenda constitucional. Isso é
antidemocrático. Não colabora para o aperfeiçoa
mento do texto a morte súbita de todos os destaques
individuais.

Por isso, Sr. Presidente, o voto é "não",

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Corno
vota o PTB?

O SR. LUIZ ANTÔNIO FLEURY (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"não", por uma razão muito simples. Temos vários
destaques simples e, ao mesmo tempo, destaques de
bancada que tratam de matéria relevante - toda ma
téria sobre a reforma do Poder Judiciário é relevante.

Encaminharmos um requerimento em que somente
os destaques simples aí contidos serão apreciados é
retirar do Plenário a apreciação de matérias da maior
relevância; é fazer uma reforma que não corresponde
àquilo que esta Casa quer fazer em relação ao Poder
Judiciário.

Entendemos que a rapidez é importante, mas
ela não pode ocorrer de tal maneira que se suprima
a oportunidade de o Plenário discutir temas relevan
tes, que não estão contemplados nos destaques
simples apresentados.

O PTB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha
o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim",
Sr. Presidente, até porque a discussão do detalhe
foi feita na Comissão. E no destaque de bancada há
emenda aglutinativa justamente para que sejam
elencados pelo Plenário aqueles pontos que mere
cem ser discutidos. Por isso, o PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O
PMDB vota "sim".

Como vota o PSDB? (Pausa.)

Como vota o PFL? (Pausa.)

Como vota o PSDB?

O SR. JUTAHY JÚNIOR (PSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"sim", porque este procedimento é uma praxe em to
das as votações importantes como esta. Os partidos
têm os seus destaques, que são apresentados. O
detalhe, como bem disse o Deputado Mendes Ribei
ro Filho, atém-se ao período em que a matéria está
sendo apreciada na Comissão. Agora vamos fazer a
grande discussão dos pontos polêmicos e dos pon
tos consensuais.

Por isso, o PSDB encaminha o voto "sim" a esta
questão.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
vota "sim".

Como vota o PFL?
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos interesse
em melhorar o texto da reforma do Poder Judiciário. V.
Exª tem patrocinado entendimentos. Chegou-se a
amplo entendimento a respeito do Substitutivo da Re
latora e de três pontos fundamentais e cruciais.

Quanto aos destaques, as bancadas dos parti
dos políticos já têm cerca de vinte, para aprimorar o
texto. Acho que esse número é suficiente. No entanto,
se houver necessidade de algum destaque simples
ser votado, peço a V. Exª que nos dê um prazo de cin
co minutos, para vermos se alguns desses destaques
aprimoram o texto, a fim de podermos, então, votar a
matéria. Não é possível que com vinte destaques de
bancadas de partidos políticos ainda não tenhamos
condições de aprimorar o texto. Por isso, convidamos
aqueles que têm alguma contribuição a dar a apre
sentar suas propostas em cinco minutos, impreteri
velmente, a fim de que possamos discuti-Ias. É a úni
ca saída. Acredito que com os vinte destaques de
bancada é possível aprimorar tranqüilamente qual
quer texto, não só da reforma do Poder Judiciário,
mas de qualquer reforma que desejemos fazer para o
nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Devo di
zer ao Líder Inocêncio Oliveira que já há quatorze
destaques simples, que foram separados desta vota
ção.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - O PFL vota "sim", Sr. Presiden
te.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. Exª informou ao Líder
do PFL que estamos votando alguns destaques sim
ples. Há quatorze destaques simples separados nes
se bloco. Quais são eles?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Já fiz a
leitura dos destaques, e foram distribuídos ao Plená
rio, eminente Líder.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, va
mos votar agora os destaques com parecer?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não.
Estamos votando agora o requerimento de votação
em globo, sl~parados os quatorze destaques simples
que mencionei e acabei de ler. Se aprovados, depois
votaremos os destaques simples. Evidentemente,
isso nada tem a ver com a negociação, que está man
tida.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, sei
que está mantida a negociação. Minha dúvida não é
essa. Quero saber se houve alguma negociação da
base, porque há quinze destaques fora do globo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
não teve participação nisso, Deputado Marcelo Déda.
Houve um requerimento pleiteando a votação em -glo-
bo dos destaques simples, excepcionados os quator
ze que acabei de mencionar.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, que
ro dizer aos demais Líderes, com a permissão de V.
Exª, sem querer tomar o tempo dos colegas, que te
ria sido de bom tom, até mesmo para respeitar o cli
ma que criamos juntos, que tivéssemos sido chama
dos para examinar a possibilidade de acordar em re
lação a alguns destaques simples. Existe campo
para acordo, nesses destaques. Acreditávamos, in
clusive, que teríamos uma reunião prévia para exa
minar a possibilidade de acordo em alguns deles.
Quer dizer, aquele clima de quando se produziu esse
acordo não se manteve depois de ele haver sido ce
lebrado.

Sr. Presidente, preocupa-nos o fato de haver
questões pontuais. O problema consiste no emprego
de uma ou de outra palavra, e há grande possibilidade
de acordo. Esses destaques podem estar separados.
Peço aos Líderes que verifiquem essa possibilidade.
Há algumas questões simples e fáceis de resolver.
No capítulo dedicado à Justiça do Trabalho, por
exemplo, mudou-se a competência do Poder Judiciá
rio Trabalhista - onde estava escrito "conflitos nas
cidos da relação de trabalho", agora está escrito "re
lação de emprego". Reduziu-se o seu campo de
competência. Neste caso, por exemplo, há espaço
para negociação.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V. Exª que
nos conceda cinco minutos, para que possamos exa
minar esses quatorze destaques e ver se algum pode
ser objeto ele acordo.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
conversar durante cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Acho que
está perfeito. Tenho a impressão de que é a solução
adequada.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, fez-se acordo
nos seguintes termos: não votaremos nesta tarde o
requerimento de destaque para votação em globo
desses quatorze destaques. Votaremos toda a maté
ria fruto do acordo, inclusive os destaques, rejeitando,
depois, tudo. Deixaremos para selecionar, numa reu
nião, o destaque que aprimora o texto, a fim de votá-lo
amanhã.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não,
Deputado Roberto Jefferson.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ante a possibili
dade de inserirmos alguns destaques individuais,
quero retificar o voto do PTB. Votamos "não" e quere
mos mudar para "sim". Vamos fazer esse acordo com
os Líderes, incluindo alguns destaques individuais.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
O PTB vota "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou aco- O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço
Iher a sugestão de V. Exll, e peço que o Deputado a palavra pela ordem.
Marcelo Déda e os demais Líderes se entendam no O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
prazo de cinco minutos. Exa. a palavra.

Se houver mais algum destaque simples que O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
deva ser separado deste requerimento, nós o incluire- do orador.) - Sem dúvida, Sr. Presidente, a intenção é
mos entre os anteriormente citados, para manter o cli- perseguir aquele objetivo em relação ao qual V. Exa.
ma de entendimento a que o Deputé"do Marcelo Déda teve grande responsabilidade: verificar onde há con-
fez alusão. dições de acordo, mesmo nos destaques simples.

O SR. MARCELO DÉDA - Sr. Presidente, peço O Partido dos Trabalhadores mantém o seu
a palavra pela ordem. compromisso em toda matéria em que incidirem os

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. pontos acordados. Não haverá obstáculo algum em
Ex!! a palavra. votar, esgotando a matéria hoje e preservando para

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão uma futura negociação tanto os destaques de ~anca-
do orador.) - Sr. Presidente, concordo com V. Exa. das sobre outros temas quanto os destaques Simples
Informo que não há sequer um destaque da Oposi- que podem ge~ar acordos.
ção. Será que não há nenhum que possa ser aprovei- O SR. AECIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
tado? Faltou conversa. palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, deixo bastante claro que
as quatorze emendas individuais selecionadas ou
destacadas do grupo geral de emendas não versam,
em nenhum instante, sobre os pontos acordados.

Fizemos um acordo, presidido por V. Exa., que
será mantido - como ocorreu com os demais acordos
feitos. Consideramos razoável que, eventualmente,
haja oportunidade também de os partidos de Oposi
ção selecionarem aqueles destaques que possam ser
votados em separado. Votamos, portanto, a matéria
acordada, sem qualquer problema.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica,
portanto, estabelecido que aquilo que for votado hoje,
como fruto do acordo, prejudicará os destaques sim
ples apresentados a esta matéria. Votaremos o re
querimento amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Há re
querimento sobre a mesa:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:

Requeremos, nos termos regimentais, preferên
cia para votação dos destaques e emendas aglutinati
vas referentes aos arts. 14, 16 e 17 do Substitutivo
oferecido à PEC nQ 96-B, de 1992.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - Arnal
do Madeira, Líder do Governo; Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL; Aécio Neves, Líder do PSDB; Geddel
Vieira Lima, Líder do PMDB; Odelmo Leão, Líder do
PPB.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como há
acordo, vou submetê-lo a votos.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT não
está de acordo, pelo simples fato de haver, efetiva
mente, destaques individuais contra, por exemplo, a
repercussão geral, que nós não aceitamos, por ser
antidemocrática.

Portanto, o PDT vota contra este acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "não". Portanto, fica aprovado o requerimento,
com o voto contrário do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni
co ao Plenário que, antes de votarmos a emenda
aglutinativa, há um destaque simples, de autoria do
Deputado José Roberto Batochio, que trata da reper
cussão geral a que S. Exª acabou de aludir:

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Roberto Batochio)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, inciso I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação em separado
do § 4º, art. 102, constante do art. 14, do Substitutivo
aprovado pela Comissão Especial destinada a profe
rir parecer a Proposta de Emenda à Constituição nº
96-A, de 1992, que "Introduz Modificações na Estru
tura do Poder Judiciário".

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. - De
putado José Roberto Batochio, Vice-Líder do PDT e
outros.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar, em primeiro lugar, o requerimento de destaque
para votação em separado do § 4º do art. 102, cons
tante o art. 14 do Substitutivo aprovado pela Comis
são Especial.

Votamos, em primeiro lugar, simbolicamente, o
requerimento.

Em votação.

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo
com o requerimento permaneçam como se acham
(Pausa.)
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exª a palavra.

O SR. U\lOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - "Não", Sr. Presidente, para votar
o acordo.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - "Não", para manter o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Rejeita
do o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
Mesa a Emenda Aglutinativa nº 1:

Dê-se ao § 4º do art. 102 da Constituição Fede
ral, referido no art. 14 do Substitutivo adotado pela
Comissão Especial, a seguinte redação, suprimin
do-se o § 2º do art. 105 e o § 3º do art. 112:

"Art. 102....

§ 4º No recurso extraordinário, o recorrente de
verá demonstrar a repercussão geral das questões
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei,
a fim de que o Tribunal examine a admissão do recur
so, somente podendo recusá-lo pela manifestação de
dois terços de seus membros."

Justificação

A presente emenda aglutina o texto do Substitu
tivo adotado pela Comissão Especial ao texto do art.
6º da Emenda nº 24-CE/99 e do art. 16 da Emenda nº
39-CE/99, para exigir que a definição do conceito de
repercussão geral, que passa a ser requisito de ad
missibilidade do recurso extraordinário, venha a ser
objeto de lei ordinária.

Pretende-se com isso deixar ao Congresso Na
cional a prerrogativa de estabelecer em que hipóte
ses as causas serão examinadas pela Corte Supre
ma do País, restringindo outrossim uma excessiva
discricionariedade que poderia advir do trato da ma
téria no âmbito exclusivamente judicial.

Sala das Sessões, de de 2000. -Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL - Marcelo Déda, PT - Geddel
Vieira Lima, Líder dà PMDB - Roberto Argenta,
PHDBS - José Antonio, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB - Walfrido Mares Guia, Vi
ce-Líder do PTB - Ayrton Xerêz, PPS - Jutahy Júni
or, Vice-Líder do PSDB - Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Líder do PMOB - Fernando Cabeira, PV.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni
co ao Plenário que, antes de votarmos a emenda
aglutinativa, há um destaque simples, de autoria do



Sr. Presidente, quero lembrar a V. Exa. e aos
Srs. Deputados um episódio interessante vivenciado
por um grande jurista paulista, o Prof. Teotônio Ne
grão, quando de uma sessão de julgamento das an
tigas argüições de relevância, no Supremo Tribunal
Federal."sim".
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Deputado José Roberto Batochio, que trata da reper- se dispositivo, afunilando a porta de entrada dos
cussão geral a que S. Ex" acabou de aludir: cidadãos que buscam a prestação jurisdicional do

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em rela- Estado. Estamos criando barreiras para o cidadão,
ção à Emenda Aglutinativa, como votam os Srs. Líde- no sentido de que não possa valer-se do recurso
res? extraordinário, quando entender que houve viola-

Como vota o PSC? (Pausa.) ção ao texto constitucional, a exemplo dos casos
Como vota PTN? (Pausa.) específicos de competência do Supremo Tribunal

Federal.
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Sem re

visão do orador.) - "Sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -- Vota

Como vota o PPS?

O SR. AVRTON XERÊZ (PPS-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, sabemos que esta
emenda aglutinativa interfere na questão da reper
cussão geral, que vai ser objeto de uma lei comple
mentar a ser votada por esta Câmara. Então, penso
que esse instituto, a permanecer no texto, gerará di
ficuldades.

Assim sendo, somos favoráveis - PPS, "sim" - à
retirada deste dispositivo do texto.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota Ilsim".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL-RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, preservando o
acordo feito na reunião de Líderes, o partido encami
nha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB-MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, conforme acordo
feito na reunião de Líderes, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o PDT?

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
(PDT-8P. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, a reforma do Poder Judiciário está sendo em
preendida tendo em vista dois objetivos que aten
dem ao anseio de justiça do povo brasileiro. O pri
meiro diz respeito à celeridade na entrega da
prestação jurisdicional. Os julgamentos têm de ser
rápidos, porque já se disse à exaustão que justiça
tardia não é justiça. O segundo trata do acesso do
cidadão aos juízos e aos tribunais. Estamos, nes-

o jurista Teotônio Negrão foi a uma sessão do
Supremo Tribunal Federal - a sessão de julgamento
dessas argüições de relevância era fechada, secre
ta, e dela não participavam os interessados - e fo
ram julgadas cerca de quatrocentas argüições de re
levância.

O período de duração da sessão, cronometra
do pelo jurista Teotônio Negrão, foi de cerca de
duas horas. Feito o cálculo do tempo de julgamento
de cada argüição de relevância, chegou-se à con
clusão de que cada documento foi julgado num es
paço de tempo de treze segundos. O Prof. Teotônio
Negrão fez uma experiência: leu o número do pro
cesso, o nome das partes na capa dos autos e a na
tureza da causa - argüição de relevância - e gastou
dezoito segundos só para ler o nome das partes e o
número do processo.

O que se verifica, Sr. Presidente, com esse
exemplo, é que, efetivamente, não se julga colegiada
mente nada em matéria de argüição de relevância ou
de repercussão geral - o novo nome do instituto.

Não podemos fechar a porta dos tribunais ao
povo, criando esses embaraços, esses obstáculos.
Se os tribunais não são suficientes para apreciar o
número de feitos que ali aportam, temos de aumentar
o número de juízes e de tribunais, e não criar artifícios
e mecanismos que impeçam o povo de buscar justiça.

O PDT, Sr. Presidente, vota pela supressão inte
grai deste texto, porque é antidemocrático e não aten
de aos interesses de justiça do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PDT
vota "não".

Como vota o PTB?

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB-RJ. Sem
revisão do orador.) - Com o acordo, Sr. Presidente.
"Sim".



O SFt PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SFI. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB-RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota:o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o
voto "sim", mantendo o acordo.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PFl.?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que o acor
do é importante. A argüição de repercussão geral ou
de relevância, nos termos do acordo, definido por
meio de critérios objetivos, feitos por uma lei - vamos
participar; esta Casa é quem vai elaborar a lei - ense
jará ampla discussão sobre o que seja relevância, o
que seja repercussão geral.

Portanto, Sr. Presidente, ficou excelente, ficou de
bom tamanho. Avança sobremodo na reforma do Po
der Judiciário. Por isso, o PFL recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O que re
comenda o Governo?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - VotFl se criar um instituto que exige do recorrente provar
"sim". repercussão geral em matéria constitucional, que, por

Como vota o PPB, Líder Odelmo Leão? definição, é genérica, é universal, haverá de envolver
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Sem revisão ou de provocar sempre essa repercussão geral.

do orador. ) - Sr. Presidente, pelo acordo. Concluo, Sr. Presidente. No acordo celebrado, a
Câmara dos Deputados, ao elaborar lei ordinária, é

O PPB encaminha o voto "sim". que irá disciplinar o instituto, isto é, ela vai buscar es~
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota tabelecer critérios objetivos na lei para que o cidadão,

"sim". ao recorrer, explicite-os na sua petição, não nos ter-
Como vota o PT? mos do regimento da Corte, mas nos termos da lei

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão que o Con!~resso vai aprovar.
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Em segundo lugar, essa lei deverá também já
em primeiro lugar, é preciso que se reconheça como estabelecer regras de procedimentos para que os
completamente legítimas as críticas que o Deputado Srs. Ministros não julguem em dois ou três segundos.
José Roberto Batochio, em nome do PDT, trouxe a Não provoquem, portanto, um julgamento de subjeti-
esta tribuna, em relação ao instituto da argüição de vidade, mas justifiquem as razões pela quais, se for o
relevância. caso, negarão acolhida a um recurso extraordinário,

É verdade que ela constitui, na forma como foi por entenderem que não é relevante a matéria consti-
tucional suscitada.proposta no texto Aloysio Nunes Ferreira, repetida de-

pois no texto aprovado na Comissão Especial, um Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores en-
obstáculo que afasta o cidadão daquela que é a Corte caminha a favor da emenda aglutinativa, porque se
Suprema desta República. trata de acordo e também porque esta relevância já

Mas é preciso reconhecer também, Sr. Presiden- não é mais aquela - voltará a esta Casa para receber
te, que havia uma ameaça muito maior que esses insti- a contribuh(ão talentosa, inclusive, do Deputado José

Roberto Batochio.tutos analisados por nós, da Oposição, na Comissão
Especial e nas negociações. Eles não foram analisa
dos à parte, isoladamente, mas dentro de um contexto
que previa uma súmula vinculante sem limite de maté
ria e amplamente utilizável por todos os tribunais; pre
via a temível, a autoritária, a antidemocrática avocató
ria - este, sim, o grande perigo desta reforma; e previa
uma definição de relevância, que não é objeto desta
emenda aglutinativa que agora vem a votos.O acordo,
repito, não nos conduziu a uma reforma ideal do Judi
ciário, mas, sem dúvida alguma, reduziu em muito os
prejuízos que ela causaria.

Sr. Presidente, o Deputado José Roberto Bato~

chio nos alertou para esse perigo, e isso não vai repe
tir-se. Na redação original, o Deputado José Roberto
Batochio foi um dos mais contundentes críticos, ao
meu lado, da formulação original. Estava prevista a
criação do instituto, mas não estava disciplinada sua
utilização. Isso ficaria a cargo dos regimentos dos tri
bunais, repetindo o mesmo trágico caminho do paco
te de abril, que produziu essa crítica perfeitamente
pertinente do grande jurista Teotônio Negrão.

Agora, não. Agora, com o texto do acordo, a lei
vai regular a chamada repercussão geral, mesmo
porque o instituto não é dos mais felizes. O grande
jurista e colega Ibrahim Abi-Ackel já se havia mani
festado na Comissão, inclusive, sobre o paradoxo de
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o SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo reco
menda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solícita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Huma
nista vota "sim".

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (PDT-SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT reco
menda o voto "não".

O SR. MARCELO DÉDA (PT-SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, venham ao plenário. Estamos em pro
cesso de votação nominal. Permaneçam em plená
rio. Vamos votar todos os destaques e emendas aglu
tinativas referentes ao acordo do Poder Judiciário 
votações nominais.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de pedir
autorização a V. Exa. para fazer, enquanto está ocor
rendo a votação...

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço
desculpas a V. Exa., mas nesta votação nós só vamos
permitir encaminhamento de votação; outras matéri
as não serão possíveis.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Em outro mo
mento, então, farei o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com mu
ito prazer.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sras. e
Srs. Deputados, estamos em processo de votação
nominal. Solícito a todos que venham ao plenário.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo aos Srs.
Parlamentares presentes nas dependências da Casa
que acorram ao plenário, pois estamos em pleno pe
ríodo de votação nominal, pelo sistema eletrônico, de
proposta de emenda à Constituição que requer quo
rum de 308 votos a favor.

Votaram até agora 269 Srs. Parlamentares. Pre
cisamos atingir um quorum de pelo menos 450 Parla
mentares, a fim de que possamos decidir esta matéria
de acordo com a vontade da maioria da Casa.

Solicito aos Srs. Parlamentares que venham ao
plenário, para que possamos concluir a votação desta
emenda aglutinativa e, em seguida, votar os dois dis
positivos, que são fruto desse amplo acordo com dife
rentes partidos da Casa.

O PFL recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico
que o Deputado Camélia Ribeiro, que era Secretário
da Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro,
retoma à Casa e participa hoje de sua primeira ses
são de deliberação. Para nós, do PDT, é uma grata sa
tisfação vê-lo de volta ao exercício do mandato.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Mesa
cumprimenta o nobre Deputado que retorna às suas
funções.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
com muito prazer a visita da Sra. Beatriz Paredes, Se
nadora do México e próxima Presidenta do Parlamen
to Latino-Americano. (Palmas.)

O SR. AYRTON XERÊZ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, tendo em conta que o
tempo é escasso e a matéria fecunda, peço a V. Exa.
que procure desenrolar os trabalhos de votação, para
podermos votar as matérias subseqüentes.
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o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Pois não.
Vamos encerrar a votação. Há 450 Srs. Deputados na
Casa e apenas 372 votaram. Solicito aos Srs. Deputa
dos que venham ao plenário.

Vou encerrar a votação. Todos votaram?

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en
cerrada a votação.

Anuncio o resultado:

Proposição: PEC N° 96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 1 ARTIGO 102 § 4°

Inicio Votação: 25/0112000 17:40

Fim Votação: 25/01/2000 18:01

Resultado da Votação
Sim 401
Não 22
Abstenção 2

Total da Votação 425

Art. 17 1

Total Quorum 426

Obstrução O

VOTARAM:

SIM 401
NÃO 22
ABSTENÇÕES 2

TOTAL 425

É aprovada a ErP ,{lda Aglutinativa nQ 1.

LISTAGEM 0'= VOTAÇÃO

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:21

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMOB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
POT- Não
PSBIPCDOB - Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS·Sim
PV-Sim
PHOBS -Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Almir Sá PPB Sim
FrancIsco Rodrigues PFL Sim
Luciano Castro PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim

Total Roraima: 5

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOS Sim
Or. Benedito Dias PPS Sim
Eduardo Seabra PTS Sim
Fátima Pelaes PSOS Sim
Jurandil Juarez PMOS Sim

Total Amapá: 5
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Babá PT Sim
Giovanni Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Sim
Reníldo Leal PTB Sim
Valdir Ganzer PT Sim

Total Pará: 8

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim
AUla Lins PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avelino PFL Sim
Vanassa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Agnaldo MUniz PPS Sim
Confúcio Moura PMDB Sim
Eurípedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Sim
Mannha Raupp PSDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PFL Sim
SérgiO Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PFL Sim
Márcio Bittar PPS Sim
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
DarcI Coelho PFL Sim
IgorAvelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Pastor Amanldo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albénco Fílho PMDB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim

MARANHÃO
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

José Antonio PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Nlce Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim
Roberto Rocha PSD8 Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antomo Cambraia PSD8 Sim
Antônio José Mota PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Lmhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Morom Torgan PFL Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan Aguiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
B.Sá PSOB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Paes Landim PFl Sim
Themístocles Sampaio PMOB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMOB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

Múcio Sá PMOB Sim

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Efraim Morais PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo Rlque PSDB Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Gonzaga Patnota PSB PSB/PCDOB Sim

InocêncIo Oliveira PFL Sim

JoaqUim Francisco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Fanas PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helemldo Ribeiro PSDB Sim

José Thomaz Nonô PFL Sim

LUIz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Não

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PMDB Sim
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Sim
João Leão PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Juntor PSDB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegnno PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Reglnaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Aécio Neves PSOB Sim
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim
Carlos Mellas PFL Sim
Carlos Moscom PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Abstenção
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Sim
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Partido Bloco Voto

João Magno PT Sim
José Mílitão PSDB Sim
Júlio Delgado PMDB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela S.Part. Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Mana do Carmo Lara PT Sim
Maria Elvira PMDB Sim
Narclo Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Não
Osmânio Pereira PMDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PMDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
SérgiO Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim
Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 41

ESP!RITO SANTO
Alofzio Santos PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSDB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espirito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PSDB Sim
Almennda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Biscala PT Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim
Cornélio Ribeiro PDT Não
Coronel Garcia PSDB Sim
Dino Fernandes PSDB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Eber Silva PDT Não
Eduardo Paes PTB Sim
Eunco Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PV Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
FrancIsco Silva PST PUPST/PSL Não
lédio Rosa PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jorge Wilson PMDB Sim

Laura Carneiro PFL Sim

Luís Eduardo PDT Não

Luiz Sérgio PT Sim

Marclo Fortes PSDB Sim

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PDT Não

Miro Teixeira PDT Não

Pastor Valdeci Palva S.Part. Sim

Paulo FeiJó PSDB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO
Alberto Goldman PsDB Sim

Alberto Mourão PMDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

Alolzio Mercadante PT Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagmn PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Antonio Paloccl PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Celso GlgIIO PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim

ClOVIS Volpi PSDS Sim

Coraucl Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PUPST/PSL Sim

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim

Dr. Hélio PDT Não

Duilio Pisaneschl PTB Sim

Edinho AraÚJO PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Fernando Zuppo PDT Não

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Muda/en PMDB Sim
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Partido Bloco "oto

José Genoíno PT Sim
José índio PMDB Sim
José Machado PT Sim
José Roberto Batochio PDT Nao
Julio Semeghini PSDB Sim
Lamartine PoseUa PMDB Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundlna PSB PSB/PCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim
Medeiros PFL Sim
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Paulo Lima PMDB Sim
Professor Luizlnho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PMDB Sim
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 65

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Llno Rossi PSDB Sim
Munia Domingos PTB Sim
Pedro Henry PSDB Sim

Rlcarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PSDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo QueIroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal; 7

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler MoraiS PMDB Sim
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Geovan Freitas
Jovair Arantes
JuqUlnha
Lidla Quinan
Lúcia Vânia
LUIz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado

Total Goiás: 14

PARANÁ
Abelardo Luplon
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canzlani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Ins Simões
Ivamo Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
LUIz Carlos Hauly
MárcIo Matos

Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti

Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná: 29

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carhto Merss
Edinho Bez
Edison Andnno
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti

Partido

PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PFL

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PT

PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
PMDB
PDT
PFL
PPB
PMDB

PPB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Abstenção
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
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Partido Bloco Voto

LucI Cholnackl PT Sim

Pedro Blttencourt PFL Sim

Raimundo Colombo PFL Sim

Renato Vianna PMDB Sim

Seraflm Venzon PDT Não

Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim

Airton Dipp PDT Não

Alceu Collares PDT Não

Augusto Nardes PPB Sim

Caio Rlela PTB Sim

Cezar Schirmer PMDB Sim

Darcíslo Perondl PMDB Sim

Emo Baccl PDT Não

Esther GroSSI PT Sim

Fernando Marrom PT Sim

Fetter Júnior PPB Sim

Germano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT Sim

Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Helnze PPB Sim

Marcos Rolim PT Sim

Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim

Nelson Marchezan PSDB Sim

Nelson Proença PMDB Sim

Osvaldo Bíolchl PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Sim

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos PDT Não

Roberto Argenta PHDBS Sim

Synval Guazzelli PMDB Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Valdeci Oliveira PT Sim

Waldomlro Fioravante PT Sim

Total Rio Grande do Sul: 28



Queremos uma reforma do Poder Judiciário.
Queremos garantir o acesso dos cidadãos a uma Jus
tiça capaz de produzir sentenças em prazo hábil. Que
remos uma Justiça melhor aparelhada. Queremos mais
juízes no Brasil. Queremos a possibilidade de o cida
dão buscar os seus direitos constitucionais, com uma
boa Defensoria Pública organizada, para que o texto
da lei realmente se transforme em Direito. Queremos
a reforma do Poder Judiciário!

Entendemos que não está em votação, repito,
uma reforma do Poder Judiciário. Quando vemos
acordo acerca da manutenção da súmula vinculante
no texto, lembramos o que se passou no ano de 1977:
esta Casa foi fechada exatamente porque os milita
res, que estavam no poder à época, queriam fazer
uma reforma do Poder Judiciário que tivesse avocató
ria, que tivesse argüição de relevância. Seguramente,
aqueles que participaram do acordo, especialmente
em nosso campo, agiram de boa-fé.

Mas, srªs E~ Srs. Deputados, juristas da qualida
de de Eros Grau, de Celso Bandeira de Mello têm es
crito contra a slJmula vinculante, lembrando aquele
momento de afirmação do Poder Legislativo, que se
recusou a dar ao regime militar a avocatória e a argüi
ção de relevância.

Eros Grau escreve:
Essa atribuição de efeito vinculante a

decisões judiciais, apresentada como solu
ção para a crise do Poder Judiciário, é ab
solutamente descabida e logicamente insus
tentável.

Essa atribuição de efeito vinculante às
decisõe!; de que trata implica a imposição
de uma espécie de censura ou limitação ao
exercício das funções dos demais órgãos do
Judiciário. Nenhuma razão justifica essa
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está pre- Pelo exposto, o efeito vinculante atribuído às sú-
judicado o Requerimento de Destaque do Deputado mulas editadas pelos Tribunais Superiores e STF é in-
Dr. Hélio, para o § 4º do art. 102, constante no art. 14 viável no contexto do Estado Democrático de Direito.
do Substitutivo. Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - De-

Estão retirados os requerimentos de destaque putado Miro Teixeira, Líder do PDT.
dos Srs. Jutahy Júnior, José Genoíno e Miro Teixeira, O SR. PRE:SIDENTE (Michel Temer) - Para en-
para o § 4º do art. 102, constante no art. 14 do Substi- caminhar, tem a palavra o Líder do PDT, Deputado
tutivo Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Requeri- O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
menta de destaque para votação em separado, da do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
bancada do PDT: PDT não participa desse acordo. Não fizemos ne-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA nhum acordo acerca da reforma do Judiciário, porque
VOTAÇÃO EM SEPARADO não reconhecemos que esteja tramitando neste ple-

nário qualquer projeto de reforma do Poder Judiciário.
(Da Bancada do Partido Democrático Trabalhista)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos moldes do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado do art. 16 do Substitutivo
que acrescenta o art. 1OS-A à Constituição Federal,
extirpando-se, por completo, o efeito vinculante atri
buído às decisões tomadas, quer pelo STF, quer pe
los Tribunais Superiores.

Justificação

O efeito vinculante é, flagrantemente, violador
de cláusula pétrea dado seu caráter supressor do juiz
natural. Isto significa dizer que nenhum órgão do Judi
ciário, excetuado o STF, poderá exercer sua jurisdi
ção ainda que de maneira incidental, diferentemente
daquela Corte. Obliquamente, teremos o princípio do
duplo grau sendo, igualmente, afetado eis que ques
tões constitucionais não estarão sujeitas à reformula
ção de qualquer instância dada a invariabilidade da
matéria examinada pela Suprema Corte.

A rigor, o efeito viola não só as garantias indivi
duais acima expostas, mas a clássica tripartição de
Poderes. É cediço na literatura jurídica que o STF le
gisla negativamente por meio das Adin quando supri
me normas declaradamente inconstitucionais. A con
trário senso, quando declara-as constitucionais e atri
bui-lhes o chamado efeito vinculante, está mais do
que legislando: está vedando, inclusive, o direito ao
exame judiciário (vide art. 5º, inc. XXXV, CF.) Tal me
canismo é tão verissímil que o inciso 11 do art. 52, CF
ganha contornos mais restritos à liberdade do cida
dão na medida em que este terá sua conduta ditada,
não só pelas leis, mas por súmulas vinculantes. Em
outras palavras, o novo texto confere, ainda que mas
caradamente, a atribuição os julgadores da Suprema
Corte a função, originariamente, legislativa em ofensa
ao inciso 111 do § 42 do art. 60, CF.
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manifestação de totalitarismo, que também "Art. 10S-A O Supremo Tribunal Fede-
nenhuma lógica pode sustentar e que atro- ral e os Tribunais Superiores poderão, de
pela e sufoca a independência dos juízes. ofício ou por provocação, mediante decisão

Celso Bandeira de Mello escreve: de dois terços dos seus membros, após rei
teradas decisões sobre a matéria, aprovar

Além disso, cooptar um círculo restrito súmula que, a partir de sua publicação na
de magistrados é tarefa possível. Conquis- imprensa oficial, terá efeito vinculante em
tar todos (ou a maioria deles) para teses do relação aos demais órgãos do Poder Judi-
agrado do Governo é impossível. Compre- ciário sujeitos a sua jurisdição e à adminis-
ende-se, então, o desejo do Executivo de tração pública direta e indireta, nas esferas
fortalecer ao máximo a influência de um pe- federal, estadual e municipal, bem como
queno grupo, ensejando-lhe antecipar o proceder à sua revisão ou cancelamento, na
sentido das soluções a serem dadas por forma estabelecida em lei.
toda a magistratura. Eis o inconveniente ter- § 1Q A súmula terá por objetivo a vali-
rível das súmulas vinculantes. dade, a interpretação e a eficácia de normas

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a avoca- determinadas, acerca das quais haja contro-
tória não foi retirada do texto por nenhum acordo, e vérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
sim porque o Presidente da Casa, Deputado Michel esses e a administração pública que acarre-
Temer, deu entrevistas, participou de debates, disse à te grave insegurança jurídica e relevante
exaustão que esse texto não poderia conter o instituto multiplicação de processos sobre questões
da avocatória. Devemos louvar a atitude do Presiden- idênticas.
te da Câmara dos Deputados, mas os efeitos práticos § 2º Sem prejuízo do que vier a ser es-
da avocatória que cria absoluta restrição ao controle tabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
difuso da constitucionalidade aí estão. Aquilo que um cancelamento de súmula poderá ser provo-
dia produziu resistência, na Câmara dos Deputados, cada por aqueles que podem propor a ação
do velho MDB, que impediu que houvesse quorum direta de inconstitucionalidade.
para aprovação da reforma do Judiciário que continha § 3º Do ato administrativo ou decisão
avocatória e argüição de relevância, hoje está sendo judicial que contrariar a súmula aplicável ou
votado aqui como acordo. que indevidamente a aplicar, caberá recla-

O PDT pediu o destaque para votação em sepa- mação ao Tribunal que a houver editado, o
rado para que se dê uma chance à cidadania; para qual, julgando-a procedente, anulará o ato
que os aposentados e pensionistas, que foram aos ju- administrativo ou cassará a decisão judicial
ízes de 1º grau e não tiveram contra eles nenhum efei- reclamada e determinará que outra seja pro-
to vinculante, suprimindo a eficácia daquelas Iimina- ferida com ou sem a aplicação da súmula,
res, possam sonhar e continuar lutando; para que to- conforme o caso."
dos aqueles que lutaram contra a privatização da Vale O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quem
do Rio Doce e obtiveram liminares por todo o País quiser manter o texto atual votará "sim".
continuem sabendo que o direito de cada um, o direito Como vota o PPS?
à cidadania, continua sendo respeitado. O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão

Por isso, apresentamos este destaque para vo- do orador.) - Sr. Presidente, nós, do PPS, gostaría-
tação em separado e apelamos para a consciência mos que o efeito vinculante operasse sobre a impos-
dos Srs. Deputados: não há acordo que justifique sibilidade de recursos, de maneira que a ação do juiz
essa brutalidade, essa violência contra a cidadania. singular, do juiz natural, não viesse a ser tangida pela
Votemos "não" ao texto. Aqueles que resistiram, em decisão de um Tribunal Superior. Enfim, que o duplo
1977, fizeram certo, agiram direito. Nesta votação, grau de jurisdição pudesse ser exercido em toda sua
eles não serão desmerecidos. plenitude - cláusula pétrea da Constituição. Entre-

O PDT vota "não" ao texto. tanto, por intermédio do Colégio de Líderes, presidido
porV. Exª, firmamos um acordo no qual o efeito vincu-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou sub- lante só poderá ser tomado pelo Supremo Tribunal
meter a votos o seguinte dispositivo destacado: Federal mediante apreciação e votação de dois ter-

Art. 16. É acrescentado à Seção 11 do Capítulo 111 ços de seus membros e depois de reiteradas as deci-
do Título IV o seguinte art. 103-A: sões sobre determinada hipótese jurídica. Assim, não
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podemos agir de outra forma a não ser manter o tex-
to, para firmar o acordo celebrado pelo Colégio de Lí-
deres. .

O PPS vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "sim".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para pre
servar o acordo feito na reunião de Líderes, vamos
encaminhar o voto "sim". Porém, sabemos que esta
mos votando aquilo que o Governo quer, embora se
jamos da Oposição. Na verdade, estamos votando
um sofisma. O Governo queria exatamente isto: que
votássemos a matéria do Supremo Tribunal Federal.
As outras ele não fazia questão. Foi criado um sofis
ma, esta Casa o aceitou, e vamos votar, porque fize
mos um acordo na reunião de Líderes e queremos
honrar esse acordo. Por isso, encaminhamos o voto
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Bloco
Parlamentar PUPST/PSL vota "sim".

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao orientar o voto
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB, quero ressaltar o
ponto de vista pessoal deste Deputado e de vários co
legas da bancada, no sentido de que a súmula vincu
lante traz mais problemas do que soluções.

Efetivamente, a súmula ideal a ser adotada se
ria aquela que a Deputada Zulaiê Cobra apresentou
inicialmente no Substitutivo, ou seja, a súmula impe
ditiva de recursos. Entretanto, como chegamos a um
acordo - foi dito pelo eminente Deputado Marcelo
Déda que não é o acordo ideal, mas o possível -, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB orienta sua bancada
a votar "sim".

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a súmula vincu
lante, da maneira como foi redigida no acordo, terá o
efeito de impedir que a administração pública recorra
indefinidamente, postergando para o futuro causas
que, na verdade, deveriam ser resolvidas.

Não é apenas o Poder Judiciário que estará su
jeito ao efeito vinculante previsto nesse acordo. A sú
mula vinculará as administrações direta e indireta.
Isso levará a uma segurança jurídica maior. O cidadão
não ficará sujeito à verdadeira loteria do Judiciário,
com decisões diferentes, quando já se sabe a posição
do Supremo Tribunal Federal.

O PTB vota "sim", Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

o SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Pelo acordo, pela manutenção do
texto, o PPB encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

Como vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
Partido dos Trabalhadores tem consciência do acordo
que firmou e o defende com tranqüilidade, porque
sabe que fez o melhor, optou por uma alteração pro
funda, sim, no perfil do Judiciário.

Não é verdade que a retirada da avocatória tenha
sido obra solitária do Presidente Michel Temer. É verda
de que S. Exª, como jurista, repugnava a reintrodução
desse instrumento na ordem jurídica nacional. Mas há
resistência até para homenagear os Deputados do PDT,
do PCdoB, do PT e de outras legendas que combate
ram essa reforma, que tinha perfil autoritário na Comis
são Especial, neste Plenário, nas negociações de Líde
res. A vitória que se obteve tirando a avocatória, redu
zindo a amplitude da competência dos Tribunais Superi
ores em matéria de vinculação de súmulas e o impacto
da argüição de relevância foram frutos de uma negocia
ção corajosa, valente, bem articulada, competente
mente formulada.

Nós já caminhávamos para uma negociação. É
verdade que perdemos em alguns pontos, até porque
nossa posição doutrinária e política era contra qual
quer tipo de vinculação, era contra a súmula. Porém,
tínhamos a responsabilidade de honrar aquele Con
gresso, que, em 1977, pôs em risco até a sua perma
nência como instituição, mas não votou a avocatória
e, naquele momento grave da República, soube colo
car mandatos em jogo e desafiar a ditadura. Contra o
quê, meus senhores? Contra a avocatória, contra a
possibilidade de um feito que estivesse ocorrendo lá
no interior do Estado de Sergipe ser avocado pelo Su
premo Tribunal Federal, suprimindo instâncias, jogan
do ao solo o contraditório, subvertendo o devido pro
cesso legal.

Temos consciência do acordo que fizemos.
Estamos seguindo a tradição, como herdeiros daque
les que, nesta Casa, desafiaram o Presidente Ernesto
Geisel e os generais, para não deixar que sobressaís
se a figura da avocatória.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota "sim".

o SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, re
queiro a V. Ex!! que mande juntar ao meu pronuncia
mento dois artigos: um do Dr. Celso Bandeira de
Mello, intitulado "Reforma em favor de quem?", e
outro do Prof. Eros Roberto Grau, intitulado "Efeito
vinculante e totalitarismo", ambos publicados no jor
nal Folha de S.Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Defiro
o pedido de V. Ex!!. Os artigos constarão das notas
taquigráficas.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

o SR. MARCELO DÉDA - Direi agora, Sr. Pre- ARTIGOS A QUE SE REFERE O
sidente. ORADOR:

Sr. Presidente, votaremos agora não a súmula REFORMA EM FAVOR DE QUEM?
vinculant~ que qu~ria.o nobreyeputado Aloysio Nu- Há cerca de dois meses, a ministra Eliana Cal-
ne~ F~r~elra.no pnmel~o r,?latono, ~em aquela que a mon, de inegáveis méritos e segunda mulher a ser
maiona Impo~ n~ Comlss~o ESP,eclal. . _ nomeada para um tribunal superior, como a confirmar

N~ Comls~ao Especlal',a. sumula vln~ulan~~ nao a franqueza e a coragem femininas de dizer publica-
conheCia fronteiras de matenas. Ela sena utilizada mente o que convém seja por todos sabido, declarou
por todos os tribunais. Era tão violenta sua formul.a- à Folha (6 de junho) que não teria sido nomeada pelo
ção que o Exm!2 ~r. C:eputado José Rob~~to Bato~h~~, Presidente da República se não fora pelo apoio de
à mesa de nego~laçoes, cheg?u a ~d~ltlr a P~s~I?III- três senadores: Antonio Carlos Magalhães, Edison
dade de empu~ra-Ia para a~ ~ISposlçoes tra,nsltonas, Lobão e Jader Barbalho. Ao fazê-lo, mesmo que não
P?rque a amplitude.de.ma~er~as ,era dramatlcament~ tenha tido essa intenção, pôs o dedo na maior ferida
vlole~ta e a c~mpetencla d~stnbUlda para todos ~s !r~- que infelicita o Judiciário brasileiro, só conhecida pe-
bunals Supenores era pengosa para o mundo Jundl- los que militam na área.

co. Com efeito, suas palavras despertam imediata-
Vamos colocar os pingos nos is. Vamos res- mente a seguinte pergunta: é isso que convém à so-

peitar a posição dos que não aceitam o acordo e ciedade? Que os magistrados dos tribunais superio-
louvar a sua coragem de, solitários, defender sua res ascendam a eles com influência dos políticos?
valente posição. Não aceitaremos que desqualifi- Ou o lógico e natural seria chegarem a tais cargos
quem o acordo e aqueles que dele participaram. exclusivamente pelos seus méritos, sem interferên-
Queremos travar o debate. Aceitamos a respon- cia dos que terão sempre correligionários e, sobretu-
sabilidade do acordo que fizemos e respeitamos do, interesses partidários a ser decididos naquelas
os que dele discordam. Firmamos posição contra cortes?
a súmula vinculante, embora soubéssemos que Pior ainda é o caso do Supremo Tribunal Fede-
estava em jogo a escolha corajosa e responsável ral, cujos membros são livremente escolhidos pelo
de um acordo que, se não é o ideal, representa o Presidente da República, com a aquiescência do Se-
que foi possível fazer para deter a sanha centra- nado. Como esperar que a Justiça tenha condições
lista e autoritária do que o Governo queria cha- propícias à isenção absoluta, capacitando-a a contra-
mar de reforma do Judiciário. riar frontalmente desejos do Executivo quando este

viole a legalidade e os direitos do cidadão (o que é
sua rotina, diga-se de passagem), se os tribunais su
periores são formados por juízes escolhidos pelo pró
prio Executivo, por influência ou com a aquiescência
daqueles que concorrem para formar a maioria gover
namental?

Seria de supor que a emenda constitucional
de reforma do Poder Judiciário proposta pelo Exe
cutivo houvesse dedicado uma atenção especial a
esse problema, visando resolvê-lo, se estivesse
preocupada com o interesse público, com a isenção
da magistratura. Não foi, entretanto, o que sucedeu.
A preocupação revelada segue rumo inverso. Deve
ras, o que mais chama a atenção no substitutivo do
relator governista do projeto, Aloysio Nunes Ferrei
ra, é uma providência que vem agravar ainda mais
essa possibilidade de influência política - a institui
ção das chamadas súmulas vinculantes (ou efeito
vinculante).

Para os que não são do ramo e possivelmen
te não sabem o que isso significa, convém expli-
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car, ainda que de modo tosco, o alcance delas e a
razão do empenho do Executivo para que sejam
adotadas. As providências em questão significam,
em palavras simples, que as decisões desses tri
bunais, quando qualificados com esses atributos,
passarão a ser obrigatórias para todos os juízes
do País. É um "calaboca" nos juízes e o predomí
nio irresistível da opinião de 11 homens (os do
STF) mais os dos tribunais superiores, todos no
meados Pelo presidente da República e devedo
res de um benefício que ele, com apoio de seus
amigos e partidários, lhes concedeu: o próprio po
der de julgar nesses tribunais.

Além disso, cooptar um círculo restrito de ma
gistrados é tarefa possível. Conquistar todos (ou a
maioria deles) para teses do agrado do Governo é
impossível. Compreende-se, então, o desejo do
Executivo de fortalecer ao máximo a influência de
um pequeno grupo, ensejando-lhe antecipar o senti
do das soluções a serem dadas por toda a magistra
tura. Eis o inconveniente terrível das súmulas vincu
lantes.

Não vem ao caso se os membros desses tri
bunais podem esmerar-se em superar o condicio
namento que lhes advém da forma pela qual são
investidos. Leis não são feitas para anjos, mas
para homens. A falibilidade é uma característica do
ser humano. Instituições não devem repousar so
bre a confiança na excelência dos homens, mas na
aptidão para minimizar riscos de que eles sejam
vencidos pelas compreensíveis defecções a que to
dos estão sujeitos.

Não merece credibilidade reforma alguma do
Judiciário que não enfrente sua principal mazela e
que, ademais, agudize os perigos nela embutidos.

Para evitar o malefício máximo, a promiscui
dade de origem entre Justiça e política, qual seria
a solução? Parece óbvio que os juízes dos tribu
nais, sobretudo os do Supremo Tribunal Federal,
deveriam ser escolhidos exclusivamente por aque
les que, sem interesse pessoal nessas nomea
ções, sabem melhor que quaisquer outros quais
são as pessoas mais estudiosas do Direito, mais
competentes, de maior reputação de probidade e,
se juízes, mas dedicados ao mister, mais corretos
e mais independentes.

E quem são essas pessoas? São os que in
tegram toda a magistratura. São os próprios juízes
vitalícios, sobretudo os de primeiro grau, ainda
cheios de esperança, prenhes do desejo de fazer
justiça, afastados das intimidades palacianas.

Eles, que devem nada a ninguém, pois ingressa
ram na magistratura por concurso público, é que
deveriam eleger os ministros do Supremo Tribunal
Federal, dos tribunais superiores e, nas respecti
vas regiões ou Estados, os desembargadores dos
tribunais regionais ou estaduais.

A partir daí, sim, terá sido lançada a pedra
fundamental para a melhoria do Judiciário brasilei
ro. Antes disso, todo o restante é conversa, muito
boa para embalar a opinião pública. Com o devido
respeito pelos que honestamente pensam de
modo diverso.

EFEITO VINCULANTE E TOTALITARISMO

Tramita pelo Congresso Nacional proposta de
emenda constitucional que atribui eficácia contra to
dos e efeito vinculante, relativamente aos demais ór
gãos do Judiciário e da administração direta e indi
reta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios, às decisões proferidas pelo Supre
mo Tribunal Federal em ações diretas de inconstitu
cionalidade, ações declaratórias de constitucionali
dade de lei ou ato normativo e nas definitivas de
mérito, se o STF assim o declarar, pelo voto de dois
terços de seus membros.

Essa atribuição de efeito vinculante a decisões
judiciais, apresentada como solução para a crise do
Poder Judiciário, é absolutamente descabida e logi
camente insustentável.

É por meio de interpretação que resulta defini
do o conteúdo da norma. O intérprete que tem o po
der de impor sua decisão - o juiz - considera, ao in
terpretar os textos de artigos da Constituição e das
leis, não apenas esses textos mas também fatos.

Erramos ao dizer que interpretamos a norma
do artigo ta.l, as normas de uma lei ou da Carta.
Não se interpretam normas! Elas são o resultado
da interpretação dos textos do artigo tal, dessa lei
ou da Constituição. Isso, embora seja óbvio, não
é percebido pelos que não se detêm a refletir so
bre o Direit().

Ademais, é necessário também tomarmos
consciência de que a interpretação é uma prudên
cia, não uma ciência. Por isso não há soluções exa
tas no campo do Direito, mas somente soluções cor
retas, e mais de uma solução correta para cada
caso. A prudência não discerne o exato, somente o
correto; não é saber puro, separado do ser.

Por fim, é necessário sabermos que a interpre
tação do Direito consiste em tornar concreta a lei em



Como vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB, mais uma
vez, mantendo o entendimento, o acordo, vota
"sim", pela manutenção do texto. Em seguida, obvia
mente, faremos a modificação acordada pelos de
mais Líderes, com exceção do Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim".

O Governo, o que recomenda? Vota "sim" ou
"não"?

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é impor
tante manter o texto e possibilitar a votação da
emenda aglutinativa do acordo.

Acredito que todos sabem que a Corte Consti
tucional dos Estados Unidos julga seiscentos pro
cessos por ano, com a súmula vinculante. Hoje a
Corte Constitucional brasileira julga 32 mil proces
sos por ano. Com a súmula vinculante, vai julgar
cerca de 2 mil processos no mesmo período. Sr.
Presidente, é uma modificação extraordinária.

Em segundo lugar, hOUVE! avanço muito gran
de. Nós vamos manter o texto, embora não seja o
que queremos. Ele retira a súmula vinculante de to
dos os Tribunais Superiores, deixando-a apenas
para o Supremo Tribunal Federal. E mais: tem de
ser aprovada por dois terços dos seus membros.
Além disso, Sr. Presidente, não é qualquer matéria
que vai ser fruto da súmula vinculante - apenas
matéria constitucional.

Por isso, acreditamos ser um grande avanço.
E manter o texto é a condição fundamental que pos
sibilita o acordo entre todos os partidos, com exce
ção do PDT, a fim de que votemos a proposta que
representa verdadeiro avanço na reforma do Poder
Judiciário, baseada na seguinte tríade: acesso à
Justiça, Justiça de mais baixo custo e direito à sen..
tença, ou seja, agilização da sentença.

Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "sim".

Ora, a proposta de emenda constitucional em
curso transforma em textos as decisões proferidas
pelo STF, na medida em que a elas atribui eficácia
contra todos e efeito vinculante.
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cada caso, isto é, na sua aplicação. A interpretação O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
e a aplicação se dão em um só momento, consubs- "sim".
tanciam uma só operação. Daí porque dizemos que
a norma é produzida também a partir de elementos
do caso ao qual será ela aplicada, isto é, a partir de
elementos da realidade.

A ampliação da eficácia da decisão, a ponto de
alcançar quem não tenha participação no caso ao
qual o Direito foi aplicado/interpretado, apenas se
pode dar na medida em que se expresse como efi
cácia do texto, não da norma contida na decisão do
STF. O efeito vinculante que transcende os limites
do caso objeto da decisão é efeito do texto, não da
quela mesma norma. Assim, a atribuição de eficácia
contra todos e de efeitos vinculantes às decisões de
que se trata importa em atribuir ao Supremo função
legislativa.

Isso importa em que essas decisões (textos,
repita-se) devam ser novamente interpretadas, o
que há de necessariamente envolver a considera
ção de cada caso ao qual se pretenda aplicá-Ias
(isto é, aplicar o texto). A suposição de que se pos
sa aplicar o texto sem haver novo processo judicial
resulta em violação do direito de cada um ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A crise do judiciário poderia ser prontamente
minimizada - e sensivelmente - se o Poder Executi
vo, sem comprometer o livre funcionamento do Po
der Judiciário, se limitasse a determinar a seus pro
curadores e aos de suas autarquias que se absti
vessem de oferecer recursos meramente protelatóri
os aos tribunais superiores.

A atribuição de efeito vinculante às decisões
de que se trata implica a imposição de uma espécie
de censura ou limitação ao exercício das funções
dos demais órgãos do Judiciário. Nenhuma razão
justifica essa manifestação de totalitarismo, que
também nenhuma lógica pode sustentar e que atro
pela e sufoca a independência dos juízes.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB? Vota "sim" ou "não"?

o SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "sim".

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sabe V.
Exi! que o Governo era a favor do texto aprovado na



O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Srs. Deputados, apelo para V. Exªs no sentido de
que amanhã, a partir das 9 horas, compareçam ao
plenário desta Casa, pois haverá sessão do Con
gresso Nacional, quando serão votadas matérias im
portantíssimas, ou seja, medidas provisórias; muitas
pelo princípio da anualidade.

Uma delas redefine o valor das taxas cobra
das pelo IBAMA por agressão ao meio ambiente.
Essa matéria é fundamental, sobretudo por causa
do grave acidente ecológico ocorrido na famosa
Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, um dos
mais belos cartões postais do País. O IBAMA não
dispõe dos instrumentos necessários para evitar
tais fatos. Gomo disse o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, o montante de recursos arre
cadados com as multas poderia ser gasto na recu
peração da Baía da Guanabara.

Além das medidas provisórias, seria importan
te votarmos todas as matérias incluídas na pauta;
muitas pelo princípio da anualidade. É preciso defi
nirmos a votação dessas importantes matérias na
convocação extraordinária do Congresso Nacional.

Nesta votação, reiteramos aos nobres pares
que permaneçam em plenário. Logo após, às 19 ho
ras, haverá sessão extraordinária para votação da
Lei de Responsabilidade Fiscal, a mais importante
de todas as leis em apreciação nesta convocação
extraordinária.

Sr. Presidente, o PFL vota "sim".

O Sr. Michel Temer, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson
Marquezelli, § 2Q do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. ALDIR CABRAL - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. ALDIR CABRAL (PFL - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a Liderança do PFL.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) 
Tem V. Ex!! a palavra.
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Comissão Especial, incluindo todos os Tribunais Su- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
periores. Entretanto, em face do acordo realizado Ex!! a palavra.
em seu gabinete, conduzido por V. Ex!!, e do qual
participaram todos os Líderes da base de sustenta
ção do Governo e a maioria dos Líderes da Oposi
ção, o Governo faz essa ressalva e vota "sim", com
o acordo.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. Lufs EDUARDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. Lufs EDUARDO (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. PAULO OCTAvlO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a orientação do PFL.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior se
gui a orientação do partido.

O SR. DEUSDETH PANTOJA (PFL - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior segui a orientação da Liderança do
PFL.

O SR. PAULO BALTAZAR (Bloco/PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior acompanhei a orientação do partido.

O SR. ZÉ GOMES DA ROCHA (PMDB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei conforme a orientação do partido.

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTS - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
condição de Líder do PSDB, considero fundamental
reiterar a convocação que fiz individualmente, nos
gabinetes, aos Srs. Parlamentares, para que este
jam aqui amanhã, a partir das 10 horas, quando ha
verá sessão conjunta do Congresso Nacional.

Como disse o Líder Inocêncio Oliveira, votare
mos cinco medidas provisórias, além de projeto de
resolução. A sessão, portanto, não deverá ser curta.
Peço que venham com disposição de aqui permane
cerem até talvez o início ou o meio da tarde, para
que possamos concluir a votação de matérias que,
pelo princípio da anualidade, precisam ter sua deli
beração concluída ainda nesta quarta-feira. E à noi
te está prevista a votação, na sessão da Câmara
dos Deputados, do segundo turno da DRU.

Reitero a necessidade da presença de todos e,
da mesma forma, da permanência hoje, após o en
cerramento das votações da reforma do Judiciário,
para que possamos votar em sessão extraordinária
a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com a votação dessas matérias, estaremos
certamente cumprindo o nosso dever, respondendo
a qualquer segmento da sociedade e a nós mesmos
sobre a necessidade desta convocação, que, não
tenho dúvidas, foi real.

O SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson MarquezeJli) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (PMDB - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior votei de acordo com a orientação do
PMDB.

O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior acompanhei a orientação do Governo.

O SR. SÉRGIO REIS (PSDB - SE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a orientação da lideran
ça do partido.

O SR. LINCOLN PORTELA (Sem partido 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei de acordo com a orientação
do Bloco Parlamentar PUPST/PSL.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) 
Sobre a mesa requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,

Conforme decisão conjunta das Mesas do Se
nado Federal e da Câmara dos Deputados, lida na
Sessão do Congresso Nacional de 22 de setembro
de 1993, comunico a Vossa Excelência, e por seu
alto intermédio, ao Senado Federal, que esta Presi
dência convoca Sessão Conjunta, a realizar-se
amanhã, dia 26 do corrente, às 11 horas, no Plená
rio da Câmara dos Deputados, destinada à aprecia
ção de medidas provisórias.

Na oportunidade, renovo a V. Ex!! protestos de
estima e distinta consideração.

Deputado Heráclito Fortes - 1º Vice-Presidente
da Câmara dos Deputados.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) 
Tem V. Ex!! a palavra.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei conforme orientação do Bloco
PUPST/PSL.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) 
Está anotado, Sr. Deputado.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tentei por dez
vezes digitar o voto "sim", seguindo orientação do
partido, mas não consegui. Gostaria que V. Ex!! de
terminasse à Secretaria que considerasse o meu
voto nesta votação como "sim".

O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) 
Pois não, Deputado. Está registrado.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
meu voto foi "sim".

O SR. CELSO JACOB (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o PDT.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS (PFL - AP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas vo
tações votei com o PFL.

O SR. SÉRGIO BARROS (PSDB - AC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior acompanhei a orientação do meu partido.
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O SR. BADU PICANÇO (PSDB - AP. Sem revi- dente, reitero o apelo que fiz aos Parlamentares
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior no sentido de que, na sessão de amanhã, às 11
votei de acordo com o partido. horas - a sessão do Congresso foi adiada de 9

O SR. eVANDRO MILHOMEN (Bloco/PSB - AP. horas para as 11 horas -, possamos estar pre-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação sentes, a fim de votar as medidas provisórias que
anterior votei com a Liderança do Bloco Parlamentar tratam da criação e do aumento de taxas, come-
PSB/PCdoB. çando pelo IBAMA. Essas providências são funda-

o SR. ANIVALDO VALE (PSDB _ PA. Sem revi- mentais para que o órgão possa ter uma atuação
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior mais marcante contra agressões ao meio ambien-
votei com a Liderança do PSDB. te, como a que ocorreu há poucos dias, no Rio de

Janeiro, na famosa Baía de Guanabara.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi- Fazemos apelo aos nobre pares para que ama-

são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior nhã, a partir das 11 horas, votemos essa matéria e
votei com o Partido dos Trabalhadores. outras medidas provisórias. São matérias que têm

O Sr. Nelson Marquezelli, § 29 do art. 18 do Re- como base o princípio da anualidade e precisam ser
gimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que votadas na convocação extraordinária, porque ainda
é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presidente. fazem parte da Sessão Legislativa do ano passado.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a Por isso, é fundamental que as votemos nesta convo-
palavra pela ordem. cação extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Amanhã, Sr. Presidente, também estará na
Exª a palavra. Ordem do Dia a alteração regimental do Código Civil

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Pela ordem. - matéria tão bem relatada pelo Deputado Ricardo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape- Fiuza, após amplo e profundo trabalho, em que foram
nas corrigir uma informação que chegou há pouco à ouvidos toc/os os grandes juristas do País, permitindo
minha bancada e, por conseqüência, ao Plenário. que possamos fazer as mudanças necessárias ao
Estava acertada a convocação do Congresso Nado- aprimoramento e à modernização desse importante
nal para amanhã às 10 horas. Contudo, parece-me texto legal em nosso País.
que essa reunião foi adiada para as 11 horas. É isso? Nesta votação, o PFL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Exata- O SFt PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
mente, será às 11 horas. encerrar a votação.

O SR. AÉCIO NEVES - Então, modifico a co- Todos votaram?
municação e a convocação que fiz aos Srs. Parlamen- O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO _ Sr. Pre-
tares do meu partido. Teremos reunião do Congresso sidente, peço a palavra pela ordem.
Nacional amanhã não às 10 horas, como estava pre-
visto, mas a partir das 11 horas, certamente com vota- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
ções nominais, para as quais será necessária a pre- Exª a palavra.
sença de todos os Srs. Parlamentares em plenário. O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ.

O SR. MARÇAL FILHO - Sr. Presidente, peço a Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota-
palavra pela ordem. ção anterior, acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. O Sf~. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está
Exª a palavra. encerrada a votação.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Sem re- Anuncio o resultado.
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas últimas vota- VOTARAM
ções, votei de acordo com a Liderança do PMDB. Sim 391

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- Não 24
te, peço a palavra pela ordem.

Abstenções 2
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.

Exª a palavra. Total 417

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. É mantido o dispositivo destacado.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92 -OV~~IGO 16

Início Votação: 2510112000 18:22

Fim Votação: 25/0112000 18:36

Resultado da Votação
Sim 391
Não 24
Abstenção 2

Total da Votação 417

Art. 17 1

Total Quorum 418

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer· 16:21

Orientação
PFL -Sim
PSOB-Sim
PMOB-Sim
PT·Sim
PPB -Sim
PTB -Sim
POT - Não
PSBJPCDOB - Sim
PUPSTIPSl - Sim
PPS-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

Alceste Almeida PMOB Sim

Almir Sá PPB Sim

FranCISco Rodrigues PFL Sim

LUCiano Castro PFL Sim

Luis Barbosa PFL Sim

Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 7

AMAPÁ
AntOniO Feijão PSOB Sim

Badu Plcanço PSOB Sim

Eduardo Seabra PTB Sim

Evandro Mllhomen PSB PSB/PCOOB Sim

Fátima Pelaes PSOB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Jurandil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim

Babá PT Sim

Deusdeth Pantoja PFL Sim

Giovanni Queiroz PDT Não

Jorge Costa PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Sim

Renildo Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Sim

Total Pará: 10

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúcio Moura PMDB Sim

Euripedes Miranda PDT Não

Marinha Raupp PSDB Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 5

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim
José A1eksandro PFL Sim

MárcIo Bltlar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim

Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José AntOniO PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro NovaiS PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim
Anibal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Antônio José Mota PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Euniclo Oliveira PMDB Sim
InácIo Arruda PCdoB PSB/PCDOB Sim
José Llnhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moronl Torgan PFL Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feljó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Ubiratan AgUiar PSDB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 20

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Gesslvaldo Isalas PMDB Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Themístocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piaui: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Betinho Rosado PFL Sim

Iberê Ferreira PPB Sim
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Partido Bloco Voto

RIO GRANDE DO NORTE
Laire Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

Múcio Sá PMDB Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Avenzoar Arruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Fellclano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim MoraiS PFL Sim

Enivaldo Ribeiro PPB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Ricardo Rique PSDB Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Carlos Batata PSDB Sim

Clementino Coelho PPS Sim

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim

JoaqUim FranCISco PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Mendonça Bezerra PFL Sim

José Múcio Monteiro PFL Sim

LUIZ Piauhylino PSDB Sim

Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL Sim

Pedro Corrêa PPB Sim

Pedro Eugênio PPS Sim

Ricardo Fiuza PFL Sim

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Total Pernambuco: 17

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regls Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Nao
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Marcelo Oéda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim
Conolano Sales PMOB Sim

Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim

Franclstõnio Pinto PMDB Sim

Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim

Jairo Carneiro PFL Sim

Jaques Wagner PT Sim

João AlmeIda PSOB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas JUnior PPB Sim

Jorge Khoury PFL SIm

José Carlos AlelUia PFL Sim

José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim
Jutahy JUnior PSOB Sim

Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim

Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegrmo PT Sim
Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMOB Sim
Reglnaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSOB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Sim
Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
AdemIr Lucas PSOB Sim

Aécio Neves PSOB Sim

Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL Sim

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim

Edmar Moreira PPB Sim
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Eduardo Barbosa PSDB Sim

Ehseu Resende PFL Sim

Fernando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Sim

Herculano Anghinettl PPB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Abstenção

Jaime Martins PFL Sim

João Fassarella PT Sim

João Magno PT Sim

José Mihtão PSDB Sim

Júlio Delgado PMDB Sim

Lael Varella PFL Sim

Llncoln Portela S.Part. Sim

Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Nilmárlo Miranda PT Sim

Odelmo Leão PPB Sim

Olimplo Pires PDT Não

Paulo Delgado PT Sim

Phllemon Rodngues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Saraiva Felipe PMDB Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Sim

Walfrldo Mares Guia PTS Sim

Zalre Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais 40

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
Magno Malta PTS Sim
Marcus Vicente PSDB Sim
Max Mauro PTS Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Rita Camata PMDB Sim

Total Espirito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Aldlr Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSDB Sim
Almennda de Carvalho PFL Sim
Antonio Carlos Blscala PT Sim

Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim
Celso Jacob PDT Não
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Partido Bloco Voto

RIO DE JANEIRO
Cornélio Ribeiro PDT Não

Coronel Garcia PSOB Sim

Dino Fernandes PSDB Sim

Or. Heleno PSOB Sim

Eber Silva PDT Não

Eduardo Paes PTB Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gabeira PV Sim

Fernando Gonçalves PTB Sim

lédio Rosa PMOB Sim

Jair Bolsonaro PPB Sim

Jorge Wilson PMDB Sim

José Carlos Coutinho PFL Não

Luís Eduardo PDT Não

Luiz Ribeiro PSOB Sim

LUIZ Sérgio PT Sim

Marcio Fortes PSOB Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PDT Não

Miro Teixeira PDT Não

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim

Paulo Feijó PSDB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Mala PTB Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Wanderley Martins POT Não

Total Rio de Janeiro: 37

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Alberto Mourão PMDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassl PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzlo PSOB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Antonio Paloccl PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Fana de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

Ary Kara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim

ClOVIS Volpl PSDB Sim

Coraucl Sobnnho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PUPST/PSL Sim

Delfim Netto PPB Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Dr. EVlláslo PSB PSB/PCDOB Sim

Dr. Hélio PDT Não

Duilio Plsaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jor~e PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Fernando Zuppo PDT Não

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Genoíno PT Sim

José índio PMDB Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochlo PDT Não

Julio Semeghini PSDB Sim

Lamartlne Posella PMDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Sim

Marcelo Barbierj PMDB Sim

Marcos Clntra PL PUPST/PSL Sim

Medeiros PFL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Sim

Moreira Ferreira PFL Sim

Nela Rodolfo PMDB Sim

Nelson Marquezelll PTB Sim

Neuton Lima PFL Sim

Paulo Kobayashl PSDB Sim

Paulo Lima PMDB Sim

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzolni PT Sim

Ricardo Izar PMDB Sim

Rubens Furlan PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Sampaio Dória PSDB Sim

Silvio Torres PSDB Sim

Teima de Souza PT Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim

Wagner Salustiano PPB Sim

Zulalê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 65

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Llno RossI PSDB Sim
Pedro Henry PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo OctáVIO PFL Sim
Pedro Celso PT Sim
Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
JuqUlnha PSDB Sim
Lídia Quinan PSDB Sim
LÚCia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSOB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL
João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Pedro -Ptldrossiar:l PFL Sim

Total Mato Grosso do Sul. 3

PARANÁ
Affonso Camargo PFL Sim

Airton Roveda PFL Sim

Alex Canzlani PSDB Sim

Basílio Villam PSDB Sim

Chico da Princesa PSOB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Sim

Flávio Arns PSDB Sim

Gustavo Fruet PMDB Não

Hermes Parcianello PMDB Sim

Iris Simões PTB Sim

Ivamo Guerra PFL Sim

José Borba PMDB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

José Janene PPB Sim

Luciano Pizzatto PFL Sim

Luiz Carlos Hauly PSOB Sim

Márcio Matos PT Sim
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PARANÁ
Max Rosenmann
Nelson Meurer
Oliveira Filho
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
João Matos
João Pizzolatti
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 13

Partido

PSOB
PPB
PPB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL

PT
PMDB
POT
PFL
PMOB

PPB
PT
PFL
PFL
PMOB
POT
PSOB

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Abstenção
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Caio Riela
Cezar Schirmer
Oarcísia Perandi
Ema Bacci
Esther Grossl
Fernando Marrani
Fetter Júnior
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Helnze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldomiro Fioravante

Total Rio Grande do Sul: 25

PT Sim
POT Não
POT Não
PTB Sim
PMOB Sim
PMOB Sim
POT Não
PT Sim
PT Sim
PPB Sim
PT Sim
PPB Sim
PPB Sim
PT Sim
PMOB Sim
PSOB Sim
PMOB Sim
PMOB Sim
PT Sim
POT N~o

PHOBS Sim
PMOB Sim
PPB Sim
PT Sim
PT Sim



o SR. MALULY NETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
a palavra.

O SR. MALULY NETTO (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com a Liderança.

O SR. BENEDITO DIAS (PFL - AP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário, porque teremos muitas vo
tações nominais.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem,y. Ex!!
a palavra.

O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (PTS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votaçâo ante-
rior votei com o partido. .

Sala das Sessões, 2000. - Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL - Jutahy Junior, Vice-Líder do PSB 
Ayrton Xerêz, PPS - Mendes Ribeiro Filho, Vi
ce-Líder do PMDB - Marcelo Déda, PT - Gerson Pe
res, Vice-Líder do PPB - Geddel Vieira Lima, Líder
do PMDB - Roberto Argenta - PHDBS - José Anto
nio, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB 
Fernando Gabeira, PV.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a Emenda Aglutinativa nº 2, fruto de acordo, já
distribuída em plenário, que trata da súmula vinculan
te apenas no Supremo Tribunal Federal.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção a emenda aglutinativa. Vamos ouvir os Srs. Líde
res.

EMENDA AGLUTINATIVA NR 2

Dê-se ao art. 1DS-A da Constituição Federal, re
ferido pelo art. 16 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial, e ao art. 55 do Substitutivo, a se
guinte redação:

"Art. 1OS-A. O Supremo Tribunal Fede
ral poderá, de ofício ou por provocação, me
diante decisão de dois terços de seus mem
bros, após reiteradas decisões sobre a ma
téria, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos
do Poder Judiciário sujeitos à sua jurisdição
e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cance
lamento na forma estabelecida em lei.

§ 12 A súmula terá por objetivo a vali
dade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja contro
vérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarre
te grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão
idêntica.

§ 22 Sem prejuízo do que vier a ser es
tabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provo
cada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.

§ 32 Do ato administrativo ou decisão
judicial que contrariar a súmula aplicável ou
que indevidamente a aplicar, caberá recla
mação ao Supremo Tribunal Federal, que,
julgando-a procedente, anulará o ato admi
nistrativo ou cassará a decisão judicial re
clamada e determinará que outra seja profe
rida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso."

"Art. 55. As atuais súmulas do Supre
mo Tribunal Federal somente produzirão
efeito vinculante após sua confirmação por
dois terços de seus integrantes e publicação
na imprensa oficial."

Justificação

A presente Emenda, resultante a aglutinação do
Substitutivo adotado pela Comissão Especial com o
art. all da Emenda nll 27-CEJ99, busca oferecer solu
ção intermédia para a polêmica que grassa quanto à
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a introdução, no sistema de controle de constitucionali-
Mesa a seguinte: dade brasileiro, da súmula vinculante para o Supremo

Tribunal Federal.

Haja vista a novidade do instituto em nossa or
dem jurídica, recomenda a prudência que apenas ao
Supremo Tribunal Federal, Corte máxima do sistema
judiciário brasileiro, seja atribuída semelhante com
petência, buscando-se com isso resolver a já antiga
crise do STF. Diminui-se o enorme número de recur
sos extraordinários julgados a cada ano sem, contu
do, correr-se o risco do engessamento da atividade
jurisdicional provocado por uma adoção da súmula
em caráter mais amplo, por todos os Tribunais Superi
ores.



O SR. ABELARDO LUPION (PFL - PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV? (Pausa.)

Como vota o PPS?

O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, ainda como desdobra
mento do acordo presidido por V. Exª no âmbito do
Colégio de Líderes, o PPS votará "sim" à Emenda
Aglutinativa nº 2.

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Humanista vota com o Relator.

O SR. OSMAR SERRAGLIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
a palavra.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei com o partido.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
com o partido.
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O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
visão do orador.) - Sr. Presidente, votei conforme ori- vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?
entação do PT nas votações anteriores. O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Sem revisão Sem revisão do orador.) - Vota "sim", Sr. Presidente.
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
com o PTB. vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem re- O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA. Sem
visão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação anteri- revisão do orador.) - Sr. Presidente, em conformidade
or meu voto foi com a Liderança do PFL. com o acordo, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PSC? (Pausa.) vota o PDT?

Como vota o PTN? (Pausa.) O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
Como vota o Partido Humanista? (Pausa.) do orador.) - Sr. Presidente, votamos "não" ao texto e

votamos "não" ao substitutivo. Não entendemos que a
O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente, concentração da súmula vinculante exclusivamente

peço a palavra pela ordem. no Supremo Tribunal Federal signifique qualquer
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª avanço. Então, por uma posição política, para que não

a palavra. venham as ilações de que isso é menos pior - e não
O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Sem re- é; é tão ruim quanto o que foi colocado no texto do

visão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a orienta- substitutivo -, o PDT votará "não".
ção do partido. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como

vota o PTB?O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV? (Pausa.) O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem

Como vota o Partido Humanista? revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro vota "sim", com o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Progressista
Brasileiro vota "sim", com o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, este texto, resultado do
esforço de negociação, é efetivamente melhor, para
proteger os direitos da sociedade, do que aquele que
originalmente se formatou.

Sr. Presidente, nessa negociação não nos isola
mos dentro do Congresso Nacional: mantivemos con
tato permanente com a Ordem dos Advogados do
Brasil e com a Associação dos Magistrados Brasilei
ros. A compreensão de que este texto melhorou,
aperfeiçoou-se e reduziu os prejuízos não é uma ban
deira retórica do PT, do PSB ou do PCdoB, que sus
tentam este acordo, mas a avaliação dos Srs. Presi
dentes da OAB e da AMB, que foram informados,
prontamente, passo a passo, sobre as negociações
realizadas.

Aliás, Sr. Presidente, esse texto não é todo o
acordo, mas um capítulo de um acordo mais amplo,
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visar de cada
posto.

O SR. DUILIO PISANESCHI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI
a palavra.

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB - SP. Sem re
visão do orador.) - O Governo encaminha o voto
"sim".

O SR. HUGO BIEHL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExIl
a palavra.

O SR. HUGO BIEHL (PPS - se. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei
com a bancada.

O SR. XICO GRAZIANO (PSDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na vota
ção anterior.

O SR. PEDRO CORRÊA (PPB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o partido.

O SR. PAULO JOSÉ GOUVÊA (Bloco/PST 
RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei com o Bloco Parlamentar
PUPST/PSL.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário porque teremos várias vota
ções nominais. Vou encerrar logo a votação. Venham
votar.

O SR. MOACIR MICHELETTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExB
a palavra.

O SR. MOACIR MICHELETTO (PMDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim",
com o partido, na votação anterior.

A SRA. YEDA CRUSIUS (PSDS - RS. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, votei com o parti
do nas últimas votações.

em que houve uma evolução muito maior, que será O PFL vota "sim".
traduzida na próxima votação, a da avocatória. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL

Nesse sentido, votamos pelo texto na forma vota "sim.
como acordado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PT
vota sim.

Como vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota de acordo com o estabelecido pelo acordo dos
partidos.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vota
"sim",

Como vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDS - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, como bem disse o Lí
der Marcelo Déda, isso é fruto de um entendimento,
mas não quero deixar de reafirmar que considero
esse texto um dos maiores avanços da reforma pro
movida pelo relatório da ilustre Deputada Zulaiê Co
bra. Certamente, ele atende não apenas aos interes
ses do Poder Judiciário, no sentido de garantir uma
maior celeridade, mas também aos interesses da pró
pria administração pública - e, por conseqüência,
obviamente, da sociedade como um todo.

Portanto, faço apenas essa referência, dizendo
que, mais uma vez, cumprimos o acordado, conscien
tes de que esse, certamente, é um dos avanços mais
importantes de todo o relatório.

O PSDB, portanto, Sr. Presidente, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB
vota sim.

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelas razões ex
postas anteriormente, entendemos que a Suprema
Corte de nosso País deve ter o poder, em questões
fundamentais, quando tiver reiteradas decisões sobre
uma matéria, de editar uma súmula com efeito vincu
lante sobre o Poder Judiciário. Isso vai reduzir sobre
modo os processos da Suprema Corte brasileira, de
32 mil para cerca de 2 mil. Considerando que as ma
térias relevantes só serão aprovadas por dois terços
do Pleno daquele órgão máximo, acho que esse é um
avanço, e talvez seja um dos textos mais importantes
da reforma do Poder Judiciário.

Portanto, o PFL recomenda o voto "sim" ao acor
do e louva V. Ex!' e todos aqueles que participaram
deste importante momento da reforma do Poder Judi
ciário.
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O SR. ROMEL ANIZIO (PPB - MG. Sem revisão O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Queiram
do orador.) - Sr~ Presidente, votei "sim" na primeira permanecer Bm plenário, Srs. Deputados, pois haverá
votação. mais uma volação nominal da reforma do Poder Judi-

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (PFL - se. Sem ciário e, em seguida, sessão extraordinária.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota- O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,
ções anteriores, votei de acordo com o partido. peço a palavra pela ordem.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Sem re- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri- a palavra.
01', votei "sim". O SR. GERMANO RIGOnO (PMDB - RS. Sem

O SR. MURILO DOMINGOS (PTB - MT. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda vota- rior, votei de acordo com a bancada.
ção, votei de acordo com o partido. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. Par- putados, permaneçam em plenário. Há 470 Deputa-
lamentares, teremos a votação de mais uma emenda, dos na Casa.
fruto do acordo, e em seguida teremos sessão extra- O SR. WALDEMIR MOKA - Sr. Presidente,
ordinária, para votação da Lei de Responsabilidade peço a palavra pela ordem.

Fiscal. Permaneçam, portanto, em plenário. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
O SR. WELlNTON FAGUNDES - Sr. Presiden- a palavra.

te, peço a palavra pela ordem. O SR. 'WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Sem
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante-

a palavra. rior, votei de acordo com a Liderança do partido.
O SR. WELINTON FAGUNDES (PSDB - MT. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação cerrar a votação. Todos já votaram? É matéria objeto
anterior, votei com o partido. de acordo. Vou encerrar.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - A SRA. MARISA SERRANO - Sr. Presidente,
RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota- peço a palavra pela ordem.
ção anterior, votamos "sim", acompanhando o PMDB. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. EXª

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos a palavra.

votar, Srs. Deputados. A SRA. MARISA SERRANO (PSDB - MS. Sem
O SR. NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente, revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação an-

peço a palavra pela ordem. teriar, votei com a bancada do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-

a palavra. cerrada a votação.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG. O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação palavra pela ordem.
anterior, acompanhei a orientação do PSDB. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou en- Exª a palavra.

cerrar a votação. O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem revi-
A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente, são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,

peço a palavra para fazer uma rápida comunicação, acompanhei o voto da Liderança do PMDB.

muito preocupante. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Anuncio
O SR. PRESIDENTE (M ichel Temer) - É sobre o o resultado da votação:

assunto? VOTAf1AM:
A SRA. TELMA DE SOUZA - É outro assunto. Sim: 382

No momento adequado V. Exª me dará a palavra?
Não: 20O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Darei a

palavra com muito gosto. Abstenções: 2

A SRA. TELMA DE SOUZA - Aguardarei, como Total: 404
sempre. Muito obrigada. É aprovada a Emenda Aglutinativa nº 2.
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Proposição: PEC N° 96/92 - EMENDA
AGLUTINATIVA N° 2 ART. 55 DO
SUBSTITUTIVO

Início Votação: 2510112000 18:43

Fim Votação: 2510112000 18:54

Resultado da Votação
Sim 382
Não 20
Abstenção 2

Total da Votação 404

Art. 17 1

Total Quorum 405

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:21

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT-Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT-Não
PSBIPCDOB • Sim
PUPSTIPSL - Sim
PPS-Sim
PHOBS-Sim
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
A1ceste Almeida PMDB Sim
Almir Sá PPB Sim
FrancIsco Rodrigues PFL Sim
Luis Barbosa PFL Sim
Robério Araújo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima: 6

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim
Sadu Picanço PSDB Sim
Dr. Benedito Dias rPB Sim
Eduardo Seabra PTB Sim
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Sim
Fátima Pelaes PSDB Sim
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Partido Bloco Voto

AMAPÁ
Jurandil Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim

Deusdeth pantoja PFL Sim

Giovanni Queiroz PDT Não

Jorge Costa PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Sim

Remido Leal PTS Sim

Total Pará: 8

AMAZONAS
Arthur Virgflio PSDB Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPS Sim

Pauderney Avelino PFL Sim

Silas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazzlotln PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurfpedes Miranda PDT Não

Marinha Raupp PSDB Sim

SérgIO Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 5

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

José A1eksandro PFL Sim

Márcio Sittar PPS Sim

Marcos Afonso PT Sim

Nilson Mourão PT Sim

Total Acre: 6

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim

João Ribeiro PFL Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Eliseu Moura PPB Sim
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Partido Bloco

PMDB
PSDB
PSB PSB/PCDOB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PST PUPST/PSL
PSDB

MARANHÃO
Gastão Vieira
JoAo Castelo
José Antonio
Mauro Fecury
NiceLobão
Pedro Fernandes
Pedro Novais
RerniTrinta
Roberto Rocha

Total Maranhão: 11

CEARÁ
Adolfo Mannho
Almeida de Jesus
Anlbal Gomes
Antonio Cambraia
AntOnio José Mata
Amon Bezerra
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Manoel Salviano
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó
Ubiratan Aguiar
Vicente Arruda

Total Ceará: 18

PIAuf
Atila Ura
B.Sé
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Paes Landim
Themistocles Sampaio
Wellington Dias

Total Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE
Betinho Rosado
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Maia
MúcioSá
Ney Lopes

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAfBA

PSDB
PL
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PFL
PMDB
PPB
PMDB
PFL
PMDB
PFL

PUPST/PSL

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Abstenção
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

PARAfBA
Adauto Pereira PFL Sim

Armando Abilio PMDB Sim

AvenzoarArruda PT Sim

Carlos Dunga PMDB Sim

Damião Feliciano PMDB Sim

Domiciano Cabral PMDB Sim

Inaldo Leitão PSDB Sim

Marcondes Gadelha PFL Sim

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim

Armando Monteiro PMDB Sim

Clementino Coelho PPS Sim

Fernando Ferro PT Sim

Inocêncio Oliveira PFL Sim

Joaquim Francisco PFL Sim

Joel De Hollanda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Mendonca Bezerra PFL Sim

:;<'é w."'('J( J'1teiro PFL Sim

Jar.- ... ...,5 PST PUPST/PSL Sim

t-'e: ,éla PPB Sim

") _uI o t::ugênio PPS Sim

Salatiel Carvalho PMDB Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 16

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim

Augusto Farias PPB Sim

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Sim

José Thomaz Nonô PFL Sim

Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim

Olavo Calheiros PMDB Sim

Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim

Cleonãncio Fonseca PPB Não

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Marcelo Déda PT Sim

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérgio Reis PSDB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Claudio Cajado PFL Sim
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Partido Bloco Voto
BAHIA
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim

FrancistOnio Pinto PMDB Sim
Geraldo Simões PT Sim
Gerson Gabrielli PFL Sim

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Femandes PFL Sim

Jairo Cameiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim

João Almeida PSDB Sim

João Leão PSDB Sim

Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim

José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PFL Sim
José Rocha PFL Sim

José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lamento PFL Sim

Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim

Mário Negromonte PSDB Sim

Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro lrujo PMDB Sim

Reginaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PFL Sim

Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
Aécio Neves PSDB Sim

AntOnio do Valle PMDB Não

AraceJy de Paula PFL Sim

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Cameiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim

Eduardo Barbosa PSDB Sim

Eliseu Resende PFL Sim
Femando Diniz PMDB Sim

Gilmar Machado PT Sim

Herculano Anghinettl PPB Sim

Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim

Jaime Martins PFL Sim
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Joi:io Fassarella PT Sim

João Magno PT Sim

José Militão PSDB Sim

Júlio Delgado PMDB Sim

Lael Varella PFL Sim

Lincoln Porteia S.Part. Sim

Mârcio Reinaldo Moreira PPB Sim

Marcos Lima PMDB Sim

Maria do Carmo Lara PT Sim

Narcio Rodrigues PSDB Sim

Nilmário Miranda PT Sim

OdelmoLeão PPB Sim

Olimpio Pires PDT Não

Osmênío Pereira PMDB Sim

Paulo Delgado PT Sim

Philemon Rodrigues PMDB Sim

Rafael Guerra PSDB Sim

Roberto Brant PFL Sim

Romel Anizio PPB Sim

Romeu Queiroz PSDB Sim

Ronaldo Vasconcellos PFL Sim

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Sim

Silas Brasileiro PMDB Sim

Walfrido Mares Guia PTB Sim

Zaire Rezende PMDB Sim

Total Minas Gerais: 41

EspiRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Sim

Joi:ioCoser PT Sim

José Carlos Elias PTB Sim

Magno Malta PTB Sim

Max Mauro PTB Sim

NUton Baiano PPB Sim

Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL Sim

Alexandre Santos PSDB Sim

A1merinda de Carvalho PFL Sim

Antonio Carlos Biscaia PT Sim

Ayrton Xerêz PPS Sim

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim

Celso Jacob PDT Não

Comélio Ribeiro PDT Não

Coronel Garcia PSDB Sim

Dino Femandes PSDB Sim

Dr. Heleno PSDB Sim

EberSUva PDT Não

Eduardo Paes PTB Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Femando Gabeira PV Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Fernando Gonçalves PTB Sim

lédio Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PP8 Sim

Jorge Wilson PMDB Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim

Laura Carneiro PFL Sim

Luis Eduardo PDT Não

Luiz Ribeiro PSD8 Sim

Luiz Sérgio PT Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PDT Não

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim

Paulo Baltazar PS8 PS8/PCD08 Sim

Paulo Feijó PSD8 Sim

Roberto Jefferson PTB Sim

Rodrigo Maia PT8 Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSD8 Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PP8 Sim

Wanderley Martins PDT Não

Total Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSD8 Sim

Alberto Mourão PMD8 Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

A1oizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

AntoniO Kandir PSDB Sim

Antonio Palocci PT Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PPB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

AryKara PPB Sim

Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Sim

Celso Giglio PTB Sim

Celso Russomanno PPB Sim

Clovis Volpi PSDB Sim

Cunha Bueno PPB Sim

DeVe/asco PSL PUPST/PSL Sim

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Evilésio PSB PSBIPCDOB Sim

Dr. Hélio PDT Não

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Edinho Araújo PPS Sim

Eduardo Jorge PT Sim

Emerson Kapaz PPS Sim

Femando Zuppo PDT Não

Iara Bemardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Genoíno PT Sim

José (ndio PMDB Sim

José Machado PT Sim

José Roberto Batochio PDT Não

Lamartine Posella PMDB Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sím

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Maluly Netto PFL Sim

Marcelo Barbieri PMDB Sim

Marcos Cintra PL PUPST/PSL Sim

Michel Temer PMDB Art. 17

Milton Monti PMDB Sim

Moreira Ferreira PFL Sim

Nelo Rodolfo PMDB Sim

Paulo Kobayashi PSDB Sim

Paulo Lima PMDB Sim

Professor Luizinho PT Sim

Ricardo Berzoini PT Sim

Ricardo Izar PMDB Sim

Rubens FurJan PPS Sim

Salvador Zimbaldi PSDB Sim

Sampaio Dória PSDB Sim

Silvio Torres PSDB Sim

Teima de Souza PT Sim

Wagner Salustiano PPB Sim

Xico Graziano PSDB Sim

Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 59

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim

Lino Rossi PSDB Sim

Murilo Domingos PTB Sim

Ricarte de Freitas PSDB Sim

Teté Bezerra PMDB Sim

Welinton Fagundes PSDB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim

Alberto Fraga PMDB Sim

Geraldo Magela PT Sim

Jorge Pinheiro PMDB Sim

Maria Abadia PSDB Sim

Paulo Octávio PFL Sim

Pedro Celso PT Sim

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÁS
Barbosa Neto PMDB Sim
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GOIÁS
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
LUIZ Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves

Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira

João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano

Nelson Trad
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
A!:J8!:rOO Lupion
\ffonso Camargo
AJex CanZlani
BasílioVillani
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico

Or. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Iris Simões
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly

Márcio Matos
Moacir Micheletto
Nelson Meurer

Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio

Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total P..aná: 22

SANTA CATARINA
AntOnio Carlos Konder Reis

Partido

PMOB
PMOB
PSOB
PSOB
PSOB
PSOB
PMOB
PMOB
PMDB
PSDB
PMDB

PT
PPB
PFL
PMOB

PT
PT
PMOB
PSDB

PTB
PMOB

PFL
PFL
PSOB
PSOB
PSOB
PPB
PT
PSDB

PMOlf
PTB
PTBt
PPB

PI7L
PpOB

PT
PMOB

'PPB

PSOB
PPB
PMOB

PPS
PFL

PFL

Bloco Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Abstenção
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Femando Coruja PDT Não
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMDB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
José Carlos Vieira PFL Sim
Luci Choinacki PT Sim
Raimundo Colombo PFL Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT Não
Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 14

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Caio Riela PTB Sim
Cezar Schirmer PMDB Sim
Enio Bacci PDT Não
Esther Grossi PT Sim
Fernando Marroni PT Sim
Fetter Júnior PPB Sim
Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Sim
LUIs Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Marchezan PSDB Sim
Nelson Proença PMDB Sim
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT Não
Roberto Argenta PHDBS Sim
Synval Guazzelli PMDB Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Valdeci Oliveira PT Sim
Waldomiro Fioravante PT Sim
Veda Crusius PSDB Sim

Total Rio Grande do Sul: 25



Justificação

A presente Emenda, resultante da aglutinação
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial com
o art. 8Q da Emenda nº 27-CE/99 e Emenda nO
19-CE/99, busca oferecer solução intermédia para a
polêmica que grassa quanto à introdução, no sistema
de controle de constitucionalidade brasileiro, da sú
mula vinculante para o Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça.

Haja vista a novidade do instituto em nossa or
dem jurídica, recomenda a prudência que apenas ao
Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de
Justiça, Cortes máximas do sistemajudiciario brasile
iro, seja atribuída semelhante competência, buscan
do-se com isso resolver a já antiga crise dos citados
tribunais superiores. Diminui-se o enorme número de
recursos extraordinários e recursos especiais jul
gados a cada ano sem, contudo, correr-se o risco
do engessamento da atividade jurisdicional provo
cado por uma adoção da súmula em caráter mais
amplo.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Vicente Arruda, PSDB

O SR. ODfuo BALBINOTTI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Exa. a palavra.

O SR. ODfuo BALBINOTTI (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votaão
anterior, votei de acordo com meu partido: "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
votar nos destaque para votação em separado.

Na erdade, a matéria 'efruto do acordo raliza
do na reunião de Líderes, em minha sala, mas o de
taque apresentado em primeiro lugar é este do De
putado Miro Teixeira:

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO
(Do Deputado Miro Teixeira)

(Simples)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, desque
para votação em separado do art. 17 do Substitutivo
que acrecenta art.103-B à Constituição, como o obje-
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica pre- por dois terços de seus integrantes e publicação na
judicado o Requerimento de Destaque Simples apre- imprensa oficial. H

sentado pelo Líder Valdemar Costa Neto, para a alí
nea b do inciso 11 do art. 96.

Prejudicados também os Requerimentos de
Destaque para o art. 10S-A, constante no art. 16 do
Substitutivo, apresentados pelos Srs. José Roberto
Batochio e outros; e Sílvio Torres e outros.

Prejudicada ainda a seguinte Emenda Aglutina
tiva apresentada pelo Deputado Vicente Arruda:

EMENDA AGLUTINATIVA

Dê-se ao art. 1OS-A da Constituição Federal re
ferido pelo art. 16 do Substitutivo adotado pela Co
missão Especial e ao art. 55 do Substitutivo, a seguin
te redação:

"Art. 10S-A. O Supremo Tribunal Federal, em
matéria constitucional, e o Superior Tribunal de Justi
ça, em matéria de direitos administrativo, previdenciá
rio e tributário, poderão, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços de seus membros,
após reiteradas decisões sobre o assunto, aprovar
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário sujeitos à sua jurisdição e
à administração pública direta e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida
em lei.

§ 12 A súmula terá por objetivo a validade, a in
terpretação e a eficácia de normas determinadas,
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos
judiciários ou entre esses e a administração pública
que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.

§ 22 Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido
em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de sú
mula poderá ser provocada por aqueles que podem
propor a ação direta de inconstitucionalidade.

§ S2 Do ato administrativo ou decisão judicial
que contrariar a súmula aplicável ou que indevida
mente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tri
bunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, que,
julgando-a procedente anulará o ato administrativo ou
cassará a decisão judicial reclamada e determinará
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da
súmula, conforme o caso.

Art. 55. As atuais súmulas do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça somente
produzirão efeito vinculante após sua confirmação



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
Deputados, quero esclarecer que há também, natu
ralmente, requerimento de destaque simples de to-

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra como autor.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) 
Tem V. Exª a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o incidente de in
constitucionalidade é a avocatória. Com o destaque,
pretendemos acabar com a possibilidade da avoca
tória. Já há acordo. Até entendo que, para que a
emenda aglutinativa subsista, precisará existir o tex
to, mas não vejo embaraço em suprimir-se do texto,
pura e simplesmente, o incidente de inconstituciona
lidade - dizendo "não" ao texto na votação deste
destaque da avocatória, do incidente de inconstituci
onalidade.

Sr. Presidente, faço um apelo aos Deputados
que participaram do acordo, pois o fim da avocatória
está no acordo, afinal de contas. Nessa hipótese, repi
to, nós é que teremos de alcançar os 308 votos, a
exemplo da emenda aglutinativa, se o destaque for re
jeitado.

Mas eu penso que este destaque promoverá de
maneira mais clara, como um ato soberano da Câma
ra dos Deputados, o encerramento dessa discussão,
dessa possibilidade de termos a avocatória - que
politicamente, imagino eu, é uma questão superada.

Sr. Presidente, proponho o voto "não", porque é
o que deve ser dado para retirar do texto o incidente
de inconstitucionalidade.

O por encaminha o voto "não".

Trata-se de grave afronta ao duplo grau de juris
dição e ao princípio do juiz natural, constituindo infrin
gência à claúsula pétrea, nos termos do art. 60, CF,
nã podendo, portanto, ser objeto de deliberação por
este Poder.

Sala das Sessões, 1 de dezembro de 1999. 
Depl1tado Miro Teixeira, Líder do PDT 677 - Walter
Pinheiro, Vice-Líder PT.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. ExD a palavra.

Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTAOOS Quarta-feira 26 03625

tivo de expurgar o incidente de inconstitucionalidade trovérsia judicial, sobre constitucionalidade
do texto da Carta Maior. de lei ou ato normativo federal, estadual ou

municipal, poderá, acolhendo incidente de
inconstitucionalidade, determinar a suspen
são de processo em curso perante qualquer
juízo ou tribunal, para proferir ecisão exclu
sivamnete sobre a questão constituconal
suscitada.

Parágrafo único. À decisã prevista no
caput deste artigo aplica-se o dispositivo no
§ 2º do art. 102 e no § 1º do art. 103 da
Constituição FederaL"

O SR. PFlESIDENTE (Michel Temer) - Agora,
quem quiser suprimir o texto - expurgando, portan
to, o incidente de inconstitucionalidade -, vota
"não"; quem quiser manter o incidente de inconstitu
cionalidade, vota "sim".

Justificação

Referido destque visa a exclusão do incidente
de inconstitucionalidade. Tal dispositivo permite que
questões, consideradas relevantes, sejam arranca
das do exame pelo juiz singular, competente para a
matéria, e levadas à análise do Supremo. É a chama
da "avocatória", cujo uso servu aos regimes militares
por não terem estes compromissos com a Democra
cia.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, como nãose trata
mais de um destaque de bancada, preisariamos de
308 votos a avor do destaque para retirar o texto? É
uma indagação que faço a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tra
ta-se de um destaque simples. V.Exa. tem razão.

Primeiro vamos votar o requerimento - vota
ção simbólica.

O SR. PRESIDENTE {Michel Temer} - Em vo
tação o requerimento.

Quem estiverde acordo permaneça como se
acha. (Pausa.

Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
submeter a votos seguinte dispositivo destacado:

Art. 17. Éacrescentado à Seção 11 do Capítulo 111
d Título IV o seguinte art. 103-8:

"Art. 103-8 O Supremo Tribunal Fede
ral, a pedido do Procurador-Geral da Repú
blica, do Advoado-Geral da União, de Pro
curador-Gerai de Justiça ou e Procura
dor-Geral ou Advogado-Geral de Estado,
quando for relevante o fundamento de con-



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
ouvir a Relatora.

A SRA. ZULAI~ COBRA (PSDB - SP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quero esclare
cer que até o Deputado Miro Teixeira voltou atrás
nesta emenda, porque foi a maior vitória que obtive
mos nesta reforma do Poder Judiciário, com o acor
do do Governo. Quero deixar bem claro que o Go
verno voltou atrás porque não poderíamos admitir
no texto a avocatória, chamada "incidente de in
constitucionalidade". Sou contrária a ela, embora
Relatora do PSDB. E tivemos uma vitória porque o
PSDB, o PFL, o PMDB e todos os demais partidos
da base do Governo, juntamente com os da Oposi
ção, conseguimos retirar do texto da reforma essa
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dos os demais Uderes: do Uder Inocêncio Oliveira; O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
do Uder do PT, Deputado José Genoíno; do Uder Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL
do PMDB, Deputado Geddel Vieira Lima; do Uder vota "não".
do Partido Humanista; do Uder do PTB, Deputado O SR. MARCELO DÉDA (PT - SE. Sem revisão
Roberto Jefferson; do Uder do PPS, Deputado João do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalha-
Herrmann Neto; do Uder do PSDB, Deputado Aécio dores votará "não" porque esse destaque assinado
Neves; do Uder Odelmo Leão - enfim, de todas as pelos Líderes, e agora apensado ao do Deputado
Lideranças que participaram do acordo. Miro Teixeira, traduz a essência do acordo.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi- Esta Casa precisa ter consciência de que a avo-
são do orador.) - Sr. Presidente, requeiro sejam to- catória é a mais temível figura, para os juristas brasi-
dos apensados. leiros e para todos nós, que queríamos democratizar

o Judiciário. Será esta a grande vitória do acordo que
realizamos sob a Presidência de V. Ex§: a retirada da
avocatória.

Sr. Presidente, apenas para que fique registrado
nos Anais, a súmula vinculante, como aprovada no
acordo, vai ser apenas no Supremo Tribunal Federal e
sobre matéria constitucional, com dois terços de quo
rum. Ademais, têm de existir várias decisões repeti
das para justificar a sumulação e conseqüente vincu
lação. Já a avocatória, se se mantivesse o texto, não
dependeria da votação de admissibilidade. Para que
a tese fosse vitoriosa e seus efeitos oponíveis erga
omnes e vinculantes para todo o Judiciário, não pre
cisaria de quorum qualificado. Era um instrumento
poderosíssimo nas mãos do STF e dos Tribunais Su
periores.

Essa, a grande vitória da reforma do Judiciário.

Tirando a avocatória e flexibilizando os demais
institutos, conseguimqê. colocar a reforma em trilhos
palatáveis para a sociedade, o que possibilita a sua
votação em plenário.

Sr. Presidente, votaremos "não", para tirar a avo
catória.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Serão
todos votados em conjunto.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. EX- a palavra.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria
que esses requerimentos fossem apensados ao tex
to, pois são fruto de um amplo entendimento de to
dos os partidos, com exceção do PDT, que já tinha
seu destaque em separado. Eu queria dizer, Sr.
Presidente, que esta votação também é parte desse
acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É fruto
do acordo, sem dúvida alguma.

--O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Sem revisão do ora
dor. ) - Sr. Presidente, na votação anterior, votei de
acordo com a orientação da bancada dos Partido
dos Trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Pre
sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem os seus lugares, a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex' a palavra.



O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
Trabalhista Brasileiro vota "não".

O SR. JOSÉ ANTONIO (Bloco/PSB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o inciden
te de inconstitucionalidade, ou avocatória, criava um
retrocesso inimaginável no sistema jurídico brasilei
ro, que consegue a proeza de consagrar, ao mesmo
tempo, o controle concentrado da constitucionalida
de e o controle difuso. Esse sistema certamente ma
taria o controle difuso da constitucionalidade e viola
ria sensivelmente o princípio do juízo natural. Pela
avocatória, estaríamos tirando do juiz natural para o
juiz de eleição, que seria, no caso, o Supremo Triçu
nal Federal. E foi exatamente esse ponto que fez
com que se chegasse ao acordo.

Por isso, o Bloco PSB/PCdoB vota "não", para
suprimir do texto aquilo que em má hora foi incluído: a
avocatória.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, vamos votar com o
acordo por acharmos que é a melhonnarfeira de se
buscar o entendimento.

A avocatória não era tão necessária no texto da
Comissão, uma vez que estávamos votando a súmula
vinculante, a repercussão geral e outras medidas que
vão forçar os juízes singulares a darem curso mais rá
pido às ações e evitar o intervencionismo dos órgãos
superiores.

Dessa. forma, nós, progressistas, votamos
"não", com o acordo.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós, do Par
tido Liberal, entendemos que o nosso voto "não" é um
benefício para a sociedade. Inclusive, V. Ex!! manifes
tou, no Colegiado de Líderes, a sua preocupação com
esta votação.

Por entendermos que o PL deve seguir o voto
dos outros companheiros da esquerda, com a qual
estamos votando sistematicamente, encaminhamos
o voto "não".
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aberração jurídica, que não poderia constar do tex- se houve tão bem ao relatar a matéria, como também
to. das duas primeiras matérias fundamentais.

Portanto, Sr. Presidente, presto homenagem a Coordl:mados por V. Exll, dividimos a matéria em
V. ExD porque foi em seu ga!:>inete, com a sÍJa autori- três itens fundamentais: os dois primeiros, votamos; e
dade de Presidente desta Casa, que conseguimos este terceiro é fruto desse amplo entendimento.
esse acordo até então impossível. A maior vitória é
que se vota hoje, nesta Casa, o término e a impossibi- Portanto, esta vitória é da Casa e do próprio Po-
lidade total da avocatória no texto da reforma do Po- der Judiciário.
der Judiciário. O PFL vota "não".

Muito obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Cum
primento V. Ex!!, como Relatora.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Deputada Zulaiê
Cobra, falsamente, disse que voltei atrás. Normal
mente, até não me importo de voltar atrás, racioci
nando sobre ~Iguma coisa.

Mas, sobre o processo de votação, pergunto a
V. ExD se o meu destaque é o primeiro sobre a ma
téria e se ele é anterior ao do acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Seu
destaque é o primeiro, e a ele foi apensado o desta
que fruto do acordo.

O SR. INOcêNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exl! a palavra.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria di
zer que só foi possível votar os dois primeiros itens
em face deste terceiro. A Oposição só veio para o
entendimento em face de termos consentido com a
Relatora. E foi V. Ex!! o mentor desse entendimento
para que não constasse do texto a incidência de in
constitucionalidade.

Mas, Sr. Presidente, devemos dar razão a quem
a tem. Poderíamos ter rejeitado o destaque simples e
votado o nosso. Não o fizemos por acreditarmos que
essa vitória não pertence a uma pessoa ou a um par
tido político: pertence à instituição e, sobretudo, ao
próprio Poder Judiciário. ;

É com esse sentimento, Sr. Presidente, que va
mos votar "não", pois esta terceira votação é fruto de
um amplo entendimento, que possibilitou não s6 a vo
tação do Substitutivo da Deputada Zulaiê Cobra, que



O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lideran
ça do Governo vota "não", com o acordo.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
dar início à votação.

A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados
que tomem os seus lugares, a fim de ter início a vota
ção pelo sistema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visar de cada
posto.

O SR. GERVÁSIO SILVA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!
a palavra.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL - SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei com o PFL.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas duas vo
tações anteriores, acompanhei a bancada do
PMDB.

O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
votei de acordo com o partido.

O SR. GILBERTO KASSAB (PFL - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ano
terior, votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos
permanecer em plenário, pois logo mais teremos ex
traordinária para votar a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Trata-se de lei complementar - portanto, vo
tação nominal.

O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei com o PTB.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, votei com o meu partido.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

o SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota
"não".
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O SR. AYRTON XERÊZ (PPS - RJ. Sem revisão sado o destaque do acordo feito pelos vários partidos,
dó orador.) - Sr. Presidente, apenas para que o PPS nesta matéria.
também não fique sem expor sua opinião, queremos
dizer que acordo é acordo, é feito para ser cumprido.
Por isso, vamos acompanhar os partidos que subs
creveram essa disposição.

O PPS vota "não".

o SR. ROBERTO ARGENTA (PHDBS - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PHDBS
vota "não".

Portanto, o POT está encaminhando o voto ao
destaque do Deputado Miro Teixeira, ao qual foi apen-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Quero
cumprimentar, mais uma vez, a Casa, porque haverá
unanimidade nesta matéria: todos os partidos assina
ram o requerimento, fruto do acordo que se deu na re
união de Líderes.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, compreendo o entu
siasmo de V. Ex!!, condutor de todo este entendimen
to. Obviamente, todos nos regozijamos com este mo
mento.

O PSDB, naturalmente, votará "não", pelo en
tendimento, e mais uma vez cumprimenta V. Exll•

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a satisfação
de V. Exl! com o acordo exprime a posição do
PMDB, sendo V. Ex!! do partido e Presidente desta
Casa.

O PMDB, portanto, vota de acordo com o enten
dimento.

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Miro
Teixeira encaminhou como autor do destaque, e que
ro fazê-lo pela nossa bancada.

É importante salientar que, nesta matéria, há
coincidência entre o que o POT pensa - e apresen
tou um destaque por intermédio do Deputado Miro Te
ixeira - e o acordo que foi feito.

O POT não participou do acordo por discordar,
de forma geral, desta reforma judiciária. Entendemos
que este dispositivo foi, na verdade, como que um
bode colocado na reforma para ser retirado na
hora apropriada, e, com isso, conseguir-se um
acordo geral para a aprovação de outros dispositi
vos.



O SR. RAIMUNDO SANTOS (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do partido nas votações anterio
res.

O SR. WILSON BRAGA (PFL - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei de acordo com a orientação do
PFL.

O SR. VIC PIRES FRANCO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, acompanhei o partido.

O SR. WALDIR SCHMIDT (PMDB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei de acordo com a orientação da
bancada.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PFL - RO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas duas vota
ções anteriores, votei com o partido.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem votação da reforma do Poder Judiciário na tarde de
V. Ex!! a palavra. hoje.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- Ressaltamos o empenho de V. Exª ao presidir a
são do orador.) - Sr. Presidente, é preciso permane- negociação em torno dos temas que votamos esta
cermos todos em plenário porque, imediatamente tarde; o empenho da Deputada Zulaiê Cobra, que tan-
após o término desta matéria, iniciaremos a votação to na Comissão como na negociação com o Partido
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, reitero dos Trabalhadores teve postura aberta, transparente
aos Srs. Parlamentares que se mantenham em ple- e democrática para ouvir nossas argumentações; e
nário para terminarmos essa votação o mais breve de todos os Líderes, que compreenderam a importân-
possível, Sr. Presidente. cia de obtermos um bom resultado nesta matéria,

dada a importância, para o País, da reforma do Judi-
O SR. SARAIVA FELIPE - Sr. Presidente, ciário.

peço a palavra pela ordem. Queremos dizer a V. Exª e aos demais Líderes
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem que amanhEI estaremos na Mesa de Líderes, às 15

V. Exª a palavra. horas, abertos à negociação dos destaques indivi-
O SR. SARAIVA FELIPE (PMDB _ MG. Sem duais; e que, Sr. Presidente, daqui para a frente, a

revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an- dinâmica será de disputa, de marcação de posi-
terior, votei com o PMDB. ção.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Sem Temos várias críticas ao substitutivo aprova-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação do, ressalvados os destaques. Vamos expressar es-
anterior, votei de acordo com a orientação do par- sas divergências nos destaques de bancada, como,
tido. por exemplo, em relação às questões do controle ex

terno, da Justiça Militar e da democratização interna
do Poder Judiciário, além de outros itens. Estamos"
abertos ao diálogo, como sempre estivemos nessa
reforma do Judiciário; e, ao mesmo tempo, deixamos
claro que, daqui para a frente, teremos divergências e
disputas.

Sr. Presidente, V. Ex!! presidiu muito bem o acor
do que acabamos de votar nesta importante matéria
sobre a supressão da possibilidade de avocatória na
reforma do Poder Judiciário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei com o partido.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - ~P. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, em nome do Parti
do dos Trabalhadores e de acordo com as palavras
de nosso companheiro Deputado Marcelo Déda,
responsável pela bancada na Comissão e na costu
ra do acordo, queremos destacar a importância da

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

A SRA. ELCIONE BARBALHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.



O SR. NILO COELHO (PSDB - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a orientação de meu parti
do.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
enquanto estamos em processo de votação, peço au
torização a V. Ex" para registrar o transcurso do 4462

aniversário da cidade de São Paulo, no dia de hoje.
Deixamos de comparecer a várias solenidades em ra
zão dos compromissos na Câmara dos Deputados,
mas pedimos a V. Ex!! autorização para cumprimentar
todos os paulistanos pelo aniversário de sua cidade.
Todos os que aqui estão gostariam de estar presen
tes nessas solenidades. Desejamos aos paulistanos
um futuro cada vez melhor, compromisso desta Casa
com a cidade de São Paulo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ODfLIO BALBINOTII (PSDB - PRo A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou em revisão da oradora.) - Sr. Presidente, não estou
dúvida nesta votação. Estou acostumado a votar conseguindo votar, apesar de já ter tentado mais de
"sim", mas meu voto é "não". trinta vezes. Gostaria que fosse registrado meu voto

conforme orientação da bancada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O·voto
de V. ExA será computado.

O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. FRANCISCO SILVA (Bloco/PST - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vota
ção anterior, votei de acordo com o meu partido.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou
encerrar a votação.

O SR. HÉLIO COSTA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ante
riores, votei de acordo com a orientação da Lideran
çado PMDB.

O SR. RICARDO RIQUE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. RICARDO RIQUE (PSDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior, votei de acordo com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Depu
tada Maria Elvira, vote no painel.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. MATIOS NASCIMENTO (Bloco/PST 
RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, votei de acordo com a orienta
ção do partido.

O SR. CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei com o partido.

O SR. GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com o PMDB.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações
anteriores, votei de acordo com a orientação parti
dária.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Todos
votaram? Vou encerrar a votação.

Está encerrada a votação.
Anuncio o resultado:
VOTARAM
Sim 10
Não 442

Abstenções 3
Total 455
É suprimido o dispositivo destacado.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 96/92 - DESTAQUE ART.1lJ3:e
-CF ( ART. 17 SUBST.)

Início Votação: 2510112000 19:09

Fim Votação: 2510112000 19:17

Resultado da Votado
Sim 10
Não 442
Abstenção 3

Total da Votação 455

Art. 17 1

Total Quorum 456

Obstrução O

Presidiram a Votação: Michel Temer -16:21

Orientação
PFL • Não
PSDB-Não
PMDB·Não
PT- Não
PPS-Não
PTB·Não
POT·Não
PSBIPCOOB • Não
PUPSTIPSL • Não
PPS· Não
PV·Não
PHDBS·Não
GOV. -Não

Partido Bloco Voto
~ORAIMA

tirton Cascavel PPS Não

Alceste Almeida PMDB Não

Almir Sá PPB Não

Francisco Rodrigues PFL Não

Luciano Castro PFL Não

Luis Barbosa PFL Não

Robério Araújo PL PUPST/PSL Não

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão 'PSDB Não

Badu Picanço PSDB Não

Dr. Benedito Dias PPB Não

Eduardo Seabra PTB Não

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Fátima Pelaes PSDB Não
Jurandil Juarez PMDB Não
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Não
Babá PT Não
Deusdeth Pantoja PFL Não
Elcione Barbalho PMDB Não
Gerson Peres PPB Não
Giovanni Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB Não
Josué Bengtson PTB Não
Nilson Pinto PSDB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PFL Não
Renildo Leal PTB Não
Valdir Ganzer PT Não
Vic Pires Franco PFL Não

T"Ital Pará: 14

"'~

PSDB Não
PFL Não

Jose Melo PFL Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Câmara PTS Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMDB Não
Eurfpedes Miranda PDT Não
Expedito Júnior PFL Não
Marinha Raupp PSOB Não
Nilton Capixaba PTS Não
Oscar Andrade PFL Não
Sérgio Carvalho PSDB Não

Total Rondonia: 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Não
João Tota PPB Não
José Aleksandro PFL Não
Márcio Bitiar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSDB Não
Zila Bezerra PFL Não

Total Acre: 8
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Partido Bloco Voto

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Não

Darci Coelho PFL Não

João Ribeiro PFL Não

Pastor Amarildo PPB Não

Paulo Mourão PSDB Não

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Não

Cesar Bandeira PFL Não

Costa Ferreira PFL Não

Eliseu Moura PPB Não

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Não

José Antonio PSB PSB/PCDOB Não

Mauro Fecury PFL Não

Nice Lobão PFL Não

Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Não

Remi Trinta PST PUPST/PSL Não

Roberto Rocha PSDB Não

Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

Aníbal Gomes PMDB Não

Antonio Cambraia PSDB Não

Antônio José Mota PMDB Não

Arnon Bezerra PSDB Não

Inácio Arruda pedoB PSB/PCDOB Não

José Unhares PPB Não

José Pimentel PT Não

Léo Alcãntara PSDB Não

Manoel Salviano PSDB Não

Mauro Benevides PMDB Não

Moroni Torgan PFL Não

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Rommel Feijó PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não

Ubiratan Aguiar PSDB Não

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 19

PIAuí
Ama Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Não

Ciro Noqueira PFL Não

Gessivaldo Isaias PMDB Não

Heráclito Fortes PFL Não

Themístocles Sampaio PMDB Não
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Partido Bloco Voto
PIAui
Wellington Dias PT Não

Total Piaui : 7

RIO GRANDE DO NORTE
Batinho Rosado PFL Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não
MúcioSá PMDB Não

Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAIBA
Adauto Pereira PFL Não

Armando Abflio PMDB Não

Avenzoar Arruda PT Não

Carlos Dunga PMDB Não

Damião Feliciano PMDB N110

Domiciano Cabral PMDB Não

Efraim Morais PFL Não

Enivaldo Ribeiro PPB Não

Inaldo Leitão PSDB Não

Marcondes Gadelha PFL Não

Ricardo RiQue PSDB Não

Wilson Braga PFL N110

Total Paraiba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Não

Armando Monteiro PMDB Não

Carlos Batata PSDB N110

Clementino Coelho PPS Não

Djalma Paes PSB PSB/PCDOB N110

Fernando Ferro PT Não

Inocêncio Oliveira PFL Não

Joaquim Francisco PFL Não

Joel De Hollanda PFL Não

José Chaves PMDB Não

José Mendonça Bezerra PFL Não

José Múcio Monteiro PFL Não

Luiz Piauhyllno PSDB Não

Marcos de Jesus PST PUPST/PSL Não

Pedro Corrêa PPB Não

Pedro Eugênio PPS Não

Ricardo Fiuza PFL Não

Salatiel Carvalho PMDB Não

Sérgio Guerra PSDB Não

Severino Cavalcanti PPB Não

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Não

Augusto Farias PPB Não
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Partido Bloco Voto

ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Não
José Thomaz Nonõ PFL Não
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Não
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PSDB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Não
Claudio Cajado PFL Não
Coriolano Sales PMDB Não
Eujáclo Simões PL PUPST/PSL Não
Félix Mendonça PTB Não

Francistônio Pinto PMDB Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Geraldo Simões PT Não

Gerson Gabrielli PFL Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Não
Jairo Carneiro PFL Não
Jaques Wagner PT Não

João Almeida PSDB Não
João Leão PSDB Não
Jonival Lucas Junior PPB Ni1io
Jorge Khoury PFL Não
José Carlos Aleluia PFL Ni1io
José Lourenço PFL Não
José Rocha PFL Não
José Ronaldo PFL Não
Jutahy Junior PSDS Ni1io
Leur Lomanto PFL Não
Luiz Moreira PFL Não
Manoel Castro PFL Ni1io
Mário Negromonte PSDB Sim
Nelson Pellegnno PT Ni1io
Nilo Coelho PSDB Não
Paulo Braga PFL Não
Paulo Magalhães PFL Não
Pedro Irujo PMDB Não
Reginaldo Germano PFL Não
Roland Lavigne PFL Não
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Partido Bloco Voto

BAHIA
Saulo Pedrosa PSDB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Não

Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 37

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Não

Aécio Neves PSDB Nêo

Antônio do Valle PMDB Não

Aracely de Paula PFL Nêo

Cabo Júlio PL PUPST/PSL Não

Carlos Melles PFL Não

Carlos Mosconi PSDB Não

Cleuber Carneiro PFL Não

Custódio Mattos PSDB Não

Edmar Moreira PPB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Eliseu Resende PFL Não

Fernando Diniz PMDB Não

Gilmar Machado PT Não

Glycon Terra Pinto PMDB Não

Hélio Costa PMOB Não

Herculano Anghmetti PPB Não

Ibrahlm Abi-Ackel PPB Não

Jaime Martins PFL Não

João Fassarella PT Não

João Magno PT Não

José Militão PSOB Não

Júlio Delgado PMDB Sim

Lael Varella PFL Não

Lincoln Portela S.Part. Não

Márcio Reinaldo Moreira PPB Não

Marcos Lima PMDB Não

Maria do Carmo Lara PT Não

Maria Elvira PMDB Não

Narcio Rodrigues PSDB Não

Nilmário Miranda PT Não

Odelmo Leão PPB Não

Olimpio Pires POT Não

Osmânio Pereira PMDB Não

Philemon Rodrigues PMDB Não

Rafael Guerra PSDB Não

Roberto Brant PFL Não

Romel Anizio PPB Não

Romeu Queiroz PSDB Não

Ronaldo Vasconcellos PFL Não

Saraiva Felipe PMDB Não

Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não

Silas Brasileiro PMDB Não

Walfrido Mares Guia PTB Não

Total Minas Gerais: 44
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Partido Bloco Voto
EspíRITO SANTO
Aloizio Santos PSDB Não

Feu Rosa PSDB Não

João Coser PT Não

'~'lé Cartos Elias PTB Não
~ ~.1alta PTB Não

-:ente PSDB Não

o PTB Não

1'1lllon t:\alano PPB Não

Ricardo Ferraço PSDB Não

Rita Camata PMDB Não

Total Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO
Aldír Cabral PFL Não

Alexandre Santos PSDB Não

Almennda de Carvalho PFL Não

AntOniO Carlos Biscaia PT Não

Arolde de Oliveira PFL Não

Âyrton Xerêz PPS Não

Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Não

Celso Jacob PDT Não

Coronel Garcia PSDB Não

Dino Fernandes PSDB Não

Dr. Heleno PSDB Não

EberSílva PDT Não

Eduardo Paes PTB Não

Eurico Miranda PPB Não

Fernando Gabeira PV Não

Fernando Gonçalves PTB Não

Francisco Silva PST PUPST/PSL Não

lédio Rosa PMDB Não

Jair Bolsonaro PPB Não

Jorge Wilson PMDB Não

José Carlos Coutinho PFL Não

Laura Carneiro PFL Não

Luís Eduardo PDT Não

Luiz Ribeiro PSDB Não

Luiz Sérgio PT Não

Mareio Fortes PSDB Não

Mattos Nascimento PST PUPST/PSL Não

Milton Temer PT Não

Miriam Reid PDT Não

Miro Teixeira PDT Não

Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não

Paulo Feijó PSDB Não

Roberto Jefferson PTB Não

Rodrigo Maia PTB Não

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Não

Rubem Medina PFL Não

Simão Sessim PPB Não

Wanderley Martins PDT Não
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Partido Bloco Voto

Total Rio de Janeiro: 39

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Alberto Mourão PMDB Não
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Aloizio Mercadante PT Não
André Benassi PSDB Não
Angela Guadagnln PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Antonio Paloccl PT Não
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDS Não
AryKara PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não
Celso Giglio PTS Não
Celso Russomanno PPB Não
Clovis Volpj PSDB Não
Corauci Sobrinho PFL Não
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PSL PUPST/PSL Não
Delfim Netto PPB Não
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Dr. Hélio PDT Ni:lo
DUllio Pisaneschi PTB Ni:lo
Edinho AraÚJO PPS Não
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Não
Fernando Zuppo PDT Não
Gilaerto Kassab PFL Ni:lo
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não
José Genoíno PT Não
José lndio PMDB Não
José Machado PT Na<>
José Roberto Batochio PDT Não
Julio Semeghini PSDB Não
Lamartine Posella PMDS Não
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Maluly Netto PFL Não
Marcelo Barbieri PMDB Não
Marcos Cintra PL PUPST/PSL Não
Medeiros PFL Não
Michel Temer PMDB Art. 17
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMDB Não
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Partido Bloco Voto
GOIÁS
Roberto Balestra PPB Não
Ronaldo Caiado PFL Não
Vilmar Rocha PFL Não

Total Goiás; 16

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB Não
Marisa Serrano PSDB Não
Nelson Trad PTB Não
Waldemlr Moka PMDB Não

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Não
Affonso Camargo PFL Não
Alex Canzlani PSDB Não
Basílio Víllani PSDB Não
('hj"r ri., Orl'1CeSa PSDB Não

'::;0 PPB Não
PT Não

,S PSDB Não
J",,,,avo Fruet PMDB Não
Iris Simões PTB Não
Ivanlo Guerra PFL Não
José Borba PMDB Não
José Carlos Martinez PTB Não
José Janene PPB Não
Luciano Pizzatto PFL Não
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim
Márcio Matos PT Não
Max Rosenmann PSDB Não
Moacir Micheletto PMDB Não
Nelson Meurer PPB Não
Odflio Balbinotti PSDB Não
Oliveira Filho PPB Não
Osmar Serraglio PMDB Não
Ricardo Barros PPB Não
Rubens Bueno PPS Não
Werner Wanderer PFL Não

Total Paraná: 26

SANTA CATARINA
AntÔniO Carlos Konder Reis PFL Abstenção
Carlito Merss PT Não
Edlnho Bez PMDB Não
Edison Andrino PMDB Não
Fernando Coruja PDT Não
Gervás/o Silva PFL Não
Hugo Biehl PPB Não
João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PPB Não
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SANTA CATARINA
José Carlos Vieira
Luci Cholnacki
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Oarcísio Perondi
Enio Bacci
Esther Grossi
Fernando Marroni
Fetter JÚnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana

Júlio Redecker
LUIS Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomlro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 30

Partido

PFL
PT
PFL
PMOB
POT
PSOB

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMOB
PMOB
POT
PT
PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PPB
PT
PMOB
PSOB
PMOB
PMOB
PL
PT
POT
PHOBS

PMOB
PPB
PT
PMOB
PT
PSOB

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Não
Não
Não
Abstenção
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Abstenção
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Não
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estão re- Dê-se ao art. 103 da CF, constante dos arts. 15,
tirados o Requerimento de Destaque do Sr. José Ge- 16 e 17 do Substitutivo aprovado pela Comissão
noíno, para o art. 103-8, constante do art. 17 do Subs- Especial a seguinte redação, baseada no art. 92 da
titutivo; e as seguintes Emendas Aglutinativas dos Emenda nQ 43, de minha autoria, com o Substitutivo
Srs. Mendes Ribeiro Filho e José Antônio: aprovado pela Comissão.

EMENDA AGLUTINATIVA
(Regimento Interno, arts. 11 a, § 32 , e 122)

Resultado da fusão da redação proposta para o
§ 4Q do art. 103 pela Emenda nº 16-CE/99 e o texto do
Substitutivo.

Dê-se, ao caput do art. 103-8, constante do art.
17 do Substitutivo aprovado pela Comissão Especial
que apreciou a PEC n2 96-A, de 1992, que "Introduz
modificações na estrutura do Poder Judiciário" e
apensados, a seguinte redação.

"
Art. 103-8. O Supremo Tribunal Fede

ral, a pedido daqueles que podem propor a
ação direta de inconstitucionalidade, quando
for relevante o fundamento de controvérsia
judicial sobre constitucionalidade de lei ou
ato normativo federal, estadual ou munici
pal, poderá, acolhendo incidente de incons
titucionalidade, pelo voto de dois terços de
seus membros, determinar a suspensão de
processo em curso perante qualquer juízo
ou tribunal, para proferir decisão exclusiva
mente sobre a questão suscitada.

Parágrafo único .

Justificação

O incidente de inconstitucionalidade se aproxi
ma da ação direta de inconstitucionalidade.

Não tem ele a característica de avocatória, por
que o STF só pode examinar o incidente se for provo
cado pelos seus legitimados.

Em face disso, é indispensável que os legitima
dos para incidente sejam os mesmos da ação direta
de inconstitucionalidade, e o acolhimento do inciden
te dependa de dois terços dos membros da referida
Corte.

Sala das Sessões, Deputado Mendes Ribeiro
Filho, Vice-Líder do PMDB.

EMENDA AGLUTINATIVA N2
(Do Deputado José Antonio)

Fusão da Emenda nQ 43-CE/99 com o art. 103
do Substitutivo aprovado pela Comissão Especial.)

"Art. 103 .

§ 32 À Administração Pública direta, in
direta ou fundacional, é vedado interpor re
curso para cujo julgamento seja necessário
rediscutir tese sumulada pelo Supremo Tri
bunal Federal.

§ 4º Revogado"

Justificação

Os textos que serão suprimidos e substituídos
pela redação acima indicada, referem-se, respectiva
mente, à "ação declaratória de constitucionalidade",
ao "incidente de inconstitucionalidade" e à "súmula
vinculante". Por outro lado o texto ora proposto consa
gra uma das formas da chamada súmula impeditiva
de recursos. Na presente justificativa, portanto, pre
tende-se afirmar, de modo sucinto, a inconveniência
da adoção desses mecanismos, e, de outra parte, a
conveniência de estabelecer, em substituição ao últi
mo deles, da súmula impeditiva de recursos.

A existência da ação declaratória de constitucio
nalidade, aramá introduzida no atual texto Constituci
onal, vindo a constituir o § 412 do atual art. 103, não se
justifica, em face do princípio, de tradição vetusta, de
que a lei oriunda do Congresso Nacional encontra-se
em conformidade com o texto constitucional.

De fato no nosso sistema, a apreciação da com
patibilidade do texto legal com o texto constitucional,
se justifica quando em face de uma alegação de in
constitucionalidade, não para simplesmente consul
tar a Corte Suprema, sem contraditório de quem quer
que seja, se determinada lei é ou não constitucional,
ou seja, válida. A possibilidade de o Executivo, atra
vés do Presidente da República, ou do Procura
dor-Gerai da República, ou ainda das Mesas da Câ
mara e do Senado provocarem a atividade jurisdicio
nal da Suprema Corte para dizer se lei editada por
esta Casa é constitucional revela um desapreço ao ju
ízo desta instituição parlamentar, especialmente da
sua Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, responsável direta pelo exame da constituciona
lidade dos projetos de lei apresentados à Casa. É o
mesmo que entender demitido o Parlamento do poder
de exercer o chamado controle preventivo da consti
tucionalidade, ou, o que é pior, entender que esse
controle, mesmo regularmente exercido, não merece
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crédito algum, sendo necessário consultar o Supremo formulará a sua pretensão utilizando os argumentos
para dizer aquilo que esta Casa e o Senado Federal já desenvolvidos pelo órgão jurídico de defesa do Exe-
haviam dito. cutivo, a Advocacia-Geral da União. O mesmo se dá,

Quanto ao incidente de inconstitucionalidade, mutatis mutandis, com o Governador do Estado, le-
que revive a odiosa avocatória, existente durante cer- gitimado para a ADIN, o que supre, pelas mesmas ra-
to tempo por força do malsinado Pacote de Abril, edi- zões, a Iigitimação do Procurador-Geral ou Advogado
tado com o fechamento do Congresso Nacional, os Geral do Estado para promover o incidente.
gravames são ainda maiores, data vênia. Em primeiro Por fim, a súmula vinculante tem o inconvenien-
lugar, necessário apontar que dentre os direitos e ga- te inafastável de violar a independência jurídica do
rantias individuais, que constituem cláusula pétrea, magistrado, atualmente sujeito apenas à letra da lei,
encontra-se o princípio do juiz natural, explicitado no que ficaria também sujeito à interpretação sumulada
art. 52, item XXXVII da Constituição. Ora, na medida dos Tribunais Superiores. Além disso, essa solução
em que é possível a outro Tribunal, mesmo a Corte não alcançará o escopo pretendido, que é o de darva-
Suprema, subtrair do julgamento do juízo não escolhi- zão aos processos que abarrotam os Tribunais Supe-
do por qualquer das partes, mas decorrentes de crité- riores e o STF, oriundo de causas repetidas.
rios legais, aleatórios, como a distribuição por sorteio,
determinada causa, a pedido de um dos possíveis in- Na verdade, sempre haverá margem ao vencido
teressados, claro está que se prejudica o princípio do para interpor recurso - isso está previsto inclusive na
juízo natural, violando, desse modo, claúsula pétrea. justificativa do destaque aprovado na Comissão, de

.... autoria do ilustre Deputado Luiz Antonio Fleury - e
Não é só, porém. O sistema brasileiro, ao prever, acabar submetendo a causa a um Tribunal Superior

conjuntamente, a possibilidade de controle repressivo
da constitucionalidade, exercido pelo Poder Judiciá- ou ao STE Isso porque, obtendo as Súmulas força
rio, quer através do sistema concentrado, típico dos vinculante, 'ou seja, cogente, passam a valer elas
países europeus, quer através do sistema difus'fado- como se fossem leis. E sempre houve espaço para

que se discutisse a aplicação e a interpretação da lei,
tado originariamente nos Estados Unidos, ~grega, malgrado jurisprudência consolidada ou sumulada
de modo adequado e amplamente satisfátório, os em sentido contrário à tese do recorrente. Bastará
dois sistemas consagrados na maior parte dos países
sobre o tema. Desse modo, tanto alguém pode formu- que este levante a hipótese - que é passível de acon-
lar, via exceção, a alegação de inconstitucionalidade tecer - que o seu caso possui determinada peculiari-
de uma determinada lei ou ato normativo, quando for dade, não levada em conta quando da edição da SÚ-
acionado na Justiça para praticar ou deixar de praticar mula.
determinado ato, tido como obrigatório por essa lei ou Diferente é a questão da Súmula impeditiva de
por esse ato normativo, exercendo-se então o contro- recurso, tal Gomo proposta pela relatora, ou na reda-
le difuso; como também pode ocorrer que algumas ção acima indicada de autoria deste parlamentar, e
pessoas ou entidades, enumeradas taxativamente na constante da Emenda n2 43. É que cerca de 90% (no-
Constituição, podem provocar o Supremo Tribunal Fe- venta por cento), se não mais, dos processos repeti-
deral, exercendo o controle concentrado; assim, não dos, são de autoria da Administração Pública, que se
se justifica a criação desse instituto (incidente de in- vale de expedientes procrastinatórios - o próprio
constitucionalidade), que viola garantia individual, e Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao de-
que representa um inegável retrocesso à situação por perante a Comissão Especial, reconheceu que
atual. o Poder Público, muitas vezes, age como litigante

Demais disso, os legitimados para representar de má fé - para, em nome da redução de despesas
ao Supremo Tribunal Federal pleiteando seja avocada em determinado momento, empurrar para a frente a
a causa, a rigor tem já tem a possibilidade de ingres- obrigação de pagar determinada quantia, ou prati-
sar com ADIN, bastando que o façam, para dar à car determinado ato, geralmente também com con-
apreciação pela Suprema Corte da questão deduzida seqüências financeiras, interpondo recursos cuja
em qualquer juízo ou tribunal. Assim, o Procura- possibilidade de êxito é completamente descarta-
dor-Geral da República pode ajuizar a ADIN, o mes- da, e levando as Cortes Superiores e o STF a uma
mo ocorrendo com o Presidente da República, de pesadíssima carga de trabalho. Se aprovado, pois,
modo que a legitimação do Advogado-Geral da União o texto desta emenda aglutinativa, teríamos um de-
para o incidente pode ser exercida, através da ADIN, safogo a essa carga de trabalho, sem os inconveni-
via do próprio Chefe do Executivo, que certamente entes e riscos ao próprio jurisdicionado que são ine-



AVENZOAR ARRUDA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro da Educação acerca da natu
reza do vínculo entre a Universidade Federal da Para
íba e a Academia de Comércio Epitácio Pessoa.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre despesas com diárias pessoais no ór
gão.

BISPO RODRIGUES - Projeto de lei que acres
centa parágrafo ao art. 22 da Lei nº 9.294, de 1996,
que dispõe sobre as restrições à propaganda de pro
dutos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do
art. 220 da Constituição Federal.

LUIZ S~RGIO - Requerimento de informações
ao Sr. Ministro dos Transportes sobre a identificação e
recuperação de trechos críticos/emergenciais na ro
dovia BR-101, trecho Rio-Santos, após as últimas
chuvas ocorridas na região sul fluminense.

ANGELA GUADAGNIN - Requerimento de in
formações ao Sr. Ministro da Defesa sobre o controle
acionário da Empresa Brasileira de Aeronáutica
(EMBRAER).

CLEMENTINO COELHO - Projeto de resolução
que revoga o § 1l! do art. 52 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

JOSÉ MACHADO E PROFESSOR LUIZINHO
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputa
dos de convocação de sessão solene para homena
gem ao centenário de existência do Jornal de Piraci
caba.

JAQUES WAGNER - Projeto de lei que altera o
art. 146, inciso 111, da Lei nº 4.737, de 1965 (Código
Eleitoral), exigindo documento com fotografia no ato
da votação.

MILTON TEMER - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro das Comunicações sobre os per-

OS
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rentes á súmula vinculante. - Deputado José Anto- Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
nlo - PSB/MA Previdência e Assistência Social sobre o art. 10 do

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a Decreto nº 2.971, de 1999, e dotações orçamentárias
palavra pela ordem. constantes da proposta orçamentária para o ano

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. 2000.
ExI a palavra. RONALDO VASCONCELLOS - Requerimento

O SR. PADRE ROQUE (PT _ PRo Sem revisão ao Presidente da Câmara dos Deputados de institui-
do orador.) _ Sr. Presidente, na votação anterior, votei ção de Comissão Externa, sem ônus para a Casa, a
conforme orientação do partido. fim de acompanhar os trabalhos do Terceiro Fórum

Internacional de Parlamentares e Autoridades Locais:
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Fica Turismo e Segurança Pública no Século XXI.

adiada "de Ofício" a continuação da votação em 1l!
turno da Proposta de Emenda à Constituição nl! L1NCOLN PORTELA - Projeto de lei que deter-
96/92, para a próxima semana. mina a proibição de disponibilizar comercialmente o

bronzeamento artificial.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -

Apresentação de propo8lçõe8.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES
SENHORES:

CORONEL GARCIA - Projeto de lei que altera a
penalidade e a medida administrativa previstas no art.
231, inciso VIII, da Lei nº 9.503, de 1997.

MARCOS ROLlM - Requerimento de informa
ções ao Sr. Ministro da Defesa sobre as atividades
dos controladores de vôo em todo o País.

CLEMENTINO COELHO - Projeto de lei que
acrescenta dispositivo à Lei n2 9.656, de 1998, que
dispõe sobre os planos e seguros privados de assis
tência à saúde.

Projeto de lei que altera a Lei nll 7.827, de 1989,
e dá outras providências.

Projeto de lei que dispõe sobre a equalização de
taxas de juros em operações de crédito vinculadas a
investimentos em infra-estrutura na região do se
mi-árido do Nordeste.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Integração Nacional sobre atos e negócios adminis
trativos da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF.

Requerimento de informações ao Sr. Ministro da
Integração Nacional sobre atos e negócios adminis
trativos da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF, celebrados com a
Prefeitura Municipal de Petrolina, Estado de Pernam
buco.

FERNANDO CORUJA - Requerimento de infor
mações ao Sr. Ministro de Planejamento, Orçamento
e Gestão sobre dotações orçamentárias constantes
da proposta orçamentária para o ano 2000.



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
lembrando que a Sessão Extraordinária anteriormen
te convocada para hoje, será realizada às 19 horas e
24 minutos.

O SR. PRESIDENTE {Michel Temer} -

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

BlocoPartido

RORAIMA

PMDBAlceste Almeida
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centuais de aumento de tarifas de telefonia fixa e ce- dos de convocação de sessão solene para celebrar
lular a partir da implementação do Plano Real. os 10 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

ALBERTO FRAGA - Projeto de lei que dispõe VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de in-
sobre a utilização da Bandeira Brasileira nos uniformes formações ao Sr. Ministro de Minas e Energia concer-
das equipes esportivas amadoras e profissionais. nente ao pedido de licença e de ingresso no PID -

JÚLIO REDECKER E OUTROS - Requerimen- Plano de Incentivo ao Desligamento, aprovado pela
to ao Presidente da Câmara dos Deputados de con- Diretoria Executiva das Centrais Elétricas do Norte
vocação de sessão solene para homenagem ao jor- Brasil S.A. -- ELETRONORTE.
nal NH, do Grupo Editorial Sinos, pelo 409 ano de sua . VANESSA GRAZZIOTIN E OUTROS - Indica-
fundação. ção ao Sr. Ministro da Fazenda de concessão de re-

Requerimento ao Presidente da Câmara dos posição salarial e de um Plano de Demissão Incenti-
Deputados de convocação de sessão soJene para ho- vada aos funcionários do Banco do Estado do Ama-
menagem ao jornal Correio do Povo, da rede Caldas zonas - BEA SA
Júnior, pelo 1OS!! ano de sua fundação. CLEMENTINO COELHO - Requerimento de in-

JÚLIO REDECKER -Indicação ao Sr. Ministro da formações ao Sr. Ministro da Integração Nacional s()~
Fazenda de alteração da Medida Provisória nº 2.013-4, bre atos e negócios administrativos da Companhia de
de 1999, para restabelecer a isenção de remessas de Desenvolvimento do Vale do São Francisco -
valores ao exterior destinadas ao pagamento de despe- CODEVASI~ relativos à barragem de Três Marias.
sas de participação em feiras internacionais. Requerimento de informações ao Sr. Ministro da

DAMIÃO FELlCIANO - Projeto de lei que institui Integração Nacional sobre atos e negócios adminis-
incentivo fiscal do Imposto de Renda para a contrata- trativos da Companhia de Desenvolvimento do Vale
ção de trabalhadores em seu primeiro emprego e dos do São Francisco - CODEVASF, relativos aos proje-
com idade igualou superior a quarenta anos. tos de irrigação Bebedouro, Senador Nilo Coelho e

RUBENS BUENO - Requerimento de informa- Tourão.
ções ao Sr. Ministro de Minas e Energia sobre a auto- NEUTON LIMA - Projeto de lei que dispõe so-
rização para operação de postos revendedores pelas bre valores de gratificação a ser paga a policiais pela
empresas distribuidoras de combustíveis. apreensão de armas de fogo.

VALDECI OLIVEIRA - Requerimento de infor- Requerimento de informações ao Sr. Ministro de
mações ao Sr. Ministro da Fazenda acerca da apre- Minas e Energia sobre a autorização para a operação
sentação de declaração de Imposto de Renda por de postos revendedores pelas empresas distribuido-
parte das organizações não-governamentais. ras de combustíveis.

LUIZ BITTENCOURT - Requerimento de infor- DA. HÉLIO - Projeto de lei complementar que
mações ao Sr. Ministro das Comunicações sobre pa- institui o Fundo de Universalização dos Serviços Pos-
nes ocorridas no serviço telefônico fixo interurbano tais Essenciais - FUSPE.
no Rio de Janeiro. Projeto de lei que dispõe sobre a destinação do

Projeto de lei que concede isenção do Imposto superávit financeiro do Fundo de Marinha Mercante.

sobre Produtos Industrializados (IPI) aos tratores, VII - ENCERRAMENTO
máquinas, equipamentos e implementos agrícolas.

Projeto de lei que dispõe sobre a meia-entrada
nos espetáculos culturais e esportivos para trabalha
dores e dá outras providências.

Projeto de lei que modifica o Decreto-Lei nº 236,
de 1967, que complementa e modifica a Lei nº 4,117,
de 1962, estabelecendo tempo mínimo para a veicu
lação de programas educativos.

DARCfslO PERONDI - Projeto de lei que obriga
que os medicamentos produzidos no País ou importa
dos tenham copos ou colheres dosadoras.

RITA CAMATA E MENDES RIBEIRO FILHO 
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputa-
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Márcio Sittar
Marcos Afonso
Sérgio Barros
Presentes do Acre: 3

Almir Sá PPB
Luciano Castro PFL
Presentes de Roraima: 3

Anivaldo Vale
Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Josué Bengtson
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Vic Pires Franco
Presentes do Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Silas Câmara PTB
Presentes do Amazonas: 4

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PIAU[

PFL

CEARÁ

PSDB
PMDB
PCdoB
PT
PSDB

PARAíBA

PFL
PMDB

Adelson Ribeiro
Cleonâncio Fonseca
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 4

ALAGOAS

Augusto Farias PPB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 4

SERGIPE
PSC
PPB
PSB
PSDB

Adauto Pereira
Domiciano Cabral
Presentes da Paraíba: 2

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB
Fernando Ferro PT
José Chaves PMDB
José Múcio Monteiro PFL
Marcos de Jesus PST PLlPST/PSL
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 6

Ciro Nogueira
Presente do Piauf: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes do Rio Grande do Norte: 6

Roberto Rocha PSDB
Presentes do Maranhão: 3

Adolfo Marinho
Antônio José Mota
Inácio Arruda
José Pimentel
Rommel Feijó
Presentes do Ceará: 5

PSB/PCdoB

AMAPÁ

PSDB
PSDB
PSB
PMDB
PFL

TOCANTINS

João Ribeiro PFL
Presente do Tocantins: 1

MARANHÃO

PMDB
PMDB

Albérico Filho
Pedro Novais

RONDÔNIA

Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Presentes de Rondônia: 4

ACRE

PPS
PT
PSDB

Antonio Feijão
Badu Picanço
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes do Amapá: 5

PARÁ

PSDB
PT
PMDB
PPB
PTB
PT
PFL
PFL
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Aldir Cabral
Celso Jacob
Dino Fernandes
Eurico Miranda

BAHIA

Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL PUPSTIPSL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Jaime Fernandes PFL
Jonival Lucas Júnior PPB
Leour Lomanto PFL
Luiz Moreira PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PFL
Walter Pinheiro PT
Presentes da Bahia: 14

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB
Aracely de Paula PFL
Cabo Júlio PL PUPST/PSL
Carlos Melles PFL
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Hélio Costa PMDB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Osmânio Pereira PMDB
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PSDB
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCdoB
Presentes de Minas Gerais: 18

ESprRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
João Coser PT
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

PFL
PDT
PSDB
PPB

Fernando Gabeira PV
Jorge Wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Luiz Ribeiro PSDB
Mareio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Presentes do Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

Alberto Mourão PMDB
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PPB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Dr. Evilásio PSB
Jair Meneguelli PT
João Paulo PT
José Machado PT
Julio Semeghini PSDB
Lamartine Posella PMDB
Maluly Netto PFL
Marcelo Barbieri PMDB
Medeiros PFL
Moreira Ferreira PFL
Paulo Lima PMDB
Rubens FUl'Ian PPS
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Sa~ustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Presentes de São Paulo: 22

MATO GROSSO

Murilo Domingos PTB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB
Presentes de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Presentes do Distrito Federal: 3

PUPST/PSL

PUPST/PSL
PSB/PCdoB

PUPST/PSL
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PARÁ

PMOB
PSOB
PSOB

CEARÁ

PSOB
PSOB

TOCANTINS

PMOB
PMOB

José Priante
Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho
Total de Ausentes: 3

Freire Júnior
Osvaldo Reis
Total de Ausentes: 2

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araújo PPB
Francisco Coelho PFL
Neiva Moreira POT
Paulo Marinho PFL
Total de Ausentes: 4

Chiquinho Feitosa
Nelson Otoch
Total de Ausentes: 2

GOIÁS

PMOB
PSOB
PSOB
PSOB
PSOB
PSOB
PPB

Euler Morais
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Pedro Canedo
Roberto Balestra
Presentes de Goiás: 7

PARANÁ

Airton Roveda PFL
Basílio Villani PSOB
Or. Rosinha PT
Hermes Parcianello PMOB
Luciano Pizzatto PFL
Odflio Balbinotti PSOB
Oliveira Filho PPB
Padre Roque PT
Rubens Bueno PPS
Werner Wanderer PFL
Presentes do Paraná: 10

PERNAMBUCO

PSB
PMOB
PSL
PFL

PIAuf

Mussa Oemes PFL
Total de Ausentes: 1

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

BAHIA

PFL
PPB

Eduardo Campos
João Colaço
Luciano Bivar
Osvaldo Coelho
Total de Ausentes: 4

ALAGOAS
PLJoão Caldas

Total de Ausentes: 1

Jairo Azi
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 2

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSOB
João Magalhães PMOB
Mário de Oliveira PMOB
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSOB
Zezé Perrella PFL

Total de Ausentes: 6

SANTA CATARINA

Antônio carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edison Andrino PMOB

Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB

Pedro Bittencourt PFL
Presentes de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares POT

Augusto Nardes PPB
Cezar Shirmer PMOB

Esther Grossi PT
Henrique Fontana PT
Pompeo de Mattos POT

Roberto Argenta PHOBS
Waldir Schmidt PMOB
Waldomiro Fioravante PT
Presentes do Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RORAIMA

Elton Rohnelt PFL
Total de Ausentes: 1
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PARANÁ

PFL

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PPB
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCdoB
Carlos Santana PT
Jandira Feghali PCdoB PSB/PCdoB
Vivaldo Barbosa PDT
Total de Ausentes: 5

SÃO PAULO
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
Vadão Gomes PPB
Total de Ausentes: 3

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB
Total de Ausentes: 1

Santos Filho
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO SUL

Luiz Mainardi PT
Total de Ausentes: 1

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Encerro
a sessão convocando outra, extraordinária, para
amanhã, quarta-feira, dia 26, após a Sessão do Con
gresso Nacional, com a seguinte

ORDEM DO DIA

RITO ESPECIAL
(Artigo 191, I, clc art. 202 do Regimento Interno)

Discussão
-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 85-C, de 1999

(Do Poder Executivo)
Discussão, em segundo turno, da Proposta de

Emenda à Constituição nº 85-B, de 1999, que acres
centa o art. 76 ao Ato das Disposições Constituciona
is Transitórias.

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Nº 601-C, DE 1998
(Do Senado Federal)

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 601-8, de 1998, que altera
a redação do art. 6º da Constituição Federal.

I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

Local: Plenano 13. Anexo 11
Horáno: 10 horas

PAU T A N° 01/2000

Debate sobre a lei Postal.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Local: Plenáno 1. Anexo fi
Horário: 10h

PAU T A N° 0212000
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

>ROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 220/1998 - do
,enado Federal (PLS 219/95) - que "dispõe sobre o
IgUo das operações de Instituições financeiras e dá
,utras providênCias", '
,ELATOR: Deputado NEY LOPES.

ARECER: pela constitucionalidade, juridicldade,
'cnJca legislativa e, no mérito. pela aprovação deste e
3S emendas da Comissão de Rnanças e Tributação.
JS termos do SubstitutiVO.

VISTA CONJUNTA aos Deputados Inaldo Leitão e
Fernando Coruja. ern 19/01/2000.

PAU T A N° 03/2000

A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N!2 621/1999 - do Poder ExecutiVo
(MSC 486/99) - que "altera e acresce dispositivos ao
Decreto-Lei nQ 2,848. de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, à Lei nQ 1.079. de 10 de abril de 1950. e
ao Decreto-Lei nQ 201, de 27 de fevereiro de 1967, e dá
outras prOVidênCias",
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH.
PARECER: pela constitucionalidade. jundicidade.
técnica legislativa e. no merito, pela aprovação, nos
termos do SubStitutiVO.
VISTA CONJUNTA aos Deputados André Benassl.
Fernando Coruja e DarCI Coelho, em 19/01/2000.
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PAU T A N° 04/2000

A - Proposições sujeitas á apreciação do
Plenário da Casa:

PRIORIDADE

PROJETO DE RESOLUCÃO Nº 94.'1996 - do Sr.
Roberto Pessoa - aue "acrescenta InCISO ao artigo 241
do Regimento Interno aa Câmara dos Deputados".
RELATOR Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade, Jundlcldade e
tecnlca legislativa, e, no menta. pela reJeição.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 164/1997 - do Sr.
Roberto Jefferson - que "acresce § 42 ao art. 240 e
parágrafo ÚniCO ao art. 247. ambos do Regimento
Interno, aprovado pela Resolução ni 17. de 21 de
setembro de 1989".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PARECER: pela constitucionalidade. Jundicldade e
técnica legislativa. com emenda.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 174/1998 - do Sr. Feu
Rosa - que 'dispõe sobre o funcionamento das reuniões
da Câmara dos Deputados".
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA.
PARECER. pela constitucionalidade. Juridicldade e
técnica legislativa.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 711999 - do Sr. Milton
Temer - que "acrescenta mClso ao art. 246 do
Regimento Intemo da Câmara dos Deoutados·.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO.
PARECER. pela inconstJtuclonalldade.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 49/1999 - aa Mesa 
que "altera diSPOSitiVOS da Resolução nQ18. de 26 de
novembro de 1971. e dá outras providências'.

RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucIonalidade. jundlcidade e
tecnica legislativa.

PAU T A N° 05/2000
A - Proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Casa:

URGENTE (art. 151, j, do RI)

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N2 367-811996 - que
"aprova o texto do Acordo sobre Promoção e Proteção
de Investimentos. celebrado entre o Governo da
República FederatJva do Brasil e o Governo do Remo
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres.
em 19 de Julho de 1994".
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM.
PARECER: pela constitucionalidade. Jundlcidade e
tecmca legislativa.

EMENDA OFERECIDA EM PLENARIO AO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO n9 1D8-A11999, que
"aprova a partiCipação do BraSil no Fundo de Meio
Ambiente Global "Global Envlronment Facility - GEF"
Reestruturado. com contnbulção iniciai equivalente a
Direito Especial de Saque - DES 4 milhões, bem como
a partiCipação er- futuras contnbUlções que venham a
ser aprovadas pelos palses membros de acordo com os
termos do Instrumento".
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA.
PARECER: pela constitucionalidade. Juridicidade e
técnrca legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 313/1999
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional (MSC 680/1999) - que "aprova o texto do
Acordo entre o Govemo da República Federativa do
Brasil e o Govemo dos Estados Unidos Mexicanos de
Cooperação entre as Academias Diplomáticas de
ambos os Países, celebrado em Brasília. em 27 de abril
de 1999",
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PARECER: pela constituCionalidade. Juridicidade e
técnrca legislativa.

COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

LOCAL: Plenário 9, anexo 11
HORÁRIO: 14h30mm

PAU T A N° 03/2000

TEMA:
"Ouvir a Chefe da Circunscncão de Polícia Técnico
Científica de Anápolls-GO. Ora: Marli Ferreira Vilela e o
Promotor de Justiça da Comarca de Luzlânia-GO, Or.
Ricardo Rangel de Andrade. sobre a provável existência
de um grupo de extermmlo que atua nas cidades do
chamado "Entorno de Brasília".

CONVIDADOS:
-Ora. MARLI FERREIRA VILELA. Chefe da
Circunscnção de Polícia TéCnico-Científica de Anápolis
GO:
-Dr. RICARDO RANGEL DE ANDRADE, Promotor de
JUStiça da Comarca de Luziânia-GO;
-Dr. WAGNER GONÇALVES, Procurador Federal dos
Direitos do Cidadão;
-Dr. HUMBERTO PEDROSA EspíNOLA. Coordenador
Geral do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humal)a (CDDPH);
• Dr. PERCILJO DE SOUZA, Representante do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
noCDDPH.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA

NACIONAL

Local: Plenário 3, Anexo 11
Horano: 1Dh
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PAUTA

PAU T A N° 3/2000

A - Proposições sujeitas à apreciação(do
Plenário da Câmara:

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

PROJETO DE LEI N2 2.787/97 - do Sr. Eduardo Jorge 
que 'estabelece que o porte de armas de fogo legal sera
exclusIvo para militares"
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA
PARECER: pela aprovação parcIal dos projetos n"s
2.787/97. 479/99, 888/99, 4.411/98, 581/99, 946199,
392/99. 400/99, 1.044/99, 752199, 796/99, 849/99,
851/99, 894199, 995/99, 982199, 1.028/99, 1.038/99,
1.061199. 1.153/99, 1.154/99, 1.156/99, 1.245/99.
1.269/99, 998/99, 1.227/99, 1.505/99, 1.811/99.
1.850199, 1.862199. 1.879/99. 2.171/99; pela aprovação
do projeto de lei n2 1.073/99, de autoria do Poder
Executivo. na forma do Substitutivo apresentado, e
rejeição dos projetos n2 1.486/99. 1;566/99 e 1.591/99
VISTA CONJUNTA' Concedida aos Deputados João
Hemnann Neto, Coronel Garcia e Renildo Leal

MENSAGEM N2 547/99 - do Poder Executivo - que
"submete à consideração do Congresso NaCional o
texto do Protocolo de Ushuala sobre Compromisso
Democrâtico no MERCOSUL. Bolívia e Chile, assmaao
em 24 de junho de 1998, por ocasião da XIV Reulllão do
Conselho do Mercado Comum"
RELATOR: Deputado ALOJR CABRAL
PARECER: favorável

MENSAGEM W 1.714/99· do Poder ExecutiVo - que
'submete à apreciação do Congresso Nacional o texto
do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Govemo oa
República do Zimbábue, celebrado em Brasília, em 16
de setembro de 1999.-
RELATOR: Deputado DE VELASCO
PARECER: favorável

" - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL 1.615/99 - AGÊNCJA

NACIONAL DE TRANSPORTES

Local: Plenario 12. Anexo lt
Horáoo: 14h30mm

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Convidados:

Sr. GENESIO BERNARDINO DE SOUZA, Diretor-
Geral do DNER; ,
Sr. JOSE ALBERTO PEREIRA RIBEIRO,
PreSIdente da ASSOCIação Nacional das Empresas
de Obras Rodoviárias - ANEOR; e
Sr. ALMIR LOPES CALMONT DE ANDRADE,
Presidente da ASSOCiação Brasileira de
Engenheiros Rodovlános - ABER

PROJETO DE LEI N2 1.615-A. DE 1999 - do Poder
Executivo - aue "dispõe sobre a cnação da Agência
NacIonal ele Transportes. do Departamento NacIonal de
Infra-Estrutura de Transportes, reestrutura o Setor
Federal de Transporte, e dá outras proVidências".
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

COMISSÃO ESPECIAL
PLP 9/99 - NORMAS GERAIS 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Local: Plenáno 5, Anexo 11
Horário: 14h30mln

Votação do Parecer do Relator.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 9/99 - do
Poder Executivo (MSC n2 358/99) - que "disPÕe sobre
as normas gerais para a Instituição de regime de
preVIdência complementar pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios".
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA.
PARECER: favorável, com substitutiVO.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO

CPI - MEDICAMENTOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Local: Plenário,7 Anexo 11
Horário: 10h

Convidados:
Dr. Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, Secretário de
Direito Econõmico:
Dr. Jaldo de Souza Santos. Presidente do Conselho
Federal de Farmacia - CFF; e
Dr. Norberto Rech. Primeiro Vice-PreSidente da
Federação NaCional dos Farmacêuticos.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

Local: Plenário 02. Anexo 11
Horario: 10 h

A Apreciação dos Destaques
Apresentados ao Relatório Setorial do
Orçamento para 2000:
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Area Tematlca 1I - Justlca e Defesa
RELATOR SETORIAL 'Senador ROMERO JUCA

B - Apresentação, Discussão e Votação
dos Relatórios Setoriais do Orçamp,nto
para 2000:

Área Temática 111 - Fazenda e Desenvolvimento
RELATOR SETORIAL. Deputado FREIRE JUNIOR

Área TemrJtlca IV - Agncultura e Polítlca Fundlána.
RELATO SETORIAL Deputado CLEONANCIO

FONSECA

Área Temática V - Infra-Estrutura
RELATOR SETORIAL. Deputado JOSÉ PRIANTE

Area Tematlca VI - Educação. Cultura. Ciência e
TecnologIa
RELATOR SETORIAL: Deputado JOÃO FASSARELLA

Area Tematlca VII - Saude
RELATOR SETORIAL: Deputado PEDRO HENRY

Area Tematlca VIII- PrevIdência e Assistência Social
tiELATOR SETORIAL Senador VVELLINGTON
ROBERTO

Area Tematlca IX - Integração Nacional. Meio Ambiente.
Desporto e Tunsmo
RELATOR SETORIAL. Deputado JOSE LOURENÇO

Area Temática X - Planejamento e Desenvolvimento
Urbano
RELATOR SETORIAL' Senador EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS
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Ata da 16ª Sessão, da Câmara dos Deputados, Extraordi
nária, Noturna, da 2ª Sessão Legislativa Extraordinária,

da 51ª Legislatura, em 25 de janeiro de 2000
Presidência dos Srs.: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente

Partido Bloco

ÀS 19 HORAS E 29 MINUTOS COMPARECEM
OS SENHORES:

Michel Temer
Heráclito Fortes
Severino Cavalcanti
Ubiratan Aguiar
Nelson Trad
Jaques Wagner
Efraim Morais
Giovanni Queiroz
Luciano Castro
Zé Gomes da Rocha
Gonzaga Patriota

PSB/PCdoB

ACRE

PFL
PPB
PFL
PPS
PT
PT
PSDB
PFL

IIdefonço Cordeiro
João Tota
José Aleksandro
Márcio Sittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Sérgio Barros
ZHa Bezerra
Presentes do Acre: 8

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSDB
Átila Lins PFL
Francisco Garcia PFL
José Melo PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino PFL
Silas Câmara PT13
Vanessa Grazziotin pedoB
Presentes do Amazonas: 8

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Eurípedes Miranda PDT
Expedito Júnior PFL
Marinha Raupp PSDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PFL
Sérgio Carvalho PSDB
Presentes de Rondônia: 8

Josué Bengtson PTB
Nilson Pinto PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB
Valdir Ganzer PT
Vic Pires Franco PFL
Presentes do Pará: 13

PUPST/PSL

PPS
PMDB
PPB
PFL
PFL
PL

PARÁ

PSDB
PT
PFL
PMDB
PPB

PMDB

Anivaldo Vale
Babá
Deusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gérson Peres
Jorge Costa

RORAIMA
Airton Cascavel
A/ceste Almeida
Almir Sá
Francisco Rodrigues
Luís Barbosa
Robério Araújo
Presentes de Roraima: 6

AMAPÁ

Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PSDB
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB PSB/PCdoB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez PMDB
Sérgio Barcellos PFL
Presentes do Amapá: 8
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PSB/PCdoB

PFL
PMDB
PT
PMDB
PMOB
PMDB
PPB
PSDB
PFL
PSDB
PFL

PIAuí

PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

PERNAMBUCO

PFL
PMDB
PSDB
PPS
PSB
PT
PFL
PFL
PFL
PMDB
PFL

Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaías
João Henrique
Paes Landim
Themístocles Sampaio
Wellington Dias
Presentes do Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina PMDB
Betinho Rosado PFL
Henrique Eduardo Alves PMDB
Iberê Ferreira PPB
Laire Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL

Múcio Sá PMDB
Ney Lopes PFL
Presentes de Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA

Adauto Pereira
Armando Abílio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Wilson Braga
Presentes da Paraíba: 11

Antônio Geraldo
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

CEARÁ

PSDB
PL
PMOB
PSDB
PMDB
PSDB

PMOB
PCdoB
PPB
PT
PSDB

PSOB
PMDB

PFL
PMDB

PSOB
PSDB
PSB
PSDB

TOCANTINS

A~ôn~Jo~e PTB
Darci Coelho PFL
Igor Avelino PMDB
João Ribeiro PFL
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB
Presentes do Tocantins: 6

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
José Antonio PSB
Mauro Fecury PFL

Nice Lobão PFL
Pedro Fernandes PFL

Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PST
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB
Presentes do Maranhão: 14

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Aníbal Gomes
Antonio Cambraia
Antônio José Mota
Arnon Bezerra
Eunício Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Léo Alcântara

Manoel Salviano
Mauro Benevides

Moroni Torgan
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feij6
Sérgio Novais
Vicente Arruda
Presentes do Ceará: 19
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PUPST/PSL

PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PT
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

MINAS GERAIS

PSDB
PSDB
PMDB
PFL
PL
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSOB
PFL
PMOB
PT

PMDB
PMDB
PPB
PPB

PFL
PT

PT
PSDB
PMDB

PFL

José Carlos Aleluia

José Lourenço
José Rocha
José Ronaldo
Jutahy Júnior
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Mário Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Presentes da Bahia: 36

Ademir LUGas
Aécio Neves
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Cabo Júlio
Carlos Melles
Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado

Glycon Terra Pinto

Hélio Costa
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel

Jaime Martins
João Fassarella

João Magno
José Militão
Júlio Delgado

Lael Varella

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

BAHIA

PFL
PFL
PMDB
PL
PTB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PPB

PFL

SERGIPE

PSC
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PT
PSB
PSDB

Adelson Ribeiro
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Jorge Alberto
José Teles
Marcelo Déda
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Presentes de Sergipe: 8

ALAGOAS

Albérico Cordeiro PTB
Augusto Farias PPB
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS
Presentes de Alagoas: 8

Aroldo Cedraz
Cláudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Geraldo Simões
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Almeida
João Leão
Jonival Lucas Júnior

Jorge Khoury

José Múcio Monteiro PFL

Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PST
Pedro Corrêa PPB

Pedro Eug9nio PPS
Ricardo Fiúza PFL
Salatiel Carvalho PMDB
Sérgio Guerra PSDB
Presentes de Pernambuco: 19
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PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PUPST/PSL

SÃO PAULO

PSDB
PMDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PT

PT
PPB

PSDB
PPB
PL
PTB

Dr. Helena PSDB
Eber Silva PDT
Eduardo Paes PTB
Eurico 'Miranda PPB

Fernando Gabeira PV
Fernando Gonçalves PTB
Francisco Silva PST
lédio Rosa PMDB
Jair Bolsonaro PPB
J'oão Mendes PMDB
Jorge Wilson PMDB'
José Carlos Coutinho PFL
Laura Carneiro PFL
Lu ís Eduardo PDT
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PST
Milton Temer PT
Miriam Reid PDT
Miro Teixeira PDT
Pastor Vieira Paiva S. Part.
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PTB
Ronaldo Cezar Coelho PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Wanderley Martins PDT
Presentes do Rio de Janeiro: 41

Alberto Goldman
Alberto Mourão
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Antônio Carlos Pannunzio
Antônio Kandir
Antônio Palocci
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo, Wanderval
Celso Giglio

PSB/PCdoB

PUPST/PSL

RIO DE JANEIRO

PFL
PSDB
PFL
PT
PFL
PPS
PL
PDT
PDT
PSDB

PSDB

Aldir Cabral
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Antônio Carlos Biscaia
Arolde de Oliveira
Ayrton Xerêz
Bispo Rodrigues
Celso Jacob
Cornélio Ribeiro
Coronel Garcia

Dino Fernandes

Lincoln Portela S. Parto
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Nárcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
OdeImo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PMDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PMDB
Rafael Guerra PSDB
Roberto Brant PFL
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PFL
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zaire Rezende PMDB
Presentes de Minas Gerais: 47

EspíRITO SANTO

Aloízio Santos PSDB
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
Magno Malta PTB
Marcus Vicente PSDB
Max Mauro PTB
Nilton Baiano PPB
Ricardo Ferraço PSDB
Rita Camata PMDB
Presentes do Espírito Santo: 10
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Celso Russomano PPB Wagner Salustiano PPB
Clovis Volpi PSDB Xico Graziano PSDB
Corauci Sobrinho PFL Zulaiê Cobra PSDB
Cunha Bueno PPB Presentes de São Paulo~ 66
De Velasco PSL PUPST/PSL
Delfim Netto PPB

MATO GROSSO

Or. Evilásio PSB PSB/PCdoB Celcita Pinheiro PFL

Or. Hélio PDT Uno Rossi PSDB

Ouilio Pisaneschi PTB Murilo DI)mingos PTB

Edinho Araújo PPS Pedro Henry PSDB

Eduardo Jorge PT Ricarte de Freitas PSDB

Emerson Kapaz PPS Teté Bezerra PMDB

Fernando Zuppo POT Welinton Fagundes. PSDB

Gilberto'Kassab PFL Wilson Santos PMDB

Iara Bernardi PT Presentes de Mato Grosso: 8

Jair Meneguelli PT DISTRITO FEDERAL
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCdoB'

Jorge Tadeu Muda/en PMDB Alb~rto Fraga PMDB

José Genoíno PT
Geraldo Magela PT

José índio PMDB Jorge Pinheiro PMDB

José Machado PT
Maria Abadia PSD

José Roberto Batochio POT
Paulo Octávio PFL

Júlio Semeghini PSDB Pedro Celso PT

Lamartine Poselia PMDB
Ricardo Noronha PMDB

Luiz Antônio Fleury PTB Presentes do Distrito Federal: 8

Luiza Erundina PSB PSB/PCdoB GOIÁS
Maluly Netto PFL Barbosa Neto
Marcelo Barbieri PMDB

PMDB

Marcos Cintra PL - PUPST/PSL
Euler Morais PMDB

Medeiros PFL
Geovan Freitas PMD8

Milton Monti PMDB
Jovair Arantes PSDB

Moreira Ferreira PFL
Juquinha PSDB

Nelo Rodolfo PMDB
Lídia Quinan PSDB

Nelson Marquezelli PTB
Lúcia Váni? PSDB

Neuton Lima PFL
Luiz Bittencourt PMDB

Paulo Kobayashi PSOB
Nair Xavier Lobo PMDB

Paulo.Lima PMDB
Norberto Teixeira PMDB

Professor Luizinho PT
Pedro Canedo PSDB

Ricardo Berzoini PT
Pedro Chaves PMDB

Ricardo Izar PMDB
P~dro Wilson PT

Robson Tuma PFL
Roberto Balestra PPB

Rubens Furlan PPS
Ronaldo Caiado PFL

Salvador Zimbaldi PSDB
Vilmar Rocha PFL

Sampaio Dória PSDB
Presentes de Goiás: 16

Silvio Torres PSDB . MATO GROSSO DO SUL

Teima de Souza PT Ben-Hur Ferreira PT
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL João Grandão PT
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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A lista de
presença registra o comparecimento de 476 Senho
res Deputados.

Está aberta a sessão.

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

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fétter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luís Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PUPST/PSL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Kirst PPB
Valdeci Oliveira PT
Waldir Schmidt PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Veda Crusius PSDB
Presentes do Rio Grande do Sul: ao

Luci Coinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB
Presentes de Santa Catarina: 16

PARANÁ

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFLWerner Wanderer

Presentes do Paraná: 29

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison andrino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos PMDB
João Pizzolatti PPB
José Carlos Vieira PFL

Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
FlávioArns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
íris Simões
Ivânio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno

Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB
Presentes do Mato Grosso do Sul: 6



111 - EXPEDIENTE

IV - ORDEM DO DIA

11 - LEITURA DA ATA

Não há expediente a ser lido.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 18-C, DE 1999

(Do Poder Executivo)

Votação, em turno único, do Projeto de
Lei Complementar nº 18-B, de 1999, que re
gula o artigo 163, incisos I, 11, 111 e IV e o ar
tigo 169 da Constituição Federal, dispõe so
bre princípios fundamentais e normas gerais
de finanças públicas e estabelece o regime
de gestão fiscal responsável, bem assim al
tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990; tendo parecer da Comissão
Especial pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa; pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação deste, com substitutivo, contra os
votos dos Deputados Carlito Merss, Fernan
do Marroni, Luiz Salomão, Sérgio Miranda e
Iara Bernardi; e pela rejeição de todos os
destaques apresentados (Relator: Sr. Pedro
Novais). Emendas oferecidas em Plenário:
parecer do relator designado pela Mesa em
substituição à Comissão Especial, pela reje
ição das emendas de nºs 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,
39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,
52,56,57,70,71,72,73,74,75,76,77,78,
79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,
91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102,
103,104,105,108,109,110,111,112,113,

o SR. JAQUES WAGNER, 3º Secretário, ser
vindo como 2º Secretário, procede à leitura da ata da
sessão antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer)

-1-
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O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da 114, 115, 117, 119, 120, 121, 122 e 124;
sessão anterior. pela aprovação integral das de nºs 1, 2, 6,

11,16,33,34,58,60,61,62,63,64,65,66,
67,68,69,92,106,107,116 e 123 e pela
aprovação parcial das de nºs 48, 53, 54, 55,
59, 99 e 118, nos termos da subemenda
substitutiva (Relator: Sr. Pedro Novais).

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos a V. Exª, nos termos regi

mentais, a retirada do Projeto de Lei Com
plementar nº 18-C, de 1999, constante da
pauta da presente sessão.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Assina o Deputado João Fassarella, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Concedo
a palavra ao Deputado João Fassarella, para encami
nhar o voto favorável ao requerimento.

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, hoje à tarde partici
pamos de uma reunião na sala de V. Exª, nesta Casa,
e julgamos, pelo caráter complexo da lei, pelos temas
abrangentes que ela envolve, pelas dúvidas e perple
xidades em relação a diversos itens que a compõem
e ainda pela necessidade de aprofundamento e ama
durecimento do debate, inoportuno votá-Ia. Apesar de
toda a pressão que se criou sobre a Casa para que a
votemos, apesar do clima criado por aqueles que não
chegaram a analisar e conhecer mais profundamente
o seu teor, continuo pensando que seria - e trago a
posição do nosso partido - inoportuno votarmos
essa lei no dia de hoje.

É melhor, se for o caso, tentarmos construir, de
forma mais madura, um pensamento mais unificado
em torno de temas e artigos importantes dessa lei.

Esse é o sentido do requerimento que apresen
to a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Em vota
ção o requerimento para retirar de pauta o Projeto de
Lei Complementar nº 18-C, de 1999.

Como vota o PSC?

Como vota o PTN?

Como vota o PHDBS?

Como vota o PV?

Como vota o PPS?

Como vota o Bloco/PUPST/PSL?

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par
lamentar PUPST/PSL vota "não", porque entende



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB en
tende que essa matéria já foi amplamente discutida.
Tramitou numa Comissão Especial, onde todos os
Parlamentares puderam dela tomar conhecimento,
emendá-la, discutir suas emendas. Hoje, inclusive,
em mais um debate, depois de já termos concordado
com o adiamento da matéria na semana passada, fi
cou patente, na reunião presidida por V. Ex!!, na per
manente busca do entendimento nesta Casa, do me
lhor caminho para apreciarmos matérias, que alguns
pontos dessa lei nos separam frontalmente. Do ponto
de vista da base de sustentação do Governo e do
ponto de vista da Oposição, a questão só poderá ser
dirimida no embate democrático, no voto.

Ficou patente, pelos argumentos tão brilhante
mente levantados pelo Deputado Sérgio Miranda, que
temos discordâncias de fundo. Portanto, o PMDB en-
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que a responsabilidade fiscal é algo necessário para O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
a sociedade brasileira. O que está acontecendo nos vota o PPB?
Municípios, como amplamente divulgaoo pela im- O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
prensa, são verdadeiros descalabros. As Antecipa- são do orador.) - Sr. Presidente, os progressistas vo-
ções de Receita Orçamentária - ARO, que um Pre- tam "não", porque essa matéria já foi discutida. Foram
feito empurra para outro pagar, têm sido muito preju- eliminados muitos excessos nela embutidos. Ela foi
diciais. Um Prefeito bonzinho endivida toda a sua Pre- aperfeiçoada e ainda irá para o Senado, onde será
feitura, faz um monte de obras e sai como o grande analisada. Não podemos mais demorar. Temos que
benfeitor. Vem o próximo, e o pobre coitado é quem aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal antes das
tem de pagar aqueles gastos, aqueles desmandos, eleições, para que possamos jogar no tablado das
aquelas anarquias administrativas. eleições o princípio da responsabilidade fiscal na apli-

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que a Lei cação dos recursos públicos. Vamos fazer um alerta
de Responsabilidade Fiscal deve ser votada. É urgen- aos que governam, porque o dinheiro público tem que
te. A lei só é dura para o transgressor. Para quem é ser investido em ações públicas, e não em campa-
honesto, decente e responsável, ela é boa. A respon- nhas eleitorais. É preciso que votemos já a Lei de
sabilidade fiscal deve vir a existir. E ela ainda é muito Responsabilidade Fiscal.
branda; deveria ser mais dura. É brincadeira o que fa- Por isso, os progressistas votam "não".
zem nesta Nação com o dinheiro do povo, que é algo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
sagrado. vota o PPS?

Somos contra retirar da pauta de votação o pro- O SR. RUBENS FURLAN (PPS - SP. Sem revi-
jeto que trata da responsabilidade fiscal. são do orador.) - Sr. Presidente, o PPS entende que a

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - o Bloco Lei de Responsabilidade Fiscal não pode esperar
Parlamentar PUPST/PSL, vota "não". mais, tem que ser votada. Todos os homens públicos

Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB? que desejarem fazer parte da vida pública deste País
devem ter responsabilidade. °PPS entende que es-

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. tão esgotadas as discussões e devemos votar essa
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, defende- lei.
mos o adiamento da votação para que os Srs. Depu
tados possam fazer uma avaliação mais precisa da
lei. Diz-se que, no tocante à ARO, haverá uma morali
zação. Ora, a Resolução nº 78, do Senado, já limita as
ARO dos Municípios. Hoje, para fazer uma ARO, o
Município enfrenta grande dificuldade.

Para que todos os Parlamentares possam ter
uma visão mais clara dessa lei, apoiamos o requeri
mento do Deputado João Fassarella, que representa
a Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - °Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB vota "sim".

Como vota o PDT?

O SR. FERNANDO CORUJA (PDT - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PTB?

O SR. WALFRIDO MARES GUIA (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"não" e soma-se àqueles que acham que o assunto já
foi devidamente debatido nas Comissões.

Dada a relevância dessa lei, temos de acelerar a
votação, porque ela fará um bem enorme ao País.



O Governo, o que recomenda?

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota
"não". E, além de votar "não", recomenda aos Srs.
Parlamentares que permaneçam na Casa para que
possamos encerrar esta votação ainda no dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Aqueles
que estiverem de acordo com o requerimento perma
neçam como se acham. (Pausa.)

Rejeitado.

O SR. JOÃO CALDAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem a
palavra V. Exª.

O SR. JOÃO CALDAS (Bloco/PL - AL. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações an
teriores, votei de acordo com a Liderança do partido.
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tende que não cabem mais adiamentos nessa legisla- artigos, hoje são 76. Foram escoimadas do texto
ção. A população está a clamar pela votação da Lei aquelas matérias que não diziam respeito à respon-
de Responsabilidade Fiscal, que dará sobretudo mais sabilidade fiscal. Foram acrescentadas outras funda-
tranqüilidade em relação às administrações munici- mentais para que aqueles que têm a responsabilida-
pais e ao processo futuro. Portanto, o PMDB vota e de de gerenciar os recursos públicos o façam com
posiciona-se contra o adiamento da matéria. todo o rigor. Por isso, Sr. Presidente, entendemos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMOB que, por se tratar de matéria devidamente discutida,
vota "não". devidamente analisada e já em fase de amplo enten

dimento, o projeto está pronto para ser votado.

Trata-se de matéria que não só diz respeito
àquilo que União, Estados e Municípios, Poderes Le
gislativo, Executivo, Judiciário e alguns órgãos autô
nomos, como o Ministério Público, podem e devem
gastar nos percentuais orçamentários, como e sobre
tudo cuida de outras questões fundamentais, como
fundo de aposentadoria, endividamento, gestão patri
monial, pagamento de juros, prestação de contas
quadrimestral e assim por diante. Por isso, Sr. Presi
dente, a matéria está pronta. Os Municípios têm con
dições de cumprir essas metas. As duas únicas coi
sas que se proíbem são, nos dois quadrimestres 
nos últimos oito meses -, fazer ARO e contratar pes
soal. Essa é uma medida moralizadora. A lei é boa, a
lei é equânime com o desejamos: evitar o déficit públi
co e fazer o equilíbrio das contas públicas do nosso
País, o que é fundamental para que o Brasil volte a
crescer, gerando renda e emprego. Por isso o PFL re
comenda o voto "não" ao adiamento da votação, es
perando que possamos concluir a votação dessa im
portante matéria nesta noite.

O PFL vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PFL
vota "não".

Como vota o PSOB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na verdade, o que
esta Casa nos tem corriqueiramente ensinado é que
é preciso negociar até o limite da possibilidade de en
tendimentos. E V. Ex" tem sido próspero no sentido de
promover negociações sobre as mais variadas ques
tões, inclusive sobre a própria Lei de Responsabilida
de Fiscal, na busca de um entendimento. Hoje mesmo
tivemos uma longa reunião no gabinete de V. Ex" e fi
cou claro aquilo que disse aqui o Líder Geddel Vieira
Lima: avançamos em algumas questões" mas em ou
tras não. E é preciso que em determinados momen
tos, quando não há mais condição para o entendi
mento, esta Casa faça o que é usual, o que deve tam
bém ser corriqueiro e é, em última instância, sua fun
ção: deliberar.

Chegou o momento de votarmos essa matéria,
Sr. Presidente. Chegou o momento de cada um da
queles que têm convicções contrárias ao'texto - me
lhorado, e melhorado de forma substancial, pelo ilus
tre Relator, Deputado Pedro Novais - manifestar suas
posições. Sei, Sr. Presidente, que os avanços cons
tantes do texto, por mais que possamos discordar
pontualmente dessa ou daquela questão, são inques
tionáveis. E aqueles que, por essas questões, preferi
rem ter posição contrária, vamos respeitá~los, mas é
preciso que respeitemos votando. Não há mais o que
adiar, Sr. Presidente. O PSDB, portanto, apóia que a
votação ocorra ainda hoje; se possível, espera con
cluí-Ia ainda hoje, e encaminha o voto "não" ao adia
mento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSOB
vota "não".

Como vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente, que essa
lei já foi muito discutida: foram dez meses de ampla
discussão na Comissão Especial, onde todos os par
tidos políticos com assento nesta Casa tiveram a
oportunidade de discutir em profundidade o assunto.
O substitutivo do Relator é muito melhor do que o pro
jeto original enviado pelo Poder Executivo. Eram 110
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- O que é, então, Srs. Deputados, o que é, efetiva-
do a palavra ao Sr. Relator, que quer prestar esclare- mente, a Lei de Responsabilidade Fiscal? Ela é, an-
cimentos sobre o seu parecer. tes de mais nada, a fixação, numa lei complementar,

O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB _ MA. Sem re- de uma política econômica. A política econômica do
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Deputados, atual Governo estará, a partir desta votação, funda-
devo fazer uma pequena correção no parecer proferi- mentada numa lei complementar, enrijecida por uma
do às emendas de plenário, na última quinta-feira, 20 lei complementar. Ela é - e essa é a essência da lei -
de janeiro. a garantia absoluta ao credor financeiro. Não a todo

credor, mas ao credor financeiro.
A Emenda nº 124, que modifica a redação do §

22 do art. 32, foi incluída por engano entre aquelas que Os arts. 4º, 9º e 31 determinam que, no caso dos
juros e das dívidas, em qualquer excesso de paga-

seriam acatadas por esta Relataria. Mas sua aceita- menta, todas as outras despesas devem ser limitadas

~~e~~~~o~p:t~~lo~~~~a~;~~~~~o:i:~::~=:od~~ ao empenho para pagar a dívida. Aí é que está a es-
sência, a alma dessa lei: garantir ao credor financeiro

referido parágrafo. Tendo em vista que não houve _ não a qualquer credor, mas ao credor financeiro - o
consenso quanto à constitucionalidade desse dispo- pagamento dos juros e da amortização do principal
sitivo, preferimos optar pela sua supressão. Assim da dívida.
sendo, a Emenda nº 124 deve ser considerada como
rejeitada. Ela é o fim do pacto federativo; ela enquadra de

forma autoritária e rígida Governadores e Prefeitos e
Muito obrigado. impede a renegociação das dívidas. É um acordo en-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- tre partes, Srs. Deputados.

caminhar a votação contra a matéria, concedo a pala- Por que uma lei complementar? Se o Governo
vra ao Sr. Deputado Sérgio Miranda. não quer renegociar, não renegocie. Mas por que im-

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG. por, numa lei complementar, que não haverá renego-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'lS e Srs. ciação das dívidas?
Deputados, vamos partir, nesta discussão, do que Chegam ao absurdo de obrigar o Dr. Itamar
não é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Franco e o Governador Olívio Dutra a, ao elaborarem

O que eJa não é? o seu PPA e a sua LDO, agirem de acordo com a polí-
Ela não é uma limitadora de gastos com pesso- tica econômica oficial, quebrando a autonomia políti-

ai; isso já foi feito pela Lei Complementar nº 69. cal Obrigam o Governador Olívio Dutra e o Governa
dor Itamar Franco a assim agirem; basta verificarmos

Ela não é uma limitadora das despesas com os o art. 2º, no que diz respeito ao PPA, e o art. 4Q
, no que

Poderes, porque o Relator, de forma correta, determi- diz respeito à LDO.
nou que quem deve definir as despesas dos Poderes E vejam onde está a inovação, a inovação inter-
Legislativo, Executivo e Judiciário é a LDO, como nacional: essa lei criminaliza o gestor fiscal, não o cor-
ocorre hoje. Ela seria aplicada apenas nos casos em rupto. Vai preso o Prefeito que não quiser demitir, que
que a LDO não define esses limites - e alguns gastos não quiserfechar um posto de saúde - esse vai preso.
são excessivos, mas se impõem, e se a LDO não defi- Aquele que não pagar a dívida vai preso. Essa lei, Srs.
nir, então e apenas então cabe aplicar essa lei. Deputados, inova no mundo. Não existe nenhum país

Ela não trata da corrupção, Srs. Deputados. Ela do mundo que criminalize a gestão fiscal. °corrupto
não trata da eficiência, da eficácia; ela não tem metas continua solto. O ladrão vai ficar solto, mas o Prefeito
sociais. A lei não trata de diminuir a gastança, como que não se enquadrar nos 60% da receita corrente Ií-
se diz - as ARO. Como acabou de ser afirmado, ne- quida na despesa com pessoal será preso, com pena
nhum Executivo pode deixar ARO para o seu suces- de 1 a 4 anos. Se o Presidente da Casa ou o Presi-
soro Isso já está definido na Resolução nQ 78, do Se- dente do Senado não enviar o relatório de gestão
nado. A Resolução n278 impede que nos últimos 180 será preso, com pena de 1 a 3 anos.
dias se façam operações ARO. As restrições para o Srs. Deputados, o absurdo maior, além desses,
endividamento estão na Resolução n2 78. é que essa lei congela os gastos sociais. Ela não ad-

Ela vai diminuir os gastos? Vai diminuir um tipo mite que novos programas sociais sejam financiados
de gasto apenas: vai diminuir os gastos não - finance- com a arrecadação que surgirá do crescimento eco-
iros, e vai ampliar os gastos financeiros. nômico ou da melhora da máquina fiscal. Novos pro-
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gramas sociais só serão cnados com a criação de no- ge como ponto maior a transparência, exige transpa-
vos impostos ou contribuições, aumento de alíquota rência do gestor público. Não será em vão que de
ou ampliação da base de arrecadação (arts. 17 e 24). quatro em quatro meses ele terá de publicar uma de-

Essas são as informações. Ninguém vai votar claração de gestão fiscal responsável. O que é isso?
enganado. Cada um vai votar sabendo o que vai votar. Ele dirá que está praticando o que a lei determina; ele
Não vai votar para acabar a corrupção, porque a lei dirá que está solidário com Prefeitos e Governadores
não trata disso; não vai votar para moralizar a Admi- do País que estão praticando a gestão fiscal respon-
nistração Pública, porque a lei não trata disso; vai vo- sável.
tar, sim, para dar uma garantia absoluta ao credor fi- E mais, Sr. Presidente, Sra

, e Srs. Deputados,
nanceiro, para colocar na cadeia aquele que não de- muitos desses Governadores foram reeleitos recente-
mitir. E os que votarem "sim" saberão que serão res- mente. Isso quer dizer que a Lei de Responsabilidade
ponsáveis pela maior onda de demissão que este Fiscal, além de dar a tranqüilidade de se estar admi-
País assistirá nos próximos meses. Todos terão que nistrando com espírito público e com responsabilida-
se enquadrar nos 60%. E se não se enquadrarem _ de, dá também a possibilidade concreta e real de o
Governador, Prefeito _, sofrerão pena de 1 a 4 anos governante se reeleger. Os governantes de vários
de prisão. Estados que hoje se enquadram nessa Lei foram ree-

Sr"' e Srs. Deputados, vamos votar. Não peço leitos.
voto para ninguém; cada um vota de acordo com sua Além disso, não se diga que a Lei de Responsa-
consciência. (Palmas.) bilidade Fiscal é utopia. Não o é pelas razões que já

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para en- externei, porque concretamente, como já disse, Esta-
caminhar o voto a favor da matéria, concedo a palavra dos e Municípios estarão enquadrados na lei. O que
ao Sr. Deputado Joaquim Francisco. não podemos aceitar é o que, por exemplo, tem ocor-

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE. Sem rido no meu Estado, Pernambuco: um Município da
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sra, e Srs. Depu- região metropolitana transfere para a Câmara Munici-
tados, tive oportunidade, como Presidente da Comis- pai 5% da receita corrente líquida; o Município vizi-
são Especial destinada a proferir parecer sobre o Pro- nho, no mesmo Estado e região, transfere 19%, e ou-
jeto de Lei nº 18, de acompanhar o assunto de perto tro, também vizinho, transfere 13%; seria o caso de
em vários pontos do País, e de discutir com prefeitos, beneficiar quem transfere 19%? Não! O caso é de se
governadores, secretários de finanças municipais, estabelecer um teto, respeitando - se os justos per-
estaduais, membros do Ministério Público, Tribunais centuais.
de Contas dos Estados e da União. Posso afirmar, O relatório do Deputado Pedro Novais teve gran-
com a experiência de mais de 30 anos no Executivo, de mérito. Foi elaborado durante dezenas e dezenas
que se há um anseio geral nesta Nação, se há um de- de reuniões. Recebemos sugestões. Conhecedor
sejo das mais variadas categorias que tive a oportuni- profundo de orçamento e finanças públicas, o Deputado
dade de ouvir durante mais de 400 horas de reunião, Pedro Novais foi sensível, competente, um verdadeiro
essa lei o contempla. escultor, e consultou a todos. Já no apagar das luzes,

Mais de 30 audiências públicas foram realiza- quando a Comissão tinha estipulado o prazo final, o
das na Comissão Especial que tenho a honra de pre- Deputado Pedro Novais ainda aceitou mais de quatro
sidir. Colhemos e recolhemos essas sugestões, dis- dezenas de sugestões. Se houve unanimidade entre
cutimos democraticamente, todos os membros da os membros da Comissão e os que dela participaram,
Comissão e de outras Comissões tiveram vez e voz, deve - se isso à correção e à competência com que
puderam falar, demonstrar suas experiências, dizer se houve o Relator Pedro Novais.
de que forma poderiam contribuir para pôr fim à gas- Por todas essas razões, como ex-Chefe do Exe-
tança pública desregrada, para dizer "sim" a alguns cutivo e como Parlamentar, estou absolutamente
Estados e Municípios. consciente de que o País precisa, nos seus funda-

Vejam V. Exa
', se a Lei de Responsabilidade Fis- mentos macroeconômicos, de uma Lei de Responsa-

cal estivesse vigendo atualmente, vários Estados e bilidade Fiscal. Tenho certeza de que esta Casa mais
Municípios brasileiros já estariam nela enquadrados. uma vez honrará as tradições de bravura e responsa-

Não é verdade que a lei não conterá a gastança bilidade do povo brasileiro.
pública desregrada; não é verdade que a lei não com- Encaminho o voto "sim", pela Lei de Responsa-
baterá a corrupção; vai combater, sim, porque ela ele- bilidade Fiscal. (Palmas.)



O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Parla
mentares, todos desejamos que o dinheiro da popula
ção - hoje mais ou menos 30% do PIB brasileiro é ar
recadação da União, dos Estados e Municípios - seja
investido na erradicação da miséria, da pobreza, do
analfabetismo, na construção de moradias, de estra
das, na educação, na saúde, na segurança e na Justi
ça. Esse é o discurso de todos os políticos brasileiros.
Mas, na prática, nas administrações dos 5.507 muni
cípios, dos 27 Estados e do Distrito Federal, do Go
verno Federal e de suas autarquias, nada disso acon
tece. Ao longo de décadas o Brasil teve uma gestão fi
nanceira quase sempre irresponsável: gastava - se
mais do que se arrecadava, e nenhum recurso sobrou
para investir no bem - estar do povo.

A arrecadação tem de ter suas regras, suas nor
mas, pois representa o sacrifício do povo. Do salário
dos trabalhadores é retirada uma parcela para cobrir
os gastos das Prefeituras, dos Estados e da União. E
é natural e óbvio que o povo exija responsabilidade
com o gasto de seu dinheiro na despesa com pesso
al, no custeio da máquina pública e nos investimen
tos. Lamentavelmente, os investimentos no Brasil es
tão cada vez menores, porque a inconseqüência dos
gastos feitos no passado levou ao endividamento a
União, os estados e os municípios. Por essa razão, é
preciso administrar com responsabilidade.

A administração com responsabilidade gera
credibilidade. Foi o que o Governo Fernando Henri
que conseguiu nesses últimos anos: credibilidade por
honrar compromissos.
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O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce- QUb,,;::mos uma lei de responsabilidade fiscal
do a palavra, para encaminhar a votação contra a ma- que garanta, acima de tudo, a responsabilidade social.
téria, ao Deputado João Fassarella. Não queremos uma lei que, indefinidamente - por-

O SR. JOÃO FASSAREllA (PT - MG. Sem re- que uma lei é para valer, e não só para um mandato;
visão do orador.) - Sr. Presidente, SI""" e Srs. Deputados, até por ser uma lei complementar, vai estender - se
preliminarmente, quero dizer que a prerrogativa do com- por um longo tempo -, subestime o País e coloque em
bate à corrupção, do combate ao desvio de recursos pú- segundo plano as obrigações e as responsabilidades
blicos, não é apenas do nosso partido. Mas, se analisar- do Governo com o crescimento, com o desenvolvi-
mos a História deste País, não nos restará dúvida de mento, com a saúde, com a educação. Essa, sim, é a
que, nos últimos 20 anos, poucos partidos se credencia- responsabilidade fiscal, a responsabilidade social, a
ram perante a opinião pública e perante esta Casa no responsabilidade que queremos do gestor público
combate à corrupção, na denúncia, na fiscalização e na para com o País.
seriedade no trato da gestão pública como o Partido dos Essa lei não atende a esse objetivo. Por isso, en-
Trabalhadores. Portanto, estamos inteiramente à vontade caminhamos o voto "não". (Palmas.)
para dizer que essa lei não atende aos compromissos
históricos do nosso partido. Não atende também à ex- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Conce-
pectativa de combate à corrupção, de combate ao desvio do a palavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly para
de dinheim público da Nação brasileira. encaminhar o voto a favor do projeto, pelo prazo de

cinco minutos.
Essa lei tem uma origem: é uma imposição do

Fundo Monetário Internacional ao País.

SI"'" e Srs Deputados, acho que ninguém aqui
afirmará que o FMI está preocupado com a moraliza
ção das nossas Prefeituras. Não é essa a preocupa
ção do FMI. Ao impor essa lei à Nação, inserindo-a no
acordo e no ajuste, o FMI tem um único objetivo: que o
Governo brasileiro diga aos credores internacionais
que, independentemente do que acontecer no País,
os interesses, os compromissos com os juros e com a
dívida serão honrados. O FMI quer que o Congresso
Nacional aprove hoje esse compromisso.

Não digo que não devemos honrar nossos com
promissos; digo apenas que o compromisso mais im
portante do Governo não é o pagamento dos encar
gos e do serviço da dívida. Os arts. 4Q

, 92, 17 e 31 des
sa lei rezam que os encargos da dívida devem ser
atendidos em qualquer circunstância. Ora, contingen
cia - se a saúde, a educação e os investimentos para
se obter superávit primário, para que o País possa
"honrar", entre aspas, seu compromisso com os cre
dores internacionais! Esse é o objetivo principal da lei.

A Nação brasileira não pode ter como principal
objetivo um compromisso dessa natureza. Além e aci
ma desse compromisso, temos responsabilidades
maiores com o povo brasileiro. Temos compromissos
com quem chega à porta do hospital e, em muitos lu
gares, morre sem atendimento; com aqueles que não
têm local para morar, porque não temos uma política
habitacional; com milhares de brasileiros que não têm
acesso a uma educação digna; com os milhões de de
sempregados dessa política recessiva proveniente da
submissão do País aos interesses internacionais.



O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não ca
bem apartes, data venia, nobre Deputado.

O SR. SÉRGIO MIRANDA -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputa
do Sérgio Miranda, V. Exª pode encaminhar a votação
em seguida, e, se for o caso, contestar o Relator.

Tem a palavra o Líder João Herrmann Neto.

o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para um
esclarecimento, concedo a palavra ao Sr. Relator, De
putado Pedro Novais.

O SR. PEDRO NOVAIS (PMDB - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputa
dos, não posso deixar passar esta oportunidade. Sei
que meus companheiros vão votar e provavelmente
não tiveram tempo de ler o meu substitutivo antes da
votação. Por isso, acho necessário o esclarecimento
de que a informação prestada pelo meu dileto amigo
Deputado Sérgio Miranda não é correta. Meu esclare
cimento é no sentido de contestar uma inverdade que
S. Ex" citou. Meu substitutivo não prevê nenhuma pu
nição de prisão, detenção ou algo equivalente. Exis
tem apenas três tipos de restrições. no substitutivo, re
ferentes aos administradores que ultrapassarem os li
mites de endividamento sem justificação, que ultra
passarem os limites de despesa com pessoal. As res
trições são as seguintes: não podem fazer novo endi
vidamento, não podem receber transferências volun
tárias da União ou dos Estados, conforme o caso, e
além disso estarão obrigados, conforme determina a
Constituição, a ajustar suas despesas de pessoal. De
que forma? Demitindo funcionários, reduzindo cargos
em comissão, reduzindo o número de horas de traba
lho e reajustando os respectivos salários.

Não existe, portanto, punição de detenção nem
de prisão de quatro anos.

Era este o esclarecimento, Sr. Presidente.

O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, po
deria dar um esclarecimento?
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Há aqueles inconseqüentes e irresponsavels O Brasil merece a chance de poder crescer e
que pregam a moratória. Essa é danosa à economia prosperar com responsabilidade, com estabilidade,
brasileira, porque diminui a aplicação interna e exter- com conseqüência.
na no País, porque as pessoas deixam de acreditar "Sim" ao projeto de responsabilidade!
no Governo. Parabéns ao Relator, Deputado Pedro Novais.

Uma administração fiscal responsável, com a Parabéns ao Presidente da Comissão, Deputado Joa-
atual consolidação, fará o Brasil, que hoje já recupera quim Francisco, e a todos os membros da Comissão,
sua credibilidade, ser mais confiável nacional e inter- que trabalharam nessa matéria, especialmente ao Mi-
nacionalmente, fará as pessoas aplicarem no Brasil nistro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus
sabendo que seu dinheiro é corretamente empregado Tavares.
na área social.

Ora, onde já se viu toda a arrecadação ser des
pendida no custeio da máquina pública, sendo que o
objetivo do setor público é prestar bons serviços à po
pulação, como fazer obras? Por exemplo: cito o do
Orçamento da União. No ano passado, da arrecada
ção do Governo Federal de mais de 150 bilhões de re
ais, apenas 8 bilhões foram para investimento. O que
é isso senão o empobrecimento do setor público, que
não tem poupança para investir nas estradas, na edu
cação e na saúde?

O eleitor, o cidadão e o contribuinte que estão
acompanhando o Congresso Nacional não entendem
esse discurso falacioso, falso e intelectualmente de
sonesto contra a responsabilidade fiscal. A do
na-de-casa sabe muito bem que o minguado salário
que ela e o marido recebem quando estão emprega
dos é para aplicar de forma responsável na despesa
da casa; talvez, se sobrar, em algum mês será possí
vel fazer um pequeno investimento.

Temos a obrigação moral de estabelecer a
responsabilidade no País, sim, em nome dos bons
administradores, dos bons Prefeitos, dos bons
Governadores, dos bons políticos. Por que dizer que
uma legislação que é a consolidação da despesa de
pessoal, de juros, de investimento, não vai ser benéfica
para o País? Desafio qualquer um que esteja contra
essa matéria a debatê-Ia com mais profundidade,
porque a lei está bem concebida: muitas cabeças,
muitas inteligências da Casa, do Governo e de outras
instâncias do País participaram de sua elaboração.

A aprovação dessa legislação é um passo deci
sivo para a moralização do Brasil. A população brasi
leira sabe reconhecer isso e observa aquele que vota
rá a favor dessa lei e o que votará contra ela. Quem é
contra a responsabilidade fiscal está assumindo no
momento o seu papel. Nós somos a favor dessa lei!
Somos a favor de um Brasil digno, justo e responsá
vel, com credibilidade para crescer e prosperar.
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o SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'1S e Srs.
Deputados, companheiro Sérgio Miranda, na verda
de, a velocidade com que esse projeto foi encaminha
do e a força da base governista mostram claramente
a pressão que o Fundo Monetário Internacional faz
para a aprovação. Trata se de um Governo tíbio, pífio,
sem personalidade. O Governo Fernando Henrique
Cardoso hoje não tem, de forma alguma, caráter para
enfrentar os credores internacionais.

No entanto, nós, como partido político, entende
mos isso como uma questão dialética. Não posso
continuar com o Estado que vige hoje no País, Sr. Pre
sidente. A minha intenção, como membro de partido,
é refundar o Estado democrático neste País, e não
posso fazê lo sem redesenhar o Estado brasileiro.

Sou paulista, embora lidere uma ampla
bancada, composta de Deputados de todo o País;
mas o acordo que São Paulo fez, numa sociedade de
vasos comunicantes como a que temos, federalista,
não foi assumido apenas pelo Banco Central. Não
são títulos trazidos ao seio da sociedade brasileira
para serem repartidos apenas entre os paulistas que
repactuaram sua dívida. Os 43 bilhões de reais
bancados por títulos do Banco Central serão pagos
indistintamente por todos os brasileiros.

Nesse redesenho do Estado está a questão bru
tal dessa lei. Por exemplo, os Estados não irão cres
cer mais por desempenho das suas despesas. De for
ma alguma. Estamos engessando mais ainda, hercu
(eamente, grudando despesas e receitas, o que é
uma coisa primária. Sei disso porque já fui Prefeito, já
desempenhei cargos no Executivo.

No entanto, pensem bem os companheiros que
são de outros Estados que não de São Paulo, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que
têm 87% da economia nacional. A economia não
crescerá mais por função do Estado. Esse velho pa
ternalismo do Estado está acabado. Se crescer 2,5%
ou 4%, crescerá por dentro da sociedade. Os superá
vits criados não serão mais para os Estados que ti
nham elasticamente a possibilidade de contrair dívi
das. Se conseguirmos fazer crescer nossa arrecada
ção, conseqüentemente, pelo avanço da economia
não mais no setor público, mas no setor privado,
poder se á dar a governos democráticos e a governos
que tenham peso social o novo redesenho da Federação.

Por que os Estados do Nordeste, do Norte, do
Centro Oeste vão continuar pagando a gastança do
Centro Sul ou dos Estados desenvolvidos? Não
construiremos a democracia neste País sem redese-

nhar a Federação, para evitar que alguns Estados se
jam massacrados pelo desenvolvimento de outros
que, indistintamente, têm tido governantes que gas
tam sem nenhuma preocupação com o Estado demo
crático brasileiro.

Quanto à contração de dívida, esse tema é pri
mário. Conversei isso com o Deputado Sérgio Miran
da. Ninguém empresta dinheiro sem um contrato no
qual o contratante e o contratado digam quem em
presta e como se paga. É evidente que não posso
contrair um empréstimo no banco e dizer que se tiver
câncer não vou pagar. Nenhum Estado, Município ou
quem quer que seja contrairá um empréstimo sem
que o organismo que lhe permite contratar saiba
quando irá receber. Compete, sim, aos governantes
saber quem está contraindo um empréstimo e qual é
a sua finalidade. Afinal, qualquer investimento que se
faça tem sua base social.

Que usina de leis é esta onde estamos votando
uma obrigação primária do administrador público?
Ele não pode gastar mais do que arrecada, não pode
ter mais despesas do que a verba que tem para gas
tar. Portanto, o PPS, na refundação do Estado demo
crático brasileiro, embora não com o Governo que aí
está, encaminha o voto "sim" à Lei da Responsabilida
de Fiscal, porque, desta forma, podemos redesenhar
o Estado e a Federação brasileira.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PPS
vota "sim".

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT -RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, faço um pedido de escla
recimento sobre o processo de votação ao Sr. Relator.

A cronologia desta votação remete-nos a uma
situação que me parece singular. Na quarta feira pas
sada, encerrou-se a discussão. Havia a possibilidade,
até então, de se apresentar destaque. Na quinta-feira,
o Sr. Relator deu o parecer sobre as emendas. Já es
tava, porém, encerrada a discussão.

Existem emendas acolhidas pelo Sr. Relator
que poderiam merecer uma discussão. Não é uma
questão de Governo e Oposição. Tomemos, por
exemplo, um texto de Plenário, o art. 28, § 2º. O dis
posto no caput não proíbe o Banco Central de conce
der às instituições financeiras empréstimos de Iiqui
dez de prazo inferior a 360 dias. Esse texto é resultan
te do acolhimento pelo Relator de emenda apresenta-
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da. O texto vindo da Comissão estabelece no § 212 do
art. 28 que o disposto no caput não proíbe o Banco
Central de conceder às instituições financeiras opera
ções de redesconto e de empréstimos de prazo inferi
or a 360 dias. Há uma gravíssima diferença entre re
desconto, que faz parte da rotina da atividade bancá
ria, e empréstimo de Iiquidez, que é uma forma mais
ampla e inclui o redesconto. Empréstimo de Iiquidez
vai além do redesconto.

Sr. Presidente, esse texto resulta de emenda
acolhida pelo Relator depois de encerrado o prazo de
destaque. Peço ao Relator que reflita sobre a possibi
lidade de voltarmos ao texto tal como redigido na Co
missão. Desse modo, sentir-me-ia mais confortável
para votar a favor do projeto.

Sr. Presidente, V. Exª poderia dirimir essa dúvi
da que persiste entre nós a respeito da cronologia dos
acontecimentos: foi lido o parecer do Relator após o
encerramento do prazo para apresentação dos desta
ques? Se isso ocorreu, estaremos diante de uma
anomalia que precisaremos corrigir.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Deputado
Miro Teixeira, V. Ex!! sabe que adiei a votação na sema
na passada exata e precisamente, porque o Relator
dera parecer por escrito nas próprias emendas e isso
demandaria uma produção material impossível de se
realizar naquele dia. Apartir daí o Relator redigiu em de
finitivo o seu parecer, e os pareceres de todas as emen
das foram publicados e divulgados ainda ontem. Con
forme lembra o Secretário-Geral da Mesa, o prazo para
a apresentação de destaques estendeu-se até hoje.

Eu compreendo as ponderações de V. Ex!!; pare
ce-me, porém, que elas dizem mais respeito ao mérito
da matéria do que propriamente à ordem da votação.

Vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Há sobre
a Mesa os seguintes Requerimentos de Destaque

-Nl!1-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA VOTAÇÃO
EM SEPARADO DA BANCADA DO PDT

(Ao Substitutivo do PLC nQ18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161, § 212, destaque
para votação em separado das expressões "as reali
zadas com a finalidade de pagamento de juros" e "as re
lativas ao refinanciamento da dívida"; constantes da alí
nea a do inciso 11 do art. 42 do presente Substitutivo.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - Miro
Teixeira, Líder do PDT.

-N2 2

BEQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, I do Re
gimento Interno, destaque para a votação da expres
são "inclusive aquelas destinadas ao pagamento do
serviço da dívida" constante do § 22 do art. 9º do
Substitutivo apresentado ao Projeto de Lei Comple
mentar n2 18-C, de 1999.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. - Depu
tado José Genoíno, Líder do PT -Deputado João
Fassarella, Vice-Líder do PT.

-Nl!3-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PTB)

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, requeremos como des
taque de Bancada - PTB, destaque para a Emenda
de Plenário de autoria do Deputado Rodrigo Maia,
que inclui, onde couber, no Capítulo IV do Substitutivo
adotado pela Comissão, ao Projeto de Lei Comple
mentar nº 18-A/99, artigo com a seguinte redação:

Art.: Fica vedado ao Poder Público, em todos os
níveis, aplicar recursos orçamentários em publicidade
e propaganda. Excluindo destas os editais públicos e
os anúncios de utilidade pública, que de qualquer for
ma devem ser informados a todos os meios de comu
nicação, vinte e quatro horas antes da veiculação.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Roberto Jefferson, Líder do PTB/SP

- NQ 4-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Da Bancf'da do PSB/PCdoB)

Requeremos, nos termos do § 212 do art. 161, do
Regimento Interno, destaque para votação em separa
do do § :312 do art. 17, constante do Substitutivo do Re
lator ao Projeto de Lei Complementar NQ 18, de 1999.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Deputada Luiza Erundina. Líder do bloco
PSB/PCdoB.

-Nl!5

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(De Bancada)

Requeremos, com base no art. 161 , § 212 do Re
gimento Interno, destaque para votação em separado



Sala das Sessões, de de 1999. - Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

REQUERIMENTO

DESTAQUE DE BANCADA
(Regimento Interno, Art. 161, I, § 2º)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, I, § 2º do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, destaque para votação em separa
do do art. 58 do Substitutivo adotado pela Comissão
Especial ao PLP nº 18-A/99, que regula o art. 163,
incisos I, 11, 111 e IV, e o art. 169 da Constituição Fe
deral, dispõe sobre princípios fundamentais e nor
mas gerais de finanças públicas estabelece o regi
me de gestão fiscal responsável, bem assim altera a
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Aécio Neves, Líder do PSDB.

- NS! 11-

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação em
separado

Destaque de Bancada

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
do art. 161, inciso I e § 2º do Regimento Interno,
destaque para votação em separado da Emenda nº
122 (anexa) de iniciativa do Deputado Manoel Cas
tro.

Requer destaque para votação em separado

Destaque de Bancada (PPB)

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
do art. 161, inciso I e § 29 do Regimento Interno, des
taque para votação em separado da Emenda nº 120
(anexa), de iniciativa do Deputado Manoel Castro.

Sala das Sessões, de de 1999 - De-
putado Odelmo Leão, Líder do PPB.

-N"6-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2º, do

Regimento Interno, destaque para a votação para a
expressão "ao serviço da dívida nem" constante do §
62 do art. 17 do Substitutivo apresentado ao Projeto
de Lei Complementar nº 18, de 1999.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. 
Deputado José Genoíno - Líder do PT.

Deputado João Fassarella, Vice-Líder do PT.
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da Emenda de Plenário nº 75 oferecida pelo PPS ao expressão "novação, refinanciamento ou" constante
Projeto de Lei Complementar n9 18-A de 1999. do caput do art. 35 do Substitutivo apresentado ao

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Projeto de Lei Complementar nº 18, de 1999.
Pedro Eugênio, PPS. -Regis Cavalcanti Vice-Líder Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2000. -
do PPS. Deputado José Genoíno, Líder do PT - Deputado

João Fassarella, Vice-Lider do PT.

- N" 10-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(da Bancada do PFL)

Requeiro nos termos do art. 161, § 2º do Regi
mento Interno o destaque da emenda nº 3, para apre
ciação do Plenário.

Sala das Sessões 18 de janeiro de 2000. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

-N"8-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 2º, do

Regimento Interno, destaque para a votação para a

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PTB)

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos como des

taque de Bancada - PTB, destaque para a Emenda
de Plenário de autoria do Deputado Rodrigo Maia,
que inclui, onde couber, noCapítulo IV, Seção 11, Sub
seção I do Substitutivo adotado pela Comissão, ao
Projeto de Lei Complementar 18-A/99, artigo com a
seguinte redação:

Art.: As terceirizações que substituem ações an
tes realizadas diretamente por servidores públicos
são contabilizados como outras Despesas de Pesso
al. Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. -Deputa
do Roberto Jefferson, Líder do PTB/SP

-N"9-
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PFL)

Sr. Presidente,

Requeiro a V. Exª Destaque para votação em se
parado, nos termos do art. 161, § 2º do Regimento
Interno, para a Emenda de Plenário nº 1 ao Projeto de
Lei Complementar nº 18, de 1999.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL.

REQUERIMENTO

Requer destaque para votação em
separado

Destaque de Bancada (PPB)

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
do art. 161, inciso I e § 2º do Regimento Interno, des
taque para votação em separado da Emenda nº 121
(anexa) de iniciativa do Deputado Manoel Castro.

Sala das Sessões, de de 1999. -
Deputado Odelmo Leão, Líder do PPB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Da Bancada do PFL)

Sr. Presidente,

Nos termos do § 2º do art. 161 do Regimento
Interno, requeiro Destaque para Votação em separa
do da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei Complementar
nº 18, de 1999.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. -Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Da Bancada do PSB/PCdoB)

Requeremos, nos termos do § 2º do art. 161 do
Regimento Interno, Destaque para Votação em Sepa
rado da Emenda ao art. 299, inciso I e 11 (101) emen
da 101.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. -
Deputado Aldo Rebelo, Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE BANCADA
(Art. 61, § 2º do Regimento Interno)

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exª, nos termos regimentais, des
taque da emenda nº 73, do Deputado João Almeida e
outros.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - João
Almeida, Vice-Líder do PSDB.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE BANCADA
(Art. 61, § 2º do Regimento Interno)

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exª, nos termos regimentais, des
taque da emenda nº 74, do Deputado João Almeida e
outros.

Sala das Sessões, janeiro de 2000. - João
Almeida, Vice-Líder do PSDB.

RE,QUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 30, de autoria do Deputado Miro Teixeira ao
presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. -Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, Des
taque para Vqtação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 31, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 32, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Líder Vice-Líder do PDT.

RE:QUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 33, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala elas Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des

taque para Votação em Separado da Emenda de Ple
nário nº 42, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do POT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple-
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE nário nl! 38, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo-
(Para votação em separado ao mão, ao presente Substitutivo.
Substitutivo do PLC Flº 18/99) Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.

Senhor Presidente,. Hélio, Vice-Líder do POT.

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des- REQUERIMENTO DE DESTAQUE
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple- (Para votação em separado ao
nário nº 34, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo- Substitutivo do PLC nº 18/99)
mão, ao presente Substitutivo. Senhor Presidente,

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr. Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des-
Hélio, Vice-Líder do PDT. taque para Votação em Separado da Emenda de Ple-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE nário nº 39, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo-
(Para votação em separado ao mão, ao presente Substitutivo.
Substitutivo do PLC nº 18/99) Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.

Senhor Presidente, Hélio, Vice-Líder do PDT.

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Oes- REQUERIMENTO DE DESTAQUE
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple- (Para votação em separado ao
nário nº 35, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo- Substitutivo do PLC nº 18/99)
mão, ao presente Substitutivo. Senhor Presidente,

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr. Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des-
Hélio, Vice-Líder do PDT. taque para Votação em Separado da Emenda de Ple

nário nº 40, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des

taque para Votação em Separado da Emenda de Ple
nário nQ 41 , de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple
nário n2 36, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO,
Destaque para Votação em Separado da Emenda
de Plenário nº 37, de autoria do Deputado Luiz
Alfredo Salomão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. 
Dr. Hélio, Vice-Líder do POT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para Votação em Separado ao
Substitutivo do PLC n2 18/99)



REQUERIMENTO OE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, Des
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple
nário nº 51 , de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple
nário nº 50, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Or.
Hélio, VicE3-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple
nário nº 47, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.
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Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Oes- REQUERIMENTO DE DESTAQUE
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple- (Para votação em separado ao
nário nº 43, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo- Substitutivo do PLC nº 18/99)
mão, ao presente Substitutivo. S h P 'den OI' resl ente,

,. Sal,a da~ Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr. Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des-
Helio, Vice-LideI' do PDT. taque para Votação em Separado da Emenda de Ple-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE nário nº 48, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo-
(Para votação em separado ao mão, ao presente Substitutivo.
Substitutivo do PLC nº 18/99) Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.

Senhor Presidente, Hélio, Vice-Líder do POT.

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Oes- REQUERIMENTO DE DESTAQUE
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple- (Para votação em separado ao
nário nº 44, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo- Substitutivo do PLC nº 18/99)
mão, ao presente Substitutivo. Senhor Presidente,

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr. Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des-
Hélio, Vice-Líder do PDT. taque para Votação em Separado da Emenda de Ple-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE nário nº 49, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Sala-
(Para votação em separado ao mão, ao presente Substitutivo.
Substitutivo do PLC nº 18/99) Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Or.

Hélio, Vice-Líder do PDT.
Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple
nário nº 45, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Or.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple
nário nº 46, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.
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nário nº 70, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo- § 3º Nas referências:
mão, ao presente Substitutivo. I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr. aos Municípios, estão compreendidos:
Hélio, Vice-Líder do PDT. a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste

REQUERIMENTO DE DESTAQUE abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário
(Para votação em separado ao e o Ministério Público;
Substitutivo do PlC nº 18/99) b) as respectivas administrações diretas, fun-

Senhor Presidente, dos, autarquias, fundações e empresas estatais de-
Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des- pendentes.

taque para Votação em Separado da Emenda de Ple- 1/ - a Estados entende-se considerado o Distrito
nário nº 71 , de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo- Federal;
mão, ao presente Substitutivo. 111- a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribu-

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr. nal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Esta-
Hélio, Vice-Líder do PDT. dos e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municí-

REQUERIMENTO DE DESTAQUE pios e Tribunal de Contas do Município.
(Para votação em separado ao Art. 29 Para os efeitos desta lei Complementar,
Substitutivo do PLC nº 18/99) entende-se como:

Senhor Presidente, I - ente da Federação: a União, cada Estado, o
Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des- Distrito Federal e cada Município;

taque para Votação em Separado da Emenda de Ple- 1/ - empresa controlada: sociedade cuja maioria
nário nº 72, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo- do capital social com direito a voto pertença, direta ou
mão, ao presente Substitutivo. indiretamente, a ente da Federação;

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Or. 111- empresa estatal dependente: empresa con-
Hélio, Vice-Líder do PDT. trolada que receba do ente controlador recursos fi-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O Reia- nanceiros para pagamento de despesas com pessoal
tor designado pela Mesa em substituição à Comissão ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no úl-
Especial, ao apreciar as emendas de Plenário ofere- timo caso, aqueles provenientes de aumento de parti-
ceu e vou submeter a votos a seguinte Subemenda cipação acionária;
Substitutiva, ressalvados os destaques: IV - receita corrente líquida: somatório das re-

O Congresso Nacional decreta: ceitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, in-
CAPíTULO I dustriais, agropecuárias, de serviços, transferências

correntes e outras receitas também correntes, dedu-
Disposições Preliminares zidos:

Art. 1Q Esta lei Complementar estabelece nor- a) na União, os valores transferidos aos Estados
mas de finanças públicas voltadas para a responsabi- e Municípios por determinação constitucional ou le-
Iidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo 11 do
Título VI da Constituição. gal, e as contribuições mencionadas nos incisos I, a e

1/ do art. 195 e o art. 239 da Constituição;
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressu-

põe a ação planejada e transparente, em que se pre- b) nos Estados, as parcelas entregues aos Mu-
vinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o nicípios, por determinação constitucional;
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumpri- c) na União, nos Estados e nos Municípios, a
mento de metas de resultados entre receitas e despe- contribuição dos servidores para o custeio do seu sis-
sas e a obediência de limites e condições no que tan- tema de previdência e assistência social e as receitas
ge a renúncia de receita, geração de despesas com provenientes da compensação financeira citada no §
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas con· 9Q do art. 201 da Constituição.
solidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive § 1Q Serão computados no cálculo da receita
por antecipação de receita, concessão de garantia e corrente líquida os valores pagos e recebidos em de-
inscrição em restos a pagar. corrência da Lei Complementar nQ 87, de 13 de se·

§ 29 As disposições desta lei obrigam a União, tembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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§ 2º Não serão considerados na receita corrente
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e
de Roraima os recursos recebidos da União para
atendimento das despesas de que trata o art. 19, § 1º,
V.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada so
mando-se as receitas arrecadadas no mês em refe
rência e nos onze anteriores, excluídas as duplicida
des.

CAPíTULO 11
Do Planejamento

SEÇÃO I
Do Plano Plurianual

Art. 3º O projeto de lei do plano plurianual de
cada ente abrangerá os respectivos Poderes, será
encaminhado ao Poder legislativo até o dia trinta de
abril do primeiro ano do mandato do Chefe do Execu
tivo e devolvido para sanção até o encerramento do
primeiro período da sessão legislativa.

Parágrafo único. Integrará o projeto Anexo de
Política Fiscal, em que serão estabelecidos os objeti
vos e metas plurianuais de política fiscal a serem al
cançados durante o período de vigência do plano, de
monstrando a compatibilidade deles com as premis
sas e objetivos das políticas econômica nacional e de
desenvolvimento social.

SEÇÃO 11
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá
o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição e:

I - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a
ser efetivada nas hipóteses previstas no inciso 11, b
deste artigo, no art. 9º e no art. 31, § 1º, 11;

c) parâmetros para os Poderes e órgãos
referidos no art. 20, com vistas à fixação, no projeto
de lei orçamentária, dos montantes relativos a
despesas com pessoal e a outras despesas
correntes, inclusive serviços de terceiros, com base
na receita corrente líquida;

d) destinação de recursos provenientes das
operações de crédito, inclusive por antecipação de re
ceita;

e) normas relativas ao controle de custos e à
avaliação dos resultados dos programas financiados
com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transfe
rências de recursos a entidades públicas e privadas.

11 - estabelecerá, para efeito de adoção das me
didas especificadas nas alíneas, limite referencial
para o montante das despesas com juros, com base
em percentual da receita corrente líquida, apurado na
forma do art. 2º, § 3º, que, se excedido, implicará:

a) vedação da realização de novas operações
de crédito ressalvadas as realizadas com a finalidade
de pagamento de juros, as operações por antecipa
ção de receita e as relativas ao refinanciamento da dí
vida;

b) obtenção de resultado primário necessário à
redução do montante da dívida e das despesas com
juros, dentre outras medidas.

111- definirá limites e condições para a expansão
das despesas obrigatórias de caráter continuado re
feridas no art. 17.

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados
nominal e primário e montante da dívida pública, para o
exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

I - avaliação do cumprimento das metas
relativas ao ano anterior;

11 - demonstrativo das metas anuais, instruído
com memória e metodologia de cálculo que
justifiquem os resultados pretendidos,
comparando-as com as fixadas nos três exercícios
anteriores, e, evidenciando a consistência delas
com as premissas e os objetivos da política
econômica nacional.

111 - evolução do patrimônio líquido, também
nos últimos três exercícios, destacando a origem e a
aplicação dos recursos obtidos com a alienação de
ativos;

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e
próprio dos servidores públicos, do Fundo de
Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas
estatais de natureza atuarial.

V - demonstrativo da estimativa e compensação
da renúncia de receita e da margem de expansão das
despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá
Anexo de Fliscos Fiscais, onde serão avaliados os



SEÇÃO IV
Da Execução Orçamentária e do

Cumprimento das Metas

Art. 82 Até trinta dias após a publicação dos or
çamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretri
zes orçamentárias e observado no art. 49 , I c, o Poder
Executivo estabelecerá a programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vincu
lados a finalidade específica serão utilizados exclusi
vamente para atender ao objetivo de sua vinculação,
ainda que em exercício diverso daquele em que ocor
rer o ingresso.

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre,
que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou no
minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato

SEÇÃO IIJ
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 52 O projeto de lei orçamentária anual, ela
borado de forma compatível com o plano plurianual, a
lei de diretrizes orçamentárias e as normas desta Lei
Complementar, será encaminhado ao Poder Legisla
tivo até o dia 15 de agosto de cada ano, e:

1- conterá, em anexo, demonstrativo da compa
tibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que
trata o art. 42, § 12;

11 - será acompanhado do documento a que se
refere o § 62 do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita
e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;

111- conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, definido com base na recei
ta corrente líquida, serão estabelecidos na lei de dire
trizes orçamentárias, destinada ao:

a) pagamento de restos a pagar que excederem
as disponibilidades de caixa ao final do exercício, nos
termos do art. 41 ;

b) Atendimento de passivos contingentes e ou
tros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1Q Todas as despesas relativas à dívida públi
ca, mobiliária ou contratual, e as receitas que as aten
derão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 22 O refinanciamento da dívida pública consta
rá separadamente na lei orçamentária e nas de crédi
to adicional.

§ 32 A atualização monetária do principal da dí
vida mobiliária refinanciada não poderá superar a va
riação do índice de preços previstos na lei de diretri
zes orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 42 É vedado consignar na lei orçamentária cré
dito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimita
da.

§ 52 A lei orçamentária não consignará dotação
para o investimento com duração superior a um
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passivos contingentes e outros riscos capazes de exercício financeiro que não esteja previsto no plano
afetar as contas públicas, informando as providências plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão,
a serem tomadas, caso se concretizem. conforme disposto no art. 167, § 19 da Constituição.

§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.

Art. 62 Se o orçamento não for sancionado até o
final do exercício de seu encaminhamento ao Poder
Legislativo, sua programação poderá ser executada,
até o limite de dois doze avos do total de cada dota
ção, observadas as condições constantes da lei de di
retrizes orçamentárias.

Art. 72 O resultado do Banco Central, apurado
após a constituição ou reversão de reservas, constitui
receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o
décimo dia útil subseqüente à aprovação dos balan
ços semestrais.

§ 12 O resultado negativo constituirá obrigação
do Tesouro para com o Banco Central e será consig
nado em dotação específica no orçamento.

§ 29 O impacto e o custo fiscal das operações re
alizadas pelo Banco Central serão demonstrados tri
mestralmente, nos termos em que dispuser a lei de di
retrizes orçamentárias da União.

§ 39 Os balanços trimestrais do Banco Central
conterão notas explicativas sobre os custos da remu
neração das disponibilidades do Tesouro Nacional e
da manutenção das reservas cambiais e a rentabili
dade de sua carteira de títulos, destacando os de
emissão da União.

§ 42 A mensagem que encaminhar o projeto da
União apresentará, em anexo específico, os
objetivos das políticas monetária, creditícia e
cambial, bem como os parâmetros e as projeções
para seus principais agregados e variáveis, e ainda
as metas de inflação, para o exercício subseqüente.
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próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias
subseqüentes, limitação de empenho e movimenta
ção financeira, segundo os critérios fixados pela lei de
diretrizes orçamentárias.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita
prevista, anda que parcial, a recomposição das dota
ções cujos empenhos foram limitados se dará de for
ma proporcional às reduções efetivadas.

§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas
que constituam obrigações constitucionais e legais
do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento
do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de dire
trizes orçamentárias.

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judi
ciário e o Ministério Público não promoverem a limita
ção no prazo estabelecido no caput, fica o Poder Exe
cutivo autorizado a limitar os valores financeiros se
gundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orça
mentárias.

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimes
tre, em audiência pública na comissão referida no § 1º
do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.

§ 5º No prazo de noventa dias após o encerra
mento de cada semestre, o Banco Central apresenta
rá, em reunião conjunta das comissões temáticas
pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do
cumprimento dos objetivos e metas das políticas mo
netária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto
e o custo fiscal de suas operações e os resultados de
monstrados nos balanços.

Art. 10. A execução orçamentária e financeira
identificará os beneficiários de pagamento de senten
ças judiciais, através de sistema de contabilidade e
administração financeira, para fins de observância da
ordem cronológica determinada no art. 100 da Consti
tuição.

CAPíTULO 111
Da Receita Pública

SESSÃO I
Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da res
ponsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão
e efetiva arrecadação de todos os tributos da compe
tência constitucional do ente da Federação.

Parágrafo único. Fica vedada a realização de
transferências voluntárias para o ente que não obser-

ve o disposto no caput, no que se refere aos impos
tos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de
preços, do crescimento econômico ou de qualquer
outro fator relevante e serão acompanhadas de de
monstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da
projeção para os dois seguintes àquele a que se refe
rirem, e da metodologia de cálculo e premissas utili
zadas.

§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2º O montante previsto para as receitas de
operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orça
mentária.

§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à
disposição dos demais Poderes e do Ministério Públi
co, no mínimo trinta dias antes do prazo final para en
caminhamento de suas propostas orçamentárias, os
estudos e as estimativas das receitas para o exercício
subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as res
pectivas memórias de cálculo.

Art 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas
previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo,
em metas bimestrais de arrecadação, com a especifi
cação, em separado, quando cabível, das medidas de
combate à evasão e à sonegação, da quantidade e
valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida
ativa e bem assim da evolução do montante dos cré
ditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

SEÇÃO 11
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti
mativa de impacto orçamentário-financeiro no exercí
cio em que deva iniciar sua vigência e nos dois se
guintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orça
mentárias e a pelo menos uma das seguintes condi
ções:

I - demonstração pelo proponente de que a re
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afeta
rá as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

11- ,estar acompanhada de medidas de compen
sação, no período mencionado no caput, por meio do



SEÇÃO I
Da Geração da Despesa

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, ir
regulares e lesivas ao patrimônio público a geração
de despesa ou assunção de obrigação que não aten
dam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen
to de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:

1- estimativa do impacto orçamentário-finaceiro
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;

11- declaração do ordenador da despesa de que
o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1Q Para os fins desta lei, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou
que seja abrangida por crédito genérico, de forma que
somadas todas as despesas da mesma espécie, rea
lizadas e a realizar, previstas no programa de traba
lho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos
para o exercício;

11 - compatível com o plano plurianual e a lei de
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas pre-

03676 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 2000

aumento de receita, proveniente da elevação de alí- vistos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou suas disposições.

criação de tributo ou contribuição. § 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput
§ 19 A renúncia compreende anistia, remissão, será acompanhada das premissas e metodologia de

subsídio, crédito presumido, concessão de isenção cálculo utilizadas.
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modifi- § 39 Ressalva-se do disposto neste artigo a des-
cação de base de cálculo que implique redução dis- pesa considerada irrelevante, nos termos em que dis-
criminada de tributos ou contribuições, e outros bene- puser a lei de diretrizes orçamentárias.
fícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 4º As normas do caput constituem condição
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do in- prévia para:

centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso 11, o benefício 1- empenho e licitação de serviços, fornecimen-
só entrará em vigor quando implementadas as medi- to de bens ou execução de obras;
das referidas no mencionado inciso. 11- desapropriação de imóveis urbanos a que se

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica: refere o § 3º do art. 182 da Constituição.

I - às alterações das alíquotas dos impostos SUBSEÇÃO I
previstos no art. 153, incisos I, 11, IV e V, da Constitui- Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

ção, na forma do seu § 19
; Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter can-

Il - ao cancelamento de débito cujo montante tinuado a despesa corrente derivada de lei, medida
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. provisória ou ato administrativo normativo que fixem

CAPíTULO IV para o ente a obrigação legal de sua execução por um
Da Despesa Pública período superior a dois exercícios.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem des
pesa de que trata o caput, deverão ser instruídos com
a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demons
trar a origem dos recursos para seus custeio.

§ 29 Para efeito do atendimento do parágrafo ano
terior, o ato será acompanhado de comprovação de
que a despesa criada ou aumentada não afetará as
metas de resultados fiscais previstas no anexo referido
no § 1ºdo art. 411, devendo seus efeitos financeiros, nos
períodos seguintes, ser compensados pelo aumento
permanente de receita ou pela redução permanente
de despesa.

§ 311 Para efeito do parágrafo anterior, conside
ra-se aumento permanente de receita a proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cál
culo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 49 A comprovação referida no § 211,

apresentada pelo proponente, conterá as premissas
e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do
exame de compatibilidade da despesa com as demais
normas do plano plurianual e da lei de diretrizes
orçamentárias.

§ 52 A despesa de que trata este artigo não será
executada antes da implementação das medidas re
feridas no § 22, as quais integrarão o instrumento que
a criar ou aumentar.

§ 6º O disposto no § 12 não se aplica às despe
sas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajusta-
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mento de remuneração de pessoal de que trata o art. VI - com inativos pagas pelo regime citado no
37, X da Constituição. inciso anterior, ainda que por intermédio de fundo es-

§ 7º Considera-se aumento de despesa a pror- pecífico, custeadas por recursos provenientes:

rogação daquela criada por prazo determinado. a) da arrecadação de contribuições dos segura-

SEÇÃO 11
Das Despesas com Pessoal

SUBSEÇÃO I
Definições e Limites

Art. 18. Para os efeitos desta Lei, entende-se
como despesa total com pessoal: o somatório dos
gastos do ente da Federação com os ativos, os inati
vos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos, funções ou empregos, civis, militares e de
membros de Poder, com quaisquer espécies remune
ratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, re
formas e pensões, inclusive adicionais, gratificações,
horas extras e vantagens pessoais de qualquer natu
reza, bem como cargos sociais e contribuições reco
lhidas pelo ente às entidades de previdência.

Parágrafo único. A despesa total com pessoal
será apurada somando-se a realizada no mês em re
ferência com as dos onze imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art.
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em
cada período de apuração e em cada ente de Federa
ção, não poderá exceder os percentuais da receita
corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: cinqüenta por cento;

11 - Estado: sessenta por cento;

111- Municípios: sessenta por cento.

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites
definidos neste artigo, não serão computadas as des
pesas:

I - de indenização por demissão de servidores
ou empregados;

11- relativas a incentivos à demissão voluntária;

111- derivadas da aplicação do disposto no § 6º,
inciso 11, do art. 57 da Constituição:

IV - decorrentes de decisão judicial e da compe
tência de período anterior ao da apuração a que se
refere o parágrafo único do art. 18;

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Esta
dos do Amapá e Roraima, custeadas com recursos
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e
XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19;

dos;

b) da compensação financeira de que trata o §
9º do art. 201 da Constituição;

c) das demais receitas diretamente arrecada
das por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o
produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem
assim seu superávit financeiro.

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do pará
grafo anterior, as despesas com pessoal decorrentes
de sentenças judiciais serão incluídas no limite do
respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 20. A repartição dos limites globais do artigo
anterior, caso não seja fixada na lei de diretrizes orça
mentárias, não poderá exceder os seguintes percen
tuais:

I - na esfera federal:

a) dois e meio por cento para o Legislativo, inclu
ído o Tribunal de Contas da União;

b) seis por cento para o Jud~ciário;

c) quarenta inteiros e nove décimos por cento
para o Executivo, destacando-se três por cento para
as despesas com pessoal decorrentes do que dis·
põem o art. 21, incisos XIII e XlV, da Constituição e o
art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, repartidos de
forma proporcional à média das despesas relativas a
cada um destes dispositivos, em percentual da receio
ta corrente líquida, verificadas nos três exercícios fi
nanceiros imediatamente anteriores ao da publicação
desta Lei;

d) seis décimos por cento para o Ministério PÚ
blico da União.

11 - na esfera estadual:

a) três por cento para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Estado;

b) seis por cento para o Judiciário;

c) quarenta e nove por cento para o Executivo;

d) dois por cento para o Ministério Público dos
Estados.

111- na esfera municipal:

a) seis por cento para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) cinqül9nta e quatro por cento para o Executi-
vo.

§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de
cada esfera, os limites serão repartidos entre seus ór-



SUBSEÇÃO 11
Do Controle da Despesa Total Pessoal

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provo
que aumento de despesa com pessoal e não atenda:

I - as exigências dos arts. 16 e 17, e o disposto
no inciso XIII do art. 37 e no § 1Q do art. 169 da Consti
tuição;

11 - o limite legal de comprometimento aplicado
às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito
o ato de que resulte aumento da despesa com pesso
al expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao fi-
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gãos de forma proporcional à média das despesas nal do mandato do titular do respectivo Poder ou ór-
com pessoal, em percentual da receita corrente Iíqui- gão referido no art. 20.
da, verificadas nos três exercícios financeiros imedia- Art. 22. A verificação do cumprimento dos Iimi-
tamente anteriores ao da publicação desta Lei. tes estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao

§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como final de cada quadrimestre.
órgão: Parágrafo único. Se a despesa total com pesso-

I - o Ministério Público; ai exceder a noventa e cinco por cento do limite, ficam
11_ o Poder Legislativo: vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que

houver incorrido no excesso:
a) Federal, as suas respectivas Casas e o Tribu-

nal de Contas da União; I - concessão de vantagem, aumento, reajuste
ou adequação de remuneração à qualquer título, sal-

b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribu- vo os derivados de sentença judicial ou de determina-
nais de Contas; ção legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista

c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o no art. 37, X da Constituição;
Tribunal de Contas do Distrito Federal; 11 - criação de cargo, emprego ou função;

d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribu- 111- alteração de estrutura de carreira que impli-
nal de Contas do Município, quando houver. que aumento de despesa;

111 - o Poder Judiciário: IV - provimento de cargo público, admissão ou
a) Federal os tribunais referidos no art. 92 da contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a

Constituição; reposição decorrente de aposentadoria ou falecimen-
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, to de servidores das áreas de educação, saúde e se-

quando houver. gurança;
§ 3º Os limites para as despesas com pessoal V - contratação de hora extra, salvo no caso do

do Poder Judiciário, a cargo da União por força do in- disposto no inciso 11 do § 6º do art. 57 da Constituição
ciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabeleci- e as situações previstas na lei de diretrizes orçamen-
dos mediante aplicação da regra do § 1º tárias.

§ 4º Nos Estados em que houver Tribunal de Art. 23. Se a despesas total com pessoal, do Po-
Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas der ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites
alíneas a e c do inciso 11 do caput serão, respectiva- definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas
mente, acrescidos e reduzidos em quatro décimos previstas no art. 22, o percentual excedente terá de
por cento. ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sen

do pelo menos um terço no primeiro, adotando-se,
§ 5º Para os fins previstos no art. 168 da Consti- entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º

tuição, a entrega dos recursos financeiros correspon- do art. 169 da Constituição.
dentes à despesa total com pessoal por Poder e ór-
gão será a resultante da aplicação dos percentuais § 1

2
No caso do inciso I do § 3º, do art. 169 da

definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de di- Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto
retrizes orçamentários. pela extinção de cargos e funções quanto pela redu

ção dos valores a eles atribuídos.
§ 22 É facultada a redução temporária da jorna

da de trabalho com adequação dos vencimentos à
nova carga horária.

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabe
lecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não po
derá:

I - receber transferências voluntárias;

11 - obter garantia, direta ou indireta, de outro
ente;

111- contratar operações de crédito, ressalvadas
a destinada ao refinanciamento da dívida mobiliária e
as que visem à redução das despesas com pessoal.
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§ 4º As restrições do parágrafo anterior anterior
aplicam-se imediatamente se a despesa total com
pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do
último ano do mandato dos titulares de Poder ou ór
gão referidos no art. 20.

SEÇÃO 111
Das Despesas com a Seguridade Social

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à
seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a indicação da fonte de custeio total,
nos termos do § 5º do art. 195 da Constituição,
atendidas ainda as exigências do art. 17.

§ 1º Fica dispensada da compensação referida
no art. 17 o aumento de despesa decorrente de:

J - concessão de benefício a quem satisfaça
as condições de habilitação prevista na legislação
pertinente;

11 - expansão quantitativa do atendimento e
dos serviços prestados;

111 - reajustamento de valor do benefício ou
serviço, a fim de preservar o seu valor real.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a
benefício ou serviço de saúde, previdência e
assistência social, inclusive os destinados aos
servidores públicos e militares, ativos e inativos, e
aos pensionistas,

CAPíTULO IV
Das Transferências Voluntárias

Art. 25. Para efeito desta lei, entende-se por
transferência voluntária a entrega de recursos corren
tes ou de capital a outro ente da Federação, a título de
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que
não decorra de determinação constitucional, legal ou
os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1Q São exigências para a realização de trans
ferência voluntária além das estabelecidas na lei de
diretrizes orçamentárias:

I - existência de dotação específica;

11 - formalização por meio de convênio;

111 - observância do disposto no inciso X do art.
167 da Constituição;

IV - comprovação, por parte do beneficiário de:

a) que se acha em dia quanto ao pagamento
de tributos, empréstimos e financiamentos devidos
ao ente transferidor, bem como quanto à prestação
de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais
relativos à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas
consolidada e mobiliária, de operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita, de inscrição
em restos a pagar e de despesa total pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.

§ 2º É vedada a utilização de recursos
transferidos em finalidade diversa da pactuada.

§ 3º Para fins da aplicação das sanções de
suspensão de transferências voluntárias constantes
desta lei, excetuam-se aquelas relativas a ações de
educação, saúde e assistência social.

CAPíTULO V
Da DE~stinação de Recursos Públicos

para o Setor Privado

Art. 26. A destinação de recursos para, direta
ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas
físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser
autorizada por lei específica, atender às condições
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e
estar prevista no orçamento ou em seus créditos
adicionais.

§ 1º O disposto no caput aplica-se a toda a
administração indireta, inclusive fundações públicas
e empresas estatais, exceto, no exercício de suas
atribuições precípuas, as instituições financeiras e o
Banco Central.

§ 2º Compreende-se incluída a concessão de
empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, in
clusive as respectivas prorrogações e a composição
de dívidas, a concessão de subvenções e a
participação em constituição ou aumento e capital.

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da
Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja
sob seu controle direto ou indireto, 05 encargos
financeiros, comissões e despesas congêneres, não
serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de
captação.

Parágrafo único. Dependem de autorização
em lei específica as prorrogações e composições de
dívidas decorrentes de operações de crédito, bem
como a concessão de empréstimos ou
financiamentos em desacordo com o caput. sendo o
subsidio correspondente consignado na lei
orçamentária.

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não
poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive
de operações de crédito, para socorrer instituições
do Sistema Financeiro Nacional, ainda que
mediante a concessão de empréstimos de



I - Senado Fed.eral proposta de limites globais
para o montante da dívida consolidada da União,
Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o
art. 52, VI da Constituição, bem como de limites e con
dições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo ar
tigo;

11 - Congresso Nacional projeto de lei que esta
beleça limites para o montante da dívida mobiliária fe
deral a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Consti
tuição, acompanhado da demonstração de sua ade
quação aos limites fixados para a dívida consolidada
da União, atendido o disposto no § 1º, I deste artigo.

§ 1Q As propostas referidas nos incisos I e 11 e
suas alterações conterão:

1- demonstração de que os limites e condições
guardam coerência com as normas estabelecidas
nesta Lei e com os objetivos da política fiscal;

11 - estimativas do impacto da aplicação dos li
mites a cada uma das três esferas de governo;

111- razões de eventual proposição de limites di
ferenciados por esfera de governo;

IV - metodologia de apuração dos resultados
primário e nominal.

§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e 11
deste artigo também poderão ser apresentadas em
termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a
metodologia de sua apuração.

§ 3º Os limites de que tratam os incisos I e 11 do
caput serão fixados em percentual da receita corren
te líquida para cada esfera de governo e aplicados
igualmente a todos os entes da Federação que a inte
gram, constituindo, para cada um deles, limites máxi
mos.

§ 42 O refinanciamento do principal da dívida
mobiliária não excederá, ao término de cada exercício
financeiro, o montante do final do exercício anterior,
somado ao das operações de crédito autorizadas no
orçamento para este efeito e efetivamente realizadas,
acrescido de atualização monetária.

SEÇÃO 11
Dos Limites da Dívida Pública e das

Operações de Crédito

Art;30. No prazo de noventa das após a publica
. ção desta Lei, o Presidente da República submeterá

ao:

§ 1º A prevenção de insolvência e outros
riscos ficará a cargo de fundos, e outros
mecanismo, constituídos pelas instituições do
Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei.

§ 22 O disposto no caput não proíbe o Banco
Central de conceder às instituições financeiras
operações de redesconto e de empréstimos de
prazo inferior a trezentos e sessenta dias.

CAPíTULO VI
Da Dívida e do Endividamento

SEÇÃO I
Definições Básicas

Art. 29. Para os efeitos desta Lei, são adotadas
as seguintes definições:

I - dívida pública consolidada ou fundada:
montante total, apurado sem duplicidade, das
obrigações financeiras do ente da Federação,
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou
tratados e da realização de operações de crédito, para
amortização em prazo superior a doze meses;

11 - dívida pública mobiliária: dívida pública
representada por títulos emitidos pela União, inclu
sive os do Banco Central do Brasil, Estados e
Municípios;

111 - operação de crédito: compromisso
financeiro assumido em razão de mútua abertura de
crédito, emissão e aceite de título, aquisição
financiada de bens, recebimento antecipado de
valores provenientes da venda a termo de bens e
serviços, arrendamento mercantil e outras
operações assemelhadas, inclusive com o uso de .
derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia: compromisso de
adimplência de obrigação financeira ou contratual as
sumida por ente da Federação ou entidade a ele vin
culada;

V·- refinanciamento da dívida mobiliária: emis
são de títúlos para pagamento do principal acrescido
da atualização monetária.

§ 1º Equipara-se à operação de crédito a assun
ção, o recebimento ou a confissão de dívidas pelo
ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das
exigências dos arts..15 e 16.

§ 2º Será incluída na dívida pública consolidada
da União a relativa·à emissão de títulos de responsa
bilidade do Banco Central.

03680 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

recuperação ou financiamentos para mudança de § 3º Também integram a dívida pública consoli-
controle acionário. dada as operações de crédito de prazo inferior a doze

meses cujas receitas tenham constado do orçamen
to.



Janeiro de 2000 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 03681

§ 4º Para fins de verificação do atendimento do
limite, a apuração do montante da dívida consolidada
será efetuada ao final de cada quadrimestre.

§ 5º No prazo previsto no art. 5º, o Presidente da
República enviará ao Senado ou ao Congresso
Nacional, conforme O' caso, proposta de manutenção
ou alteração dos limites e condições previstos nos
incisos I e 11 do caput.

§ 6º Sempre que alterados os fundamentos das
propostas de que trata este artigo, em razão de insta
bilidade econômica ou alterações nas políticas mone
tária ou cambial, o Presidente da República poderá
encaminhar ao Senado ou ao Congresso Nacional,
solicitação de revisão dos limites.

§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante
a execução do orçamento em que houverem sido in
cluídos integram a dívida consolidada, para fins de
aplicação dos limites.

SEÇÃO 111
Da Recondução da Dívida aos Limites

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da
Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de
um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o
termino dos três subseqüentes, reduzindo o exceden
te em pelo menos vinte e cinco por cento no primeiro.

§ 1Q Enquanto perdurar o excesso, o ente que
nele houver incorrido:

(- estará proibido de realizar operação de crédi
to interna ou externa, inclusive por antecipação de re
ceita, ressalvado o refinanciamento do principal atua
lizado da dívida mobiliária;

11- obterá resultado primário necessário à recon
dução da dívida ao limite, promovendo, entre outras me
didas, limitação de empenho, na forma do art. 9º.

§ 2º Vencido o prazo para retorno da dívida ao li
mite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará
também impedido de receber transferências voluntá
rias da União ou do Estado.

§ 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediata
mente se o montante da dívida exceder o limite no pri
meiro quadrimestre do último ano do mandato do
Chefe do Poder Executivo.

§ 4º O Ministério da Fazenda divulgará, mensal
mente, a relação dos entes que tenham ultrapassa
dos os limites das dívidas consolidada e mobiliária.

§ 5º As normas deste artigo serão observadas
nos casos de descumprimento dos limites çla dívida mo
biliária e das operações de crédito internas e externas.

SEÇÃO IV
Das Operações de Crédito

SUBSEÇÃO I
Da Contratação

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o
cumprimento dos limites e condições relativos à reali
zação de operações de crédito de cada ente da Fede
ração, inclusive das empresas por eles controladas,
direta ou indirt3tamente.

§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito
fundamentanclo-o em parecer de seus órgãos técni
cos e jurídico, demonstrando a relação cus
to-benefício, o interesse econômico e social da opera
ção e o atendimento das seguintes condições:

I - existência de prévia e expressa autorização
para a contratação, no texto da lei orçamentária, em
créditos adicionais ou lei específica;

11 - inclusão no orçamento ou em créditos adici
onais dos recursos provenientes da operação, exceto
no caso de operações por antecipação de receita;

111- obsElrvância dos limites e condições fixados
pelo Senado;

IV - autorização específica do Senado, quando
se tratar de operação de crédito externo;

V - atendimento do disposto no inciso 111 do art.
167 da Constituição;

VI - obs,ervância das demais restrições estabe
lecidas nesta Lei.

§ 2º As operações relativas à dívida mobiliária
federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou
de créditos adicionais, serão objeto de processo sim
plificado que atenda às suas especificidades.

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 12,

considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total
dos recursos de operações de crédito nele ingressa
dos e o das despesas de capital executadas, observa
do o seguinte:

I - não serão computadas nas despesas de ca
pital as realizações sob a forma de empréstimo ou fi
nanciamento a contribuinte, com o intuito de promo
ver incentivo fiscal, tendo por base tributo de compe
tência do ente da Federação, se resultar a diminuição,
direta ou indireta, do ônus deste;

11 -se o empréstimo ou financiamento do inciso
anterior for concedido por instituição financeira con"
trolada pejo ente da Federação, o valor da operação
será deduzido das despesas de capital;

111 -equiparam-se a despesa de capital as de
custeio dela decorrentes, bem como as destinadas à



111- assunção direta de compromisso, confissão
de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,
aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando
esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação, sem autorização
orçamentária, com fornecedores para pagamento a
posteriori de bens e serviços.

SUBSEÇÃO 111
Das O~rações de Crédito por Antecipação de

Receita Orçamentária

Art. 38. A operação de crédito por antecipação
de receita destina-se a atender insuficiência de caixa
durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências
mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia
do início do exercício;

11 - deverá ser liquidada, com juros e outros en
cargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada
ano;
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capacitação de servidores nas atividades-fim das ração, inclusive suas entidades da administração in-
áreas de educação, saúde, assistência social e direta, que não se destinem a:
segurança. a) financiar, direta ou indiretamente, despesas

§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do correntes;
Senado e do Banco Central, o Ministério da Fazenda
efetuará o registro eletrônico centralizado e atualiza- b) refinanciar dívidas não contraídas junto à pró-
do das dívidas públicas interna e externa, garantindo pria instituição concedente.
o acesso público às informações, que incluirão: § 22 O disposto no caput não impede Estados e

I _ encargos e condições de contratação; Municípios de comprar títulos da dívida da União
11_ saldos atualizados e limites relativos às dívi- como aplicação de suas disponibilidades

das consolidada e mobiliária, operações de crédito e Art. 36. É proibida a operação de crédito entre
concessão de garantias. uma instituição financeira estatal e o ente da Federa

ção que a controle, na qualidade de beneficiário do
§ 5º Os contratos de operação de crédito exter- empréstimo.

na não conterão cláusula que importe na compensa-
ção automática de débitos e créditos. Parágrafo único. O disposto no caput não

Art. 33. A instituição financeira que contratar proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no
operação de crédito com ente da Federação, exceto mercado títulos da dívida pública para atender
quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deve- investimentos de seus clientes, ou títulos da dívida de
rá exigir comprovação de que a operação atende às emissão da União para aplicação de recursos próprios.
condições e limites estabelecidos. Art. 37. Equiparam-se a operação de crédito e

§
estão vedados:

12 A operação realizada com infração ao dis-
posto nesta lei será considerada nula, procedendo-se 1- captação de recursos a título de antecipação
ao seu cancelamento, mediante a devolução do prin- de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador
cipal, vedados o pagamento de juros e demais encar- ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto
gos financeiros. no § 7º do art. 150 da Constituição Federal;

§ 22 Se a devolução não for efetuada no exercí- 11 - recebimento antecipado de valores de em-
cio de ingresso dos recursos, será consignada reser- presa em que o Poder Público detenha, direta ou indi-
va específica na lei orçamentária para o exercícios retamente, a maioria do capital social com direito a
seguinte. v~to, salvo lucros e dividendos, na forma~ legisla-

çao,'§ 3º Enquanto não efetuado o cancelamento, a
amortização ou constituída a reserva, aplicam-se as
sanções previstas nos incisos do § 32 do art. 23.

§ 42 Também se constituirá reserva, no montan
te equivalente ao excesso, se não atendido o disposto
no art. 167, 111 da Constituição, consideradas as dis
posições do § 3º do art. 32.

SUBSEÇÃO 11
Das Vedações

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá tí
tulos da dívida pública a partir de dois anos após a pu
blicação desta lei.

Art. 35. É vedada a realização de operação de
crédito entre um ente da Federação, diretamente ou
por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou em
presa estatal dependente, e outro, inclusive suas enti
dades da administração indireta, ainda que sob a for
ma de novação, refinanciamento ou postergação de
dívida contraída anteriormente.

§ 12 Excetuam-se da vedação as operações en
tre instituição financeira estatal e outro ente da Fede-



SUBSEÇÃO IV
Das Operações com o Banco Central do Brasil

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federa
ção, o Banco Central está sujeito às vedações cons
tantes do art. 35 e mais às seguintes:

1- compra de título da dívida, na data de sua co
locação no mercado ressalvado o disposto no § 1º
deste artigo;

11- permuta, ainda que temporária, por intermé
dio de instituição financeira ou não de título da dívida
de ente da Federação por título da dívida pública fe
deral, bem assim a operação de compra e venda, a
termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante
à permuta.

111- concessão de garantia.

§ 1Q O disposto no inciso 11, in fine, não se aplica
ao estoque de Letras do Banco Central. Série Espe
cial, existente na carteira das instituições financeiras,
que pode ser refinanciado mediante novas operações
de venda a termo.

§ 2Q O Banco Central só poderá comprar direta
mente títulos emitidos pela União para refinanciar a
dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua
carteira.

§ 3º A operação mencionada no parágrafo ante
rior deverá ser realizada à taxa média e condições al
cançadas no dia, em leilão público.
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li! - não será autorizada se forem cobrados ou- § 4º É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títu-
tros encargos que não a taxa de juros da operação, los da dívida pública federal existentes na carteira do
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica Banco Central, ainda que com cláusula de reversão,
financeira, ou à que vier a esta substituir; salvo para reduzir a dívida mobiliária.

IV - estará proibida: SEÇÃO V

a) enquanto existir operação anterior da mesma Da Garantia e da Contragarantia
natureza não integralmente resgatada; Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em

b) no último ano de mandato do Presidente, Go- operações de crédito internas ou externas, observa-
vernador ou Prefeito Municipal. dos o disposto neste artigo, as normas do art. 32, e,

§ 1Q As operações deste artigo não serão com- no caso da União, também os limites e as condições
putadas para efeito do que dispõe o art. 167, 111 da estabelecidas pelo Senado.
Constituição, desde que liquidadas no prazo definido § 1º A garantia está condicionada ao ofereci-
no inciso 11 do caput. mento de contragarantia, em valor igualou superior

§ 2
Q

As operações de crédito por antecipação de ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da
receita realizadas por Estados ou Municípios o serão entidade que a pleitear relativamente a suas obriga-
mediante abertura de crédito junto à instituição finan- ções junto ao garantidor e às entidades por este con-
ceira vendedora em processo competitivo eletrônico troladas, observado o seguinte:
promovido pelo Banco Central.

I - não será exigida contragarantia de órgãos e
§ 3

Q
O Banco Central manterá sistema de acom- entidades do próprio ente;

panhamento e controle do saldo do crédito aberto e,
no caso de inobservância dos limites, aplicará as san- 11- a contragarantia exigida peja União a Estado
ções cabíveis à instituição credora. ou Município, ou pelos Estados aos Municípios,

poderá consistir na vinculação ele receitas tributárias
diretamente arrecadadas e provenientes de
transferências constitucionais, com outorga de poderes
ao garantidor para retê-Ias e empregar o respectivo
valor na liquidação da dívida vencida.

§ 2º No caso de operação de crédito junto a or
ganismo financeiro internacional, ou a instituição fe
deral de crédito e fomento para o repasse de recursos
externos, a União só prestará garantia a ente que
atenda, além do disposto no § 1Q

, as exigências legais
para o recebimento de transferências voluntárias.

§ 3º Será cobrada comissão pela garantia pres
tada, na forma de percentual sobre o valor garantido,
e exigido o rE~ssarcimento das despesas efetuadas
pelo garantidor à conta da operação.

§ 4º A falta de ressarcimento dos valores honra
dos, por mais de sessenta dias a partir da data de pa
gamento, importará na execução da contragarantia,
com os valores atualizados.

§ 5º É nula a garantia concedida acima dos limi
tes fixados pelo Senado.

§ 6º É vedado às entidades da administração in
direta, inclusive suas empresas, controladas e subsi
diárias, conceder garantia, ainda que com recursos
de fundos.

§ 7º O disposto no parágrafo anterior não se
aplica à concessão de garantia por:



SEÇÃO 11
Da Preservação do Patrimônio Público

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de
capital derivada da alienação de bens e direitos que
integram o patrimônio público para o financiamento
de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos
regimes de previdência social, geral e próprio dos
servidores públicos.

Art. 45. Observado o disposto no art. 5Q
, § 5Q

, a
lei orçamentária e as de créditos adicionais só

CAPíTULO VII
Da Gestão Patrimonial

SEÇÃO I
Da Disponibilidade de Caixa

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes
da Federação serão depositadas conforme estabele
ce o § 3º do art. 164 da Constituição.

§ 1Q As disponibilidades de caixa dos regimes
de previdência social, geral e próprio dos servidores
públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a
que se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, fi
carão depositadas em conta separada das demais
disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condi
ções de mercado, com observância dos limites e con
dições de proteção e prudência financeira.

§ 2Q É vedada a aplicação das disponibilidades
de que trata o parágrafo anterior em:

l-títulos da dívida pública estadual e municipal,
bem assim em ações e outros papéis relativos às em
presas controladas pelo respectivo ente da Federa
ção;

II - empréstimos de qualquer natureza, aos se
gurados e ao Poder Público, inclusive a suas empre
sas controladas.

§ 3Q OS empenhos não liquidados e não
inscritos serão cancelados.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão re
ferido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para
este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibi
lidade de caixa serão considerados os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício.

SEÇÃO VI
Dos Restos a Pagar

Art. 41. Observados os limites globais de
empenho e movimentação financeira, serão inscritas
em Restos a Pagar:

I - as despesas legalmente empenhadas e
liquidadas, mas não pagas no exercício;

" - as despesas empenhadas e não liquidadas
que correspondam a compromissos efetivamente
assumidos em virtude de:

a) normas legais e contratos administrativos;

b) convênio, ajuste, acordo ou congênere, com
outro ente da Federação, já assinado, publicado e
em andamento.

§ 1Q Considera-se em andamento o convênio,
ajuste, acordo ou congênere cujo objeto esteja
sendo alcançado no todo ou em parte.

§ 2Q Após deduzido de suas disponibilidades
de caixa o montante das inscrições realizadas na
forma dos incisos I e 11 deste artigo, o Poder ou
órgão referidos no art. 20 poderá inscrever as

" - pela União, na forma de lei federal, a
empresas de natureza financeira por ela
controladas, direta e indiretamente, quanto às
operações de seguro de crédito à exportação;

§ gg Quando honrarem dívida de outro ente,
em razão de garantia prestada, a União e os
Estados poderão condicionar as transferências
constitucionais ao ressarcimento daquele
pagamento.

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver
sido honrada pela União ou por Estado, em
decorrência de garantia prestada em operação de
crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou
financiamentos até a total liquidação da mencionada
dívida.
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I - empresa controlada a subsidiária ou contro- demais despesas empenhadas, até o limite do saldo
lada sua, nem à prestação de contragarantia nas remanescente.
mesmas condições;

11 - instituição financeira a empresa nacional,
nos termos da lei.

§ 8Q Excetua-se do disposto neste artigo a ga
rantia prestada:

I - por instituições financeiras estatais, que se
submeterão às normas aplicáveis às instituições fi
nanceiras privadas, de acordo com a legislação perti
nente;
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incluirão novos projetos após adequadamente
atendidos os em andamento e contempladas as
despesas de conservação do patrimônio públicos,
nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. .

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada
ente encaminhará ao Legislativo, até a data do
envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias,
relatório com as informações necessárias ao
cumprimento deste artigo, ao qual será dada ampla
divulgação.

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de
desapropriação de imóvel urbano expedido sem o
atendimento do disposto no § 3º do art. 182 da
Constituição, ou prévio depósito judicial do valor da
indenização.

SEÇÃO 111
Das Empresas Controladas pelo Setor Público

Art. 47. A empresa controlada que firmar contra
to de gestão em que se estabeleçam objetivos e me
tas de desempenho, na forma da lei, disporá de auto
nomia gerencial, orçamentária e financeira, sem pre
juízo do disposto no art. 165, § 11, da Constituição.

Parágrafo único. A empresa controlada incluirá
em seus balanços trimestrais nota explicativa em que
informará:

I - fornecimento de bens e serviços ao controla
dor, com respectivos preços e condições, comparan
do-os com os praticados no mercado;

11 - recursos recebidos do controlador, a qual
quer título, especificando valor, fonte e destinação;

111 - venda de bens, prestação de serviços ou
concessão de empréstimos e financiamentos com
preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vi
gentes no mercado.

CAPíTULO VIII'
Da Transparência, Controle e Fiscalização

SEÇÃO I'
Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio;
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas
desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegura
da também mediante incentivo à participação popular

e realizaç~io de audiências públicas, durante os pro
cessos de elaboração e de discussão dos planos, lei
de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do
Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão
técnico responsável pela sua elaboração, para con
sulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da
sociedade.

Pará!~rafo único. A prestação de contas da
União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e
das agências financeiras oficiais de fomento, incluído
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, especificando os empréstimos e financiamen
tos concedidos com recursos oriundos dos orçamen
tos fiscal e da seguridade social e, no caso das agên
cias financeiras, avaliação circunstanciada do impac
to fiscal de suas atividades no exercício.

SEÇÃO 11
Da Escrituração e Consolidação das Contas

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de
contabilidade pública, a escrituração das contas pú
blicas observará as seguintes:

1- a disponibilidade de caixa constará de regis
tro próprio, de modo que os recursos vinculados a ór
gão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identifica
dos e escriturados de forma individualizada;

11 - a despesa e a assunção de compromisso
serão registradas segundo o regime de competência,
apurando-se, em caráter complementar, o resultado
dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

111 - as demonstrações contábeis compreende
rão, isolada e conjuntamente, as transações e opera
ções de cada órgão, fundo ou entidade da administra
ção direta, autárquica e fundacional, inclusive empre
sa estatal dependente;

IV - as receitas e despesas previdenciárias se
rão apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos;

V - as operações de crédito, as inscrições em
restos a pagar e as demais formas de financiamento
ou assunção de compromissos junto a terceiros, de
verão ser escrituradas de modo a evidenciar o mon
tante e a variação da dívida pública no período, deta
lhando, pe~o menos, a natureza e o tipo de credor;

VI- 8l demonstração das variações patrimoniais
dará destaque à origem e ao destino dos recursos
provenientes da alienação de ativos.

§ 1º No caso das demonstrações conjuntas, ex
cluir-se-ão as operações intragovernamentais.
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§ 29 A edição de normas gerais para consolida- c) despesas, por função e subfunção.
ção das contas públicas caberá ao órgão central de § 1º Os valores referentes ao refinanciamento
contabilidade da União, enquanto não implantado o da dívida mobiliária constarão destacadamente nas
conselho de que trata o art. 68. receitas de operações de crédito e nas despesas com

§ 3º A Administração Pública manterá sistema amortização da dívida.

de custos que permita a avaliação e o acompanha- § 29 O descumprimento do prazo previsto neste
mento da gestão orçamentária, financeira e patrimo- artigo sujeita o ente às sanções previstas no art. 51, §
nial. 29.

Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá,
até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e
por esfera de governo, das contas dos entes da Fede
ração relativas ao exercício anterior, e a sua divulga
ção, inclusive por meio eletrônico de acesso público.

§ 19 Os estados e os municípios encaminharão
suas contas ao Poder Executivo da União nos seguin
tes prazos:

I - municípios, com cópia para o Poder Executi
vo do respectivo Estado, até trinta de abril;

11 - estados, até trinta e um de maio;

§ 29 O descumprimento dos prazos previstos
neste artigo impedirá, até que a situação seja
regularizada, que o ente da Federação receba
transferências voluntárias e contrate operações de
crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do
principal atualizado da dívida mobiliária.

SEÇÃO 111
Do relatório resumido

da Execução Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 39 do art.
165 da Constituição Federal, abrangerá todos os po
deres e o Ministério Público, e será publicado até trin
ta dias após o encerramento de cada bimestre e com
posto de:

I - balanço orçamentário, que especificará, por
categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e
a realizar, bem como a previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discrimi
nando a dotação para o exercício, a despesa liquida
da e o saldo;

11 - demonstrativo da execução das:

a) receitas, por categoria econômica e fonte,
espeéificando a previsão inicial, a previsão atualizada
para o exercício, a receita realizada no bimestre, a
realizada no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo
de natureza da despesa, discriminando dotação inicial,
dotação para o exercício, despesas empenhada e
liquidada, no bimestre e no exercício.

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido
demonstrativos relativos a:

1- apuração da receita corrente líquida, na for
ma definida no art. 29, IV, sua evolução, assim como a
previsão de seu desempenho até o final do exercício;

11- receitas e despesas previdenciárias a que se
refere o art. 50, IV;

111- resultados nominal e primário;

IV - restos a pagar, detalhando, por poder e ór
gão referido no art. 20, os valores inscritos, os paga
mentos realizados e o montante a pagar;

§ 1º O relatório referente ao último bimestre do
exercício, será acompanhado também de demonstra
tivos:

1- do atendimento do disposto no art. 167, 111, da
Constituição, conforme art. 32, § 3º;

11 - das projeções atuariais dos regimes de pre
vidência social, geral e próprio dos servidores públi
cos;

111- da variação patrimonial, evidenciando a ali
enação de ativos e a aplicação dos recursos dela de
correntes.

§ 29 Quando for o caso, serão apresentadas jus
tificativas:

I - da limitação de empenho;

11 - da frustração de receitas, especificando as
medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal,
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e co
brança.

SEÇÃO IV
Do Relatório de Gestão Fiscal

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emi
tido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no
art. 20, Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

I - Chefe do Poder Executivo;

11 - Presidente e demais membros da Mesa Di
retora ou órgão decisório equivalente, conforme regi
mentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;

111 - Presidente de Tribunal e demais membros
de Conselho de Administração ou órgão decisório



SEÇÃO V
Das Prestações de Contas

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do
Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo
e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referi
dos no art. 20, as quais receberão parecer prévio, se
paradamente, do respectivo Tribunal de Contas.

§ 19 As contas do Poder Judiciário serão apre
sentadas no âmbito:

1- da União, pelos Presidentes do Supremo Tri
bunal Federal e e dos Tribunais Superiores, consoli
dando as dos respectivos tribunais;

11 - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribu
nais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.

§ 2º O pan:lcer sobre as contas dos Tribunais de
Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela
comissão mista permanente referida no § 19 do art.
166 da Constituição Federal ou equivalente das Ca
sas Legislativas estaduais e municipais.

§ 3º Será dada ampla divulgação dos resultados
da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer
prévio conclusivo sobre as contas no prazo de ses
senta dias do recebimento, se outro não estiver esta
belecido nas Constituições estaduais ou nas Leis
Orgânicas Municipais.

§ 19 No caso de municípios que não sejam capi
tais e que tenham menos de duzentos mil habitantes
o prazo será de cento e oitenta dias.

§ 2º Os Tribunais de Contas não entrarão em re
cesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão
referido no art. ~!O, pendentes de parecer prévio.

Art. 58. A sessão legislativa, tanto no Congres
so Nacional qua.nto nas Assembléias e nas Câmaras
de Vereadores, não será encerrada enquanto não
apreciadas as contas apresentadas pelos Chefes do
Poder Executivo referentes ao exercício anterior, se
outra medida não estiver prevista nas Constituições
Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais.

§ 1Q É nula a aprovação ou rejeição de contas
sem parecer prévio do Tribunal de Contas.

§ 29 No caso de o Chefe do Poder Executivo não
prestar contas nos prazos estabelecidos nas Consti
tuições ou Lei Orgânica, a sessão legislativa não será
interrompida enquanto o Poder Legislativo não pro
mover a tomada. dessas contas.

sas:
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equivalente, conforme regimentos internos dos ór- modelos que poderão ser atualizados pelo conselho
gãos do Poder Judiciário; de que trata o art. 68.

IV - Chefe do Ministério Público da União e dos
Estados.

Parágrafo único. O relatório também será assi
nado pelas autoridades responsáveis pela adminis
tração financeira e pelo controle interno, bem como
por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou
órgão referido no art. 20.

Art. 55. O relatório conterá:

I - comparativo com os limites de que trata esta
lei, dos seguintes montantes:

a) despesa total com pessoal, distinguindo a
com inativos e pensionistas;

b) dívidas consolidada e mobiliária;

c) concessão de garantias;

d) operações de crédito, inclusive por antecipa
ção de receita;

e) despesas de que trata o art. 4º, inciso 11.
11 - indicação das medidas corretivas adotadas

ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;

111- demonstrativos, no último quadrimestre:

a) do montante das disponibilidades de caixa
em 31 de dezembro;

b) da inscrição em restos a pagar, das despe-

1 - liquidadas;

2 - empenhadas e não liquidadas, inscritas por
atenderem a uma das condições do inciso 11 do art.
41;

3 - empenhadas e não liquidadas, inscritas até o
limite do saldo da disponibilidade de caixa;

4 - não inscritas por falta de disponibilidade de
caixa, cujos empenhos foram cancelados;

c) do cumprimento do disposto no art. 38, inci
sos 11 e IV, bj

§ 1ºO relatório dos titulares dos órgãos mencio
nados nos incisos 11,111 e IV do art. 54, conterá apenas
as informações relativas à alínea a do inciso I, e dos
documentos dos incisos 11 e 111.

§ 2º O relatório será publicado até trinta dias
após o encerramento do período a que corresponder,
com amplo acesso ao público, inclusive por meio ele
trônico.

§ 3º O descumprimento do prazo deste artigo
sujeita o ente à sanção prevista no art. 51, § 29•

§ 4º Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 de
verão ser elaborados de forma padronizada, segundo



CAPíTULO IX
Disposições Finais e Transitórias

Art. 61. Lei estadual ou municipal poderá fixar li
mites inferiores àqueles previstos nesta lei para as dí
vidas consolidada e mobiliária, operações de crédito
e concessão de garantias.

Art. 62. Os títulos da dívida pública, desde que
devidamente escriturados em sistema centralizado
de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em
caução para garantia de empréstimos, ou em outras
transações previstas em lei, pelo seu valor econômico
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Art. 63. Os Municípios só contribuirão para o
custeio de despesas de competência de outros entes
da Federação se houver:

1- autorização na lei de Diretrizes Orçamentárias
e na lei orçamentária anual;

11- convênio, acordo, ajuste ou congênere, con
forme sua legislação;

Art. 64. É facultado aos municípios com popula
ção inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:

I - aplicar o disposto nos arts. 22 e 30, § 4º ao fi
nal do semestre;

11 - divulgar o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal e os de
monstrativos de que trata o art. 53 semestralmente;

111- elaborar o Anexo de Política Fiscal do plano
plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de
Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o
anexo de que trata o inciso I do art. 5º a partir do quin
to exercício seguinte ao da publicação desta lei.

§ 1ºA divulgação dos relatórios e demonstrati
vos deverá ser realizada em até trinta dias após o en
cerramento do semestre.

§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à des
pesa total com pessoal ou à dívida consolidada, en
quanto perdurar esta situação, o município ficará su
jeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno
ao limite definidos para os demais entes.

Art. 65. A União prestará assistência técnica e
cooperação financeira aos Municípios para a moder
nização das respectivas administrações tributária, fi-

I - a possibilidade de ocorrência das situações
previstas nos arts. 4º, 11, e 9º;

11- que o montante da despesa total com pessoal
ultrapassou noventa por cento do limite;

111- que os montantes das dívidas consolidada
e mobiliária, das operações de crédito e da conces
são de garantia se encontram acima de noventa por
cento dos respectivos limites;

IV - que os gastos com inativos e pensionistas
se encontram acima do limite definido em lei;

V - fatos que comprometam os custos ou os re
sultados dos programas ou índices de irregularidades
na gestão orçamentária.

SEÇÃO VI
Da Fiscalização da Gestão Fiscal

Art. 60. O Poder legislativo, diretamente ou com
o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de con
trole interno de cada poder e o Ministério Público, fis
calizarão o cumprimento das normas desta lei, com
ênfase no ano que se refere a:

I - atingimento das metas estabelecidas na lei
de Diretrizes Orçamentárias;

11 - limites e condições para realização de ope
rações de crédito e inscrição em restos a pagar;

111- medidas adotadas para o retorno da despe
sa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos
dos arts. 22 e 23;

IV - providências tomadas, conforme disposto
no art. 31, para recondução dos montantes das dívi
das consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

V - destinação de recursos obtidos com a alie
nação de ativos, tendo em vista as restrições constitu
cionais e as desta lei;

VI- cumprimento da lei de Diretrizes Orçamen
tárias quanto à aplicação de recursos de que trata o
art. 42 , IV;

VII- cumprimento do limite de gastos totais dos
legislativos Municipais, quando houver.

§ 1º Os Tribunais de Contas alterarão os pode
res ou órgãos referidos no art. 20 quando constata
rem:
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Art. 59. A prestação de contas evidenciará o § 2º Compete ainda aos Tribunais de Contas ve-
desempenho da arrecadação em relação à previsão, rificar os cálculos dos limites da despesa total com
destacando as providências adotadas no âmbito da pessoal de cada poder e órgão referido no art. 20.
fiscalização das receitas e combate à sonegação, as § 3º O Tribunal de Contas da União acompanha-
ações de recuperação de créditos nas instâncias rá o cumprimento do disposto nos §§ 2º, 3º e 4º do art.
administrativa e judicial, bem assim as demais 39.
medidas para incremento das receitas tributárias e de
contribuições.
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nanceira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao
cumprimento das normas desta lei.

§ 1º A assistência técnica consistirá no treina
mento e desenvolvimento de recursos humanos e na
transferência de tecnologia, bem como no apoio à di
vulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em
meio eletrônico de amplo acesso público.

§ 2º A cooperação financeira compreenderá a
doação de bens e valores, o financiamento por inter
médio das instituições financeiras federais e o repas
se de recursos oriundos de operações externas.

Art. 66. Na ocorrência de calamidade pública re
conhecida pelo Congresso Nacional, no caso da
União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipóte
se dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a si
tuação:

I - serão suspensas a contagem dos prazos e
as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 71 ;

11 - ficam dispensados o atingimento dos resul
tados fiscais e a limitação de empenho prevista no art.
9º.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput
no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na
forma da Constituição.

Art. 67. Os prazos estabelecidos nos arts. 23,31
e 71 serão duplicados no caso de crescimento real
baixo ou negativo do Produto Interno Bruto nacional,
regional ou estadual por período igualou superior a
quatro trimestres.

§ 1ºEntende-se por baixo crescimento a taxa de
variação real acumulada do Produto Interno Bruto in
ferior a um por cento, no período correspondente aos
quatro últimos trimestres.

§ 2º A taxa de variação será aquela apurada
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística ou outro órgão que vier a substituí-Ia, ado
tada a mesma metodologia para apuração dos PIB
nacional, estadual e regional.

§ 3º Na hipótese do caput, continuarão a ser
adotadas as medidas provistas no art. 22.

§ 4º Na hipótese de se verificarem mudanças
drásticas na condução das políticas monetária e cam
biai, reconhecidas pelo Senado, o prazo referido no
caput do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro
quadrimestres.

Art. 68. O acompanhamento e a avaliação, de
forma permanente, da política e da operacionalidade
da gestão fiscal serão realizados por conselho de
gestão fiscal, constituído por representantes de todos
os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Públi-

co e de entidades técnicas representativas da socie
dade, visando a:

I - harmonização e coordenação entre os entes
da Federação;

11 - disseminação de práticas que resultem em
maior deficiência na alocação e execução do gasto
público, na arrecadação de receitas, no controle do
endividamento e na transparência da gestão fiscal;

111 - adoção de normas de consolidação das
contas públicas, padronização das prestações de
contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão
fiscal de qUE~ trata esta lei, normas e padrões mais
simples para os pequenos municípios, bem como ou
tros, necessários ao controle social;

IV - divulgação de análises, estudos e diagnós
ticos.

§ 1ºO Conselho instituirá formas de premiação
e reconhecimento público aos titulares de Poder que
alcançarem resultados meritórios em suas políticas
de desenvolvimento social, conjugados com a prática
de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei.

§ 2º Leli disporá sobre a composição e a forma
de funcionamento do Conselho.

Art. 69. Na forma do art. 250 da Constituição,
fica criado o Fundo do Regime Gerral da Previdência
Social, vinculado ao Ministério da Assistência e Previ
dência Social, com a finalidade de prover recursos
para o pagamento dos benefícios do Regime Geral da
Previdência Social.

§ 1º O Fundo será constituído de:

I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do
Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na
operacionalização deste;

11- bens e direitos que, a qualquer título, lhe se
jam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados
por força de lei;

11I - receita das contribuições sociais para a se
guridade social, previstas no art. 195, incisos I, alínea
a, e 11 da Constituição;

IV - produto da liquidação de bens e ativos de
pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência
Social;

V - resultado da aplicação financeira de seus
ativos;

VI - necursos provenientes do orçamento da
União.

§ 2º O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, na forma da lei.

Art. 70. O ente da Federação que mantiver ou
vier a instituir regime próprio de previdência social



Esse projeto já deveria existir há muito tempo;
estamos votando com atraso. Quem pode gastar mais
do que arrecada? Isso tem feito muito mal à Nação.
Embora o PL normalmente vote contra o Governo,
votaremos a favor dessa matéria. Também sabemos
-não somos ingênuos; ingênuo nesta Casa nor
malmente é suplente - que estamos votando algo que
interessa ao FMI, ou seja, o ajuste das contas dos
países devedores, como garantia do pagamento de
juros. Mas achamos que é interessante para o País e
votamos "sim".

O SR. SERGIO MIRANDA -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) -Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco PSB/PCdoB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi licença

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, eu peço um minu
to para fazer meu encaminhamento, porque o projeto
é muito complexo.

Eu aceito a filosofia geral do projeto. Nesse sen
tido, tendo a votar "sim" ao texto. No entanto, acho que
não é absolutamente bom nem absolutamente mau,
como foi dito aqui. Há questões que não estão bem
resolvidas. A primeira delas é a da transição. Nós não
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para seus servidores conferir-Ihe-á caráter contributi- temos condições políticas de interromper a execução
vo e o organizará com base em normas de contabili- da lei por ser este um ano eleitoral. No entanto, ela vai
dade e atuária que preservem seu equilíbrio financei- colher os municípios em pleno exercício dos seus or-
ro e atuarial. çamentos. Nós vamos alterar a execução dos orça-

Art. 71. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja mentos dos Municípios, aprovados anteriormente à
despesa total com pessoal no exercício anterior ao da aprovação da lei de que hoje tratamos. Assim, vamos
publicação desta lei estiver acima dos limites estabe- violentar o desejo popular expresso naquele orça-
lecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no res- menta.
pectivo limite em até dois exercícios, eliminando o ex- A segunda questão, que também considero
cesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, cin- muito importante e eu não vi ser tratada no projeto -
qüenta por cento ao ano, mediante a adoção, entre talvez o Relator me esclareça -, é o caso da
outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23. calamidade pública. Talvez tenhamos de criar

Parágrafo único. A inobservância do disposto no emenda de plenário que preveja solução para tal
caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções pre- hipótese. Os Municípios que entrarem em estado de
vistas no art. 23, § 3º. calamidade pública precisarão receber empréstimos,

independentemente da sua situação. Eu não creio
Art. 72. Ressalvada a hipótese do art. 37, X, da que isso esteja previsto no projeto, a não ser que o

Constituição, até o término do terceiro exercício finan- Relator me mostre o contrário.
ceiro seguinte à entrada em vigor desta lei, a despesa
total com pessoal dos Poderes e órgãos referidos no Esses são alguns detalhes que eu gostaria de
art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita discutir durante a votação dos destaques, garantindo
corrente líquida, a despesa verificada no exercício desde já o voto "sim" ao projeto.
imediatamente anterior, acrescida de até dez por cen- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PV
to, se esta for inferior ao limite definido na forma do vota "sim".
art. 20. Como vota o Bloco Parlamentar PUPST/PSL?

Art. 73. A despesa com serviços de terceiros O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Par-
exceder, em percentual da receita corrente líquida, a lamentar PUPST/PSL entende que estamos votando
do exercício anterior, à entrada em vigor desta lei, até a regulamentação básica de uma administração. Nin-
o término do terceiro exercício seguinte. guém pode gastar mais do que tem. E para aumentar

Art. 74. As infrações aos dispositivos desta lei a despesa temos de aumentar a receita. Além disso,
serão punidas segundo o Código Penal, da Lei nº procede o argumento de que o Prefeito que está para
1.079, de 10 de abril de 1950, do Decreto-Lei nº 201, sair ou não tem certeza da sua reeleição deixa muitas
de 27 de fevereiro de 1967, da Lei nQ 8.429, de 2 de ju- dívidas para o sucessor, a próxima vítima. Isso é terrí-

nho de 1992, e demais normas da legislação perti- vel.
nente.

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar nº 96,
de 31 de maio de 1999.

Art. 76. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PV?
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à Líder do Bloco para esclarecer que o art. 74 do
substitutivo do Relator é explícito:

Art. 74. As infrações aos dispositivos desta lei
serão punidas segundo o Código Penal.

. Está tramitando na Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação o Projeto de Lei nº 621 , no qual
estão incluídas as penas a que me referi, tanto as pe
nas às quais está sujeito V. Exª, Sr. Presidente, caso
não divulgue o relatório de gestão, quanto aquelas a
que estão sujeitos os que não cumprem a determina-
~ª9_g~lei compl~~~nJ:ªi. _

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Deputados, começo fazendo duas indagações: Por
que se excluiu do texto da lei o controle sobre o Banco
Central no gerenciamento dos recursos públicos? Por
que se excluiu do texto da lei o limite sobre os recur
sos públicos gerenciados pelo BNDES, recursos dos
trabalhadores, do FAT e do PIS/PASEP?

Sr. Presidente, esses dois fatos já são suficien
tes para revelar as verdadeiras intenções, os objeti
vos reais, os motivos que determinaram a iniciativa
desse projeto de lei. Falo na condição de quem teve a
responsabilidade de gerenciar o terceiro orçamento
do País. E não precisei, a exemplo da maioria dos pre
feitos e governadores deste País, de nenhuma lei de
responsabilidade fiscal para cumprir aquilo que o voto
popular nos exige como pressuposto, requisito bási
co: a responsabilidade e a competência no gerencia
mento dos recursos públicos.

Portanto, Sr. Presidente, o que se pretendeu es
conder na aparência do título que se adota, ou seja, a
verdade, é o cumprimento das metas e dos compro
missos firmados com o FMI. A que preço, Sr. Presi
dente? Do comprometimento da autonomia de Esta
dos e Municípios, do esvaziamento do pacto federati
vo e da falta de autonomia do gestor público para des
tinar os recursos a partir de critérios sociais e de com
promissos éticos e políticos sem a ingerência de outra
esfera do Governo.

Por essas razões e com todos os argumentos
contrários ao projeto de lei, que já foram bastante evi
denciados nos debates aqui realizados, o nosso Blo
co diz "não" ao projeto de lei. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, é sólida a argumentação
dos que se manifestam contra o projeto, especialmen
te depois das emendas acolhidas pelo Relator em
Plenário.

Vinham bem o substitutivo da Comissão e o Sr.
Relator. Não percebo que se esteja atendendo a qual
quer exigência do FMI. Se o FMI dependesse de lei
aprovada no Congresso Nacional para que suas exi
gências fossem, ao longo das décadas, atendidas pe
los sucessivos Governos brasileiros, o País estaria
bem melhor, porque nada teria sido atendido. Não é a
lei que determinará se as metas e os compromissos
com o FMI existirão ou não.

As questões aqui levantadas, especialmente
quanto ao BNDES e ao Banco Central, são relevantís
simas. Faço um apelo para que o Sr. Relator receba a
sugestão do restabelecimento do texto da Comissão,
o texto de S. Exª, que encantou até àqueles que parti
ciparam da discussão e perceberam a intenção de
mocrática de produzir algo melhor para o Brasil. As
emendas recebidas em plenário não são boas, princi
palmente aquela a que me referi, que substitui o re
desconto pelo empréstimo de Iiquidez.

Será qUEl o Proer é empréstimo de liquidez? De
terminada despesa não pode ser ultrapassada; não
pode o gestor público realizar determinada despesa,
mas o Proer \I pode. Essa não é seguramente a inten
ção do Relator. Apelo para que S. Exª diga se real
mente refletiu sobre esta questão. Penso que o texto
do Relator, na Comissão, era mais tranqüilizador.

Também não me preocupa, a exemplo dos argu
mentos relativos ao FMI, a hipótese das demissões,
porque do meu ponto de vista não haverá demissões
com base nessa lei. Já temos a Constituição e as leis
draconianas que pairam sobre os servidores públi
cos.

Sr. Presidente, essas emendas de plenário me
xem com a minha convicção. Eu já havia manifestado
que votaria "sim", porque considero fundamental a
existência da Lei de Responsabilidade Fiscal' na cul
tura brasileira. A rigor, para haver responsabilidade
fiscal, a lei não seria necessária, mas os atos de polí
ticos e tecnocratas na gestão da coisa pública indi-
cam o contrário. '

Mantenho meu voto "sim", mas compreenderei
perfeitamente os meus companheiros de bancada
que quiserem divergir do Líder, pois os argumentos
são muito sólidos. Especialmente desencantado es
tou eu com a possibilidade de existir um Proer li, pos
sibilidade essa aberta por uma emenda de plenário.



o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PT?

O SR. CARllTO MERSS (PT - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, gosta
ria de pedir aos Deputados, principalmente àqueles
que não se aprofundaram nesse projeto, que não utili
zassem os argumentos maniqueístas de que há al
guns a favor da responsabilidade fiscal e outros con
trários a ela.

Tive o privilégio de representar o Partido dos
Trabalhadores como 2º Vice-Presidente dessa Co
missão. Durante quase dez meses, analisamos com
muita profundidade o projeto. Ninguém, em sã cons
ciência, admite que não temos mais tempo para apro
var uma lei e fazer com que as leis que já existem pu
nam efetivamente prefeitos, governadores, ordenado
res primários corruptos. Penso que isso é ou deveria
ser um consenso nesta Casa.

Pelo que vimos nos últimos dias, porém, gosta
ria de pedir encarecidamente aos editorialistas, que
usaram muita tinta hoje, que lessem esse projeto, co
nhecessem o art. 4º, o art. 17, enfim, diversos artigos
que, na verdade, compõem a essência dessa lei.
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Todavia, na percepção de que a democracia avança- ser nossas também, e esperamos que o Senado cor-
rá à medida que adotarmos hábitos administrativos e rija, ou que o Relator, em tempo, ainda o faça.
políticos mais rigorosos, mantenho o meu voto "sim". Nós temos que dar uma satisfação ao País. Não

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como podemos dar um cheque em branco ao Banco Central
vota o PTB? - sobre os empréstimos que geraram escândãlos bem

O SR. CELSO GIGllO (PTB - SP. Sem revisão recentes. Esta expressão "empréstimos" colocada no
do orador.) - Sr. Presidente, os municípios brasileiros § 2º do art. 28 gera a mesma possibilidade de o Banco
nunca ocuparam no pacto federativo uma posição tão Central ter autonomia para dar dinheiro à sua vontade
importante como a de hoje. Eles reclamam por melho- ou à vontade da decisão do seu Conselho Monetário.
res condições de atendimento à saúde de sua gente, Por isso, pedimos ao Relator -e S. Exª poderia fa-
melhores condições para bem poder atender à edu- zê-Io, se quisesse -que corrija essa falha que nos dei-
cação, às tarefas básicas que lhes foram repassadas. xará mal perante a sociedade e o País, uma vez que o

Municipalista que sou, fui incumbido pelo meu - empréstimo de liquidez, de sentido mais amplo, en-
partido de fazer a sondagem dos prefeitos a respeito volve o próprio redesconto. Para que tivéssemos duas

interpretações, colocou-se o "redesconto" como ex
da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fiquei surpreso pressão propriamente dita e a palavra "empréstimo".
quando a imprensa publicou que havia um lobby de Isso é um cheque em branco ao Banco Central.
Prefeitos. Aqueles que consultei não reprovaram a Lei
de Responsabilidade Fiscal. Pelo contrário, enten- Vamos votar, Sr. Presidente, porque não há ou-
dem, como também entendo, que o município, como tro jeito. Se o Relator não quiser aceitar as pondera-
ente federativo, tem que ter compromissos comuns ções aqui expostas, vamos votar com fé em Deus,
com o Distrito Federal, a União e os estados, motivo para que ilumine o Senado Federal e ali coloque a
pelo qual não creio que essa lei venha ferir a autono- barreira, a fim de que o Banco Central de uma vez por
mia municipal; entendo, sim, que fortalece o pacto fe- todas seja impedido de pecar mortalmente, como pe-
derativo. cou, anteriormente, no empréstimo que fez de manei

ra irregular, fato esse apurado pela Comissão Parla
mentar de Inquérito criada pelo Senado Federal.

Os progressistas votam "sim".

Continuaremos lutando pelo município, mas lu
tando por mais condições de atendimento à popula
ção, uma vez que ele é hoje o grande prestador de
serviços. -

Entendemos que a Lei de Responsabilidade
Fiscal, tão reclamada pela nossa gente, pelo nosso
povo, não atrapalha; pelo contrário, torna transparen
tes todas as ações públicas. Por isso, o PTB vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PPB?

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desde que o Gover
no adotou a política de câmbio flutuante e as metas
inflacionárias no País, não teria senão que se segurar
na âncora fiscal. Daí a razão da presença dessa lei, a
qual todos estamos interessados em aprovar. É a úni
ca segurança do Estado. É necessária uma lei fiscal
para garantir essa flutuação, essa indecisão que o
mercado pode gerar, que pode acabar por estragar a
economia do País.

É verdade que ela não é perfeita, que ainda con
tém falhas, tanto que o Deputado Miro Teixeira, com
quem também conversamos, em boa hora defendeu
tese sobre um dispositivo, o art. 28. Com toda a razão,
S. Exª expôs suas preocupações, que não deixam de
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Durante todo esse tempo, tentamos, junto ao
Relator, enfatizar uma questão: é fundamental que se
punam os prefeitos, os ordenadores primários munici
pais, os governadores, os ordenadores estaduais,
mas também a União pela irresponsabilidade mone
tária e fiscal que ela continua e continuará cometendo
se a lei for aprovada dessa forma. Essa é a grande
questão.

Em que momento vamos proibir que a Comis
são de Assuntos Econômicos do Senado continue fe
deralizando dívidas e mais dívidas nos grandes con
chavos e acordos que fazem com os Estados, punin
do o Orçamento? (Palmas.)

Quanto custou, senhores, a não-candidatura do
Sr. Paulo Maluf? Custou 6 bilhões e 100 milhões de
reais dos precatórios da Prefeitura, que a União assu
miu, porque senão quebraria o Banco Central. No
meu Estado, Santa Catarina, foram 2 bilhões e 100
milhões de reais de federalização, que a CAE e a
União assumiram. E essa irresponsabilidade, quem
paga?

Participei profundamente da discussão desse
projeto. Alguns artigos e destaques que tentamos
aprovar na Comissão, porém, não foram acatados, e
não sendo acatados fazem com que esse projeto
seja, sim, do ajuste fiscal. O Deputado Hauly citou
com propriedade o exemplo de uma dona-de-casa.
Ao optar entre pagar os juros da prestação de uma
geladeira e pagar o remédio do filho que está
morrendo, ela deixaria de comprar o remédio para
pagar os juros? (Palmas.) A lógica desse projeto é o
pagamento dos juros, e saúde e área social ficam sem
dinheiro.

Nesse sentido, Sr. Presidente, infelizmente, a
bancada do PT vota contra o projeto, porque ele não
trata da responsabilidade fiscal dos municípios, dos
estados e da União.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como
vota o PMDB?

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'lS e Srs.
Parlamentares, ouvi aqui com extrema atenção os ar
gumentos dos diversos oradores que se manifesta
ram a favor dessa matéria e contra ela. Encontrei uma
unanimidade em todos eles: todos reconhecem que a
filosofia de uma lei de responsabilidade fiscal é abso
lutamente necessária para o País.

Evidentemente -não poderia ser diferente -,
discordâncias pontuais aparecem aqui e acolá. No
entanto, Sr. Presidente, a posição do PMDB é muito
clara nesta matéria. Em primeiro lugar, cabe-nos pa-

rabenizar () Relator, Deputado Pedro Novais, que,
como aqui, de forma reconhecida e proclamada, ficou
demonstrado, atuou com competência e sabedoria,
ouvindo e acatando sugestões e emendas, procuran
do aprimorar o projeto e apresentando aqui o relató
rio, o substitutivo que lhe foi possível redigir e que
aglutina em torno de si uma ampla maioria.

Sr. Presidente, Sra. e Srs. Parlamentares, alguns
pontos merecem registro nesta hora. Ouvi, entre os
diversos argumentos, alguns que buscavam
centralizar toda a questão, como se essa Lei de
Responsabilidade Fiscal fosse algo que dissesse
respeito única e exclusivamente às administrações
municipais, como se fosse uma lei que estaremos a
votar exclusivamente para punir gestões municipais.
Esquecem-se de proclamar os que assim
argumentam que a lei é muito clara ao estabelecer
que estarão sujeitos a ela nas esferas federal,
estadual, municipal e distrital o Poder Executivo, o
Poder Legislativo, os Tribunais de Conta, o Poder
Judiciário e o Ministério Público. Sujeitas a ela
também estarão as respectivas administrações
diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes. Portanto, essa iniciativa é de
grande valia para a Nação.

Não estamos votando, ao contrário do que foi
dito aqui, uma lei anticorrupção. Estamos votando
uma lei qUE~ determinará de forma clara a responsabi
lidade do gestor no que diz respeito à vinculação en
tre despesa e receita, ou seja, a responsabilidade do
gestor no que diz respeito à administração de dívida,
não postergando para administrações subseqüentes
legados irnpagáveis, Estados e Municípios ingover
náveis.

Sr. Presidente, a nossa posição é muito clara, de
respaldo e de apoio a esse projeto, por acreditarmos
que a Lei de Responsabilidade Fiscal moraliza a vida
pública nacional, estabelece parâmetros muito claros
e, sobretudo, como não poderia deixar de ser, estabe
lece penas que a farão ser cumprida.

Ouvi ainda, neste plenário, referência à relação
entre receita e folha de pessoal. Ora, Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Parlamentares, esta Casa Legislativa do
Congresso Nacional votou no pretérito, por exemplo,
a Lei Camata, que estabelece limite claro entre
receita e gasto com pessoal, e a ela sempre fazemos
referência. Portanto, creio que a Lei de Responsabili
dade Fiscal, tão bem relatada pelo Deputado Pedro
Novais, traz avanços, contém inquestionáveis
conquistas e certamente servirá para moralizar a vida
pública naGional.
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Tenho absoluta certeza de que, no caso especf- correção ao longo do tempo. E algumas serão objeto
fico dos Municípios, aqueles Prefeitos que sabem que de discussão mais aprofundada quando da votação
essa é uma lei moralizadora que lhes dará parâme- dos destaques. Mas deixar de trazer ao Plenário e à
tros e tranqüilidade estão a clamar que o Congresso sociedade, que acompanha esta votação, a clareza
Nacional aprove a Lei de Responsabilidade Fiscal re- dos avanços, os limites claros que estamos impondo,
latada pelo brilhante Deputado Pedro Novais. Por sobretudo aos maus administradores, é diminuir esta
isso, o PMDB vota "sim", a favor do substitutivo. Casa.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PMDB Com a permissão dos meus pares, vou dar um
vota sim. exemplo pessoal. Sou apoiado por alguns Prefeitos

Como vota o PSDB? de minha terra, Minas Gerais -não muitos, Sr. Presi
dente, apenas alguns -, e nenhum deles, nenhum se-

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi- quer me procurou para dizer que era contra o que es-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa- tamos aprovando agora. Ao contrário; ao longo das
dos, na verdade, ao ouvir, como de costume, atenta- discussões travadas, algumas sugestões foram por
mente os argumentos trazidos, tenho certeza, com as eles apresentadas. Os Prefeitos que querem parâme-
melhores intenções por alguns dos Líderes da Oposi- tros para suas administrações apóiam esse texto. Não
ção, notadamente aqueles que se manifestaram con- tenho dúvidas de que algumas questões conceituais
trários à aprovação desse projeto, eu pensava comigo orientam e dão forma diferente a esta discussão.
que estávamos a discutir uma outra coisa que não o
relatórIo do Deputado Pedro Novais. Ouvi meu ilustre e sempre bem-intencionado

conterrâneo, o excepcional Parlamentar Sérgio Mi-
Na verdade, precisa ficar absolutamente claro randa, dizer que ao garantirmos o cumprimento do

para esta Casa, se já não está, que estamos votando que já havia sido aprovado, como afirmou o Deputado
hoje um novo código de conduta para a administração Geddel Vieira Lima, quando da aprovação da Lei Ca-
pública, um código de conduta que se incorpora a inú- mata, ou seja, estabelecimento de limites para com-
meras modernizações que, ao longo destes últimos prometimento da receita com folha de pagamento, es-
anos, notadamente a partir do Governo do Presidente tabeleceríamos a maior onda de demissões da Histó-
Fernando Henrique Cardoso, têm sido implantadas ria deste País. Sr. Presidente, isso não é verdade. Afir-
no Brasil. mo claramente: acho que deve haver, sim, limite para

Não tenho a ilusão de que por si só essa lei, se o comprometimento de receita com pessoal. Se o De-
aprovada, inibirá a corrupção e fará as administra- putado Sérgio Miranda pensa de forma oposta, que
ções públicas mais eficientes. Mas é impossível dis·· não devem existir limites, que diga isso com absoluta
cordar dos avanços inquestionáveis constantes do clareza. Mas existem caminhos outros, antes da de-
texto dessa lei - diga-se também, de forma enfática, missão, para se chegar a esse ajuste.
uma lei que foi elaborada nesta Casa, porque o subs- Sr. Presidente, tenho a noção clara de que esta-
titutivo do Deputado Pedro Novais traz inúmeras ino- mos, como fizemos na semana passada, ao aprovar-
vações, todas elas certamente melhorando o texto ini·, mos a Reforma do Judiciário, dando um novo e gran-
ciaJ proposto pelo Governo. de passo no sentido de fazer com que a sociedade

É preciso ficar claro também, Sr. Presidente, se brasileira fiscalize os seus administradores e com que
achamos ou não necessário estabelecer parâmetros não haja mais os desmandos e as irresponsabilida-
para os administradores públicos de agora e para des que hoje grassam por todo o País, sem qualquer
aqueles que virão no futuro. Diminuir esta discussão possibilidade maior de fiscalização. Essa lei, Sr. Presi-
querendo carimbá-Ia, querendo transformá-Ia num dente, incorporada a inúmeros outros avanços, sejam
mero acordo de intenções com o FMI, ou talvez num sobre matéria constitucional, sejam de lei comple-
instrumento para favorecer candidaturas ou desistên- mentar, que temos votado ao longo dos últimos me-
cia de candidaturas, como disseram alguns parla- ses, deixa-me a certeza a de que estamos no cami-
mentares há pouco, é no mínimo um desrespeito a nho correto.
esta Casa. Alguns companheiros desta Casa, por compro-

Este é mais um grande momento do Parlamen- metimento ou até mesmo por orientação das suas
to. Concordo que pode haver equívocos no texto da bancadas, poderão ter, quero crer, algum constrangi-
lei. É natural que isso ocorra numa lei que tem hoje menta ao não dar o seu voto de apoio, de aprovação
mais de setenta artigos. Certamente existirão algu- ao relatório do Deputado Pedro Novais. Não se trata,
mas distorções, mas nenhuma delas estará imune à porém, de um relatório em favor deste Governo; ao
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contrário, é um relatório em favor da sociedade e das término do mandato, ou seja, oito meses antes, bem
boas e decentes administrações públicas. como a contratação de pessoal.

O PSDB vota favoravelmente ao texto. Sr. Presidente, existem algumas emendas
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - O PSDB importantes. Eu citaria uma, que desde a primeira

vota "sim". hora, quando começamos a tratar dessa lei, é a bula
Como vota o PFL? da contratação pela terceirização. Há ainda uma

emenda do Deputado Rodrigo Maia que pretendemos
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem apoiar, porque ela moraliza ainda mais o gerencia-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero inicialmen- mento dos recursos públicos.
te louvar os integrantes da Comissão Especial, o Re-
lator, Deputado Pedro Novais, e o brilhante Presiden- Sr. Presidente, essa lei é um grande avanço,
te, Deputado Joaquim Francisco, a quem de público mas não para o Governo, e sim para a sociedade bra-
agradeço, em nome do Partido da Frente Liberal, pelo sileira, que está ávida de bom gerenciamento dos re-
belíssimo trabalho realizado. cursos plJblicos. Com o sentimento de que esta Casa

mais uma vez dá um passo importante para que o Go-
Ouvi aqui alguns argumentos com os quais não verno possa dispor dos instrumentos necessários ao

concordo. Primeiro, eu queria saber qual o relaciona- equilíbrio das contas públicas, à contenção do déficit,
mento que tem a votação dessa lei com o FMI. Não a fim de que possamos construir a sociedade com
vejo nenhum, Sr. Presidente. Ela regulamenta dispo- que sonhamos e o Brasil volte a crescer, gerando ren-
sitivos da Carta Magna deste País, os arts. 163 e 169. da e emprego, o Partido da Frente Liberal, cônscio da
Há doze anos, quando fizemos a Constituição, já pre- sua responsabilidade de maior partido da Casa, que
conizávamos a elaboração de uma lei de responsabi- encampou desde a primeira hora a matéria e teve na
Iidade fiscal. Segundo, não se trata de uma lei do Go- Presidência um importante veículo de diálogo com a
vemo, porque envolve os Poderes da República e al- sociedade, mais uma vez está firme e decidido na
guns órgãos autônomos, como o Ministério Público. convicção de que aprovar essa lei nesta noite é fun-
Terceiro -e eu gostaria de me somar ao Deputado Jo- damental não para esta instituição, não para o Gover-
aquim Francisco em suas palavras, quando se referiu no, mas para a sociedade brasileira como um todo.
a alguns que disseram que a lei não coíbe a corrup-
ção -, a transparência é o fundamento dessa lei. A pu- Concordo com o Deputado Gerson Peres no
blicação do resultado quadrimestral, quer por meio de que se rE~fere ao dispositivo qUEl trata do Banco Cen-
um formulário simplificado para os municípios peque- trai: o substitutivo do Deputado Pedro Novais é muito
nos, quer em um formulário mais detalhado para os melhor do que a lei complementar que veio do Gover-
municípios maiores e estados, vai determinar que no. Mas nesse ponto o Banco Central deixa uma bre-
seja fiscalizado cada vez mais o bom gerenciamento cha muito grande, a possibilidade de redesconto e de
dos recursos públicos. Quarto, não se trata de uma facilitar operações de crédito em até um ano. Isso é
utopia. Utopia seria se a sociedade brasileira não nos um cheque em branco que damos a instituição da
estivesse acompanhando, não tivesse dado o seu qual conhecemos resultados não muito bons para a
apoio. Aqueles que fizeram o ajuste fiscal tiveram administração pública do País. Por tudo isso, Sr. Pre-
bons resultados eleitorais. sidente, votaremos favoravelmente à lei, esperando

Sr. Presidente, se da primeira vez nós preconi- que o Senado cumpra sua função revisora em relação
závamos ouvir os Prefeitos e os ouvimos, não enten- a alguns dispositivos.
demos o porquê da transição. O PFL, desde a primei- Hoje, mais uma vez, a sociedade brasileira pode
ra hora, foi a favor dessa importante lei. A transição já dizer que o Congresso Nacional estabelece um im-
está assegurada em vários dispositivos da lei. Por portante instrumento de moralização e de boa aplica·
exemplo, a fixação de percentuais para despesa com ção dos recursos públicos.
pessoal já está assegurada para os Municípios com Alguns dizem que preconizamos mais o paga-
menos de 50 mil habitantes para o ano 2005 - portan- menta dos juros do que os avanços do social. Isso
to, carência de cinco anos - e para os Municípios com não é verdade, Sr. Presidente. Apenas queremos di-
mais 50 mil habitantes, com dois anos de carência. zer que, neste mundo integrado em que vivemos, pa-

Quanto aos dois últimos dispositivos, tivemos de gar as contas em dia é condição fundamental para re-
ponderar, fazer com que houvesse alguma restrição, ceber investimentos externos, que não têm pátria
e de boa natureza. Será aquela que proíbe a conse- nem cor, desde que sejam investimentos produtivos,
cução de ARO nos dois quadrimestres anteriores ao e não especulativos.



Essa lei é de irresponsabilidade fiscal, em relação
à bonança e à generosidade com os juros da dívida.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Estamos
votando a subemenda substitutiva oferecida pelo Re
lator, ressalvados 05 destaques.

Srs. Deputados, venham ao plenário. A votação
é nominal.

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É sobre
a matéria em votação?

O SR. BABÁ - Não, Sr. Presidente, mas eu gos
taria que V. Ex!! me atendesse, porque dezenas de
pais de família que trabalham na Câmara dos Deputa-
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Sr. Presidente, com esse sentimento, o Partido dos tiveram seus direitos atingidos. Eu gostaria que
da Frente Liberal mais uma vez votará firme e decidi- V. Exª intercedesse em favor deles.
do, na certeza de que estará fazendo o melhor para o OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI
nosso País. Com muito orgulho, o PFL votará "sim". a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Como O SR. BABÁ (PT -PA. Pela ordem. Sem revisão
vota o Governo, Líder Arnaldo Madeira? do orador.) - Sr. Presidente, pessoas que trabalhavam

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem nas cantinas e restaurantes desta Casa sofreram terrível
revisão do orador.) -Não farei longo discurso, Sr. Pre- baque. Seus direitos trabalhistas, aprovados por esta
sidente. Apenas digo que o Governo recomenda o Casa, foram totalmente desrespeitados pela empresa
voto "sim". que estava administrando os restaurantes. Esse é um

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Presi- problema muito sério para a Câmara Federal, pois signi-
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem fica que não houve fiscalização sobre a empresa.
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis- Hoje esses trabalhadores estão ao léu, desem-
tema eletrônico. pregados. Não há dentro da Câmara nem mesmo ser-

Está iniciada a votação. viço funcionando para os funcionários almoçarem ou

Q . .. t - d . d d lancharem. Mas o mais grave é que trabalhadoresuelram segUir a onen açao o VISOr e ca a
que dedicaram toda a sua vida ao trabalho nesses

posto.
restaurantes e cantinas hoje se vêem abandonados,

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs. De- sem FGTS, sem indenização. Eles foram, na verdade,
putados, venham ao plenário. enganados pelo antigo dono da firma.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço Pedimos a V. Ex!! que interceda no sentido de
a palavra pela ordem. que a empresa que venha a ganhar a licitação absor-

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!! va os trabalhadores que foram jogados no olho da
a palavra. rua. Eles estão numa situação muito difícil. Além dis-

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão so, eu gostaria que fossem feitas fiscalizações se·
do orador.) - Sr. Presidente, convoco minha bancada mestrais ou anuais das firmas que venham a ser can-
a votar "não". Aos membros da bancada que estão tratadas, a fim de que fatos como esse não aconte·
chegando agora ao plenário, esclareço que o voto é çam mais na Casa de Leis.
"não" exatamente porque essa Lei de Responsabili- OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - A Direto·
dade Fiscal é generosa e benevolente com os juros ria-Geral tomará ciência da manifestação de V. Ex!!
da dívida, não dispensando o mesmo tratamento aos OSR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a
investimentos sociais. palavra pela ordem.

Tentamos um acordo para retirar, para acabar OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Ex!!
com a benevolência aos juros da dívida, mas, como o a palavra.
Governo não quis negociar nossos destaques, reafir- O SR. JOÃO MENDES (PMDB -RJ. Sem revi.
mamas o voto "não". são do orador.) - Sr. Presidente, nas quatro votações

nominais anteriores, votei de acordo com a Liderança
do meu partido.

OSR. GUSTAVO FRUET - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. ExI
a palavra.

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB -PRo Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na forma do Regi
mento Interno, uso a palavra para fazer uma declara
ção de voto em razão da importância da matéria.

O projeto evoluiu em relação à proposta original.
Uma série de sugestões foram encaminhadas à Co
missão, particularmente pelo Prof. Adilson Dallari.
Nesse sentido, ressalto a preocupação com o conflito,
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com matérias em tramitação particularmente no Se- A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB -MG. Sem revi-
nado, em especial o Projeto de Lei nº 106, de 1999, são da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de enca-
que trata de normas gerais de finanças públicas, bem minhar à Mesa declaração de voto.
como a necessidade, se possível, na legislação su- O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
plementar e concorrente, de aprimorar dispositivos peço a palavra pela ordem.
referentes à renúncia de receita, Seção 11 do Capítulo O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Tem V. EXª
111 do Projeto, da destinação de recursos públicos a palavra.
para o setor privado, constante do Capítulo 5, e a pro-
cedente preocupação disposta no art. 4º do Projeto O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
para que se evite legitimar distorções e imoralidades Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-
no mau uso dos recursos públicos. ções anteriores votei com o partido.

Da mesma forma, o projeto apresenta como as- O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
pecto positivo a maior transparência, em especial palavra pela ordem.
sendo necessária a sua adequação na legislação su- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª
plementar a ser elaborada. a palavra.

Sr. Presidente, nesse sentido, estou encami- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
nhando uma declaração de voto à Mesa. são do orador.) - Sr. Presidente, apenas solicito aos

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Pois parlamentares do PSDB que permaneçam no plená-
não, Deputado. rio. Teremos pelo menos mais uma votação ainda

hoje, provavelmente nominal. É fundamental que os
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares permaneçam no plenário. Devere-

peço a palavra pela ordem. mos votar em globo os destaques simples.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

a palavra. revisão do orador.) - Pode encerrar, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi- O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,

são do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que fossem peço a palavra pela ordem.
distribuídos os destaques que serão votados para O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª
que tenhamos conhecimento.

a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os desta- O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB _ PE.

ques serão distribuídos ao Plenário logo em seguida. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, votei com o
O SR. WALTER PINHEIRO - Significa dizer partido na votação anterior.

que vamos votar os destaques hoje? O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Comuni-
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Os des- co aos Srs. Parlamentares que teremos apenas mais

taques de bancada, naturalmente. uma votação. Será a votação do requerimento dos
O SR. WALTER PINHEIRO - Mas faremos a destaques simples e depois um destaque de bancada.

votação desses destaques ainda hoje? Há 482 Deputados na Casa. Vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vão ser A SRA.. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden-
votados hoje os destaques, naturalmente, até onde te, peço a palavra pela ordem.

for possível. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço Exª a palavra.

a palavra pela ordem. A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,

a palavra. agora, temos à frente de todos os Deputados um co-
O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDS -TO. Sem lega votando com um charuto, num desrespeito total

revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas votações ao direito de respirarmos nesta Casa. (Palmas.)
anteriores votei "não". O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Peço ao

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço colega que saia com seu charuto.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Está en-

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. EXª cerrada a votação.
a palavra. Anuncio o resultado:
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VOTARAM

Sim:

Não:
Abstenções:

Total:

385
86

4

475

É aprovada a subemenda substitutiva, ressal
vados os destaques. (Palmas.)

Estão prejudicados: o substutivo da Comisão
Especial; a proposição inicial (Projeto de Lei Comple
mentar n2 18/99); e as Emendas de Plenário, ressal
vados os destaques.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Propoitção: PLP NO 18/99 - SUBEMENDA
SUBSTITUTIVA

Início Votação: 2510112000 20:55

Fim Votação: 2510112000 21:07

Resultado da Votação
Sim 385
Não 86
Abstenção 4

Total da Votação 475

Art. 17 1

Total Quorum 476

Obstruçio O

Presidiram a Votação: Michel Temer -19:29

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT -Não
PPB-Sím
PTB-Sim
PDT-Sim
PSBIPCDOB - Não
PUPSTIPSL - Sím
PPS-Sim
PV-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Aírton Cascavel PPS Sim

Alceste Almeida PMDB Sim

Almir Sá PPB Sim

FranCISco Rodrigues PFL Sim

LUCiano Castro PFL Sim

Luis Barbosa PFL SIm

Robério AraúJo PL PUPST/PSL Sim

Total Roraima; 7

AMAPÁ
AntOniO Feijão PSDS Sim

Badu Picanço PSDB Sim

Eduardo Seabra PTS Sim

Evandro Milhomen PSS PSB/PCDOS Não

Fátima Pelaes PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Jurandll Juarez PMDB Sim

Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 7

PARÁ
Anivaldo Vale PSDB Sim

Babá PT Não

Deusdeth Pantoia PFL Sim

Elcione Barbalho PMDB Sim

Gerson Peres PPB Sim

Giovanni Queiroz PDT Sim

Jorge Costa PMDB Sim

Josué Bengtson PTB Sim

Nilson Pinto PSDB Sim

Paulo Rocha PT Não

Raimundo Santos PFL Sim

Remido Leal PTB Sim

Valdir Ganzer PT Não

Vic Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 14

AMAZONAS
Arthur Virgflio PSDB Sim

Átila Lins PFL Sim

Francisco Garcia PFL Sim

José Melo PFL Sim

Luiz Fernando PPB Sim'

Pauderney Avehno PFL Sim'

SUas Câmara PTB Sim

Vanessa Grazzíotín PCdoB PSBIPCDOB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Sim

Confúcio Moura PMDB Sim

Eurípedes Miranda PDT Sim

Expedito Júnior PFL Sim

Marinha Raupp PSDB Sim

Nilton Capixaba PTB Sim

Oscar Andrade PFL Sim

Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia : 8

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim

João Tota PPB Sim

José A1eksandro PFL Sim

Márcio Bittar PPS Sim'

Marcos Afonso PT Não

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSDB Sim"

ZUa Bezerra PFL Sim

Total Acre: 8

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim
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Partido Bloco Voto

Freire Júnior PMDB Não

Igor Avellno PMDB Não

João Ribeiro PFL Sim

Pastor Amanldo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Eliseu Moura PPB Sim

Gastão Vieira PMDB Sim

João Castelo PSDB Sim

José Antonio PSB PSB/PCDOB Não

Mauro Fecury PFL Sim

Nice Lobão PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Tnnta PST PUPST/PSL Sim

Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 13

CEARÁ\
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Sim

Àhlbal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Antônio José Mata PMDB Sim

Amon Bezerra PSDB Sim

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salviano PSDB Sim

Mauro Benevides PMDB Sim

Moroni Torgan PFL Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Rommel Feijó PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não

Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí
Atila Ura PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Gessivaldo Isaias PMDB Sim

Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Paes Landim PFL Sim

Themfstocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 9
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Partido Bloco Voto

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Betinho Rosado PFL Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PPB Sim
Lalre Rosado PMDB Sim
LavoiSier Maia PFL Sim
Múcio Sá PMDB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 8

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
DomiCiano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFI Sim
Ricardo Rique PSDB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementlno Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMOB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhyhno PSOB Sim
Marcos de Jesus psr PUPSTIPSL Sim
Pedro Corrêa PPB Sim-
Pedro Eugênio PPS Sim
Ricardo Fiuza PFL Sim
Salaliel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSOB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão. PSB PSB/PCDOB Não'
Helenildo Ribeiro PSOB- Sim
João Caldas PL PUPST/PSL Sim
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Partido Bloco Voto

José Thomaz NonO PFL Sim
Luiz Dantas PST PUPST/PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Adelson Ribeiro PSC Sim
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PSDB Sim

TotalSergi~ l 8

BAHIA~

Aroldo Cedraz PFL Sim-
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
FrancistOnio Pinto PMDB Sim
Geddel Vieira Lima PMDB Sim
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima' PCdoB- PSB/PCDOB Não

Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Não
João Almeida PSDB Sim
João Leao· PSDB.J Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim-
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço: PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo - PFL Sim'
Jutahy Junior PSDB· Sim-
Leur Lomento PFL Sim'"
Luiz Moreira ~ PFL- Sim
Manoel Castro PFL Sim

Mário Negrornonte PSDB Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro lrujo PMDB Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Não
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 37
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSDB Sim
AécIo Neves PSDB Sim
Antõnio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlío PL PUPST/PSL Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB- Sim'
Danilo de Castro PSDB' Sim'
Edmar Moreira PPB' Sim'
Eduardo Barbosal PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
HélíoCosta PMDB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Fassarella PT Não
João Magno PT Não
José Militão PSDB Sim
Júlio Delgado PMDB Não
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela S.Part. Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim-
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Elvira; PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda • PT Não
Odelmo Leão- PPB· Sim-
Olímpio Pires. PDT Sim
Osmânio Pereira· PMDB Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PMDG Sim

Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PSDB Sim
Ronaldo Vasconcellos PFL Sim
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zaire Rezende PMDB Não

Total Minas Gerais: 48

EspíRITO SANTO
A1olzio Santos PSDB Sim
Feu Rosa PSDB Sim
João Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
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Partido Bloco Voto

Magno Malta PTB Sim
Marcus Vicente PSOB Sim
Max Mauro PTB Não
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PSOB Sim
Rita Camata PMOB Sim
Total Espírito Santo: 10

RIO DE "JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim'"
Alexandre Santos PSOB Sim'
AJmerlnda de Carvalho PFL Sim
Antonro Carlos Biscala PT Ni:lo
Arolde de Oliveira PFL Sim
Ayrton Xerêz PPS Sim
Bispo Rodrigues PL PUPST/PSL Sim
Celso Jacob POT Sim
Coméllo Ribeiro POT Sim
Coronel Garcia PSOB Sim
Díno Fernandes PSDB Sim
Or. Heleno PSOB Sim"
EberSilva POT Sim
Eduardo Paes PTB Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Femando Gabeira PV Sim
Femando Gonçalves PTB Sim
Francisco Silva PST PUPST/PSL Sim
lédío Rosa PMDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
João Mendes PMDB Sim
Jorge Wilson PMOB Slm
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Cameiro PFL Sim
Luís Eduardo POT Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Sérgio PT Nao
Marcio Fortes PSOB Sim
Mílton Temer PT Não
Miriam Reid POT Sim
Miro Teixeira POT Sim
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Sim
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo Feijó PSDS Slm
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSOB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sesslm PPB Sim
Wanderley Martins POT Sim

Total Rio de Janeiro: 40

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Não
Alolzio Mercadante PT Não
André Benassi PSOB Sim
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Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Antonio Palocci
Arlindo Chinaglia ..
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
AryKara

Bispo Wanderval
Celso Giglio
Celso Russomanno
Clovis Volpi
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Dr. Evilásio
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Edinho Araújo
Eduardo Jorge

Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelh
João Herrmann Neto

Joã~Paulo

Jorge Tadeu Mudalen '

José Genofno'
José Indio

José Machado

José Roberto Batochlo

Julio Semeghini
Lamartine Posella
LUIZ Antonio Fleury
Luiza Erundlna
Maluly Netto
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Paulo Kobayashi

Paulo Lima
Professor LUlzlnho
Ricardo Berzoinl
Ricardo Izar
Robson Tuma
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória

Partido

PT
PSDB

PSOB
PT
PT
PPB'
PSOB
PPB

PL
PTB
PPB
PSOB
PFL
PPB
PSL
PPB
PSB
POT
PTB
PPS
PT
PPS
POT
PFL

PT
PT
PPS

PT
PMDBo'
PT
PMOB,

PT
PDT
PSOB
PMDB
PTB
PSB
PFL
PMOB
PL
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PTB

PFL
PSDB
PMOB
PT
PT
PMDB
PFL
PPS
PSOB
PSDB

Bloco

PUPST/PSL

PUPST/PSL

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PUPST/PSL

Voto

Não
Sim

Sim
Não
Nãa··
Não~

Sim'
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Não.

Sim
Não
Sim
-Não
Não
Sim

Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não

Sim
Não
Sim

Não
Sim
Sim
Art. 17
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Partido Bloco Voto

Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
Valdemar Costa Neto PL PUPST/PSL Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total Slio Paulo: 67

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PSDB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welínton Fagundes PSDB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso : 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não
Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela • PT Não
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Paulo Octávio PFL Sim"
Pedro Celso PT Não-
Ricardo Noronha PMDB- Sim

Total Distrito Federal: 8

GoIÁs
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler MoraIs PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Não
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PSDB Sim
Udia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vânia PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Pedro Wilson PT Não
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 17

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa serrano PSDB Sim-
Nelson Trad PTB Sim~
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Pedro Pedrosslan
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basilio Vlllani
Chico da Princesa
Dirceu Sperafico
Dr. Rosinha
FlávioAms
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Ins Simões
Ivanio Guerra
José Borba
José Carlos Martinez

José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto

Nelson Meurer
Odilio Balbinotii
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná: 29

SANTA CATARINA
Antõnio Carlos Konder Reis
Carhto Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando Coruja

Gervásio Silva
Hugo Blehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina': 16

Partido

PFL
PMDB

PFL
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PTB
PFL
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PT
PSDB
PMDB

PPB
PSDB
PPB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
PMDB
PDT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PFL
PT
PFL
PFL
PMDB
PDT
PSDB

Bloco Voto

Sim'
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim'
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim'
Sim'
Não..
Sim
Sim
Sim
SIm
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
SIm
Sim"
Sim'
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RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Oarcísio Perondl
Enio Baccl
Esther Grossi
Femando Marroni
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos

Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt
Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 30

Partido

PT
POT
PDT
PPB
PTB
PMDB
PMOB
POT
PT
PT
PPB
PMOB
PT
PPB
PPB
PT
PMDB
PSDB
PMOB
PMDB
PL
PT
PDT
PHOBS
PMDB
PPB
PT
PMOB
PT
PSDB

Bloco

PUPST/PSL

Voto

Não
Sim
Sim
Abstenção
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Abstenção
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Abstenção
Sim
Sim
Não
Abstenção
Não
Sim
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Como vota o PSC?

Como vota o PTN?

Como vota o Partido Humanista?

Como vota o PV?

Como vota o PPS?

o Sr. Michel Temer, Presidente, deixa mento igual aos investimentos sociais e a pessoal, e o
a cadeira da presidência, que é ocupada Governo ar~~umentava o contrário. O Deputado Del-
pelo S. Heráclito Fortes, 1Q Vi- fim Netto peldiu a palavra e disse que a negociação
ce-Presidente. era impossível, porque o PT, quando estiver em jogo

a possibilidade de degradação social, permite que o
administrador possa fazer operações de crédito. E o
que essa lei diz é que se fará tudo, chova ou faça sol,
para pagar os juros da dívida. E S. Exª disse, para
completar: "Nem isso eu escrevi quando era Ministro
todo-poderoso com o AI-5". Esta Casa está escreven
do uma lei que pode fazer tudo para pagar os juros da
dívida, mas, quando for para gastar com saúde, com
educação, com creche, no combate às epidemias e
nas calamidades públicas, Deputado Fernando Ga
beira - V. Exª tanto se preocupa com isso -, não se
pode fazer operação de crédito.

Essa é a essência dessa leLlsto é, para os juros
da dívida, o rigor, a obrigação, os contratos; com a ci
dadania, não; com o povo, não; com epidemias, não.
Esse é o tralamento de dois pesos e duas medidas. E
o que minha bancada queria? Um tratamento isonô
mico. Queríamos tratamento privilegiado para os en
cargos sociais. Chegamos ao limite de pedir ao Go
verno: "Dêem para os encargos sociais o mesmo tra
tamento qUE~ está sendo dado para os juros da dívi
da". E o Governo disse: "Essa é a alma da lei". A alma
da lei não é prender bandido corrupto, porque para
isso já existe o Código Penal. A alma da lei é garantir
aos credores que, chova ou faça sol, custe o que cus
tar, serão pagos os juros da dívida. Agora, quanto aos
gastos sociais e de pessoal, o administrador está
obrigado a cumprir o dispositivo constitucional. Isso
significa dois pesos e duas medidas!

Em relação à frieza da dívida, à generosidade, à
decadência social, à apenação do povo, é o rigor da
lei; para os credores, generosidade. Diante do bezer
ro de ouro dos juros, baixemos a cabeça e, no altar da
subserviência, vamos dizer "amém". Perante um povo
faminto, queremos o rigor da lei, se possível na cade
ia, de um a quatro anos.

Por isso, voto contra e vou pedir verificação de
voto.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Em

votação o requerimento. Como votam os Srs. Líde
res?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Sobre
a mesa requerimento nos seguintes termos:

Senhor Pesidente,

Requeremos, nos termos do art. 162, inciso XIV,
do Regimento Interno, votação em globo de todos os
destaques simples apresentados ao Projeto de Lei nQ

18-A, de 1999, do Poder Executivo.

Assinam os Deputados Arnaldo Madeira, Líder
do Governo; Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Ger
son Peres, Vice-Líder do PPB; Mendes Ribeiro Fi
Iho,Vice-Líder do PMDB; Jutahi Júnior, Vice-Líder
do PSDB.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Para
encaminhar contra, concedo a palavra ao Deputado
José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, peço permissão a V. Exª
para falar da tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª toda a permissão.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, peço permissão para dialogar não
sobre a votação que vamos realizar em seguida, mas
para raciocinar comigo sobre uma cena que quero co
letivizar com esta Instituição a que assisti na reunião
de Lideranças: o Partido dos Trabalhadores estava
tentando negociar com a Liderança do Governo trata
mento isonômico em matéria de responsabilidade fis
cal entre os dispositivos que tratam das questões so
ciais e os dispositivos que tratam dos juros da dívida
esses que os nossos companheiros da bancada mos
traram aqui.

Estávamos tentando, Sr. Presidente, uma nego
ciação entre a Oposição e o Governo. Empenhei-me
nessa negociação e gostaria que o Governo tivesse
votado favoravelmente aos nossos destaques para
que votássemos favoravelmente ao projeto. O nosso
destaque básico, espalhado nos textos, precisamente
dizia que, quando se trata de juros, aumentados no
decorrer da gestão financeira, tem-se de dar trata-



O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - O PL
vota "não".

O SR. JOÃO HERRMANN NETO (PPS - SP.
Sem revisão do orador.) -O PPS vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovado.

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) -"Sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL -PE. Sem
revisão do orador.) -Vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
recomenda o Líder do Governo?

O SR. DUILlO PISANESCHI (PTB -SP. Sem re
visão do orador.) -"Sim", Sr. Presidente.

O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PL vota
"não".
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Como vota o Bloco PUPST/PSL? O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
Como vota o Bloco PSB/PCdoB? V. Ex!! a palavra.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP. O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-

Sem revisão da oradora.) - "Não", Sr. Presidente. são do orador.) -Sr. Presidente, "sim".
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como O SR. JOÃO FASSARELLA - Sr. Presidente,

vota o PDT? peço a palavra pela ordem.

O SR. DR. HÉLIO (PDT - SP. Sem revisão do O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
orador.) - O PDT vota "não", Sr. Presidente. V. Ex!! a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re-
vota o PTB? visão do orador.) -Sr. Presidente, peço verificação.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem _ O SR. P~ESIDENTE (Heráclito Fortes) - Verifi-
revisão do orador.) - O PTB vota "sim". caça0 concedida.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr. Presi-
vota o PPB? dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi- aO SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
são do orador.) - Os progressistas votam "sim", Sr. V. Ex- a palavra._
Presidente. O SR. JOAO HERRMANN NETO (PPS - SP.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Como Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria que
vota o PT? constasse no visor PPS "não".

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re- " _ "O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - PPS
visão do orador.) - O PT vota "não". nao .

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ Como O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Pre-
vota o PMDB? sidência solicita a todos os Srs. Deputados que to

mem seus lugares a fim de ter início votação pelo sis-
O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB - RS. Sem tema eletrônico.

revisão do orador.) -O PMDB vota "sim", Sr. Presiden- Está iniciada a votação.te.
Queiram seguir a orientação do visor do posto.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -Tem

V. Ex!! a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero pedir um
esclarecimento a V. Exª: após esta votação haverá
ainda a votação do requerimento em globo?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Exata
mente, o dos destaques simples.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Só? E os de
mais destaques ficarão para outra sessão?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Fica
rão para a sessão de amanhã os destaques de ban
cada.

O SR. ROBERTO JEFFERSON -Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, podemos liberar a
bancada depois desta votação ou haverá ainda ou
tra?

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Esta é
a última votação nominal.
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O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho dúvida dis-

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem so, pois se trata de uma lei complementar. Não sei se
V. Exª a palavra. V. Exª vai conseguir que5>s ~arti~~s de oposição can-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Sem cordem com ossa votaçao slmb~h~a.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, haverá ainda .0 SR. PR~SIDEN!~ (Herachto Forte~). - Tendo
mais uma votação? em v~st~ que eXistem duvidas, a Mesa ;;~hclta a per-

O SR AE'CIO NEVES S P 'd manencla dos Srs. Deputados em plenano.. - r. resl ente, peço a ' .
palavra pela ordem. O SR. AECIO NEVES - Sr. Presidente, peço a

, . palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Herachto Fortes) - Tem O SR PRESIDENTE (H • I't F t ) - li

V. Exª a palavra. • erac I o ar es em
, . V. Exa. a palavra.

_ O SR. AECIO NEVE~ (PSDB, - MG. ~~m revl- O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi-
sao ~o orador.) - S~. Presidente, ha uma duvida que são do orador.) - Sr. Presidente, já que há compreen-
precisa ser esclarecida. são da Mesa, apelo aos Srs. Parlamentares para que

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Have- permaneçam em plenário, já que se trata da aprecia-
rá mais uma votação simbólica em seguida. ção de lei complementar e há dúvida se a próxima vo-

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden- tação poderá ser simbólica, como prevíamos, ou se
te, peço a palavra pela ordem. terá de ser nominal.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Por isso, apelo aos Srs. Parlamentares para que
V. Exª a palavra. permaneçam em plenário para mais uma votação

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB _ RJ. Sem após esta, Sr. Presidente. .
revisão do orador.) - Haverá mais uma votação nomi- O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Sr. Presl-
nal, Sr. Presidente? dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A últi- PSR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
ma votação nominal... V. Ex- a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, O ~R: MENDES RIBEIRO FIL~O (PMDB - RS.
peço a palavra pela ordem. S~m revlsao ,do orador.) - Sr: Presldente~ lament?,

• . nao conseguI entender. Havera uma votaçao a mais
O SR. PRESIDENTE (Herachto Fortes) - Tem depois desta votação do requerimento? Votaremos

V. Exª a palavra. os destaques em globo ou acontece agora a última
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem votação?

revisão do orador.) - Sr. Presidente, P!390 aos parla- O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pos-
me.ntares que p_ermaneçam no plen.ano para. qu_e, teriormente haverá a votação do requerimento dos
apos esta votaçao, possamos conclUir a apreclaçao destaques simples.
de~ta importa~te m8;téria, si~bo!ica~ente ou por O SR. MENDES RIBEIRO FILHO - Que é sim-n:elo de votaça5> nominal. Assim, flcarao para a ses- bólica Sr. Presidente?
sao de amanha apenas os destaques de bancada.' • .
Este seria um grande avanço na apreciação desta im- . O~R..~RES~DENTE (Herachto Fortes) - Pode-
portante matéria. ra ser slmbohca, sim.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) _ A vo- A Mesa solicita, de qualquer ~a.neira, a presen-
tação seguinte, nobre Deputado Inocêncio Oliveira, ça dos Srs. Pa;lamentares em plenarlo:
será simbólica. O SR. AECIO NEVES - Sr. PreSidente, peço a

O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. . .
palavra pela ordem. PSR. PRESIDENTE (Herachto Fortes) - Tem

V. ExªOaS=ia~::SIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem V. Ex-oa~~I.a~~CIO NEVES (PSDB _ MG. Sem revi-
. p , . . são do orador.) - Sr. Presidente, o apelo de V.Exa.
_ O SR. AECIO N~VES (p~DB.-. MG. Serr: revl- deve ser ouvido pelo Plenário, mas quero retificar a

sa? do ora~or.) - Entao, esta e a ultima votaçao da informação que dei, respaldado inclusive na interpre-
nOIte de hOJe? tação que compreendi fosse a de V. Ex5!

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, A próxima votação, por não tiaver interstício de
peço a palavra pela ordem. uma hora, não será nominal, será simbólica, e alguns

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem Srs. Parlamentares querem nos dar o prazer da sua
V. Exª a palavra. presença até a conclusão de todo o processo de vota-
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ção. Será uma alegria para nós, mas esta em curso é
a última votação nominal na noite de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Todos
os Srs. Deputados já votaram?

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Todos
votaram?

Vou encerrar a votação.
O SR. DR. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem

V. Ex' a palavra.

'"PfOpoeiçi"J: PLP N" 18199 - REcltlERIMENTO DE
VOTAÇAo EM GLOBO DESTAQUES
SIMPLES

Início Votaçio : 2510112i1OO 21 :15
Fim Votaçio: 2510112000 21:21

Resultado da Votaçlo
Sim 299
Nio 119
Abstençio 2

Total da Votaçio 420

Art. 17 1

Total Quorum 421

Obstruçlo O

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Está
encerrada a votação.

Anuncio o resultado:
VOTARAM

Sim: 299
Não: 119
Abstenção 2
Total 420
É Aprovado o requerimento para votação em

globo dos destaques simples apresentados ao Proje
to de Lei Complementar n218/99.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Presidiram a Votaçio: Heráclito Fortes· 21:09

Orientação
PFL-Sim
PSDB·Sim
PMDB-Sim
PT-Não
PPB·Sim
PTB-Sim
PDT-Nio
PSBlPCDOB - Não
PUPSTJPSL • Não
PPS·Nio.
GOV:-Slm'

Partido Bloco Voto

PPS Nao
PMDB Sim
PPB Sim
PFL Sim
PFL Sim
PL PUPST/PSL Sim

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Francisco Rodrigues
Luis Barbosa
Robério Araújo

Total.Roraima: 6

AMAPÁ.
Antonio Feijao
Sadu Picanço
Dr. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Fátima Pelsas

PSDB
PSDB
PPBI

PTB
PSB
PSDB

P'SBlPCDOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Nao
Sim
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Jurandil Juarez PMDB Sim
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 8

PARÁ
Amvaldo Vale PSDB Sim
Babá PT Não
Deusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanm Queiroz PDT Não
Jorge Costa PMDB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nilson Pinto PSDB Sim
Paulo Rocha PT Não
Valdir Ganzer PT Não
VIC Pires Franco PFL Sim

Total Pará: 12

AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim
Átila Lins PFL Sim
franclsco Garcia PFL Sim
José Melo PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
SUas Câmara PTS Sim
Vanessa Grazzlotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMDS Sim
Euripedes Miranda PDT Não
Marinha Raupp PSDB Sim
Nllton Capixaba PTS Sim
Sérgio Carvalho PSDS Sim

Total Rondonia : 6

ACRE
IIdefonço Cordeiro PFL Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS Não
Marcos Afonso PT Não
Nilson Mourão PT Não
Sérgio Barros PSDB Sim
Zila Bezerra PFL Sim

Total Acre: 7

TOCANTINSJ
Antônio Jorge PTS Sim
Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB Não
João Ribeiro PFL Sim

Pastor Amanldo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 6
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Partido Bloco Voto

MARANHÃO
AlbériCO Filho PMDB Sim

Cesar Bandeira PFL Sim

Costa Ferreira PFL Sim

Ehseu Moura PPB Sim

Gastão Vieira PMDB Não

João Castelo PSDB Sim

Mauro Fecury PFL Sim

Nlce Lobão PFL Sim

Pedro Fernandes PFL Sim

Pedro Novais PMDB Sim

Remi Trinta PST PUPST/PSL Sim

Roberto Rocha PSDS Sim

Total Maranhão: 12

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim

Almeida de Jesus PL PUPST/PSL Não

Aníbal Gomes PMDB Sim

Antonio Cambraia PSDB Sim

Antônio José Mata PMDB Sim

Arnon Bezerra PSDB Sim

InácIo Arruda PCdoS PSB/PCDOB Não

José Linhares PPB Sim

José Pimentel PT Não

Léo Alcântara PSDB Sim

Manoel Salviano PSDB Sim
Moram Torgan PFL Sim

Pinheiro Landim PMDB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Rommel Feí;ó PSDB Sim

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não

Ubiratan Aguiar PSDB Sim

Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 18

PIAuí
ÁtIla Lira PSDB Sim

B.Sá PSDB Sim

Ciro Nogueira PFL Sim

Gessivaldo Isaias PMDB Sim

Heráclito Fortes PFL Art. 17

João Henrique PMDB Sim

Paes Landim PFL Sim
Themístoc/es Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Não

Total Piaui: 9 '

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim

Laire Rosado PMDB Sim

Lavoisier Maia PFL Sim

MúcioSá PMDB Sim

Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 5
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Partido Bloco Voto

PARAiBA'
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PMDB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PMDB Sim
Damião FeJiciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Marcondes Gadelha PFL Sim
RIcardo Rique PSDB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 12

PERNAMBUCO
Antônio Geraldo PFL Sim
Armando Monteiro PMOB Sim
Clementino Coelho PPS Não
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PFL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PST PUPST1PSL Não
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PPS Não
Ricardo Fiuza PFL Sim
Saraliel Carvalho PMDB Sim
Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco; 18

ALAGOAS
Albérico Cordeiro PTB Sim
Augusto Farias PPB Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Não
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL PUPST1PSL Sim
José Thomaz Nonô PFL Sim
Luiz Dantas PST PUPST1PSL Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas: 9

SERGIPE

Adelson Ribeiro PSC Sim

Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim

José Teles PSDB Sim
Marcelo Déda PT Não

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não

Total Sergipe: 6
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Partido Bloco Voto

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim
Claudio Cajado PFL Sim
COriolano Sales PMOB Sim
Eujácio Simões PL PUPST/PSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Geraldo Simões PT Não
Gerson Gabrielli PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCOOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Não
João Almeida PSOB Sim
João Leão PSOB Sim
Jonival Lucas Junior PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
José Ronaldo PFL Sim
Jutahy Jumor PSOB Sim
Leur Lomanto PFL Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Manoel Castro PFL Sim
Mário Negromonte PSOB Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSOB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PMDB Sim
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PFL Sim
Saulo Pedrosa PSOB Sim
Ursiclno Queiroz PFL Sim
Waldir Pires PT Nao
Walter Pinheiro PT Não

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Ademir Lucas PSOB Sim
AéCIO Neves PSOB Sim
Antônio do Valle PMOB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSOB Sim
Cabo Júlio PL PUPSTIPSL Nao
Carlos Mosconi PSOB Sim
CustódiO Mattos PSOB Sim
Oamlo de Castro PSOB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSOB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Gllmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMOB Sim
HélroCosta PMOB Sim
Herculano Anghinettl PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
João Fassarella PT Não
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Partido Bloco Voto

João Magno
Júlio Delgado
Lael Varella
MárcIo Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Narcio Rodrigues

Nílmário Miranda
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmânio Pereira
Paulo Delgado
Phllemon Rodrigues
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio.
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Walfrido Mares Guia
Zaire Rezende

Total Minas Gerais: 41

EspíRITO SANTO
Aloizio Santos
Feu Rosa
João Coser

José Carlos Elias
Magno Malta'
Marcus Vicente
Max Mauro
Nilton Baiano
Ricardo Ferraço
Rita Camata

Total Espírita:Santo: 10:

RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
Antonio Carlos Biscaia
Ayrton Xerêz
BIspo Rodrigues
Celso Jacob
Cornéllo Ribeiro
Coronel Garcia
Olno Fernandes
Or. Heleno
EberSilva
Eduardo Paes
Eurico Miranda
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
lédio Rosa

PT
PMDB
PFL
PPB
PMDB
PT
PSDB
PT
PPB
PDT
PMDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PPB
PSDB
PFL
PMDB
PCdoB
PMDB
PTB
PMDB

PSDB
PSDB
PT

PTB
PTB
PSDB
PTB
PPB'
PSDB
PMDB

PFL
PSDB.
PFL
PT
PPS
PL
PDT
PDT
PSDB
PSDB
PSDS
PDT
PTB
PPB
PV
PTB
PMDB

PSB/PCDOB

PUPST/PSL

Não
Não
Sim
Sim
Não,
Não
Sim

Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim....

Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Não

Sim'
Sim
Nã~

Sim'
Sim
Sim
NãG
Sim
Sim
Não

Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim



03718 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 2000

Partido Bloco Voto

Jair Bolsonaro PPB Sim
João Mendes PMOB Sim
Jorge Wilson PMOB Sim
José Carlos Coutinho PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luís Eduardo POT Não
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Mareio Fortes PSOB Sim
Milton Temer PT Não
Miriam Reid POT Não
Miro Teixeira POT Não·
Pastor Valdeci Paiva S.Part. Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Não
Paulo Feijó' PSOB Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PTB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessím PPB Sim

Total Rio de Janeiro: 35

SAOPAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Alberto Mourão PMOB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Não
Aloizio Mercadante- PT Não
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Antonio Palocci PT Não
Arlindo Chinaglia, PT Não
Arnaldo Faria de Sá PPB Não
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara" PPB Sim
Bispo Wanderval PL PUPST/PSL Não
Celso Giglio PTB Sim
Celso Russomanno PPB( Sim
Clovis Volpi PSDB. Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPST/PSL Não
Or. Evilásio PSB PSBIPCDOB Não
Or. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Edinho Araújo PPS Não
Eduardo Jorge PT Não
Emerson Kapaz PPS Não
Iara BernardI PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Herrmann Neto PPS Não
João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Genoíno PT Não
José indio PMOB Sim
José Machado PT Não
José Roberto Batochio POT Não
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Partido 810(:0 Voto

Julio Semeghlni PSOB Sim
Lamartine Posella PMDB Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Não
Maluly Netto PFL Sim
Marcos Cintra PL PUPST/PSl Sim
Medeiros PFL Sim
Milton Monti PMOB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Paulo Kobayashl PSDB Sim
Paulo lima PMDB Sim
Professor LUlzlnho PT Não
Ricardo BerzoInI PT Não
Ricardo Izar PMDB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
TeIma de Souza PT Não
Wagner Salustiano PPB Sim
Xieo Graziano PSDB Sim

Total São Paulo: 59

MATO GROSSO
Celeita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PSOB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Welinton Fagundes PSOB Sim
Wilson Santos PMDB Sim

Total Mato Grosso: 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Não

Alberto Fraga PMDB Sim

Geraldo Magela PT Não

Jorge PinheIro PMDB Sim

Maria Abadia PSDB Sim

Paulo Octávio PFL Sim

Pedro Celso PT Não

Ricardo Noronha PMDB Sim

Total Distrito Federal: 8

GOIÃS
Barbosa Neto PMDB Sim

Euler Morais PMDB Sim

Geovan Freitas PMOB Não

Jovair Arantes PSDB Sim

Juquinha PSDB Sim

Lidia Quinan PSDB Sim

Lúcia Vânia PSDB Sim

Luiz Bittencourt PMDB Não
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Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Pedro Wilson
Roberto Balestra
Ronaldo Caiado
Vllmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira
João Grandão
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrosslan
Waldemlr Moka

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Aírton Roveda
Alex Canziani
Chico da Princesa
Dilceu SperaflCO
Or. Rosinha
FlãvioAms
Gustavo Fruet
Iris SimOes
Ivania Guerra
José Carlos Martinez

Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Moacir Micheletlo
Nelson Meurer
Odllio Balbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Ricardo Barros

Total Par.,ã: 20

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Carlito Merss
Edinho Bez
Edison Andrino
Fernando CorUja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzolatti
José Carlos Vieira
LUCI Choinacki
Pedro Bittencourt
Raimundo Colombo

PMDB
PMOB
PMOB
PT
PPB
PFL
PFL
PMOB

PT
PT
PMOB
PSOB
PTB

PFL
PMDB

PFl
PFL
PFL
PSOB
PSDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PTB
PFL
PTB
PSDB
PT
PMOB
PPB
PSDB
PPB
PMDB
PPB

PFL
PT
PMD8
PMOB
PDT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PFL
PT
PFL
PFL

Partido Bloco

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Noo
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nl!io
Sim
Sim

Voto
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Partido Bloco Voto

Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto
Airton Oipp
Alceu Collares
Augusto Nardes
Caio Riela
Cezar Schirmer
Enio Bacci
Fetter Júnior
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Luis Carlos Heinze
Marcos Rolim
Mendes Ribeiro Filho
Nelson Marchezan
Nelson Proença
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Pompeo de Mattos
Roberto Argenta
Synval Guazzelli
Telmo Kirst:
Valdeci Oliveira
Waldir Schmidt

Waldomiro Fioravante
Veda Crusius

Total Rio Grande do Sul: 25

PMOB
POT
PSOB

PT
POT
POT
PPB
PTB
PMDB
POT
PPB
PMOB

PT
PPB
PT
PMOB
PSDB
PMOB
PL
PT
POT
PHOBS.
PMOB
PPB
PT
PMOB

PT
PSOB

PUPST/PSL

Sim'
Ni!1a'
Sim

Nao
Não
Não
Sim-
Não·
Sim
Não
Abstenção
Sim
Nao.
Sim
Nao
Sim
Sim
Sim
Nao
Nao,
Nao..
Abstenção'
Sim'
Sim
Nao
Sim

Não
Sim
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o SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -Em vo
tação todos os requerimentos de destaque simples:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, des
taque para votação em separado da Emenda de Ple
nário nº 30, de autoria do Deputado Miro Teixeira ao
presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para Votação em Separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, Des
taque para Votação em Separado da Emenda de Ple
nário nº 31, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, des
taque para votação em separado da Emenda e Plená
rio nº 32, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, des
taque para votação em separado da Emenda de Ple
nário nº 33, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD,
destaque para votação em separado da Emenda de
Plenário nº 34, de autoria do Deputado Luiz Alfredo
Salomão ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. 
Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD,
Destaque para Votação em Separado da Emenda e
Plenário nº 35, de autoria do Deputado Luiz Alfredo
Salomão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000 - Dr.
Hélio, Vice-líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD,
Destaque para Votação em Separado da Emenda e
Plenário nº 36, de autoria do Deputado Luiz Alfredo
Salomão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000 - Dr.
Hélio, Vice-líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 37, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000 - Dr.
Hélio, Vice-líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Pie·
nário nº 38, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000 - Dr.
Hélio, Vice-líder do POT.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 39, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000 - Dr.
Hélio, Vice-líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao Substitutivo do

PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICD,
Destaque para Votação em Separado da Emenda e
Plenário nº 40, de autoria do Deputado Luiz Alfredo
Salomão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. 
Dr. Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 41 , de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 42, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Or.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple-

nário nº 43, dE~ autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presl~nte Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 44, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líljer do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Sllbstitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 45, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. -Oro Hé
Iio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO,
Destaque para Votação em Separado da Emenda e
Plenário nº 46, de autoria do Deputado Luiz Alfredo
Salomão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para Votação em Separado ao
Substitutivo do PLC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO,
Destaque para Votação em Separado da Emenda e
Plenário nº 47, de autoria do Deputado Luiz Alfredo
Salomão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao
Substitutivo do PLC nQ 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO,
Destaque para Votação em Separado da Emenda e
Plenário nQ 48, de autoria do Deputado Luiz Alfredo
Salomão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do POT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao Substitutivo do

PIC nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 49, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do POT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao Substitutivo do

PLC NQ 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 50, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do POT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao Substitutivo do

PLC NQ 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 51 , de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao Substitutivo do

PLC Nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple-

nário nº 70, de autoria do Deputado Dr. Hélio, ao pre
sente Substitutivo.

Sala das Sessões, de janeiro de 2000.- Dr. Hé
Iio, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao Substitutivo do

PLC Nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 71, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do POT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Para votação em separado ao Substitutivo do

PLC Nº 18/99)

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do art. 161 do RICO, Des
taque para Votação em Separado da Emenda e Ple
nário nº 72, de autoria do Deputado Luiz Alfredo Salo
mão, ao presente Substitutivo.

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 2000. - Dr.
Hélio, Vice-Líder do POT.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido da
Frente Liberal vota "não".

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB -MG. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, o PSOB vota "não".

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
votam o PSC, o PPN, o Partido Humanista?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB -RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB
vota "não".

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PV vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
votam o PPS e os Blocos PUPST/PSL, PSB/PCdoB?

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSB e o
PCdoB votam "sim".

O SR. DR. HÉLIO (PDT -SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, o POT vota "sim".
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o SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido Traba
lhista Brasileiro vota "não".

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi
são do orado~.) - Sr. Presidente, o Partido Progres
sista Brasileiro vota "não".

O SR. JOÃO FASSARELLA (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
votam o PMDB, o PSDB?

O SR. AÉCIO NEVES (PSDB - MG. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, o PSDB vota "não".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PFL vota "não".

O SR. REGIS CAVALCANTE (PPS - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Como
se manifesta o Governo?

O SR. DUILIO PISANESCHI (PTB - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o Governo vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Os
Srs. Deputados que os aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)

Rejeitados os requerimentos.

O SR. FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB -TO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação passada
votei "não".

O SR. WERNER WANDERER (PFL - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação pas
sada votei com o partido.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última
votação nominal acompanhei o partido.

O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior votei
conforme o partido.

O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na penúltima vota
ção votei acompanhando a Liderança do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Lem
bramos que amanhã haverá sessão solene, em ho
menagem ao Dia Nacional dos Aposentados, às
9h30min; e sessão do Congresso Nacional, às 11 h.

O SR. LUIZ SERGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, na última votação votei de
acordo com a orientação do Partido dos Trabalhado
res.

O SR. RUBENS BUENO (PPS - PRo Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo com
a orientação do PPS.

A SRA.. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
agradeço à Mesa da Câmara por ter mantido a ses
são em homenagem aos aposentados e pensionistas
pelo Dia Nacional dos Aposentados, que será realiza
da amanhã, às 9h30min, mesmo tendo havido solici
tação do Presidente do Congresso para realização de
sessão conjunta, que foi postergada, mantendo-se a
sessão de homenagem. Agradeço à Mesa como um
todo, ao Secretário-Geral, Prof. 1It10zart, e ao Presi
dente Michel Temer, por terem feito gestões para que
a sessão fosse mantida.

É da maior justiça que se preste homenagem
aos aposentados e pensionistas, que passam por
uma série d,e dificuldades.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exª a palavra.

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURV (PTB -SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, saú
do a cidade de São Paulo, que hoje completa 446
anos. Brasileiros de São Paulo, fomos acolhidos por
aquela cidade, por isso nos sentimos muito felizes e a
saudamos. Sendo São Paulo a maior cidade nordesti
na deste País, tenho certeza de que V. Exª também se
associa à nossa manifestação.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre
Deputado, é evidente que a Mesa e este Presidente,
de maneira muito especial, pelas razões já expostas
por V. Exª, se associam a esta justa manifestação
prestada a São Paulo nesta noite. (Palmas.)
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o SR. GILBERTO KASSAB - Sr. ~residente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. GILBERTO KASSAB (PFL -SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or, votei de acordo com a Liderança do meu partido.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (PDT -SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho à
Mesa projeto de lei que dispõe sobre a destinação do
superávit financeiro do Fundo da Marinha Mercante
para o Fundo Nacional de Moradia Popular. Ainda vi
sando colaborar com a Medida Provisória nº
1.960/57, que este mesmo Fundo de Marinha Mer
cante seja utilizado para as cooperativas e empresas
brasileiras de pesca, para a construção, reparo, ma
nutenção e modernização das embarcações próprias
do País.

Por último, encaminho projeto de lei comple
mentar que institui o chamado Fundo de Universaliza
ção dos Serviços Postais Essenciais.

O SR. JAIME MARTINS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex!! a palavra.

O SR. JAIME MARTINS (PFL -MG. Sem revi..
são do orador.) - Sr. Presidente, quero justificar o
meu voto. Na última votação votei conforme orienta
ção da bancada.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Ex! a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT -SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, en
caminhei à Mesa discurso em que manifesto extrema
prsQcupação com uma indicação, vinda do Ministério
dos Transportes, que aumenta o valor do pedágio co
brado nas rodovias brasileiras.

Haverá, na primeira quinzena de fevereiro, uma
reunião do Conselho de Desestatização, quando se
decidirá se o aumento será pelo IPC ou por outro dos
indexadores do nosso País, particularmente o IGPM.

Por ter esta Casa uma Comissão Especial para
a questão do pedágio e por incidir essa questão sobre
os fretes. sobre a acão dos caminhoneiros autôno-

mos e dos empresários do setor, vejo com muita pre
ocupação esse encaminhamento e faço uma comuni
cação nesse sentido para que esta Casa se pronun
cie a esse respeito, particularmente os Deputados
que pertencem à Comissão Especial para a questão
do pedágio.

Muito obrigada.

O SR. WANDERLEY MARTINS (PDT - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei conforme a orientação do partido.

O SR. RENILDO LEAL (PTB - PA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na última votação votei
com a orientação do partido.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei de acordo
com a orientação do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A
Mesa acata, desejando um breve restabelecimento a
V.Exª

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anteri
or votei de acordo com a orientação do partido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. ExO a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB -SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gos
taria de registrar que no dia de amanhã será come
morado o aniversário da cidade de Santos, cujo Pre
feito é o nosso ex-colega Deputado Beta Mansur.

Lembro que na noite de ontem foi realizado um
grande show do cantor Agnaldo Rayol na Praia do
Gonzaga, em Santos.

Cumprimento toda a população santista pelo
aniversário que será realizado no dia de amanhã.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

A SRA. MARIA ELVIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Tem
V. Exl a palavra.

A SRA. MARIA ELVIRA (PMDB - MG. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria de reg
istrar, em nome da população do sul de Minas,
Prefeitos e Lideranças, um agradecimento ao
Governo Federal e também ao Governo Estadual
pelo apoio e pelo socorro que têm dado àquela
população em razão dos grandes prejuízos
acontecidos nos Municípios do sul de Minas, de uma
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forma especial no Município de São Lourenço, que
vive do turismo e que foi extremamente abalado.

Ontem, em Belo Horizonte, grande delegação
esteve visitando todas as autarquias, o Vice 
Governador e os Secretários, na busca da agilização
do equacionamento dos problemas do Município de
São Lourenço. Afinal, é verão, época de turismo. E
esse Município já se encontra em condição de rea
quecer o movimento turístico.

SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -Há sobre
a Mesa as seguintes declarações de voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO
(Do Sr. Gustavo Fruet)

Projeto de Lei Complementar n2

18-A, de 1999, o qual estabelece normas
de finanças públicas voltadas para a res
ponsabilidade na gestão fiscal e dá ou
tras providências.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, apresenta-se Declara
ção de Voto ao PLP nº 18-A, de 1999:

1 - Preliminarmente

1.1 - Trata-se de matéria que procura
regulamentar dispositivos constitucionais, buscando
aperfeiçoar e enfrentar distorções na administração
pública, ressaltando desde já, a dificuldade em prever
todas as vertentes na legislação.

O objetivo a assegurar é o interesse público, sob
a ótica do cidadão, não sendo possível para a legisla
ção, por melhor que seja sua elaboração, prevenir to
das manhas e artimanhas, apesar do ordenamento
dispor de estrutura para coibir e punir as infrações.

Bem ensinam os italianos, fatta la legge, tro
vatto I'ingano.

Porém, o Estado Democrático de Direito, pres
supõe o princípio da legalidade, não como fetiche da
lei, mas em respeito a diversos princípios para evitar
ou diminuir a arbitrariedade, em especial do Estado.

1.2 - Em conseqüência deste debate, a presen
te proposta, procurando aperfeiçoar o controle das fi
nanças públicas.

Trata-se de tema sensível e com grandes con
tradições, podendo inibir o administrador sério, po
rém, evitar ou restringir desvios na administração,
apesar de toda legislação existente.

No confronto de princípios, sempre será oportu
no permitir melhor fiscalização e transparência, com
os ajustes que se fizerem necessários, próprios dos
avanços e recuos -dos "excessos pendulares".

1.3 - Por oportuno, uma rápida análise da evolu
ção da dívida pública no País:

O século XX foi dos extremos. Das revoluções.
Algumas para melhor, como a revolução da informa
ção, a emergência da mulher, após séculos de opres
são. No Brasil, o século XX tem fortes marcas, como a
corrupção e a dependência de um modelo financista,
agravado com administrações que deixam enormes
dívidas, Outras positivas, como a música, o esporte, a
descentralização, o encontro com a cidadania. São os
contrastes deste País na busca de sua identidade e
valores.

1.4 - Sob a ótica pública, comparando-se à atual
e às últimas cinco administrações num período de
quase três décadas1, o País avançou em muitas áreas.
Em especial, na conquista da democracia política.
Outros positivos podem caracterizar o atual período:
o crescimento real do PIB -descontada a inflação de
13,86%, passou de US$707,3 bilhões para US$805,3
bilhões; a taxa de inflação (INPC) caiu de 21,98%
para 2,49%, ficando próxima de 9% em 99; a taxa de
investimentos diretos em relação ao PIB passou de
15% para 17,S% (mais para reestruturação produtiva
de setores industriais do que para produção de bens
e serviços); o investimento estrangeiro passou de
US$5,S bilhões par US$24,8 bilhões.

1.S - Entretanto, há um déficit social e promes
sas da democracia não cumpridas. A dívida externa
aumentou 43,8% passando de US$159,26 bilhões
para US$228,19 bilhões, correspondendo a 26,8% do
PIS, ampliada com a liberalização cambial ocorrida
em 1999; I) pagamento de juros passou de US$10,6
bilhões para US$16,1 bilhões; o déficit da balança au
mentou 1'13,32%, passando de US$3 bilhões para
US$6,4 bilhões; a remessa de lucros aumentou
102,86%, passando de US$3,5 bilhões para US$7,1
bilhões; a presença estrangeira nas empresas, consi
derando a participação no patrimônio líquido, cresceu
78%, passando o capital acionário de US$72 bilhões
para US$129,4 bilhões em 98; as reservas internacio
nais passaram de US$S2 bilhões para US$42,1 bi
lhões; a taxa de desemprego, considerando a PEA
(População Economicamente Ativa), passou de
13,3% para 18,3%; a dívida interna aumentou 100%,
passando de US$170,33 bilhões para US$340,67 bi
lhões, correspondendo a 40% do PIS; o déficit público
cresceu 92,13%, representando 8,14% do PIB, pas
sando de US$33,95 bilhões para US$65,23 bilhões;
contradição com o processo de diminuição de investi
mento do capital estatal e do incremento das privati
zações; o aumento das taxas de juros com reflexo na
produção, renda e emprego.
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1.6 - E para fazer frente a estes números, o que
faz o Poder Público? Aumenta a carga tributária. Nes
te período, a carga tributária passou de 25% para
30% do PIB, equivalente a países como o Japão e
EUA, mas com uma grande diferença: a desigual ca
pacidade contributiva. Enquanto a renda per capita
nestes países varia de US$22 mil a US$25 mil, no
Brasil está próxima de US$5 mil.

Este fato, costata-se em todos os níveis, bem
como a utilização de ''fórmulas'' para aumentar a
receita, como emissão de títulos (lembre-se dos
"precatórios"), a antecipação de receitas e outros
dispositivos.

1.7 - Em vez de medidas definitivas, consta
ta-se remendos fiscais para enfrentar crises emer
genciais. O provisório torna-se definitivo e o definitivo
torna-se provisório. Tendência esta em todos os níve
is, como verifica-se no início do ano 2000, como a an
tecipação do IPVA no Estado do Paraná e a nivelação
por cima de nova alíquota (3%) do IPTU na cidade de
Curitiba -PR, promovendo injustiça contributiva.

O cidadão corre o risco de ser tratado como
mero financiador de gastos públicos. Por ironia, sob a
ótica dos ditos "liberais". Se o século XX caracteri
za-se pela conquista da democracia política, que o
século XXI caracterize-se pela conquista da demo
cracia social, ambiental e econômica.

Eis um convite à reflexão e ao debate deven
do-se buscar a verdade e não mascará-Ia; afirmar e
não enganar.

1.8 - Em conseqüência, verifica-se tendência
em regulamentar vários dispositivos em nível consti
tucional, o que gera uma instabilidade no ordenamen
to e freqüentes modificações constitucionais e infra
constitucionais, muitas casuísticas, em especial, con
siderando o poder derivado do Poder Legislativo.

Procura-se modificar a Constituição, antes de
aperfeiçoá-Ia, em especial, na legislação complemen
tar e na sua interpretação.

Esta tendência, gera uma perversa fórmula: hi
pertrofia legal, má-elaboração, desconhecimento e
inaplicabilidade.

2 - Substitutivo apresentado com o Relatório Fi-
nal

2.1 - Quanto ao substitutivo apresentado pela
comissão, apresentam-se algumas observações,
mesmo considerando oportunas exclusões e modifi
cações apresentadas em plenário para votação final
na Câmara dos Deputados.

2.2 - O atual substitutivo ao Projeto de Lei Com
plementar nº 18/99 apresenta grandes mudanças em

relação ao Projeto original encaminhado pelo Gover
no. O trabalho na Comissão evoluiu e produziu um
texto que levou em consideração as diversas audiên
cias com profissionais da área das finanças públicas
e do direito administrativo, com especial destaque a
contribuição do Professor Adilson Dallari _ PUC/SP,
em 15 de junho de 1999. Nesta audiência o Professor
Dallari fez várias intervenções que parece terem sido
assinaladas pela Comissão.

2.3 - O substitutivo não é perfeito, mas significa
um avanço no maior controle e "compromisso" das
contas pública. De modo pontual alguns tópicos são
ressaltados:

a) o projeto, frisa-se, não trata somente da res
ponsabilidade fiscal, dispondo sobre princípios funda
mentais, normas gerais de finanças públicas, regime
de gestão fiscal e matérias de natureza administrativa
e penal. Este destaque é feito, para evitar maiores
conflitos com outros dispositivos legais e projetos, em
especial, com o Projeto de Lei do Senado de nº
106/99 (Autor: Seno Lúcio Alcântara e Relator: Seno
Carlos Bezerra), o qual contém matérias coincidentes
reguladas. Tratam das mesmas questões, pois este
tenciona regular o art. 165, § 9º, da CF, quando o
substitutivo já no seu art. 1º (com alteração do projeto
original), faz referência ao Capítulo 11 do Título VI, que
engloba o artigo mencionado. E, verificando o projeto
do Senado, encontram-se regras conflitantes. Assim,
será necessária a compatibilização entre estes dois
projetos.

b) No art. 4º, destina-se que a LDO estabeleça
um limite para o montante das despesas com juros.
Se o limite for excedido, ficarão vedadas novas opera
ções de crédito, "ressalvadas com a finalidade de pa
gamento de juros" (inciso 11, letra a). Há algumas
questões a enfrentar: de um lado a distorção em mui
tos empréstimos o que pode gerar uma injustiça em
determinar os valores contratados; de outro, a neces
sidade de cumprimento contratual, tendo em vista a
responsabilidade na contratação de empréstimos.

c) A Seção 11, do Capítulo 111 do substitutivo, trata
"Da Renúncia de Receita", perdendo-se ótima oportu
nidade de inviabilizar este dispositivo, que geralmente
é usado para fazer ''favores'', posto que ainda median
te o atendimento de uma das condições do art. 14, po
derá ser efetivado. O inciso 11 mantém a velha fórmula
de que se deve recompensar uma renúncia de receita
com elevação de tributos. Institucionalizou ou criou-se
um fundamento legal para majoração de tributos por
desequilíbrio fiscal advindo de renúncia de receita. No
§ 2º, possibilita-se ou exige-se a antecipação da co-
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brança da majoração para só depois ocorrer o benefí
cio da renúncia, permitindo-se distorções ou injusti
ças.

d) O art. 19 irá substituir a Lei Complementar nº
96/99, que por sua vez sucedeu a de nº 82/95 (conhe
cida como Lei Camata), fixando limites percentuais
do orçamento para gastos com pessoal.

e) No Capítulo V (artigos 26 e segs.), que trata
"Da destinação de recursos públicos para o setor pri
vado", perdeu-se outra oportunidade para regula
mentar de modo mais criterioso a destinação de re
cursos públicos para o setor privado. O art. 28 ainda
deixou a válvula da lei específica para permitir o so
corro de instituições financeiras com recursos públi
cos, o que se por um lado pode permitir maior trans
parência, poderá legitimar distorções e injustiças.

f) No Capítulo VII, o art. 43 faz referência ao art.
164 da Constituição que estabelece que as disponibi
lidades de caixa deverão ser depositadas em bancos
oficiais, não fazendo ressalvas. O § 2º ao estabelecer
vedações, reconhece o desvio na utilização de títulos
da dívida pública, devendo-se adequar o inciso 11 à
nova legislação referente à previdência complemen
tar.

g) Há que se ter o necessário cuidado para a
transição às novas exigências, não se podendo incor
rer em casuísmos.

h) Ponto positivo refere-se à transparência da
gestão fiscal, constante no Capítulo VIII e outros dis
positivos, procurando-se garantir a divulgação de to
dos os instrumentos relativos ao planejamento, exe
cução e controle da gestão fiscal e incentivar a partici
pação popular e realização de audiências públicas,
durante os processos de elaboração e de discussão
dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e orça
mentos (art. 48, parágrafo único).

i) Todos os poderes submetem-se à prestação
de contas e à apresentação do "relatório de gestão
fiscal".

j) Com relação à matéria penal, reporta-se à dis
positivos já constantes na legislação, em especial, no
Código Penal, no Decreto-Lei nº 201 (27-2-67)e na
Lei nº 8.429 (2-6-92). Sanções de ordem administrati
va e econômica são previstas, sendo que se a sanção
consistir na suspensão de transferências voluntárias,
excluem-se as transferências voltadas para educa
ção, saúde e assistência.

2.4. Reitere-se que o atual substitutivo acatou
muitas das intervenções realizadas nas audiências
da Comissão e sugestões formuladas, o que resultou
em um texto mais objetivo e enxuto (o projeto original

tinha 11 () artigos). Não é ideal, mas melhorou, não se
podendo criar a ilusão do arquétipo ideal.

3. Portanto, o texto em plenário melhorou em re
lação à proposta original, possibilitando o voto favorá
vel, com as devidas ressalvas, sempre na busca de
aperfeiçoamento, sob a ótica do interesse público.

Alguns itens podem ser modificados no Senado,
e posteriormente definidos de forma objetiva, na le
gislação suplementar ou concorrente.

Concordar ou discordar, simplesmente, é fácil; o
difícil é fazê-lo com argumentos, em especial, ao tra
tar de tema que apresenta grandes distorções e irre
gularidades.

Sala das Sessões, Deputado Gustavo Fruet.

DECLARAÇÃO DE VOTO AO PLP N2 18/99
(Deputada Maria Elvira)

Embora sejamos favoráveis a uma Lei de Res
ponsabilidade Fiscal não posso, neste momento, dar
meu voto a este projeto de lei.

A matéria em questão violenta profundamente
nossa consciência quando prioriza o pagamento da
dívida em detrimento, por exemplo, do aspecto social.

Consideramos que o projeto tem vários pontos
positivos e desejamos que a administração pública
seja responsável e eficiente. No entanto, defendemos
primeiro a criação de condições para que os
municípios ajustem suas finanças para depois
exigirmos a adequação às novas regras estipuladas
pelo proj~to.

Diante do exposto, votamos contra a proposição
em debate.

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1999. -De
putada Maria Elvira, Presidenta da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -Fica
adiada de ofício a continuação da votação do Projeto
de Lei Complementar nº 18/99, e os demais itens da
pauta (Propostas de Emenda à Constituição nºs
601-C/98 e 7-B/99).

V -ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes
relembrando que amanhã, às 9 horas haverá Sessão
Solene l~m homenagem ao Dia Nacional dos Aposen
tados; Sessão do Congresso Nacional às 11 horas; e,
logo ap6s, Sessão Extraordinária da Câmara dos De
putados.

O SR. PRESIDENTE (Hreráclito Fortes) 

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
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PUPST/PSLPSL
PFL

BAHIA

PFL
PPB

MINAS GERAIS

PMDB
PMDB
PT
PSDB
PFL

Luciano Bivar
Osvaldo Coelho
Total de Ausentes: 3

Jairo Azi
Yvonilton Gonçalves
Total de Ausentes: 2

João Magalhães
Mário de Oliveira
Virgílio Guimarães
Vittorio MedioU
Zezé Perrella
Total de Ausentes: 5

TOCANTINS

Freire Júnior PMDB
Presente do Tocantins: 1

Partido Bloco

PERNAMBUCO

Eduardo Campos PSB PSB/PCdoB
Presente de Pernambuco: 1

ALAGOAS
João Caldas PL PUPST/PSL
Presente de Alagoas: 1

MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada PSDB
Presente de Minas Gerais: 1

PSB/PCdoB

PSB/PCdoB

PARANÁ

PFL

RIO DE JANEIRO

PPB
PSB
PT
PCdoB
PDT

Santos Filho
Total de Ausentes: 1

RIO GRANDE DO SUL

MATO GROSSO DO SUL

Flávio Derzi PMDB
Total de Ausentes: 1

José de Abreu
José Dirceu
Vadão Gomes
Total de Ausentes: 3

Alcione Athayde
Alexandre Cardoso
Carlos Santana
Jandira Feghali
Vivaldo Barbosa
Total de Ausentes: 5

SÃO PAULO

PTN
PT
PPB

PARÁ

PMDB
PSDB
PSDB

MARANHÃO

PPB
PFL
PDT
PFL

José Priante
Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho
Total de Ausentes: 3

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Partido Bloco

RORAIMA
Elton Rohnelt PFL
Total de Ausente: 1

Antonio J. Araújo
Francisco Coelho
Neiva Moreira
Paulo Marinho
Total de Ausentes: 4

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB
Total de Ausente: 1

Luiz Mainardi PT
Total de Ausentes: 1

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) -Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às21 horas e29minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1Q

, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nQ 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito, de acordo com os §§

PSDB
PSDB

PIAuí

PFL

CEARÁ

João Colaço

Chiquinho Feitosa
Nelson Otoch
Total de Ausentes: 2

Mussa Demes
Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

PMDB
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1º e 6º do artigo 13 da Lei nº 8.112, de 1990, a nomea
ção de ANA MARTA RAMOS GOES para exercer, no
Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo de Assisten
te Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 25 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tornar sem efeito o Ato de 13 de
dezembro de 1999, publicado no Diário da Câmara
dos Deputados de 14 subseqüente, que nomeou
RICARDO SCHMITZ para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 25 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, LUIZ FERNANDO CONCON
LlNARES para exercer, no Gabinete do Terceiro Se
cretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câma
ra dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 77, de
11 de dezembro de 1997, combinado com o parágrafo
único do artigo 1º do Ato da Mesa nº 01 , de 24 de fe
vereiro de 1999.

Câmara dos Deputados, 25 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve nomear, na forma do artigo 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, MARLON MELO DE ARAÚJO
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro, o cargo de Assisten
te Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Qua
dro de Pessoal da Câmara dos Deputados, transfor
mado pelo artigo 3º do Ato da Mesa nº 15, de 26 de
maio de 1987, combinado com o parágrafo único do

artigo 1º do Ato da Mesa nº 01, de 24 de fevereiro de
1999.

Câmara dos Deputados, 25 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
inciso I, da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
APELES PACHECO, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnica
Legislativa, Padrão 45, ponto nº 3486, da função co
missionada de Chefe de Gabinete, FC-08, do Quadro
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia
no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Brasilei
ro, a partir de 21 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 25 de janeiro de 2000.
- Michel Tnmer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea "a", do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve dispensar, de acordo com o artigo 35,
inciso I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
MARTA DOLLABELA DE LIMA, ocupante de cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnico em Documentação e Informação
Legislativa, Padrão 45, ponto nº 1844, da função co
missionada de Assistente de Gabinete, FC-05, do
Quadro de Pessoal do Líder do Partido Trabalhista
Brasileiro, a partir de 21 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 25 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do ar
tigo 9º, item 11, da Lei nº 8.112, de 1990, combinado
com o artigo 13 da Resolução nº 21 , de 1992, MARTA
DOLABELA DE LIMA, ocupante de cargo da Catego
ria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Téc
nico em Documentação e Informação Legislativa, pa
drão 45, ponto nº 1844, para exercer, a partir de 21 de
janeiro do corrente ano, no Gabinete do Líder do Par
tido Trabalhista Brasileiro, a função comissionada de
Chefe de Gabinete, FC-08, do Quadro de Pessoal da
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Câmara dos Deputados, transformada pelo artigo 2º
do Ato da Mesa nº 60, de 2 de setembro de 1980,
combinado com o artigo 56 da Resolução nº 21 , de 4
de novembro de 1992.

Câmara dos Deputados, 25 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo 38 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar SEBASTIANA
GALVÃO SILVA, ocupante do cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Agente
de Serviços Legislativos, padrão 30, ponto nº 4.869,
i!! Substituta do Chefe da Seção de Publicação,
FC-05, na Coordenação de Apoio ao Plenário, da
Secretaria-Geral da Mesa, do Quadro de Pessoal da
Câmara dos Deputados, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 19 de dezembro de 1999.

Câmara dos Deputados, 25 de janeiro de 2000.
- Michel Temer, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.563, DE 1999

(Do Sr. Edison Andrino)

Solicita informações ao Excelentís
simo Senhor Dr. Rafael Greca, Ministro
de Estado do Esporte e Turismo, solici
tando informações do Presidente da
Embratur sobre os investimentos nos
municípios do Estado de Santa Catarina
nos anos de 1997, 1998 e 1999.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso
V, 115 e 116, do Regimento Interno, seja encaminha
do ao Excelentíssimo Senhor Dr. Rafael Greca, Minis
tro de Estado de Esporte e Turismo, o pedido de infor
mações abaixo descrito, informações a serem presta
das pelo Presidente da Embratur:

1 - Considerando que o ofício resposta 1
SECM/RI nº 3.613/99, de 30-11-99, daquele Ministé
rio, não consignou quais as Prefeituras Municipais do
Estado de Santa Catarina, respectivos valores e as fi
nalidades dos contratos, que receberam recursos da

Embratur nos anos de 1997, 1998 e 1999, reiteramos
essa solicitação.

2 - A solicitação acima foi objeto do nosso Re
querimento de Informações nº 1.347/99, item 2. O
nosso interesse não está restrito somente ao desen
volvimento hoteleiro, mas, sim, em todas as áreas do
turismo.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1999.
-Edison Andrino, Deputado Federal.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25 e janeiro de 2000. - Dep.
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa

Em 25 de janeiro de 2000. - Dep. He
ráclito Fortes, 1º Vice-Presidente no exer
cício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.576, DE 1999

(Do Deputado Cunha Bueno)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Fazenda sobre a aquisição do Banco
Noroeste S/A pelo Banco Santander Bra
sil S/A.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminha
do ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

1) O Banco Central exerceu diligentemente o
seu dever de fiscalização da aquisição em março de
1998 do controle acionário do Banco Noroeste S/A
pelo Banco Santander Brasil S/A? Tem conhecimento
dos termos gerais da operação? Quais são eles?

2) O Banco Central e a CVM apuraram quem
são os responsáveis pelo desfalque fraudulento ocor
rido no Banco Santander Noroeste S/A nos anos de
1995 a 1998? E a empresa Price Waterhouse Coo
pers Auditores Independentes S/C, responsável pela
auditoria do Banco Noroeste S/A no período em
questão, recebeu alguma punição?

3) Foi instaurado inquérito administrativo pelo
Banco Central, nos termos do § 3º do art. 26 da Lei n2

6.385/76, para apurar os atos praticados e as omis
sões incorridas pelos auditores da Price Waterhouse
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Coopers Auditores Independentes S/C no que tange
ao desfalque milionário? Em caso negativo, por que
não? Em caso positivo, quais os resultados encontra
dos?

4) Por que o Banco Central e a CVM até hoje
não tomaram qualquer medida contra o novo contro
lador (Banco Santander Brasil S/A) e os administra
dores do Banco Santander Noroeste S/A em virtude
do fato destes não terem buscado o ressarcimento
dos lucros cessantes oriundos do desfalque?

5) Por que o Banco Central e a CVM não instau
raram inquérito administrativo contra o controlador
(Banco Santander Brasil S/A) e os administradores
do Banco Santander Noroeste S/A, por não terem
pleiteado o ressarcimento dos lucros cessantes do
milionário desvio de capital?

6) Por que nem o Banco Central nem a CVM
apuraram adequadamente para onde teria sido
desviado a quantia de aproximadamente US$ 120
milhões correspondente aos lucros cessantes?

7) Por acaso, as autoridades responsáveis do
Banco Central e da CVM acreditam que ninguém se
beneficiou da rentabilidade auferida pela quantia de
US$ 240 milhões ilicitamente desviada, aplicando-a
no mercado financeiro, através de algum paraíso fis
cal, e recebendo altíssimos juros por tal "investimen
to"?

8) Pode-se concluir que o Banco Central e a
CVM devem ser responsabilizados solidariamente
pelos prejuízos causados aos acionistas do Banco
Noroeste S/A, em virtude de suas omissões na corre
ta apuração do desfalque de capital e do ressarci
mento dos lucros cessantes?

9) Por que a CVM, ciente do excessivo provisio
namento de créditos empreendido pelo controlador
do Banco Santander Noroeste S/A, e da diluição in
justificada da participação acionária dos minoritários,
ocasionada pelo ilegal aumento de capital, conforme
objeto de denúncia feita por estes à referida autar
quia, não tomou nenhuma providência obstando o re
ferido aumento de capital?

10) Por que não foi instaurado pela CVM inquéri
to administrativo para apurar as práticas ilegais do
acionista controlador e dos administradores do Banco
Santander Noroeste S/A relativas ao aumento de ca
pital, conforme determina o inciso V do art. 9º da Lei
nº 6.385/76?

11) Por que até hoje a CVM não deu qualquer
resposta aos acionistas minoritários do Banco San
tander Noroeste S/A quanto à denúncia por estes en
caminhada à referida autarquia, narrando os atos de

abuso do poder de gestão e desvio de finalidade prati
cados pelo acionista controlador e pelos administra
dores do Banco Santander Noroeste S/A no que tan
ge ao injustificado aumento de capital?

12) Pode-se afirmar que a CVM descumpriu o
seu dever legal de fiscalizar a lisuras das operações
envolvendo a emissão e negociação de títulos e vaIa
res mobiliários das companhias abertas, nos termos
dos incisos I e " do art. 1º da Lei nº 6.385/76?

13) O Exmº Sr. Ministro concorda que a CVM
deve ser responsabilizada solidariamente pelos pre
juízos causados aos acionistas minoritários do Banco
Santander Noroeste S/A, em virtude do injustificado
aumento de capital, em face da sua omissão na apu
ração das ilegalidades praticadas pelo acionista con
trolador e pelos administradores do Banco Santander
Noroeste S/A?

14) O Exmº Sr. Ministro concorda que a credibili
dade de nosso sistema financeiro pode ser abalada,
interna e externamente, diante de operações nebulo
sas como a do Banco Santander Noroeste S/A em
preendida pelo seu acionista controlador, Banco San
tander do Brasil S/A, assim como em virtude das co
missões do Banco Central e da CMV quanto à correta
apuração dos fatos?

15) O Exmº Sr. Ministro concorda que deixando
de apurar tais denúncias torna-se difícil imprimir cre
dibilidadE3 ao nosso sistema financeiro?

16) No que tange ao ilegal aumento de capital,
quais as providências que o Exmº Sr. Ministro da Fa
zenda pretende tomar para apurar a responsabilidade
do acionista controlador e dos administradores do
Banco Santander Noroeste S/A, assim como da
CVM?

17) Por que o Banco Central e a CVM nada fize
ram até o presente momento frente à utilização de cri
tério de avaliação do patrimônio do banco incorpora
do e incorporador manifestamente ilegal, em afronta
ao art. 264 da Lei das S/A, que dispõe sobre a obriga
toriedade de avaliação de ambos os patrimônios líqui
dos a pr.:lços de mercado?

18) Foram solicitadas informações ao controla
dor e aos administradores do Banco Santander Noro
este S/A sobre a utilização de critério diverso daquele
previsto no art. 264 da Lei das S/A para avaliação do
patrimônio do banco incorporado e incorporador? O
que foi apurado?

19) Por que não foi instaurado nem pela CVM
nem pelo Banco Central inquérito administrativo para
apurar Qluem são os responsáveis pela utilização de
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ilegal critério de avaliação do banco incorporado e in- despreze a vultuosa quantia de R$ 259 milhões
corporador, punindo-os conforme determina a lei? detida a título de créditos decorrentes de prejuízos

20) E quanto a falsa informação constante do fiscais?
Instrumento de Protocolo e Justificação da Incorpora- 27) Por que até hoje a CVM não solicitou infor-
ção (item 7.d), de que o patrimônio dos dois bancos mações à sociedade incorporadora (Banco Santan-
envolvidos na operação de incorporação teriam sido der Brasil S/A) e aos administradores do Banco San-
avaliados a preços de mercado? tander Noroeste S/A quanto à negativa de imprescin-

21) O Exm!l Sr. Ministro concorda que a veicula- díveis informações ao Conselheiro Fiscal represen-
ção de falsa informação no instrumento de Protocolo tante dos acionistas minoritários, para que este pu-
e Justificação da Incorporação constitui ato abusivo desse fiscalizar a lisura da operação de incorpora-
gravíssimo praticado pelos administradores do banco ção?
incorporado e incorporador, sujeitando-os, inclusive, 28) E quanto aos demais membros do Conselho
à responsabilização criminal, nos termos do inciso I Fiscal, que aprovaram a Proposta de Incorporação,
do art. 177, do Código Penal? Por que então o Banco sem dispor dos laudos elaborados para tal operação,
Central e a CVM até agora não tomaram quaisquer violando o dever legal de fiscalizar as propostas dos
providências quanto a tal questão? administradores da sociedade a serem encaminha-

22) Como a CVM explica o fato do valor de re- das para deliberação em Assembléia Geral de Acio-
embolso conferido aos acionistas minoritários do nistas. A CVM instaurou inquérito administrativo con-
Banco Santander Noroeste S/A ser de apenas tra eles? Em caso negativo, por que não?
R$1 ,10 por ação, se o valor encontrado pela KPMG 29) Por que o Banco Central e a CVM nada fize-
foi de R$2,41 enquanto que o valor cotado em bolsa, ram até o presente momento em virtude do descum-
no último dia em que referidas ações foram negocia- primento do inciso fll do art. 163 da Lei das S/A (dever
das, foi de R$1,30? do Conselho Fiscal de fiscalizar as Propostas da

23) Tendo em vista que os acionistas minoritários Administração a serem submetidas à deliberação em
devem exercer o seu direito de retirada com base Assembléia Geral de Acionistas)?
neste iníquo valor de reembolso no prazo de 30 dias 30) Por que até hoje a CVM não deu qualquer
contados da publicação da Ata da Assembléia de resposta aos acionistas minoritários do Banco San-
Acionistas que deliberou a incorporação, por que a tander Noroeste S/A quanto à denúncia que lhe foi
CVM não tomou qualquer providência a fim de evitar encaminhada, narrando a diluição injustificada das
que os acionistas minoritários sejam obrigados a ter suas respectivas participações acionárias ocasiona-
de optar por exercer ou não tal direito com base em da pela incorporação do referido banco?
valor de reembolso arbitrário e ilegal? 31) A CVM pediu alguma explicação ao contro-

24) Por que o Banco Central e a CVM até hoje lador e aos administradores do Banco Santander No-
não tomaram nenhuma providência no sentido de roeste S/A quanto a perda de liquidez das ações dos
apurar a razão do controlador do Banco Santander acionistas minoritários do Banco Santander Noroeste
Noroeste S/A ter deliberado favoravelmente à incor- S/A decorrentes do fato de que a incorporação do pa-
poração, inobstante a perda de crédito fiscal contabili- trimônio do referido banco foi feita por companhia fe-
zado no Ativo do Banco Santander S/A no valor apro- chada (Banco Santander Brasil S/A), que já declarou
ximado de R$259 milhões, em prejuízo dos seus cre- publicamente que não irá abrir o seu capital?
dores, acionistas minoritários e do próprio sistema fi- 32) O procedimento adotado pelo acionista con-
nanceiro nacional? trolador do Banco Santander Noroeste S/A, diluindo

25) Por que o Banco Central e a CVM até hoje significativamente e de forma proposital a participa-
não instauraram inquérito administrativo contra os ad- ção dos acionistas minoritários, e inviabilizando a ne-
ministradores e o acionista controlador do Banco gociação das suas respectivas ações em Bolsa, já
Santander Noroeste S/A em virtude do fato destes te- que fechou o capital da sociedade, não retira credibili-
rem levado a frente a incorporação, mesmo diante da dade do sistema financeiro, e ao mesmo tempo incen-
perda de crédito fiscal contabilizado no ativo do Ban- tiva tal prática abusiva do capital estrangeiro sobre o
co Santander Noroeste S/A no valor aproximado de investidor nacional, que acreditou no mercado de ca-
R$ 259 milhões? pitais?

26) Como pode o Banco Central permitir que a 33) A CVM não vem rechaçando tal abuso de
instituição financeira por ele fiscalizada simplesmente poder por parte de acionista controlador, manifesta-
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mente lesivo ao desenvolvimento e aprimoramento
do mercado de capitais brasileiro?

34) Logo, por que nada está sendo feito para
obstar a incorporação do Banco Santander Noroeste
S/A pelo seu acionista controlador, incorporação esta
que representa, na realidade, o fechamento de capital
da instituição?

35) O Banco Central e a CVM pediram explica
ções ao controlador e aos administradores do Banco
Santander Noroeste S/A quanto ao excessivo aprovi
sionamento de créditos existentes no patrimônio do
Banco Santander Noroeste S/A, no valor de R$ 313
milhões? O que foi apurado?

36) O Banco Central e a CVM tomaram alguma
medida para apurar a razão das baixíssimas taxas de
rentabilidade do Banco Santander Noroeste S/A des
de a aquisição do seu controle acionário pelo Banco
Santander Brasil S/A? Foram solicitadas informações
ao novo acionista controlador e aos administradores
do Banco Santander Noroeste S/A?

37) Por que a CVM e o Banco Central não dili
genciaram no sentido de obrigar o Banco Santander
Brasil S/A~ fundamentar o ágio pago na aquisição do
controle acià'nário do Banco Santander Noroeste S/A,
conforme exige a lei?

38) O Exmº Sr. Ministro êõneet:Qa que o laudo
elaborado pela KPMG Corporate Finance está fla
grantemente tendencioso em sentido favorável ao
Banco Santander Brasil S/A, que foi quem, em última
análise, contratou os serviços de avaliação da referi
da empresa?

39) Quais as providências que o Exmº Sr. Minis
tro pretende tomar, no que se refere ao processo de
incorporação do Banco Santander Noroeste S/A,
ante o posicionamento manifestamente omissivo do
Banco Central e da CVM, que descumpriram o seu
dever legal de proteger, respectivamente, a credibili
dade e o crescimento do sistema financeiro nacional,
e o mercado de capitais assim como os seus investi
dores (acionistas minoritários)?

40) Por que até hoje nem a CVM nem o Banco
Central deram qualquer re~posta aos acionistas mi
noritários do Banco Santander Noroeste S/A quanto
às denúncias que lhes foram encaminhadas narrando
todas as ilegalidades do processo de incorporação?

41) Pode-se concluir que a CVM assim como o
Banco Central devem ser responsabilizados solidari
amente pelos prejuízos causados, em face da sua
omissão na apuração das ilegalidades praticadas
pelo acionista controlador e pelos administradores do

Banco Santander Noroeste S/A no que tange ao pro
cesso de incorporação?

42) Por que não foi instaurado até hoje nem pelo
Banco Central nem pela CVM inquérito administrativo
para apurar as práticas ilegais do acionista controla
dor e dos administradores do Banco Santander Noro
este S/A, relativas ao processo de incorporação, con
forme determina o inciso V do art. 9º da Lei n2

6.385/76?

43) Diante de todas estas circunstâncias, por
que ainda não foi rejeitado o pedido de homologação
da incorporação do patrimônio do Banco Santander
Noroeste S/A pelo seu acionista controlador, Banco
Santander Brasil S/A, em trâmite no Banco Central?

44) O Banco Central e a CVM concordam que a
incorporação deve ser anulada, tendo em vista os inú
meros vícios de legalidade existentes e as suspeitas
de desvio de finalidade e abuso do poder de controle
por parte do acionista controlador (Banco Santander
Brasil S/A) e dos administradores do Banco Santan
der Noroeste S/A?

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1999. 
Deputado Cunha Bueno.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 29 , da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25 de janeiro de 2000.
---Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce:Presidente, Relator.

'Defiro ad referendum da Mesa.

Em 25-1-2000" - Deputado Heráclito
Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

RE:QUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.594, de 2000

(Do Senhor Eduardo Jorge)

Requer o Ministro do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior in
formações a respeito do registro de pa
tentes.

Requer, nos termos do § 2º do art. 50 da Consti
tuição Federal, combinado com o art. 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, seja enca
minhado ao Senhor Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior o seguinte requerimen
to de informação:

Quantos e quais os pedidos de patentes de me
dicamentos foram protocolados no Instituto Nacional
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de Propriedade Industrial -INPI, nos últimos cinco
anos?

Justificação

Estas informações são importantes para que
possamos avaliar o movimento da indústria farma
cêutica multinacional e nacional diante da nova legis
lação sobre patentes e avaliarmos, ainda, a repercus
são que pode causar na legislação sobre medica
mentos genéricos.

Sala das Sessões, 13 de janeiro e 2000. - Depu
tado Eduardo Jorge PT/SP.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 29, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25 de janeiro de 2000. - De
putado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator. '

Defiro ad referendum da Mesa.

Em 25-1-2000. - Deputado Heráclito
Fortes, 1Q Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!il1.617, DE 2000

(Do Senhor Euler Morais)

Solicita o envio de informações a
respeito da aquisição de cestas básicas
de alimentos pelo Governo do Estado de
Goiás junto a Conab, que teriam como
objetivo a distribuição às famílias caren
tes do Estado.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 29, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V, e § 29, e 115, inci
so I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, solicito a V. Ex!! seja encaminhado ao Senhor Mi
nistro de Estado da Agricultura e do Abastecimento:

Diante da posição do atual Governo do Estado
de Goiás, de extinguir o Programa de Distribuição de
Cestas Básicas às Famílias Carentes do Estado, ve
nho solicitar os seguintes esclarecimentos:

• quantitativo das cestas básicas adquiridas
pela Conab, no Estado de Goiás, e que seriam desti
nadas a distribuição às famílias carentes cadastradas
no referido Programa em 1999;

• quanto deixou de ser repassado à Conab, a tí
tulo de pagamento das referidas cestas;

• quantas cestas básicas deixaram de ser en
tregues devido à falta de pagamento pelo Governo do
Estado de Goiás;

• quantas cestas básicas ainda se encontram
em poder da Conab, impossibilitadas de serem dis
tribuídas devido à falta de quitação dos débitos
existentes por parte do Governo do Estado de Go
iás;

• quantas cestas básicas não foram entregues
à Conab, pelos fornecedores, por falta de pagamento
por parte do Governo do Estado de Goiás.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2000. -Depu
tado Euler Morais.

Voto

Estando e acordo com o art. 50, § 211, da Consti
tuição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25 de janeiro de 2000. -
Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro ad referendum da Mesa.
Em 25-1-2000. -Deputado Heráclito

Fortes, 19 Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÓES
Nll 1.619, DE 2000

(Do Sr. Deputado Fernando Ferro)

Solicita informações ao Ministro das
Comunicações, Sr. João Pimenta da Vei
ga Filho, a respeito das publicações no
D.O.U. dos dias 12 e 17 de janeiro de
2000 sobre a exclusão de entidades inte
ressadas em prestar o Serviço de Radio
difusão Comunitária.

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Ex!!, com base no art. 50 da Cons
tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicita
das informações ao Ministério das Comunicações, Sr.
João Pimenta da Veiga Filho, no sentido de prestar
esclarecimentos a esta Casa sobre as entidades que
foram excluídas da listagem do DOU do dia 17-12-99,
da habilitação para prestar o Serviço de Radiodifusão
Comunitária.

Justificação

No dia 17-12-99, o DOU publicou, na Seção 3,
comunicado de habilitação para inscrição das entida
des interessadas em prestar o Serviço de Radiodifu-
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são Comunitária, estabelecendo o prazo de 30 (trinta)
dias, para se inscreverem.

Porém, nos dias 12 e 17 de janeiro de 2000, o
Ministério das Comunicações publicou no DOU, na
Seção 3, as entidades que foram excluídas do Aviso
publicado no DOU do dia 17-12-99 (Comunicado de
Habilitação para inscrição de entidades interessadas
em prestar o Serviço de Radiodifusão Comunitária),
sem a respectiva justificativa que levou a esta exclu
são.

É devido a estes fatos que peço esclarecimen
tos junto ao Ministério das Comunicações.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado Fernando Ferro.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25-1-2000. -Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 25-1-2000. -Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.620, DE 2000
(Do Sr. Medeiros)

Solicita informações ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social SOM

bre dados existentes no INSS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50 da Constituição Fe

deral e na forma do art. 115 do Regimento Interno, so
licito de V. Exª seja encaminhada ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social o seguinte pedido de
informações:

a) quais as pendências judiciais existentes junto
ao INSS com as seguintes empresas aéreas: Vasp,
Varig, Transbrasil, TAM, Rio Sul, Interbrasil, Sky Mas
ter, Abaeté, Beta, Total e Pantanal;

b) qual a regularidade de recolhimentos manti
dos pelas mesmas empresas junto ao INSS.

Sala das Sessões, 19-1-2000. - Deputado Me·
deiros.

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22 , da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25-1-2000. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa
Em 25-1-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.621, DE 2000

(Dos Srs. Walter Pinheiro e Dr. Rosinha)

Solicita informações detalhadas ao
Senhor Ministro de Estado da Saúde so
bre o número de casos notificados e con
firmados de febre amarela silvestre, febre
amarela urbana e dengue, por local (esta
dos e municípios), entre outubro de 1999
a janeiro de 2000, em todo o território na
cional, e em especial no Estado da Bahia,
assim como as medidas que vêm sendo
tomadas para o controle dessas doen
ças, esclarecimentos à população e a
destinação de recursos específicos para
o,combate a essas doenças.

Senhor Presidente,

Rl3queremos a V. Ex", com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam so
licitadas informações ao Sr. Ministro de Estado da Sa
úde sobre o número de casos notificados e confirma
dos de febre amarela silvestre, febre amarela urbana
e dengue, por local (estados e municípios), entre ou
tubro de 1999 a janeiro de 2000, em todo o território
nacional, e em especial no Estado da Bahia, assim
como as medidas que vêm sendo tomadas para o
controlE~ dessas doenças -esclarecimentos à popula
ção e a destinação de recursos específicos para o
combate a essas doenças.

Justificação

Os casos de febre amarela silvestre, febre ama
rela urbana e dengue têm preocupado a população
de todo o País, ainda mais tendo em vista o período
de chuvas de verão em boa parte do território nacio
nal, e os casos esparsos que têm sido divulgados
pela imprensa. Já foram notificadas algumas mortes,
e a corrida aos postos de vacinação resulta, por ve
zes, em falta do material necessário.

Preocupam-nos os casos que não têm sido di
vulgadCls. A publicidade sobre essas doenças deve
ser a mais ampla possível, e sempre pautada em da
dos reais. A falta de preparação do sistema de saúde
para o pronto atendimento destas demandas (recep-
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ção, atendimento, diagnóstico, tratamento, notifica
ção, controle epidemiológico, medidas de prevenção
e informação) pode resultar em complicações para os
pacientes, já que se tratam de doenças principalmen
te nos casos da febre amarela, cuja evolução pode fu
gir ao controle.

Cidades como Salvador, a capital baiana, já
convivem diariamente, durante todos os períodos do
ano, com a dengue e a cólera, e agora devem temer
com a ameaça da febre amarela urbana, que tem
como transmissor o mesmo mosquito da dengue.

Parece-nos, pois, fundamental para o Parla
mento ter conhecimento e informações detalhadas
sobre os casos de dengue e febre amarela, por esta
dos e municípios além do repasse de verbas para as
políticas públicas de combate às doenças. São dados
necessários para o cumprimento do mandato eletivo
e para a fiscalização por parte dos parlamentares e
seus órgãos.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Wal
ter Pinheiro, Deputado Federal (PTIBA) -Dr. Rosi
nha, Deputado Federal (PT/PR).

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Cons
tituição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimen
to Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, em 25101/00. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente Rela
tor

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 25/01/00 - Dep. Heráclito Fortes,

12 Vice-Presidente, no exercfcio da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.622, DE 2000

(Do Sr. João Caldas)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Integração Nacional sobre previsões e
as medidas de combate aos efeitos da
seca no Nordeste.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui
ção Federal e nos arts. 24, inciso V, e § 2º, e 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Sr. Ministro de Integração
Nacional o seguinte pedido de informações:

Especificar quais as previsões sobre a seca e
estiagem para o ano 2000 no Nordeste, em especial o
Estado de Alagoas. Por conseguinte, informar quais

as providências em curso e a serem implementadas
pela Superintendência de Desenvolvimento no Nor
deste (SUDENE), bem como o valor dos recursos a
serem destinados para este fim.

Sala das Sessões, 19-1-00. - Deputado João
Caldas (PUAL).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 22, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25-1-00. -Dep. Heráclito
Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 25-1-00. -Dep. Heráclito Fortes,
1º Vice-Presidente no exercfcio da Presi
dência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.623, DE 2000

(Do Sr. João Caldas)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de trabalho e Emprego a respeito de re
cursos do FAT destinados à Fundação
Teotônio Vilela.

Senhor Presidente,

Com fundamento no artigo 50, § 22, da Consti
tuição Federal e nos artigos 24, inciso V e § 22, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro de Trabalho e
Emprego o seguinte pedido de informações:

Especificar o valor dos recursos do Fundo de
Amparo do Trabalhador (FAT) destinados no período
de 1995/1999 à Fundação Teotônio Vilela. Informar
também o organograma em que tais verbas foram re
passadas.

Sala das Sessões, 19-1-00. - Deputado João
Caldas (PUAL).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25-1-00. - Deputado Herá
clito Fortes, Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 25-1-2000. - Deputado Heráclito Fortes, 1li

Vice-Presidente no exercício da presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÔES
Nº 1.624, DE 2000

(Do Sr. João Caldas)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Educação a respeito de recursos do
FNDE destinados à Fundação Teotônio
Vilela.

Senhor Presidente,

Com fundamento no artigo 50, § 2º, da Consti
tuição Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 2º, e 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Educação
o seguinte pedido de informações:

Especificar o valor dos recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
destinados no período de 1992/1999 à Fundação Te
otônio Vilela e o modo como foram aplicados. Infor
mar também o organograma em que tais verbas fo
ram repassadas.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Deputado
João caldas (PL-AL).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116, do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25 de janeiro de 2000.
-Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vice-Presidente,
Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.

Em 25-1-2000. - Deputado Heráclito Fortes, 1Q

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!:l 1.625, DE 2000

(Do Sr. João.Caldas)

Solicita informações ao Sr. Ministro
de Minas e Energia sobre o programa
Luz no Campo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2º, da Consti

tuição Federal, e nos artigos 24, inciso V e § 2º, e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro de Mi
nas e Energia o seguinte pedido de informações:

A respeito do programa Luz no Campo, julga
mos necessário contar com as seguintes informa
ções:

a) quais os municípios do Estado de Alagoas a
serem contemplados com tal programa;

b) critérios para a inserção dos respectivos mu
nicípios;

c) () valor dos recursos a serem aplicados e o or
ganograma de implantação de energia elétrica.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Deputa
do João Caldas (PL -AL).

Voto

Estando de acordo com o art. 50, § 2º, da Cons
tituição Federal, e com os arts. 115 e 116, do Regi
mento Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25 de janeiro de 2000.
-Deputado Heráclito Fortes, Primeiro Vi-
ce-Presidente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 25-1-2000. - Deputado Heráclito

Fortes, 1Q Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.626, DE 2000

(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Solicita informações ao Senhor Mi
nistro da Educação relativa ao Programa
de Modernização e Consolidação da
Infra-Estrutura Acadêmica das Institui
ções Federais de Ensino Superior e Hos
pitais Universitários.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º da Constituição
Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, inciso I,
do Regimento Interno, solicito V. Ex.ª, seja encami
nhado ao Senhor Ministro da Educação, o que segue:

No dia 5 de janeiro de 2000, o Ministério da Edu
cação, por intermédio de seu informativo, divulgou in
formações sobre o Programa de Modernização e
Consolidação da Infra-Estrutura Acadêmica das Insti
tuições Federais de Ensino Superior -IFES e Hospi
tais Universitários -HU, objeto do contrato de financi
amento que foi celebrado no dia 29 de dezembro de
1999, entre o MEC e o Banco HSBC. Ocorre que tal
informativo não detalha os valores por Estado, diante
do exposto é que solicito as seguintes informações:

a) Quais os equipamentos que estão previstos
para a Universidade do Amazonas e Hospital Univer
sitário Getúlio Vargas? E o montante de recursos que
serão aplicados.

b) Qual a data prevista de entrega dos equipa
mentos?
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Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. - Deputa
da Vsnessa Grazziotin.

Voto

Estando de acordo com o art. 50 § 22 da Consti
tuição Federal e com os arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Casa, voto pelo encaminhamento.

Sala de Reuniões, 25 de janeiro de 2000. - Deputado
Heráclito Fortes, Primeiro VICe-Presk:lente, Relator.

Defiro, ad referendum da Mesa.
Em 25-1-2000.

Deputado Heráclito Fortes, 1ºVice-Presidente,
no exercício da Presidência.

ERRATA

Seção de Publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

No DCD nº 088, de 19-5-99, página 21738, colu
na 1.

Onde se lê:

6-MESA

7 - LíDERES E VICE-LíDERES

8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

9 - COMISSÕES

Leia-se:

6-MESA

7 - LíDERES E VICE-LíDERES

8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

9 - COMISSÕES

SUPLEMENTOS

Ata da 3ª Reunião da Mesa, realizada em
18-5-99, sairá publicada em suplemento a este Diário.

COMISSÃO

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETO

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

O Deputado DILCEU SPERAFICO, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte:

Distribuição n2 3/2000

Em: 25-1-2000
Ao Deputado XICO GRAZIANO
Projeto de Lei nº 4.257/98 -Do Poder Executivo

-que "Altera a Lei nº 6.305, de 15 de dezembro de
1975, que 'institui a classificação de produtos vegeta
is, subprodutos e resíduos de valor econômico, e dá
outras providências.'"

Sala da Comissão, 25 de janeiro de 2000. 
Moizés Lobo da Cunha, Secretário.
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Osvaldo Reis •................... PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
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Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviana PSDB
Mauro Benevides PMDB
Moronl Torgan PFL
Nelson Otoch PSDB
Pinheiro Landim PMDB
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Wagner Salustiano PPB
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Mato Grosso
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Murilo Domingos PTB
Pedro Henry PSDB
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Teté Bezerra•................... PMDB
Wellnton Fagundes PSDB
Wilson Santos .•................. PMDB
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Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Ricardo Noronha PMDB

Goiás
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Qulnan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB



Pedro Chaves .............•...... PMDB
Pedro Wilson PT
Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Ben-hur Ferreira PT
Flávio Derzi PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PFL
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PFL
Airton Roveda PFL
Alex Canziani PSDB
Basílio Villanl PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PT
Max Rosenmann PSDB
Moacir Mlcheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Od1lio Balblnotti PSDB
Oliveira Filho PPB
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andr ino PMDB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl. PPB
João Ma tos PMDB
João Pizzolatti PPB

José Carlos Vieira PFL
Luci Choinacki PT
Pedro Bittencourt PFL
Raimundo Colombo PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Augusto Nardes PPB
Caio Riela PTB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Fernando Marroni PT
Fetter Júnior PPB
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Luiz Mainardi PT
Marcos Rol im PT
Mendes Ribelro Filho PMDB
Nelson Marchezan ...•.....•.•.... PSDB
Nelson Proença PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHDBS
Synval Guazzelli PMDB
Telmo Klrst PPB
Valdeci Olivelra PT
Waldir Schmidt. PMDB
Waldomiro Fioravante PT
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

PFL

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
2° Vice-Presidente: Xico Graziano (PSDB)
3° Vice-Presidente: Antônio Jorge (PFL)
Titulares

Suplentes

Ary Kara
Francisco Silva

Gerson Peres
José Janene

Nelson Meurer

Vivaldo Barbosa
2 vagas

Adauto Pereira
Elton Rohnelt

Francisco Coelho
Francisco Garcia
Gerson Grabrielli

José Melo
Medeiros

Ney Lopes
Paulo Magalhães

Paulo Octávio
Sérgio Barcellos

Albérico Cordeiro
Magno Malta

Walfrido Mares Guia

Átila Ura
João Almeida
Rafael Guerra

Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Welinton Fagundes
3 vagas

Angela Guadagnin
Antonio Pal/oeci

Esther Grossi
Fernando Marroni

Paulo Delgado
Pedro Wilson

Freire Júnior
Gastão Vieira

Geovan Freitas
Jorge Wilson

José indio
Luiz Bittencourt

Mendes Ribeiro Filho
Ricardo Noronha

2 vagas

PT

PFL

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Iris Simões
Uno Rossi (PSDB)
Silas Câmara

Alberto Goldman
José de Abreu (PTN)
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Narclo Rodrigues
Pedro Canedo
Salvador ZlInbaldi
Sampaio Dória

Agnaldo MUlllz
Dr. Hélio
Euripedes Miranda

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pauderney Avelino
Paulo Marinho
Santos Filho
VIC Pires Franco

Almeida de Jesus (PL)
Babá
Nelson Pellegrino
Padre Roque
Walter Pinheiro
1 vaga

Francistônio Pinto
Jorge Pinheiro
José Priante
Lamartine Posella
Marçal Filbo
Marcelo Barbieri
Mattos Nascimento
Nelson Proença
Pedro Irujo
Pinheiro Landim

Secretário' M()izes Lobo da Cunha
Local. Anexo 11
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Luiz Plauylino (PSDB)
1° Vice-Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
2° Vice-Presidente: Lamartine Poselia (PMDB)
3° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)

Titulares

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Franco (PSDB)
Ricardo Barros
Robério Aralijo (PL)
Yvonilton Gonçalves

Suplentes

Félix Mendonça
Júlio Redecker

Murilo Domingos

José Pimentel
Marcos Afonso

Padre Roque
Paulo Rocha

Valdeci Oliveira
Wellington Dias

Betinho Rosado
Darci Coelho

Gervásio Silva
Joaquim Francisco

José Aleksandro
José Múcio Monteiro

José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Alberto Fraga
Igor Avelino
Milton Monti

Pinheiro Landim
6 vagas

B. Sá
Chiquinho Feitosa

Julio Semeghinr
Lidia Quinan
Luiz Ribeiro
Nilo Coelho

Paulo Kobayashi
Rubens Bueno (PPS)

Sérgio Carvalho

Aldo Rebelo (PCdoB)
Fetter Júnior

João Tota
Jonival Lucas Junior

Pastor Marildo

PT

PDT

PPB

PTB

PSDB

PMDB

Agnaldo Muniz
Coriolano Sales

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Bloco PSB, pedeB

Clementino Coelho
Sérg io Guerra

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Eujácio Simões

Marcos de Jesus

Romel Anizio (PPB)
1 vaga

Giovannr Queiroz
Pompeo de Mattos
Sérgio Barros

João Caldas
Luiz Dantas

Adauto Pereira (PFL)
Carlos Dunga
Confúcio Moura
Gessivaldo Isaias
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Silas Brasileiro
Themistocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Anivaldo Vale
Carlos Batata
Danilo de Castro
Luis Carlos Heinze (PPB)
Odího Balblnotti
Paulo José Gouvêa (PST)
Saulo Pedrosa
Sérgio Reis
XICO Graziano

Adão Pretto
Geraldo Simões
João Grandão
Luci Choinackl
Nilson Mourão
Valdir Ganzer

Abelardo Lupion
Antônio Jorge (PTB)
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Ronaldo Calado
Zila Bezerra
1 vaga

Helenrldo Ribeiro (PSDB)
Nelson Marquezelli
Nllton Capixaba

Almir Sá
Augusto Nardes
Dilceu Speraflco
Hugo Biehl
Roberto Balestra



José Antonio EVllásio Farias
Sérgio Miranda Gonzaga Patriota

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
Luciano Bivar Paes Landim (PFL)

Secretário Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo 11
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Bloco PSB, PCdoB
Givaldo Carimbão Sérgio Miranda
Luiza Erundina Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL
Bispo Wanderval Bispo Rodrigues
Lincoln Portela Paulo José Gouvêa
Secretária, Maria Ivone do Espfrito Santo
Local' Anexo 11, Sala 13-T
Telefones: 318-6906 a 6908 Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
1° Vice-Presidente: Geovan Freitas (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Roberto Batochio (PDT)
3° Vice-Presidente' Inaldo Leitão (PSDB)
Titulares Suplentes

Mussa Demes (PFL)

PDT
Fernando Coruja
José Roberto Batochio
Roland Lavigne (PFL)

Bloco PSB, PCdoB

Roberto Jefferson

Celso Jacob
Eber Silva

Pompeo de Mattos

Bloco PL, PST, PMN, PSDB, PSL
Pastor Valdeci Ronaldo Vasconcellos (PFL)

PFL

Presidente' Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente. Luciano Pizzatto (PFL)
2° Vice-Presidente' Celso Russomanno (PPB)
3° Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
Titulares

Bloco PSB, PCdoB

Suplentes

Inácio Arruda

Fax: 318-2146

Aroldo Cedraz
Ciro Nogueira

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Pedro Pedrosslan

Eduardo Paes

Arlindo Chinaglia
FernandoFerro

João Paulo

Alcione Athayde
Nelo Rodolfo

1 vaga

Fernando Coruja

Alberto Goldmann
Aloizio Santos
Fátima Pelaes
Maria Abadia

Marinha Raupp

Jorge Tadeu Mudalen
José Borba

Moacir Mlcheletto
Nair Xavier Lobo

Phllemon Rodrigues
Salatiel Carvalho

PT

PTB

PPB

PDT

PSDB

PMDB

Regis Cavalcante (PPS)

Celso Russomanno
Márcio Bittar (PPS)
Ricardo Izar

Ben-Hur Ferreira
João Magno
Marcos Afonso

Fernando Zuppo

Expedito Júnior
Luciano Plzzatto
Reginaldo Germano
Ronaldo Vasconcellos
1 vaga

Eunicio Oliveira
Fernando Gabeira (PV)
Flávio Derzi
Jorge Tadeu Mudalen
Luiz Bitencourt
1 vaga

Paulo Baltazar

Secretário: Arenilton Araruna de Almeida
Local. Anexo 11
Telefones: 318-6929 a 6935

Sadu Picanço
Murilo Domingos
Ricarte de Freitas
Sebastião Madeira
Vitorio Medioli

PFL
Antônio Carlos Konder Reis Atila Lins
Ciro Nogueira Claudio Cajado
Darci Coelho Corauci Sobrinho
Jaime Martins Eduardo Paes (PTB)
José Carlos Aleluia Jairo Carneiro
Moreira Ferreira José Ronaldo
Ney Lbpes Luís Barbosa
Paulo Magalhães Maluly Netto
Ricardo Fiuza Paulo Marinho
Robson Tuma Raimundo Santos
Vilmar Rocha Vic Pires Franco

PMDB
Freire Júnior Antônio do Valle
Geovan Freitas Fernando Dlniz
lédlo Rosa Gustavo Fruet
Inaldo Leitão (PSDB) Henrique Eduardo Alves
José [ndio Pedro Irujo
Júlio Delgado Pedro Novais
Mendes Ribeiro Filho Themístocles Sampaio
Nair Xavier Lobo 3 vagas
Osmar Seraglio
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Anlvaldo Vale
Jutahy Júnior Bonifácio de Andrada
Léo Alcãntara João Leão
Moroni Torgan (PFL) Max Rosenmann
Nelson otoch Nelson Marchezan
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
Welinton Fagundes Odílio Balbinotti
Zenaldo Coutinho Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT
Antonio Carlos Blscaia Dr Rosinha
Geraldo Magela José Genofno
José Dirceu José Machado
Marcelo Déda Nelson Pellegrino
Marcos Rolim Teima de Souza
Waldir Pires Waldomiro Fioravante

PPB
Ary Kara Celso Russomanno
Augusto Farias Jair Bolsonaro
Edmar Moreira Luiz Fernando
Gerson Peres Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel Vadão Gomes

PTB
Caio Rlela Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury Nelson Marquezelli



Bloco PSB, PCdoB
Agnelo Queiroz José Antonio

Bloco PL, PST, PMN, PSD, PSL

PSDB
Badu Picanço Antonio Feijão
Eduardo Barbosa Oanllo de Castro
Flávio Arns Fernando Gabeira (PV)
Sebastião Madeira 2 vagas
1 vaga

PT
Babá Marcos Rohm
Nelson Pellegrillo Pedro Wilson
NJlmáno Miranda Walter Miranda

PPB
Almir Sá Jair Bolsonaro
José Linhares Padre Roque (PT)
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Max Mauro 1 vaga

POT
Neuton Lima Eber Silva

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PFL
Suplentes

De Velasco

Fax' 318-2170

Airton Olpp

Carlito Merss
Geraldo Simões

Luiz Mainardi

Chico da Princesa

Alex Canzianl
Antonio Cambraia

Lfdia Quinan
Marisa Serrano
Xico Graziano

Armando Monteiro
Edison Andrino

Freire Júnior
Jorge Alberto

Salatiel Carvalho

Ary Kara
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl

Arolde de Oliveira
Raimundo Colombo

Ricardo Fiúza
Roberto Argenta

Ronaldo Vasconcellos

POT

PTB

PPB

PT

PSOB

PMDB

Aloizio Mercaclante
João Fassarella
José Machado

João Plzzolattl
Júlio Redecker
1 vaga

Cabo Júlio
Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo 11, Sala
Telefone: 318-8285

Presidente: Aloizio Mercadante (PT)
1° Vice-Presidente José Machado (PT)
2° Vice-Presidente: FrancIsco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Emerson Kapaz (PSDB)
Titulares

Ana Catarina
Antônio do Valle
Jurandil Juarez
Múcio Sá
Osvaldo Coelho (PFL)

Emerson Kap~lz

Márcio Fortes
Mana Abadia
Ricardo Ferraço
Sérgio Guerra

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Paulo Octávio
Rubem Medina

Suplentes

Remi Tnnta

Jaime Martins
Laura Carneiro

Roland Lavigne
Zlla Bezerra

1 vaga

Elcione Barbalho
4 vagas Rubens Bueno (PPS)

Celso Jacob

PFL

PMOB

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Marcondes Gadelha
Nice Lobão
Pastor Reginaldo de Jesus
Rubens Furlan
Silas Câmara

Secretário:Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local' Anexo 11, piso supenor, Sala 184-C
Telefones. 318-7072 e 318-7073 Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Nilmáno Miranda (PT)
1° Vice-Presidente' Nelson Pellegnno (PT)
2° Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
3° Vice-Presidente: Neuton Lima (PDT)
Titulares

Alberto Fraga
Júlio Delgado
Ricardo Noronha
Rita Camata

1 vaga

Presidente. Inácio Arruda (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
2° Vice-Presidente' Celso Glgho (PTB)
3° Vice-Presidente, Gustavo Fruet (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Costa Ferreira Cesar Bandeira
Mauro Fecury Eduardo Paes
Pedro Fernandes IIdefonço Cordeiro
Raimundo Santos Zila Bezerra
Sérgio Barcellos 1 vaga

PMOB
Barbosa Neto Ana Catarina
Gustavo Fruet Armando Abílio
João Mendes Euler Morais
Valdeci Oliveira (PT) Nelson Proença
Waldir Schmidt Renato Vianna

PSOB
Adolfo Mannho Ademir Lucas
Dino Fernandes Carlos Mosconi
Dr. Heleno José de Abreu
João Castelo Juqulnha
Ronaldo Cezar Coelho Manoel Salviano

PT
Fernando Morroni João Coser
Iara Bernardi Nilmário Miranda
Márcio Matos Valdir Ganzer

PPB
Cleonâncio Fonseca Eliseu Moura
Maria do Carmo Lara (PT) Ricardo Izar
Sérgio Novais (PSB) Simão Sessim

PTB
Celso Glgho Max Mauro

POT
Minam Reld Sérgio Barros

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Bloco PSB, PCdoB
Clementino Coelho Givaldo CarimbA0

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
1 vaga

Secretário' José Umberto de Almeida
Local' Anexo 11
Telefones: 318-7024 a 7026

Luiz Dantas

Titulares
PFL

Betinho Rosado
Deusdeth Pantoja
Jorge Khoury

José Aleksandro
José Ronaldo
Manoel Castro
Paes Landim

Roberto Brant
Rodrigo Maia (PTB)

PMOB

Suplentes

AntOnio Jorge (PTB)
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

José Carlos Vieira
José Lourenço

Lincoln Portela (PST)
Nice Lobão

Pauderney Avelino
Pedro Bittencourt

Agnelo Queiroz Djalma Paes
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Nilson Pinto (PSDB) João Caldas

PFL
Celcita Pinheiro Joel de Hollanda
José Melo Mauro Fecury
Luis Barbosa Moreira Ferreira
Nlce Lobão Osvaldo Coelho
Zezé Perrella Pedro Fernandes
1 vaga Santos Filho

PMDB
GastA0 Vieira Alberto Mourão
João Matos Cleonâncio Fonseca (PPB)
Maria Elvira Germano Rigotto
Norberto Teixeira Glycon Terra Pinto
Osvaldo Biolchi Osmar Seraglio

PSDB
Ademir Lucas Bonifácio de Andrada
Átila Lira Dino Fernandes
Flávio Arns Feu Rosa
Marisa Serrano Raimundo Gomes de Matos
Nelson Marchezan Sérgio Reis

PT
Esther Grossi Gilmar Machado
Pedro Wilson Iara Bernardi
Professor LUlzmho Walter Pinheiro

PPB
Eurico Miranda José Linhares
Jonival Lucas Junior Márcio Reinaldo Moreira
Oliveira Filho Wagner Salustiano

PTB
Walfrido Mares Guia José Carlos Martinez

POT
Eber Silva Celso Jacob

Bloco PSB, PCdoB

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly

Paulo Mourão
Ricardo Ferraço

Sampaio Dória
Silvio Torres

Aloizio Mercadante
Ben-Hur Ferreira
Geraldo Magela

Henrique Fontana

Eunlcio Oliveira
João Henrique
Jurandil Juarez

Olavo Calheiros
4 vagas

Caio Riela
[riS Simões

Herculano Anghinetti
João Pizzolatti
Júlio Redecker

Luis Carlos Heinze

Neuton Lima (PFL)
Olimpio Pires

Bloco PSB, PCdoB
Eduardo Campos

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Luciano Bivar

POT
Coriolano Sales (PMDB)

1 vaga

Basilio Villani (PSDB)
Félix Mendonça

Evilásio Farias
1 vaga

Antonio Kandir
Custódio Mattos
José MilitA0
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Nilo Coelho
Veda Crusius

PSOB

PT

Fetter Júnior
Iberê Ferreira
Odelmo Leão

1 vaga

PPB

Carlito Merss
José Pimentel
Milton Temer
Ricardo Berzoini

PTB

Armando Monteiro
Cezar Schirmer
Edinho Bez
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Milton Monti
Paulo Lima
Pedro Novais

Marcos Cintra
Secretária: Maria Linda Magalhães
Local. Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6960 /6989/6955

Suplentes

PPS

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
10 Vice-Presidente: Nice Lobão (PFL)
20 Vice-Presidente' Marisa Serrano (PSDB)
30 Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11
Telefones, 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Veda Crusius (PSDB)
10 Vice-Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
20 Vice-Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
30 Vice-Presidente: Armando Monteiro (PMDB)

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Eduardo Seabra (PTB) Fernando Gabeira (PV)

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1°Vice-Presidente: Márcio R. Moreira (PPB)
20 Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
30 Vice-Presidente: Luiz Fernando PPB)
Titulares

PFL
Affonso Camargo
Elton Rohnelt

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Jaime Martins



PMDB

José Carlos Coutinho PPB
Lael Varella José Janene Nilton Baiano

Ursicino Queiroz Nelo Rodolfo Ricardo Barros
Vadão Gomes Yvonilton Gonçalves

Albérico Filho PTB

Gastão Vieira Albérico Cordeiro Nllton Capixaba

3 vagas PDT
Olímpio Pires 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga Haroldo Lima

Jairo Azi
Rubens Furlan
1 vaga

Fernando Diniz
Hélio Costa
João Colaço
João Magalhães
Osvaldo Reis

Ayrton Xerêz
Ehseu Moura (PPB)
João Almeida
João Leão
Romel Feijó

Gilmar Machado
João Coser
João Paulo

PSDB

PT

PPB

Dr. Heleno
Luís Eduardo

Mário Negromonte
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Adão Pretto
Antonio C. Biscaia

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Ivanio Guerra (PFL) Marcos Cintra

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Anexo 11, Sala T-56 _ Reunião: 4as feiras
Telefones. 318-6944/6946 Fax' 318-2137

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Bloco (PSB, PCdoB)
Luiz Fernando (PPB) 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Valdemar Costa Neto Pastor Valdeci
Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local' Anexo 11, Sala
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1°Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Janene (PPB)
3° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)

PFL

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1° Vice-PreSidente' Enio Bacci (PDT)
2° Vice-Presidente: Laura CarneITo (PFL)
3° Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares

Delfim Netto
Márcio R. Moreira
Simão Sessim

Max Mauro

Serafim Venzon

Titulares

Airton Dipp (PDT)
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Pedro Bittencourt
Pedro Pedrosslan

Alceste Almeida
Aníbal Gomes
Marcos Lima
Salatiel Carvalho
Zé Gomes da Rocha

Antonio Feijão
B. Sá
Juquinha
Nicias Ribeiro
Paulo FelJó

Arlindo Chinaglia
Fernando Ferro
1 vaga

PTB

PDT

PFL

PMDB

PSDB

PT

Cunha Bueno
Nelson Meurer

Pedro Corrêa

Regis Cavalcante (PPS)

Fernando Zuppo

Suplentes

AIrton Roveda
Eliseu Resende

FranCISco Rodrigues
Paulo Lima

Silas Câmara

Ricardo Rlque
Edinho Bez
Flávio Derzi

Mattos Nascimento
1 vaga

Sebastião Madeira
Sérgio ReiS

Virgílio Guimarães (PT)
2 vagas

Luiz Sérgio
Romel Anizlo (PPB)

Walter Pinheiro

Airton Roveda
Almerinda de Carvalho
Armando Abflio (PMDB)
Benedito Dias
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
LavoiSier Maia
Marcondes Gadelha
Marcos de Jesus (PST)
Ursicmo Queiroz

Darcísio Perondi
Euler Morais
Jorge Alberto
Jorge Costa
Osmânio Pereira
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lídia Quinan
Lúcia Vânia
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Carvalho
Vicente CaroprElso

Ângela Guadagnin
AntOniO Palocci
Dr. Rosinha
Eduardo Jorge
Hennque Fontana

Alcione Athayde
Arnaldo Fana dE3 Sá
José Linhares
Nllton Baiano
Pastor Amanldo

PMDB

PSDB

PT

PPB

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Ivanio Guerra

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Rubens Furlan
Wilson Braga

2 vagas

João Matos
Lalre Rosado

Lamartme Posella
Waldemir Moka

4 vagas

Arnon Bezerra
Clovis Volpi

Custódio Mattos
Jovalr Arantes
Jutahy Junior

Pedro Canedo
Rommel Feijó

Saulo Pedrosa

João Fassarella
LUCI Chomacki
Marcio Matos

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

AntOniO Joaquim Araújo
Eurico Miranda

Iberê Ferreira
Oliveira Filho
Pedro Corrêa



PPS

1 vaga

Suplentes

Affonso Camargo
Aldir Cabral

Almennda de Carvalho
Antônio Carlos Konder Reis

Jairo Azi
Leur Lomanto
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

PFL

Titulares

Presidente:
1° Vice-Presidente: Raimundo Colombo (PFL)
2° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
3° Vice-Presidente: Chico da Princesa (PTB)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Jandira Feghah
Pedro Chaves (PMDB) Pedro Valadares

Bloco (PL, PST, PMN, PSDB, PSL)
Eujáclo Simões De Velasco

PPS
José Borba (PMDB)

AntOnio Geraldo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
Igor Avelino (PMDB)
Ildefonso Cordeiro
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Raimundo Colombo

PMOB
Albérico Filho Barbosa Neto
Alberto Mourão Carlos Dunga
Domiciano Cabral Francistônio Pinto
Edinho Araújo (PPS) Gessivaldo Isaias
Glycon Terra Pinto Jorge Costa
Hermes Parcianello Múcio Sá
João Henrique Osvaldo Reis
1 vaga Wilson Santos

PSDB
Aloizio Santos Basílio Villanl
Chiquinho Feitosa Coronel Garcia
Feu Rosa Dr Heleno
Mário Negromonte Narclo Rodrigues
Neuton Lima (PFL) Paulo Feij6
Roberto Rocha Ricarte de Freitas
Romeu Queiroz Sérgio Reis
Sílvio Torres Vittorio Medioli

PT
Carlos Santana Almeida de Jesus (PL)
Luiz Sérgio João Magno
Philemon Rodngues (PMDB) Nilson Mourão
Teima de Souza Pedro Celso
Wellington Dias Ricardo Berzoini

PPB
Airton Cascavel Almir Sá
João Tota Augusto Nardes
José Chaves (PMDB) Telmo Kirst
1 vaga 1 vaga

PTB
Chico da Princesa José Carlos Elias
Duilio Pisaneschi Josué Bengtson

POT
Luís Eduardo (S. Part) Giovanni Queiroz
Wanderley Martins Mlriam Reid

Cabo Júlio

Suplentes

Celso Giglio
Max Mauro

Luiza Erundina
1 vaga

Agnelo Queiroz
1 vaga

Or. Hélio
Serafim Venzon

Babá
Carlos Santana
José Pimentel

Arthur Virgflio
José Milita0
Lúcia Vânia

Marclo Fortes
1 vaga

Eunício Oliveira
Júlio Delgado

Osvaldo Biolchi
Pinheiro Landim

1 vaga

Eurípedes Miranda

Luiz Antonio Fleury

Expedito Júnior
João Ribeiro

Robson Tuma
Rodrigo Maia (PTB)

Roland Lavigne
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Augusto Nardes

João Tota

POT

PTB

Bloco PSB, PCdoB

PFL

Djalma Paes
Jandira Feghali

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Almeida de Jesus

Magno Malta
Renilto Leal

José Carlos Vieira
José Múcio Monteiro
LucIano Castro (S Part )
Medeiros
Wilson Braga
1 vaga

PSOB

Eduardo Paes

PPB

Remi Trinta

PDT
Vivaldo Barbosa

Bloco PSB, PCdoB

Alceu Collares
Enio Baccl

PTB

PT

Presidente: José MÚCIO Monteiro (PFL)
1° Vice-Presidente: Laire Rosado (PMDB)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PSDB)
Titulares

PMOB

Jair Meneguelh
Paulo Paim
Paulo Rocha

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinettl
Pedro Corrêa

1 vaga Walfrido Mares Guia (PTB)
Secretário: EloíZIO Neves Guimarães
Local. Anexo 11, Sala 155-A
Telefones: 319-7016 A 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Laire Rosado
Pedro Celso (PT)
Ricardo Noronha
Vanessa Grazzlotin (PCdoB)
Zalre Rezende

Eduardo Campos
Pedro Eugênio (PPS)

Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL
Avenzoar Arruda (PT)

Alex Canzlani
Alexandre Santos
Jovalr Arantes
Marcus Vicente
Pedro Henry

PTN
Fátima Pelaes (PSDB) Narcio Rodrigues (PSDB)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo"
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

PV
Olavo Calheiros (PMDB)
Secretário' Ruy Omar Prudênclo da Silva
Local: Anexo"
Telefones: 318-6973 a 6976

1 vaga



João Magalhães
Jorge Plnheíro

José Chaves
Laire Rosado

Maria Elvira
Zalre Rezende

Zé Gomes da Rocha
2 vagas

Augusto Franco
MárCIO Fortes
Nelson Otoch

Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

PSOB

PMOB

Antonio Carlos Pannunzlo
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Bonifácio de Andrada
Clovis Volpi
Coronel Garcia
José Teles
LUIZ C. Hauly
Paulo Kobayashi

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Edison Andrino
Elcione Barbalho
João Herrmann Neto (PPS)
Jorge Wilson
Mário de Oliveira
Synval Guazzelll
1 vaga

Suplentes

Arceste Almeida
Confúcio Moura

3 vagas

Elton Rohnelt
João Ribeiro

José Melo
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

PT
Luiz Mainardi Eduardo Jorge

Badu Plcanço Nllmário Miranda José Dirceu
Eduardo Seabra (PTB) Paulo Delgado Marcedo Déda

Nilson Pinto Virgílio Guimarães Milton Temer
Pedro Henry Waldomiro Fioravante Waldir Píres

Ricarte de Freitas PPB
Aldo Rebelo (PCdoB) Edmar Moreira

José Pimentel Cunha Bueno Robério Araújo
Márcio Matos Jairo Bolsonaro 3 vagas

1 vaga Paulo Mourão (PSDB)
Wagner Salustiano

Dr. Benedito Dias PTB
João Tota José Carlos Elias Eduardo Seabra

Sérgio Barros (PSDB) 1 vaga Renildo Leal
PDT

Renildo Leal José Thomaz Nonõ (PSDB) Wanderley Martins
Neiva Moreira 1vaga

Agnaldo Muniz Bloco PSB, PCdoB

PSDB

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Jorge Costa
Jurandil Juarez
Mário de Oliveira

PT

PMDB

Babá
Marcos Afonso
Paulo Rocha

PPB
Luiz Fernando
Pastor Amarildo
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

PTB

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Josué Bengtson (PTB)
1° Vice-Presidente: Nilton Capixaba (PTB)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Raimundo Santos (PFL)
Titulares

PDT
Eurípedes Miranda

PFL

Josué Bengtson

Anivaldo Vale
João Castelo
Marinha Raupp
Nilton Capixaba (PTB)
Sérgio Carvalho

Atila Lins
Deusdeth Pantoja
Luciano Castro
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Evandro Milhomen José Antonio
Bloco PL, PST, PMN, PSO, PSL

Valdir Ganzer (PT) 1 vaga
Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Local: Anexo 11
Telefones· 318-6998/318-6999 e 6970

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

2 vagas

Fax· 318-2125

Betinho Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Suplentes

PFL

Cabo Júlio
De Velasco
Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Anexo 11
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente. Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Antonio Palocci (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Dernes (PFL)
Titulares

Ellseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Blo'oo PL, PST, PMN, PSO, PSL
Bispo Wanderval

Valdemar C. Neto

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 175, DE 1!~95, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Abelardo Luplon
AntÔniO Geraldo
Aracely de Paula

Jorge Khoury
Lavoisier Maia

Luciano Castro
Luciano Pizzatto

Luiz Moreira
Manoel Castro
Vilmar Rocha

Suplentes

Bloco PSB, PCdoB

PFL

~Idlr Cabral
Aroldo Cedraz
Atila Lins
ClálJdio Cajado
Francisco Rodrigues
Joaquim FranCISco
José Lourenço
Leur Lbmanto
Ricardo Rique (PSDB)
Werner VYanderer

Presidente: Antonio C. Pannunzio (PSOB)
1° Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
2° Vice-Presidente· Synval Guazzelli (PSDB)
3° Vice-Presidente Paulo Delgado (PT)
Titulares



Bloco (PSB, PCdoB)
Eduardo Campos Sérgio Miranda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos Cintra Ronaldo Vasconcellos (PFL)
secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 96, DE 1992,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"

Proposição: PEC 0096/92 Autor: Hélio Bicudo e Outros
Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PMDB)
2" Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente' Simão Sessim (PPB)
Relator: Zulai! Cobra (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Pedro Fernandes
Roberto Brant
Ronaldo Caiado

Alberto Mourão
AntOnio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima

Antonio Kandir
José Milita0
Lúcia VAnia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

Aloizio Mercadante
Antonio Palocei
Milton Temer
Ricardo Berzoini

Fetter Júnior
João Pizzolltti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Celso Jacob
1vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim

Alberto Fraga

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

POT

PMOB

Manoel Castro
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Philemon Rodrigues
Waldemir Moka

1 vaga

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Sílvio Torres

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana

João Fassarella
Virgílio Guimarães

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Celso Giglio
Eduardo Paes

Euripedes Miranda
Fernando Zuppo

Almerinda de Carvalho
Ivanio Guerra

José Melo
Leur Lomanto
Mauro Fecury

Moroni Torgan
Wilson Braga

Gustavo Fruet

Armando Abflio Nelo Rodolfo
lédio Rosa Osmar Serraglio
Mendes Ribeiro Filho Zaire Rezende
Nair Xavier Lobo 2 vagas
Renato Vianna

PSDB
André Benassi Feu Rosa
Bonifácio de Andrada Inaldo Leitão
Jutahy Junior Luiz Piauhylino
Léo Alcantara Marcus Vicente
Vicente Arruda Nelson Otoch
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho

PT
Antonio Cartos Biscaia José Pimentel
José Dirceu Nelson Pellegrino
Marcelo Déda Padre Roque
Waldir Pires Paulo Rocha

PPB
Gerson Peres Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel Edmar Moreira
Simão Sessim Iberê Ferreira

PTB
Luiz Antonio Fleury Celso Giglio
Roberto Jefferson Iris Simões

POT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
João Caldas De Velasco
Secrretária: Cily Montenegro
Local: Serviço de Comissão Especial, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 498, DE 1998,
DO SENHOR DEPUTADO JOSÉ GENOíNO E
OUTROS, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS

ARTIGOS 49, 84, 89, 90, 142 E 144 E SUPRIME
O ARTIGO 91 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 626, DE 1998, DO PODER EXECUTIVO, QUE
"ALTERA DISPOSITIVOS DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, MEDIANTE A INCLUSÃO DO CARGO
DE MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA ENTRE

OS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO, A
ALTERAÇÃO DA COMPOSiÇÃO DO

CONSELHO DE DEFESA NACIONAL, A
DEFINiÇÃO DO Juízo COMPETENTE PARA

PROCESSAR E JULGAR OS COMANDANTES
DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA

AERONÁUTICA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", APENSADA ÀQUELA

Proposição: PEC 0498/97 Autor: José Genoíno e outros
Presidente:
1° Vice-Presidente:
2" Vice-Presidente.
3° Vice-Presidente:



Bloco (PSB, PCdoB)
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O AVANÇO
E A IMPUNIDADE DO NARCOTRÁFICO

Proposição RCP 0001/99 Autor. Moroni Torgan e outros
Presidente. Magno Malta (PTB)
1° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Ferro (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Moroni Torgan (PFL)
Titulares Suplentes

Secretária Carmem Guimarães Amaral
Local: Serviço ele Com. Pariam. de Inq., Anexo 11, s/139-B
Telefone:318-7054

Airton Roveda
José Mendonça Bezerra

Lavoisier Maia
Luiz Moreira
Maluly Netto

Pedro Pedrosslan
Ronaldo Caiado

Eunício Oliveira
5 vagas

Suplentes
PFL

PMOB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 203, DE 1995,
DO SENHOR DEPUTADO LAPROVITA VIEIRA E
OUTROS, 'QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1°

DO ARTIGO N° 222 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, SUPRIMINDO-SE O § 2° DO

REFE:IDO ARTIGO, QUE TRATA DA
PROP~EDADEDEEMPRESAS

JORNALíSTICAS E DE RADIODIFUSÃO
SONORA E DE SONS E IMAGENS", E À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
455, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ALOYSIO NUNES FERREIRA E OUTROS, QUE
"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 222 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", APENSADA ÀQUELA

Henrique Eduardo Alves
João Pinheiro
Luiz Bittencoullt
Nelo Rodolfo
Olavo Calheims
Pinheiro Landim

Bloco (PSB, PCdoB)
Paulo Baltazar José Antonio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Cabo JúlIo Pastor Valdecl Palva

PT
Antonio Carlos Biscaia Márcio Matos
Fernando Ferro Padre Roque

PPB
Celso Russomanno JOnival Lucas Junior
Nilton Baiano José Janene

PTB
Magno Malta Renildo Leal

POT
Wanderley Martins 1 vaga

Proposição. PEC 0203/95 Autor. LaprovitaVieira e outros
Presidente:Ayrton Xerêz (PSDB)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Hennque Eduardo Alves (PMDB)

Titulares

Arolde de Oliveira
Francisco GarcIa
Joel de Hollancla
José Ronaldo
Santos Filho
Silas Câmara
Vic Pires Franco

Remi Trinta

Coronel Garcia
Pedro Canedo

Sérgio Reis

Confúcio Moura
3 vagas

1 vaga

José Genoíno
Paulo Delgado

2 vagas

6 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Luiz Ribeiro

Mansa Serrano

Suplentes

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Elton Rohnelt
Jairo Carneiro

João Ribeiro
José Lourrenço

Luciano Pizzatto

Ary Kara
Celso Russomanno

João Tota

Antônio Jorge (PTB)
Celcita Pinheiro

Elton Rohnelt
Silas Câmara (PTB)

José Carlos Martinez
Roberto Jefferson

PT

PFL

POT

PTB

PPB

PFL

PSOB

PSOB

PMOB

PMOB

Cabo Júlio

Titulares

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Nelson Meurer

Aldir Cabral
Arolde de Oliveira
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Maluly Netto
Paes Landim
Werner Wanderer

Ayrton Xerêz
Coronel Garcia
Luciano Castro
Marcus Vicente
Nicias Ribeiro
Pedro Henry

Nelva Moreira

Eber Silva (POT)
Laura Carneiro
Reginaldo Germano
Robson Tuma

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Elcione Barbalho
Pompeu de Mattos (POT)
Ricardo Noronha
Waldemir Moka

João Herrmann Neto (PPS)
Milton Temer
Virgílio Guimarães
Waldomiro Fioravante

Lino Rossi
Moroni Torgan (PFL)
Sebastião Madeira

Henrique Eduardo Alves
João Henrique
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Silas Brasileiro
Synval Guazzelli



PSOB Marcelo Déda Paulo Delgado
Alberto Goldman Professor Luizinho Virgílio Guimarães

Fernando Gabelra (PV) PPB
Marisa' Serrano Arnaldo Faria de Sá 3 vagas

Zenaldo Coutinho Herculano Anghinetti
2 vagas José Linhares

PTB
PT Eduardo Seabra Caio Riela

Regis Cavalcante (PPS) Fernando Gonçalves Walfrido Mares Guia
3 vagas POT

Coriolano Sales Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Bispo Rodrigues Bispo Wanderval
SecretáriO: Valdlvlno Tolentino Filho
Local: Serv Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone' 318-7063

Iris Simões

Teima de Souza
3 vagas

Edison Andrino
Mílton Monti

Osmãnio Pereira
3 vagas

Adolfo Marinho
Jutahy JUnior

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Celclta Pinheiro
Costa Ferreira

Deusdeth Pantoja
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paulo Octávio
Wilson Braga

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Junior

PT

PFL

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
De Velasco Lincoln Portela
Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-6893

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 10, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

ProposIção: PLP 0010/99 Autor. Poder Executivo
PreSidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente' Freire Júnior (PMDB)
2° Vice-Presidente. Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Manoel Castro (PFL)
Titulares Suplentes

Freire Júnior
João Magalhães
José Chaves
José Priante
Nelson Proença
Synval Guazzel/i

Atila Lira
BasíliO Villani
Emerson Kapaz
Lino RossI
Nelson Marchezan
1 vaga

Eurico Miranda
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Arlindo Chlnaglia
Eduardo Jorge
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Affonso Camargo
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Manoel Castro
Medeiros
Pedro Blttencourt
Raimundo ColomboSuplentes

José Janene
Robério Araujo

1 vaga

Agnaldo Muniz

Jandira Feghali

Gllmar Machado
José Genoino Caio Riela

Iris Simões
Murilo Domingos

Aracely de Paula
Ciro Nogueira

Dr. Benedito Dias
Eduardo Paes

Maluly Neto
Pedro Fernandes

Sllas Câmara

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Aécio Neves
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Zulaiê Cobra

PT

PFL

PSOB

PMOB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Autor' PRESIDENTE

Clementlno Coelho

Geraldo Magela
João Paulo

Bloco (PSB, PCdoB)
Neiva Moreira

PPB

Albérico Cordeiro
José Carlos Martinez

POT

PTB

Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Azi
Joel de Hollanda
Paes Landim

Antonio Joaquim Araujo
Oliveira Filho
Wagner Salustiano

Proposição'
Presidente: De Velasco (PST)
1° Vice-Presidente' Alberto Mourão (PMDB)
2° Vice-Presidente, Professor LUlzinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator, Aroldo Cedraz (PFL)
Titulares

Albérico Filho
Alberto Mourão
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Dr Roslnha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz
José Thomaz NonO
Luis Eduardo
Roberto Brant
Vittorio Medloh

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
João Almeira
Marcio Fortes
Nelson Marchezan
1 vaga



1 vaga Gonzaga Patriota
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Luciano Bivar Lincoln Portela
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 09, DE 1999, QUE
"DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS

ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL E PELOS
MUNiCíPIOS"

Proposição: PLP 0009/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSOB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMOB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Marcos de Jesus Remi Trinta
Secretária. Fátima Moreira
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone. 318-7555

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 18, DE
1999, QUE REGULA O ARTIGO 163, INCISOS I,
11,111 E IV, E () ARTIGO 169DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, DISPÕE SOBRE PRINCípIOS
FUNDAMENTAIS E NORMAS GERAIS DE
FINANÇAS PÚBLICAS E ESTABELECE O

REGIME DE GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL,
BEM ASSIM ALTERA A LEI COMPLEMENTAR NO 64,

DE 18 DE MAIO DE 1990

Proposição: PlP 0018199 Autor. Poder Executivo
Presidente: Joaquim FranCISco (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
2° Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
3° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
Relator: Pedro Novais (PMDB)
Titulares Suplentes

Rodrigo Maia

Alceu Collares

Eduardo Paes
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavoa Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
Wilson Santos

POT

PFL

PMOB

Remido Leal

Or. Hélio

Antônio Jorge
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Colombo
Raimundo Santos

Vilmar Rocha

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

Betinho Rosado
Joaquim FranCISco
José Ronaldo
Moreira Ferreira
Pedro Pedrossian
Roberto Brant
Rubem Medina

Antonio Cambraia (PSDB)
Armando Monteiro
Carlos Dunda
Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Pedro Novais

PFL
Eduardo Paes
Gerváslo Silva
Ivanio Guerra

Nice Lobão
Pauderney Avelino

Paulo OctáVIO
Ronaldo Calado

PMOB
Múcio Sá

Sllas BraSileiro
4 vagas

PSOB

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PSOB
José de Abreu
Maria Abadia

Paulo Mourão
Saulo Pedrosa

2 vagas

AloíZIO Santos
Custódio Mattos
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha
Veda Crusius

André Benassl
Ayrton Xerêz
João Almeida
Marcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
1 vaga

PT

Bloco (PSB, PCdoB)

POT

PTB

PPB

Eduardo Campos

1 vaga

Ben-Hur Ferreira
Iara Bernardi

João Coser
Professor Luizlnho

Celso Glgllo
Duilio Pisaneschi

Almir Sá
Edmar Moreira

Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

Carlito Merss
Fernando Marroni
Geraldo Magela
João Fassarella

Ellseu Moura
Iberê Ferreira
Roberto Balestra

1 vaga

Murilo Domingos
Rodngo Maia

Sérgio MirandaPedro Eugênio

Dr. Hélio

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos
1 vaga

Pastor Amarildo
Robéno Araújo

Yvonilton Gonçalves

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PT

PTB

PPB

POT

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano

Antonio Palocci
Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado

Djalma Paes

Celso Giglio
Max Mauro

Alceu Collares



Freire Júnior
Gastão Veira

Pinheiro Landim
Wilson Santos

2 vagas

AntônioGeraldo
Ciro Nogueira
Darci Coelho

Eduardo Paes
Gilberto Kassab

Jaime Martins
Roberto Argenta

Aloízio Santos
Luiz Carlos Hauly
Ricardo Ferraço

3 vagas

PT

PSOB

PMDB

Alberto Goldman
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
Paulo FeiJó
Roberto Rocha
Ronaldo Cezar Coelho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 627, DE 1998, QUE
"ALTERA OS ARTIGOS 29 E 212 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição: PEC 0627/98 Autor: Senado Federal
Presidente: Átila Lins (PFL)
1° Vice-Presidente, Themístocles Sampaio (PMDB)
2° Vice-Presidente' Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente: Eliseu Moura (PPB)
Relator: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Confúcio Moura
Domiciano Cabral
Hermes Parcianello
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Themístocles Sampaio

Affonso Camargo
Átila Lins
Paulo Magalhães
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Roberto Pessoa
Vilmar Rocha

Suplentes

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Corauci Sobrinho
FrancIsco Rodrigues

João Ribeiro
José Carlos Coutinho

Luciano Pizzatto
Paes Landim

1 vaga

PFL

PMDB

Jorge Khoury
José Lourenço
Marcondes Gadelha
Pedro Blttencourt
Roberto Brant
Robson Tuma
Rubem Medina

Edinho Bez
Eunício Oliveira
Nelson Proença
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
EUJácio Simões Luciano Bivar
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente' Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Titulares

Antonio Kandlr
Danilo de Castro
Manoel Salvlano
Veda Crusius
2 vagas

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

PSDB

PT

PPB

Jovair Arantes
LUIZ Carlos Hauly

Nilo Coelho
Xico Graziano

2 vagas

João Grandão
José Pimentel
Luiz Mainardi
Milton Temer

Geraldo Simões
LUIZ Sérgio
Maria do Carmo Lara
Teima de Souza

Cunha Bueno
Eliseu Moura
José Janene

PPB

PTB

Ângela Guadagnin
Antonio Palocci

João Herrmann Neto (PPS)
João Magno

3 vagas

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Celso Gigio
1 vaga

José Carlos Elias
Renildo Leal

Murilo Domingos
Rodrigo Mala

PTB
José carlos Elias

Luiz Antonio Fleury Airton Dipp

PDT

Conolano Sales

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus Pastor Valdeci Palva
Secretária Adia Calheiros Bispo
Local: Serviço de Comissões EspeciaiS, Anexo 11
Telefone'318-7062

PDT
Enio Baccl Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Marcos Clntra Ronaldo Vasconcellos (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Djalma Paes Sérgio Miranda
Secretário' Silvio Sousa da Silva
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone, 318-7061

Pedro Eugênio
Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin



1 vaga

1 vaga

Jurandil Juarez
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Dr. Benedito Dias
João RIbeiro

José Melo
Luis Barbosa

PFL

POT

PMOB

Bloco (PSB, PedoB)

Olímpio Pires

Elton Rohnelt
Francisco Garcia
Luciano Castro
Raimundo Santos

Celcita Pinheiro Airton Roveda
Ciro Nogueira Elton Rohnelt
Paulo Braga João Ribeiro
1 vaga Ronaldo Caiado

PMOB
Carlos Dunga Philemon Rodrigues
Ancistômo Pinto Silas Brasileiro
José Borba Wilson Santos

PSOB
Lidia Quinan Jovair Arantes
Luís Eduardo Marisa Serrano
1 vaga 1 vaga

PT
Adão Pretto 2 vagas
Aloizio Mercadante

PPB
Alcione Athayde Augusto Nardes
CleonânCIO Fonseca Romeu Anizio

PTB
Caio Riela Nelson Marquezelli

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR O DESPERDíCIO DE
ALIMENTOS NO PERíODO DOS GOVERNOS

IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO
PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE

CARDOSO, QUANTO AO ARMAZENAMENTO,
RODíZIO DE ESTOQUES, TRANSPORTE,
MOVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS

ALIMENTOS ESTOCADOS.
Proposição: RCP 0010/95 Autor: Marilu Guimarães e outros
Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
1° Vice-Presidenb9: Luís Eduardo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Titulares Suplentes

PFL

Alceste Almeida
Igor Avelino
Jorge Costa

1 vaga
4 vagas Local: Servo de Comissões EspeCiaiS, Anexo 11

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A ATUAÇÃO DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO íNDIO - FUNAI

Proposição: RCP 0013/95 Autor Elton Rohnelt e outros
Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
10 Vice-PresidentEl: Elton Rohnelt (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator. Antonio Feijão (PSDB)
Titulares Suplentes

Max Mauro
Nilton Capixaba

Coriolano Sales

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcãntara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eunco Miranda

1 vaga

Luiz Moreira
Marcondes Gadelha

Medeiros
Nice Lobão

Raimundo Santos
Robson Tuma

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"e" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Proposição. PEC 374/96 Autor' Senado Federal
Presidente' Domiciano Cabral (PMDB)
10 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PC do B)
José Antonio Djalma Paes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Bispo Wanderval Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Secretário: José Mana AgUiar de Castro
Local: Serv de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7062

PFL

Almerinda de Carvalho
Antônio Jorge
Dr. Benedito Dias
Gervásio Silva
Leur Lomanto
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
Philemon Rodrigues
1 vaga

PSDB

André Benassi
Helemldo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Antonio Carlos Biscaia
Marcelo Déda
2 vagas

PPB

Ary Kara
Augusto Fanas
Gerson Peres

PTB
Nelson Marquezelli
1 vaga

PDT
Emo Baccl



Antonio Feijão
B. Sá
Nicias RibeIro

PSOB
Badu Picanço

Sebastião Madeira
Zena/do Coutinho

Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira
Luiz Fernando

PPB
Eliseu Moura

Márcio Reinaldo Moreira
Simão Sessim

Or. Rosinha
Pedro Wilson

Almir Sá
Oliveira Filho

Renildo Leal

PT

PPB

PTB

João Grandão
Padre Roque

Airton Cascavel (PPS)
Yvonllton Gonçalves

Josué Bengtson

PTB
Fernando Gonçalves Walfndo Mares Guia

POT
Pompeo de Mattos Celso Jacob

Bloco PSB,PC do B
Sérgio Miranda Eduardo Campos

Bloco PL,PST,PMN,PSD,PSL

Bloco (POB, PcdoB)
Vanessa Grazziotin Evandro Milhomen
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Servo de CPI, Anexo li, sala 151-B
Telefone: 318-7058
(* Indicado de oficio pelo Presidente.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMÊNDA À CONSTITUiÇÃO N° 85-A, DE 1999,
DO PODER EXECUTIVO, QUE tlACRESCENTA

O ART. 76 NO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" - FEF.

Proposição. PEC 85/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: Rubem Medina (PFL)
1° Vice-Presidente' José Militão (PSDB)
2° VIce-Presidente Arlindo Chinaglia (PT)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)
Titulares Suplentes

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-7060 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 0089/95 Autor: Nlcias Rib6lro e outros
Presidente: Rafael Guerrar (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2" Vice-Presidente: Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
José Mendonça Bezerra Darci Coelho
Paulo Braga Francisco Rodrigues
Pedro Bittencourt Jaime Martins
Sérgio Barcellos Maluly Netto
Vilmar Rocha Moreira Ferreira
Zezé Perrella Paulo Mannho
Zila Bezerra Roland Lavigne

PMOB
Ana Catarina Hermes Parcianello
Aníbal Gomes João Mendes
Igor Avelino 4 vagas
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé [ndio

PSOB
Ademir Lucas Fátima Pelaes
Antonio Feijão Mana Abadia
Nicias Ribeiro Marinha Raupp
Nilo Coelho Max Rosenmann
Rafael Guerra Nilson Pinto
Zu/aié Cobra 1 vaga

PT
Geraldo Simões José Pimentel
Wellington Dias 3 vagas
2 vagas

PPB
Cunha Bueno AntOniO Joaquim Araújo
João Pizzolatti Hugo Biehl
1 vaga Romel Anizio

Agnaldo MUniz

Jaime Fernandes
José Thomaz Nonõ
Leur Lomanto
Moreira Ferreira
Pauderney Avelino
Roberto Brant
Rubem Medina

Fernando Diniz
João Colaço
João Henrique
José Borba
Pinheiro Landim
Salatiel Carvalho

Alexandre Santos
Anivaldo Vale
Basílio Villani
José Militão
Silvio Torres
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Dr. Rosinha
João Coser
Padre Roque

POT

PFL

PMOB

PSOB

PT

Fernando Zuppo

Adauto Pereira
Cesar Bandeira

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Gilberto Kassab
Maluly Netto

Mauro Fecury

6 vagas

Alex Canziani
Arnon Bezerra
Carlos Batata

Marisa Serrano
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho

4 vagas

Eujácio Simões

PPS

Robério Araújo



PV

Pedro Eugênio 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Remi Trinta

Celso Giglio
Max Mauro

Eber Silva

PTB
Renildo Leal

1 vaga
POT

Pompeo de Mattos
Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Aldo Rebelo
Blocl) (PL, psr, PMN, PSO, PSL)

Llncoln Portela João Caldas
PPS

Ayrton Xerêz Airton Cascavel
Secretario: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone. 318-7061

Regls Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Secretária. José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 FAX 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Proposição· PL 0634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente· Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente· Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator Ricardo Fiuza (PFL)
Titulares Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis
Ciro Nogueira
Jaime Martins
José Ronaldo
Marcondes Gadelha
Pau/o Magalhães
Ricardo Fiuza

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
Synval Guazzelli

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenl/do Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

Antonio Carlos Biscala
Iara Bernardi
Marcelo Déda
Marcos Rolim

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

José Roberto Batochio

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

PTB

por

Antônio Geraldo
Cesar Bandeira

Eduardo Paes
Francisco Garcia
Pedro Blttencourt
Raimundo Santos
Werner Wanderer

Philemon Rodrigues
5 vagas

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José PimentaI
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Cala Riela
Fernando Gonçalves

Coriolano Sales

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 7, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO XXIX DO

ART. 7° I: REVOGA O ART. 233 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E PEC 264, DE

1995, DO SENHOR DEPUTADO DILCEU
SPERAFICO, QUE "ALTERA O INCISO XXIX DO
ART. 7° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, PARA

UNIFORMIZAR O PRAZO PRESCRICIONAL
PARA AÇÕES TRABALHISTAS", APENSADA.

Proposição: PEC 0007/99 Autor:Senado Federal o outros
Presidente Rubens Furlan (PFL)
1° Vice-Presidente:Zenaldo coutinho (PSDB)
2° Vice-Presidente: Valdeci Oliveira (PT)
3° Vice-Presidente:Herculano Anghinetti (PPB)
Relator. Ana Catarina (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL
Cleuber Crneiro Ciro Nogueira
Expedito JÚnior .José Carlos Vieira
Gerson Gabrielll Luciano Plzzatto
Ivanio Guerra Mauro Fecury
Luiz Moreira Ney Lopes
Paulo Marinho Raimundo Colombo
Rubens Furlan Rodrigo Maia (PTB)

PMDB
Ana Catarina Darcisio Perondl
Igor Avellno Osmar Serragllo
João Mendes Osvaldo Blolchi
Lamartine Poselia Themístocles Sampaio
Silas Brasileiro 2 vagas
Zalre Rezende

PSOB
Feu Rosa Luciano Castro (PFL)
Nelson Otoch Paulo Mourão
Pedro Henry Sérgio Reis
Vicente Arruda 3 vagas
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

PT
Adão Pretto Paulo Rocha
Avenzoar Arruda 3 vagas
Rubens Bueno (PPS)
Valdecl Oliveira

PPB
Enivaldo Ribeiro LUIZ Carlos Heinze
Herculano Anguinetti Nelson Meurer
João Plzzolatti 1 vaga

PTB
José Carlos Elias Nelson Marquezelli
Josué Bengtson 1 vaga



Celso Jacob
POT Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Neuton Lima (PFL) Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga Inácio Arruda

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
João Caldas Paulo José Gouvêa

PPS
Fernando Gabelra (PV) 1 vaga
Secretária: Heloisa Pedrosa Dinlz
Local Servo Comissões Espciais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone' 318-6874 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Proposição' PEC 0020/95 Autor: Eduardo Jorge e outros
Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente. Leur Lomanto (PFL)
2° Vice-Presidente.
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)
Titulares Suplentes

PV
Fernando Gabeira Ben-Hur Ferreira (PT)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local' Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Requerimento Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente. Jorge Tadeu Muda/en
2° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
3° Vice-Presidente: Coronel Garcia (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Evandro Milhomen

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Llncoln Portela João Caldas
Secretário: Edla Calheiro Bispo
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-2140 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
I ,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 33, DE 1999,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL PERTINENTES À
REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTiÇA

DO TRABALHO". (JUiZES CLASSISTAS)
Proposição: PEC 33/99 Autor: Senado Federal e Outros
Presidente' Pedro Henry (PSDB)
1° Vice·Presidente: Alberto Mourão (PMDB)
2" Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)
3° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

João Tota

Padre Roque
1 vaga

Aloízio Santos
2 vagas

Fernando Zuppo

Alclir Cabral
José Carlos Vieira

Oscar Andrade

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

1 vaga

PT

PFL

PTB

POT

PPB

PSOB

PMOB
Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Couracl Sobrinho
Joaquim Francisco
José Cartos Aleluia

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Coronel Garcia

Pedro Wilson
Wellington Dias

4 vagas

1 vaga

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcio Fortes

Ricardo Ferraço
Saulo Pedrosa

Pedro Valadares

Dr Hélio

Cezar Schirmer Ary Kara
Germano Rigotto

4 vagas Duilio Pisaneschi

AntOnio Geraldo
Aroldo Cedraz

Cesar Bandeira
Expedito JÚnior

FrancIsco Coelho
IIdefonça Cordeiro

Sérgio Barcellos

Fernando Gonçalves
Magno Malta

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMOB)

1 vaga

PFL

PT

PPB

PTB

POT

PSOB

PMOB

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lomanto
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vllmar Rocha

Darcísio Perondi
Edison Andnno
Elclone Barbalho
Luiz Blttencourt
Rita Camara
Zaire Rezende

Nelva Moreira

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Plsaneschi
Eduardo Seabra

Adolfo Marinho
BonifácIo de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Maria Abadia
Paulo Kobayashi

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Biscaia

Haroldo Lima



Titulares

Átila Lins
Cleuber Carneiro
Couraci Sobrinho
José Lourenço
Lavoisier Maia
Neuton Lima
Paulo Magalhães

Alberto Mourão
Cezar Schirmer
Jorge Tadeu Mudalen
José Chaves
Múcio Sá
1 vaga

Antonio Feijão
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Pedro Henry
Veda Crusius

PFL

PMDB

PSDB

PT

Suplentes

FrancIsco Rodrigues
Gervásio Silva
Mauro Fecury

Oscar Andrade
Paes Landim
Zezé Perrela
Zila Bezerra

6 vagas

Amvaldo Vale
Arthur Virgílio

Custódio Mattos
João Almeida

Marcus Vicente
Ronaldo Cezar Coelho

Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina
Rubens Furlan

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
Waldir Schmldt

Ademir Lucas
Chico da Princesa
Custódio Mattos
Jovalr Arantes
Max Rosenmann
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

PMDB

PSDB

PT

IIdefonço Cordeiro
LUIS Barbosa

Paulo Marinho
2 vagas

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira
3 vagas

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Cruslus

1 vaga

4 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Marcelo Déda
Ricardo Berzoini

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Fernando Ferro

Paulo Rocha

Ary Kara
Ibrahim Abl-Ackel
MárcIo Reinaldo Moreira

PPB
Almir Sá

José Janene
Simão Sessim

Delfim Netto
Jair Bolsonaro
Romel Anizio

PPB
Hugo Biehl DUlllo Pisaneschi

Pedro Corrêa 1 vaga
Ricardo Barros

PTB

PDT

2 vagas

PPS

Agnelo Queiroz 1 vaga
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Rubens Furlan Ayrton Xerêz
Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serviço de Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 318-8430 Fax. 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA
, PELAS LEIS COMERCIAIS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"
.1 Proposição: PL.4376/93 Autor: Poder Executivo

Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente. Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: MárcIo Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Gerson Gabrielli (PFL)
Titulares Suplentes

Aracely de Paula
Costa Ferreira

FrancIsco Garcia
IIdefonço Cordeiro

LUIS Barbosa
2 vagas

PPS

Fernando Coruja 1 vaga
Bloco PSB, pedoB

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga
Bloco PL,PST, PMN, PSD, PSL

Paulo José Gouvêa De Velasco

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Secretária: Fátima Moreira
Local: Servo Comissi)es Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 601, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 6° DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(DIREITOS SOCIAIS)

Proposição: PEC 0061/98 Autor: SENADO FEDERAL
Presidente: Maria Serrano (PSDB)
1° Vice-Presidente: Euler Morais (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Almerinda d" Carvalho (PFL)
Titulares Suplentes

PFL
Almerinda de Carvalho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Medeiros
Nice Lobão
Ursicino Queiroz
Zezé Perrella

1 vaga

Adauto Pereira
Expedito Júnior

Eduardo Seabra

PFL

PDT

PTB

Bloco (PSB, PC do B)
Fernando Coruja

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia

Roberto Jefferson



PPS

DJalma Paes Jandlra FeghaJi
Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Eujáclo Simões
PPS

POT
Euripedes Miranda Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Max Rosenmann
Zenaldo Coutinho

1 vaga

Jair Bolsonaro
2 vagas

Ricardo Noronha
Synval Guazzelli

1 vaga

Roberto Jefferson

Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana

Fernando Marroni
Wellington Dias

PT

PTB

PPB

PSDB

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rollm
Nelson Pellegrino

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Nelo Rodolfo

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Coronel Garcia
Uno Rossi
Marcus Vicente
Morom Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Zulaiê Cobra

Serafim Venzon

Badu Picanço
Danilo de Castro

Fátima Pelaes
Marinha Raupp

2 vagas

Armando Abilio
Domiciano Cabral

Edlnho Bez
Jorge Costa

Osânio Pereira
Ricardo Noronha

Henrique Fontana
Walter Pinheiro

2 vagas

Walfrldo Mares Guia
1 vaga

Wagner Salustiano
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

PT

PTB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSB, PcdoB)

Ana Catarina
Euler Morais
Freire Júnior
João Mendes
Nelson Proença
Osmar Serraglio

Angela Guadagnin
Avenzoar Arruda
Gilmar Machado
Iara Bernardi

Celso Russomano
José Unhares
1 vaga

Adolfo Marinho
Dino Fernandes
Flávio Arns
Lídla QUlnan
Maria Abadia
Marisa Serrano

Eber Silva

Eduardo Seabra
1 vaga

1 vaga Regls Cavalcante
Secretário José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone. 318-8428 Fax' 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO 70 DO ART. 144 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA.

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição' PEC 151/95 Autor. Gonzaga Patriota e outros
Presidente: Aldlr Cabral (PFL)
1°Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
20Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
30 Vice-Presidente Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

Ayrton Xerêz Regis Cavalcante
Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318 6874

Proposição: PEC 0407/96 Autor: Luciano Castro e Outros
Presidente Nelson Meurer (PPB)
10Vice-Presidente: Milton Montl (PMDB)
2D Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
30 Vice-Presidente. Ronaldo Vasconcellos (PFL)
Relator: André Benassi (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 407, DE 1996,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 100 E

ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÓES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (PRECATÓRIOS)

Alberto Mourão
Nelo Rodolfo

Antônio Geraldo
Arolde de Oliveira

Claudio Cajado
Deusdeth PantoJa
FranCISco Garcia

José Lourenço
Zila Bezerra

PFL

PMOB

Expedito Júnior
José Carlos Vieira
Luciano Castro
Moroni Torgan
Raimundo Colombo
Roberto Brant
Ronaldo Vasconcellos

Gustavo Fruet
Jorge Alberto

Adauto Ferreira
FrancIsco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Alberto Mourão
Mendes Ribeiro Filho
Philemon Rodrigues

PFL

PMOB
Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro

Abelardo Luplon
Aldir Cabral
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga



PPS
Márcio Bittar Regls Cavalcante
Secretário. Francisco Lopes
Local: Serv, Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

PDT
José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
Evilásio Fanas José Antonio

Elloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Almeida de Jesus Cabo Júlio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente' Basílio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)
Titulares Suplentes

Josué Bengtson

Alberto Goldman
Carlos Batata
Nelson Otoch

Sérgio Carvalho
2 vagas

Roberto Balestra
Vadão Gomes

1 vaga

4 vagas

Hermes Parcianello
José [ndio

Osvaldo Reis
3 vagas

Elton Rohnelt
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pedro Pedrossian
1 vaga

PT

PTB

PPB

PSOB

PMOB

Celso Giglio

Darci Coelho
Deusdeth Pan1loja
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
Roberto Brant

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Gesslvaldo Isalas
Jorge Alberto
Júlio Delgado
Mattos Nascimento
Norberto Teixeira
Paulo Lima

João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias
1 vaga

Jurandil Juarez 4 vagas
Milton Montl
Ricardo Izar
Salatiel Carvalho

PSDB
André Benassi Alofzio Santos
Lúcia Vãnia Badu Picanço
Nilo Coelho Danilo de Castro
Paulo Kobayashi Max Rosenmann
Sérgio Guerra Pedro Canedo
Vicente Caropreso 1 vaga

PT
Carlito Merss Antonio Palocei
Fernando Marroni Iara Bernardi
Professor Luizinho 2 vagas
1 vaga

PPB
Fetter Júnior João Pizzolatti
Ibrahim Abi-Ackel Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer 1 vaga

PTB
DUllio Pisaneschi Celso Glglio

POT
Enio Bacci 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB
José Antonio 1 vaga Gerson Peres

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Ibrahim Abi-Ackel
Eujácio Simões Almeida de Jesus Luiz Fernando

Fernando Gabeira Ben-hur Ferreira (PT)
Secretário: Erles Janner Gorini
Local Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone' 318 0767

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO $ 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERfoDO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUfDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos AlelUia e Outros
Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente Mattos Nascimento (PMDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares Suplentes

PV

PFL PFL
Affonso Camargo Atlla Lins Affonso Camargo Aldir Cabral



Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Marcelo Teixeira
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Basílio Vlllani
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Sílvio Torres

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Welllngton Dias

PMOB

PSDB

PT

PPB

Atila Lins
Ciro Nogueira

Francisco Rodrigues
João Ribeiro
Luís Barbosa

Raimundo Colombo

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcísio Perondi
Múcío Sá

Phllemon Rodrigues
Ricardo Izar

Aloízio Santos
Chico da Princesa

Feu Rosa
Mareio Fortes

Nelson Marchezan
1 vaga

João Coser
Luiz Sérgio

Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Mussa Demes
Neuton Lima
Roland Lavigne

Armando Monteiro
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira
Osmar Serraglio

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Arlindo Chinaglia
Geraldo Simões
José Pimentel
Marcelo Déda

Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PMOB

PSOB

PT

PPB

Oscar Andrade
Pedro Fernandes

Werner Wanderer

Armando Abílio
Confúcío Moura

Salatlel Carvalho
3 vagas

André Benassi
B. Sá

Fátima Pelaes
Mário Negromonte

Pedro Henoy
Ronaldo Cezar Coelho

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Fernando Coruja Celso Jacob
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus

Bloco (PSB, pedoB)

Pedro Eugênio Edlnho Araújo
Secretário. Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. de Comissões Especlai, Anexo 11, Sala 165·8
Telefone. 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGA OS REAJUSTES DE

PREÇOS E A FALSIFICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES

E INSUMOS DE LABORATÓR/OS

PFL

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujáclo Simões Almeida de Jesus

Suplentes

José AntOniO

AntõnIo Jorge
Nelson Marquezelli

Almennda de Carvalho
Atlla LinS

José Carlos Vieira
José Ronaldo

Eunício Oliveira
Gustavo Fruet

João Colaço

Max Rosenmann
Raimundo Gomes de Matos

Saulo Pedrosa

PDT

PPS

PTB

PSDB

PMOB

Jandlra reghali

Carlos MOSCOni
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso

Medeiros
Neuton Lima
Ney Lopes
Robson Tuma

Flávio Derzi
LUIZ Bittencourt
Salatlel Carvalho

Presidente' Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luiz Bettencourt (PMDB)
2° Vice-Presidente' Geraldo Magela (PT)
3° Vice-Presidente. Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator. Ney Lopes (PFL)
Titulares

1 vaga

1 vaga

Albénco Cordeiro

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella

Aleione Athayde
Francisco Silva Fernando Gonçalves
Júlio Redecker José Carlos Elias

PFL

POT

PTB

Bloco (PSB, pedoB)

PV
Jandira Feghali

Olípio Pires

Duílio Pisaneschi

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Luís Barbosa
Medeiros

Airton Cascavel (PPS) Edinho Araújo (PPS)
Secretária. Leila Machado
Local: Servo De Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS"

Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo
Presidente' Carlos MOSCOni (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente. Geraldo Simões (PT)
3° Vice-Presidente' Herculano Anghinetti (PPB)
Relator' José Carlos Aleluia (PFL)
Titulares Suplentes

Almir Sá
Ary Kara
Telmo Kirst



POT
Celso Jacob Fernando Corija

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Paulo José Gouvêa Almeida de Jesus

Bloco (PSB, PCdoB)

Márcio Bitlar vaga
Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Servo de Comissões Especiais, Anexo 11, Safa 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTOES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DE SEUS TRABALHOS, OFERECER
SUGESTOES, INDICAÇOES E ELABORAR

PROPOSIÇOES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA

PFL

Presidente. Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice-Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Wellington Rocha (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
Titulares

vaga

Suplentes

José Pimentel
3 vagas

Edmar Moriera
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho

Mário Negromonte
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
3 vagas

AbelardO Lupion
Antônio Geraldo

Corauci Sobrinho
Gervásio Silva

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

PPS

PPB

PTB

PT

PSOB

PMOB

Givaldo Carimbão

Ary Kara
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Aldair Cabral
Ciro Nogueira
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelhll
Moroni Torgan
Robson Tuma

Alberto Mourão
João Colaço
João Magalhães
Jorge Tadeu Mudali~n

Pinheiro Landim
Ricardo Noronha

Coronel Garcia
Uno Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
1 vaga

Jutahy Júnior
Léo Alcântara

Lino Rossi
Marcus Vicente

Nicias Ribeiro
Saulo Pedrosa

Silas Câmara Luiz Antonio Fleury
1 vaga Roberto Jefferson

Henrique Fontana Antonio Carlos Biscaia
3 vagas Antonio Paloccl

Marcos Rolim
Wellington Dias

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Reis
Philemon Rodrigues

2 vagas

Gerson Peres
Romel Anfzio

Yvonilton Gonçalves

José Carlos Coutinho
Mauro Fecury

Nice Lobão
Oscar Andrade

Paulo Braga
Raimundo Colombo

Robson Tuma

PT
Arlindo Chinaglia Márcio Matos
Geraldo Magela Ricardo Berzoini

PPB
Iris Simões Renildo Leal

POT
Alceu Collares Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
Vanessa Grazziotin Sérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
BIspo Wandervall Robério AraúJo
Secretário: Valdivino Tolentlno Filho
Local: Serviço de CPI, Anexo 11
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor' Poder Executivo
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente' Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Fernando Marroni (PT)
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PPB)
Relator: Vicente Arruda (PSOB)
Titulares Suplentes

PFL
Darci Coelho
Jaime Marti'1s
João Ribeiro
José Ronaldo
José Thomaz Nonõ
Luciano Castro
Paulo Marinho

PMOB
Cezar Schlrmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSOB
Ademir Lucas
Alexandre Santos
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Raimundo Gomes de Matos
Vicente Arruda

PT
Antonio Carlos Biscaia
Fernando Marroni
Geraldo Magela
Marcelo Déda

PPB
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Jonival Lucas Júnior

PTB
Celso Giglio
Walfrido Mares GUIa



PPS

PDT
Neiva Moreira Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
Or. Evilásio Jandira Feghali

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

Emerson Kapaz Ayrton Xerêz
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local. Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165 - B
Telefone: 318-8428 FAX 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 1°

DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ

PMDB

1 vaga

6 vagas

PSOB
AntOniO Carlos Pannunzio

Bonifácio de Andrada
Saulo Pedrosa

3 vagas

PT
4 vagas

PPB
João Tota

2 vagas

PTB
Nelson Marquezelli

PDT
Serafim Venzon

Bloco (PSB, PcdoS)

Coronel Garia
Dino Fernandes
Or. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feij6
SérgiO Reis

Alceste Almeida
Carlos Dunga
Edison Adrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nelo Rodolfo

Paulo Baltazar

Adão Pretto
Aloizio Mercadante
Carlos Santana
Nilson Mourão

Neiva Moreira

Munlo Domingos

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves

Suplentes

Presidente Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Oeusdeth Pantoja
2° Vice-Presidente. Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente· Dino Fernandes (PSDB)
Relator Jorge Wilson (PMOB)

Titulares

PFL
Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Ciro Nogueira
Oeusdeth PantoJa
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Mannho

Ronaldo Caiado

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)
Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS
Márcio Bitiar Airton Cascavel
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165B
Telefone 318-7066



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇ6ES

.TíTULOS PUBLICADOS -19~)8/2000

RELATÓRIO DA 11 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 1997
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-041-9

R$ 3,30

- .
'l~~~~:~ k'<'-
~ :f''l, .....,

'i:

ISBN: 85-7365-040-0

R$ 5,50

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
HOMOSSEXUAL

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL:
UNIVERSALIZAÇÃO DA CIDADANIA

ISBN: 85-7365-088-5

R$ 2,20

ISBN- 85-7365-077-X

R$1,10

RELATÓRIO DA 111 CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN- 85-7365-055-9

R$ 9,55

Locais de venda: Midla Livrana. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-647717271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS -1999/2000

ENDEREÇOS DOS DEPUTADOS

R$ 2,92

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 8 LEGISLATURA, 1999-2003

ISBN: 85-7365-053-2 (v.i)
85-7365-060-5 (v.2)

R$50,00 (2v.)

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL (1988)

R$ 5,00

GUIA TELEFÔNICO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

R$10,52

DEPUTADOS BRASILEIROS: REPERTÓRIO
BIOGRÁFICO: 51 8 LEGISLATURA, 1999

2003 : SUPLEMENTO

ISBN: 85-7365-069-9

R$1.32

RELATÓRIO DA'" CONFERÊNCIA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

ISBN: 85-7365-055-9

R$ 9,55

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (061) 318-6477/7271.
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (061) 318-6865. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cIo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug = 020002
gestão = 02902

R$ 31,00
R$ 96,0

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R$ 0,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho. Ordem de Pagamento pela
Caixa Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB SEEP, conta n° 920001-2. Banco do Brasil,
Agência 3602-1, conta nO 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (Oxx61) 224-5450, a favor do
FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identificadores abaixo
discriminados:

02000202902001-3 - Subsecretaria de Edições Técnicas
02000202902002-1 - Assinaturas de Diários
02000202902003-X - Venda de Editais
02000202902004-8 - Orçamento/Cobrança
02000202902005-6 - Venda de Aparas de Papel
02000202902006-4 - Alienação de Bens (leilão)
02000202902007-2 - Secretaria Especial de Editoração e Publicações

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLlCAÇÓES
PRAÇA DOS TRtS PODERES S/N° - BRASiLlA - DF - CEP 70165-900

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (Oxx61) 311-3812 19 (Oxx61) 311-3803. Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte Mourão
ou Solange Viana Cavalcante.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
EPUBLlCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 60S PÁGINAS


